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PRIVILEGIE. 

E Staten Van Hollandc en Weft-Vriefland, Doen te weten: Ailóo ons 
vertoont is by Hendrik en Dirk Boom, Burgers en Boeckverkopers 
binnen Amfterdam, dat fy Supplianten genegen zijnde op nieuwste doen Druc- 
kenendeaen den dag te brengen de Nederlandtfèhe Hiftorie van Pieter Bor 
Chrisxiaensz. met een vervolgh op de felve totdenjare 1620. inkluis, met 
fchoone en curieufe platen verkiert, doch dat fy - lieden fwarigheydt maekten, 

foodanigen confiderabilen werk, ’t welke merckelijckeSommefoudekoomen te bedragen, by 
der handt te nemen, ten ware fy Supplianten, alvooren met onfe Privilegie waren gebenificeert 5 
Weshalven fy Supplianten liaer op’talderonderdanighft keerden tot Ons, eerbiedelijk verfoec- 
kendedathetOns geliefde de Supplianten favorabehjk te verlenen Oftroy ende Privilegie voor 
den tijd van 15 a 20 [aren, omme ’tfelve Werk alleen binnen onfèn Lande, ’t zyin’tgeheel 
ofce ten deele te doen Drucken, ende uit te geven, fonder dat het felve in ’t geheel ofte eenigh 
gedeelte van dien, of ook wel een Compendium of anderfmts, uy t het fèl ve in ’t groot ofte kleyn 
by een ander fou de werden naergedrukt, uytgegeven ofte van buy ten ingebracht, ende in Onfen 
Lande verkoft, op verbeurte van defelve Exemplaren, en foodanigen boete, als Wynaer Onfe 
Hooge wijsheyt fouden goedt vinden te behooren j Soo is’t, Dat Wy de fake ende’t verlbek 
voorfz. overgemerkt hebbende, ende genegen wefende ter bede van de Supplianten, uyt onfe 
rechte wetenfehap, fouveraine macht ende authoriteyt, de felve Supplianten geconfenteert, 
ge-accordeert ende ge-o£troy eert hebben, confenteeren, accordeeren en oèlroyeeren mits defen, 
dat fy geduyrende den tijd van vijftien eerft achtereen volgende jaren, het voorfz. Boeck ge- 
naemt de Nederlandfèhe Hiftorie van Pieter Bor Chris ti aensz. met een vervolgh 
op de felve tot den Jare feftienhondert en twintigh incluys, binnen den voorfz. onfen Lande, al¬ 
leen fullen mogen drucken, uytgeven ende verkoopen j verbiedende daeroni allen ende eenen 
y gelijken, het fèl ve Boeck ende ’t V ervolgh van dien naer te drucken, ofte elders naer gedruckt 
binnen den fèlven onfen Lande te brengen, uyt te geven ofte verkoopen, op verbeurte van alle de 
naergedruckte, ingebrachte ofte verkochte Exemplaren, ende een boete van drie hondert guldens 
daer en boven te verbeuren, te appliceeren een derde part voor den Officier die de calange doen 
fal, ende een derde part voor den armen der plaetfe daer het cafus voorvallen fal, ende het reftee- 
rende derdepart voor de Supplianten. Alles in dien verftande, dat wy de Supplianten met defèn 
onfen O&roye alleen willende gratificeeren tot verhoedinge van haere fchade door het nadrucken 
van ’t felve Boeck 5 daer door in eenigen deele verftaen den inhoude van dien te authorifèeren ofte 
te advoueeren, ende veel min het fèl ve onder onfe proteftie ende befèherminge eenigh meerder 
credijt, aenfien ofte reputatie te geven} Nemaer de Supplianten in cas daer in yets onbehoorlijks 
foude mogen influeeren , alle het fèl ve tot haren lafte fullen gehouden wefèn te verantwoorden, 
tot dien eynde wel expreflèlijck begeerende, dat by aldien fy defen onfen Oètroye voor het felve 
Boek lullen willen ftellen, daer van geene ge-abbrevieerde ofte gecontraheerde mentie fullen mo¬ 
gen maken, nemaer gehouden fullen wefen het felve Oftroy in ’t geheel en fonder eenige omifïïe 
daer voor te drucken, op pene van het effèèl van dien te verliefen. Ende ten eynde de Supplianten 
defen onfen confente ende Oèlroye mogen genieten als naer behooren. Lallen wy allen ende ee¬ 
nen ygelijeken, dien ’t aengaen mach, dat fy de Supplianten van den inhoude van defèn , doen 
laten ende gedoogen, ruftelijck, vredelijck ende volkomentlijck genieten ende gebruycken, 
cefièerendealle beletten ofte wederfèggen ter contrarie. Gedaen in den Hage onder onfen groo- 
ten zegele hier aen doen hangen den xxiiij. Martii, in’tjaer Ons Heerenende Zalighmakers 
duyfend fes hondert fèven en feventigh. 

Ter ordonnantie <van de Staten 

H E R B E R t van Beaumont, 
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Vervolg vande Nederlandfe Oorlogen 5 

Beroerten en Borgerlijke oneenigheden, ge- 
fchiet by tijden van de Regeringe van den Ertz-Hertog Erneftus, 

Grave van Fuentes, relpe&ve Gouverneurs over de Provintien, 
ftaende onder ’t gebied van den Konink van Spangien, &e. en 

Mauritius de Naflau, Prince van Orangien, Scc. mitlgaders 
Grave Wilhelm van Naflau, &c. reïpe&ive Gouver¬ 

neurs van de Vereenigde Nederlandfe Provintien. 

IVder achtige en Hijlorije <Befchrijvinge 

Door 

Pieter Bor Christiaensz. 

I\ort inboud van het type en dertigfte 'Soek 

Di<5t of gebod des Alder-Chriftelijkften Koninks, inhoudende vcrklaringe van 

d’oorloge aen den Konink van Spangien te water en te lande, aen fijne Onderfaten, 

Vaflalen en Landen. De Hertog van Bouillon valt in Lutfenburg , en neemt 

daereenige plaetfcnin. d’Ertz-Hartoge Erneftus ontbietby hem veel Geeftelijke 

Prelaten en Edelen, en wat hy defelve voor-hout. Miffive van Juftus Lipfius, die¬ 

nende voor antwoorde en advijs op de vrage van feker voornaem Edelman, nopen¬ 

de de vrede tuflchen Spangien,Vrankrijk, Engeland en Holland. Den Agent van de 

Heeren Staten Generael by den Konink van Schotland, fchrijft aen den Advocaet van Holland: Dat 

den Konink van Schotland kopye wert gelevert van den brief van Lipfius,en wat propooften de Konink 

daer van met hem hadde gehouden. Dood van Amurada Turkte Keyler. DenRaet van Venetienfent 

Ambalfadeurs aen den Konink van Vrankrijk, hem geluk wenfehende in fijne regeringe en Rijk. Graef 

Philips van Naflau in groot perijkel. De Hertoge van Boiiillon flaet eenige Fran^oifen. Brief van den 

Ertz-HertogErneftusaen den Raed vanBraband. De ftad en het kafteel van Hoey, toebehorende den 

Biflchop van Luyk,werden van Heraugiere,Gouverneur van Breda,ingenomen: Schrijven van Charles 

Hcraugiere aen den Abt van S^Lambert. "Wat de Biflchop van Luyk voorneemt, als hy de tijdinge van 

het innemen van Hoey kreeg. De Ertz-Hertog Erneftus fend ruyterije na Hoey toe. Hcraugieres ruy- 

tenjeplonderen eenige karren met koftclijke Italiaenfe "Waren geladen. Brief van den Konink van 

Vrankrijk aen den Biflchop van Luyk. Brief van den Konink van Vrankrijk aen de Staten van Luyk. 

Krankte van den Ertz-Hertog Erneftus: De Ertz-Hertog Erneftus verklaert de Grave van Fuentes 

Gouverneur van de Catolijke Nederlandfe Provintien. Dood van den Ertz-Hertog Erneftus, en van 

fijne qualiteyten.La Motte trekt met het leger na Hoey: Hoey word opgegeven. Hoogtijd en Bruylofs- 

feeft van den Grave vanHohenlo, met Maria Princefle van Orangien, oudfte dochter van "Willem 

Prince van Orangien H.M. Dehuyfvrouwe van Krayevangcr,Muntmeefter binnen Cuylenburg,komt 

op defeefte van den Grave vanHohenlo, en bid om ontflaginge van haren man. Bruylofts-feelfc van 

den Grave van Solms, met de dochter van den Grave Lamoraeld’Egmond. Groote water-vloed, en 

fchade by defelve gefchjet. De Heeren Staten Generael committeren den Cancelier Leoninus,Sebafti- 

acn Lofen en Johan "Witten, om de gefchillen tuflchen de ftad Groeningen en Omlanden te vereeni- 

gen: Miffive vande voornoemde drie Gedeputeerde aenM».Johan van Oldenbarneveld, Advocaet van 

de Heeren Staten van Holland: Ordonnantie op de ftaet en forme van regeringe,by de voorfz Commif- 

farifen gemackt en uytgefproken: Grieven by de Staten van d^Omlanden van Groeningen aen de Hee¬ 

ren Staten Generael overgelevert, tegen de voorfz ordonnantie van de voornoemde Commiflarifen. 

Komfte van den Hertoge van Paftrana. PafchalisHiconia, Hertog van Venetien overleden. Verkla- 

ringe des Koninx van Spangien, van d’oorloge aen den Konink van Vrankrijk , wederleggende de vcr¬ 

klaringe die de Konink van Vrankrijk aen hem gedaenhadde. De Marquiz van Varambon trektin 

Vrankrijk, komt onder Dourlans. De Hertoge van Longeville van fijn eygen volk doodgefchoten. 

De Marquiz van Varambon neemt het kafteel van Ancréein. De Grave van Fuentes handelt met 

Gomeron, Gouverneur van Han, om de ftad en’t kafteel te bekomen. Gomeron en fijne twee Broe¬ 

ders werden van den Grave van Fuentes tot Bruflèl gevangen genomen. Orville, de fwager van Go- 

mcron , wil het kafteel van Han niet overgeven. DeHeerevan Humieres bereid hem om Hantebe- 

ftormen: Hywort doodgefchoten. Den tweeden ftorm op Han, daer mede de ftad gewonnen wert. 

De Grave van Fuentes wil Han ontfetten, dan komt telaet, en trekt weder voor Caftelet. Placcaet 

van de Heeren Staten Generael op de infraótie vande favegarden,en het in-ordentelijk uitlopen van den 
IV. Deel. % krijgf- 
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krijgfvolke. Oorfiike waeromdeNederlandfe Koopluyden verre cn vreemde vaerten, om haren han¬ 

del te drijven , gdocht hebben. Eerfte reyfen van Holland na Öoft-Indien. Tweede voyagie by noor¬ 

den om, door het waygats ofte Strate van Naflau. Inftruótie van de Heeren Staten Generael voor d'Op- 

pcr-Commijfcn op de tweede tocht na waygats: Gaen den ai.Julij in Texel tfteyl, cn komen den 19. 

Augufti voor de Strate: Jan Huygen van Linfchoten gaet met 50. mannen gewapent te lande, om alles 

Londerioeken: Sent een Jacht na een RuflcheLoddirig, en wat informatie fy van defelve kregen: Jan 

Huygen van Linfchoten en Fran^ois delaDale, varen met het Jacht naft vafte land om informatie: 

Twee bootlgefellen werden van eenen witten Beyr omgebracht. Ade of verantwoordinge, by alle 

dJOfficianten van de vlote ondertekent, waerom fy de reyfe voor dit jaer niet vorder en hebben konnen 

attenteren: Komen wederom fhuys. De Gravevan Fuentes komt weder voor Chaftelet, ft welk hy 

beftormt, enft worthem over-gegeven. De Grave van Fuentes trekt na de quartieren van Camerijk. 

De Gomerons komen iiTt leger van den Grave van Fuentes. De Grave van Fuentes komt voor Han. 

De Heere van Gomeron wert onthooft. Fuentes neemt het Cafteel van Clery in. Des Hertogs van Pa- 

ftrano krankte en dood. Handelinge van Graef Philips van Naflau in Lutfenburg. Brief van den 

Hertog van Bouillon aen de Heeren Staten Generael. Flet Nederlands krijgfvolk komt uit Vrankrijk 

wederom. Nieu leger by Verdugo vergadert om in Lutfenburg te trekken. Verdugo belegert la Fer- 

téopde reviere Cher: Dood van Francifco Verdugo, enkort verhael van fijnleven. De Heeren 

Staten van Holland fenden eenige rijnfe wijnen in Denemarken, en eenige fchone moer-paerden in 

Schotland ; mitfgaders fijne webben lijnwaet in Vrankrijk. Brief van die van Geneven aen de Heeren 

Staten van Gelderland. Graef Karei van Manfvcld begeeft hem in dienft van den Keyfer : Sijn dood. 

DeKoninkvan Vrankrijk is niet wel te vreden, dat de Staten niet te velde komen. Propofitie van de 

Heere Buzanval, Ambafladcur van den Konink van Vrankrijk , aen de Heeren Staten Generael den 6„ 

May 1595. "Wat het Recht van Aubeyne in Vrankrijk is. Brief van de generale naturalifatie in Vrank¬ 

rijk,voor alle d’onderfaten vande Vereenigde Nederlanden. Antwoorde van de Heren Staten Generael, 

op de propofitie vanden Heere Buzanval.DeKoninginne van Engeland vordert betalinge van haer ver- 

fchoten gelt,en wederkomfte van haer volk. Antwoort van de Heren Stat.Gen. op de Propofitie van den 

Heer Bodly. Vredehandelinge by eenige voorgeftelt, daer op tot Middelburg communicatie gehouden 

wert. Brief van deStaten Generaelaen den Keyfer. De Grave van Fuentes belegert Dourlans. Valentijn 

Depardieu, Heer van la Motte, Gouverneur van Grevelingen, dporfchoten. De Fran^oifen komen om 

Dourlans tftantfetten.Doot van denAdmir.Vilars. Dourlans wertftormenderhant ingenomen. Subfidien 

by eenige Provintienaendes Koninx zijde vrywilligaengeboden, omCamerijkte bekomen. Prince 

Mauritz van Naflau komt voor Grol. Mondragon volgt fijn Excell. in der haeft om Grol t’ontfetten; 

SijnExcell. breekt het leger voor Grol op. Miflive van Prince Mauritz van Naflau aen den Heere 

Advocaet van Holland. Brief van Mr. Antonis Duyk aen den Heere van Oldenbarneveld. Sijn 

Excell. bekomt eenen geintercipeerden Brief van Stephano dTvarra aen Mondragon. Graef Philips 

van Naflau trekt met 5 20. paerden pp een aenflag tegen de vyand : Graven Philips van Naflau en Ernft 

van Solmsfwacrlijkgequetft en gevangen: Graef Ernft van Naflau mede gevangen: Dood van Graven 

Philips van Naflau en Ernft van Solms: Graef Ernft van Naflau gerantfoeneert voor 10000. guld. 

Aenflag der Spaenfe op Dufleldorpte vergeefs. Staetvan Reveuëgedaen inft Staten leger tot Biflik: 

De legers fchcyden: ft Huys te NCeerd ingenomen. Oproer binnen Londen, en hoe die geftilt is. Pro- 

poiitie van den Ambafladcur Bodly aen de Heeren Staten Generael. Brief van de Koninginne van 

Engeland aen de Heeren Staten Generael: Brief van de Heeren Staten Generael aen de Koninginne 

van Engeland: De Koninginne ftelt het vervolg vanft Rembourfement van haer verlchoten geit tot 

ft fecours uit, tot beter gelegentheid van de Heeren Staten. Dood van Don Antonio, verdreven Ko¬ 

nink van Portugael. Duynkerkersdoen grootefchadeop zee: Een Duynkerkergenomen. DeMare- 

fchalkBiron valt in Bourgondien,daer hy eenigefteden inneemt. De Conneftapel van Caftilien komt in 

Bourgondien: De Konink van Vrankrijk trekt in perfoon na de Conneftapel van Caftilien. De Baron 

van Lux wortlïjn paerd onder hem doodgefchoten: Gevegt ontrent Fonteine-Fran^oife, tuflehen 

de Fran^oifen en Spaenfe: De Konink blijft viöorieus: De Borchtvan Dijon geeft fich den Ko¬ 

nink over. Beleg van Camerijk door de Spaenfe: Gelegentheid der felve Stad. De Prince van Rete- 

lois komt binnen Camerijk.Forme van de belegering van Camerijk: Approchen begonnen voor Came¬ 

rijk: Baterijen werden gemaekt: Verhael van eenig Frans fecours binnen Camerijk gekomen: Neer- 

ftigheid vanMonsde Vich binnen Camerijk: Muytinatieder borgeren aldaer: Don AuguftijnMexia 

trekt binnen Camerijk:De Grave van Fuentes eyfchtft kafteel van Camerijk op: Voornaemftearticulen 

daer op het kafteel overgegeven wort: Dood van Me-Vrouwe van Baligny: De Fran^oifen trekken uit 

het kafteel van Camerijk. Brief van den Konink van Vrankrijk aen fijnen Ambafladeur Buzanval, no- 

pende ft verlies van Camerijk: Seker difcours van ft verlies vandeftaden kafteel van Camerijk. De 

Heere van Tuillerije komt uit Vrankrijk aen de Staten Generael. Van de queftie en gefchillen tuflehen 

Grave Edfard van Ooft-Vrieflanden de ftad Embden: NCaer uit die ontfprongen zijn , en den voort- 

gankderfelvenDie van Embden nemende wapenen aen tegen den Grave.Miflive van Grave 'Wilhelm 

van Naflau , Gouverneur van Vriefland, aen den Heere Advocaet van Holland. De Cancelier van den 

Grave van Embden komt aen de Heeren Staten Generael: De Heeren Staten Generael fenden Gede¬ 

puteerde tot nederlcggingc der gefchillen: Articulen des verdrags tuflehen de Grave cn ftad Embden; 

Der Staten volk trekken uit Embden. Des Koninks van Polen fchrijven aen den Heeren Staten Gene¬ 

rael, en haerc antwoorde. Gefchilontftaen inde Gereformeerde Kerke, tuflehen het Synodus vare 

Noord-Holland, en Cornelis "Wiggerfz , Predicant tot Hoorn: In wat poin&en het verfchil beftaet. 

Cornelis 'Wiggerfzby het Synode van fijnen dienft gefufpendeerd zijnde, blijft evenwel in fijnen 

dienft continuerende: De Synodus klaegt over Cornelis Wiggerfz aen de Heeren Staten van Hollands 
Miiïive 
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Mifïive der dienaren van Hoorn aen de Heeren Staten van Holland: Refolutie der Staten van Holland, 

daer by Doöor Jeremias Baftingius en JohannesUytenbogaert werden gecommitteert na Hoorn te 

gaen. Extraél uit fekere fchriften, by de Gedeputeerde des Synodi van Noord-Holland tegen Cornelis 

H^iggcrfz geftelt: Ander gefchrift by Cornelis Wiggerfz aen de Heeren Staten van Holland overge¬ 

geven: Brief van Uitenbogaert aen Cornelis Wiggerlz, en fijn antwoorde daer op. Refolutie der Hee¬ 

ren Staten van Holland, committerende Baftingiumen Uytenbogaert na Hoorn tc gaen, om met Cor- 

nelio te confereren: Requefte van Uytenbogaert aen de Staten van Holland, en Apoftilledaer op. Brief 

van de Gecommitteerde Raden aen Uytenbogaert. Remonftrantie des Noord-Hollandfen Synodi aen 

de Staten van Holland, nopende de fake van Hoorn: Brief van de Profcfforen der H. Theologie, en an¬ 

dere Predicanten, aen de Staten van Holland: Extradt uit de refolutien der Staten van Holland, aengaen- 

de de fake van Hoorn en Medenblik. Remonftrantie van Cornelis Wiggerfz aen de Heeren Staten van 

Holland voornoemt, nopende ft advijs der Profefforen: Remonftrantie der kerke van Hoorn aen dc 

Heeren Staten van Hollanc|. Het oordeel van de Profefforen van Leyden, van de leeringe en dolingen 

Cornelis Wiggerfz, aen de Heeren Staten van Holland en Weft-Vrieflandgefonden. Remonftrantie 

van de Noord-Hollandfe Synode, aengacnde Cornelis Wiggerfz. Refolutie der Heeren Staten, dat 

Cafenbrood, Uytenbogaert, en Johannes Ambrofij na Hoorn fullen gaen met de fchrilten Wiggeri: 

Credentie brieven voor de voorfz gedeputeerde:Memorie vanft gebefoigneerde tot Hoorn by de voorfz 

Commilfarifen, over de fake van Cornelis Wiggerfz. Mr. Andries Heffels, Cafenbrood en Uytenbo¬ 

gaert, gaen weder na Hoorn: Inftrutftie van fijnExcell. de voorfz Heeren mede-gegeven. Cornelis 

Wiggerfz ftaet van fijnen publijken dienft af. Refolutie der Heeren Staten van Holland, om Uytenbo¬ 

gaert tot Hoorn te fenden by leeninge, en de faken van Cornelis Wiggerfz te ftellen in handen van dc 

Heeren Heffels en Cafenbrood: Brief van de Heeren Staten van Holland aen die van Hoorn : Brief van 

fijn Excell. aen de felve. Conferentie met Cornelis \Cftggerfz in den Hage op ft Stadhuys, ter prefentic 

vandenHeervan St. Aldegonde, gehouden: dJApologie van ClemensMartcnfz en Cornelis Mcy- 

nertfz. Cornelis "Wiggerfz houd apart vergaderinge tot Hoorn. Remonftrantie der Gedeputeerde des 

Synodi, aen de Staten van Holland over Cornelis Wiggerfz: Wat Cornelis daer op voor antwoort 

geeft: "Wat het Synodus van Enkhuyfen Cornelis Wiggerfz voorhout, en fijn antwoord: Cornelis 

Wiggerfz wort geëxcommuniceerd Van de komfte Taconis Sybrandfz in den Kerken- dienft tot Me¬ 

denblik. Klagte over Taco Sybrandfz,dat fijn beroep tot Medenblik niet wettelijk was: Requeft en ver- 

foek aen fijn Excell. gedaen,om Taco uit den dienft tot Medenblik te ftellemDie van Medenblik nemen 

de fake van Taco aen, om fijn beroep wettelijk te betonen: De beroepinge Taconis wert wettelijk ver- 

klacrt.BriefofRemonftrantic van Taco Sybrandfz aen de Staten van Holland: Vrage Taconi gedaen by 

Baftingius en Uytenbogaert: Taco prefenteert den Catechifmum en de bekenteniffe der Artijculen des 

Geloofs der Nedeiiandfe Kerkenf’onderfchrij ven,voor fo vele fy den woorde Gods conform zijn: A<5Ie 

vanftClaffe van Alkmaer Taconi gegeven: Miflive van die van Medenblik aen de Heeren Staten van 

Holland, nopende de fake van Taco Sybrandfz. Taco ftelt een bekenteniffe fijns geloofs: De Heeren 

Staten van Holland doen die examineren in de Synode van alle de Noord-Hollandfe Kerken totAlk- 

maer: De fake tuffen de Synode en Taco ter neder-geléyt: Johannes Matthifius werd voor een tijd tot 

Medenblik by leeninge gelaten by Taco, en Taco blijft in lijnen dienft tot Medenblik fo lange hy leeft* 

De bekenteniffe van Taco Sybrandfz voorfz. De Konink van Vrankrijk fend op nieu een Ambaffade 

aen den Paus van Romen, om volkomen abfolutie: Inftru&ie voor den hecre van Perron, Racd van 

den Konink en van State, en fijnen I. Aclmoefenier: Requeft van wegen de Konink van Vrankrijk aen 

den Paus: Brief van mijn heere d’Offat aen mijn heere V illeroy: Brief van den hcere van Perron aen den 

Konink Henrik dc I V. Brief van den felvcn aen den heere van Villeroy: Harde conditiën , die dc Paus 

des Koninks Gefanten voorhout: Artijculen van wegen den Konink van Vrankrijk aen den Paus ver¬ 

accordeert en belooft, om de abfolutie te hebben: Aentekeninge en waerfchouwinge van de Ambaffa- 

deurs op de voorfz Artijculen, dat fy niet en hebben gedaen tegen haer luyder Inftructien, noch tegen 

de wereltlijke Autoriteyt des Koninks. Proces Verbad van de abfolutie by de Paus Clements de VII I. 

gegeven aen den Konink van Vrankrijk Henrik de IV. daer in alle de Ceremoniën , opdc voorfz ab- 

lolutie gehouden en gepaffeert, verhack werden. Bulle van abfolutie van den Paus Clements de VUL 

den voorfzKonink van Vrankrijk gegeven: Colomneopgeregt binnen Romen tot gedachten iffe van 

de abfolutie des Koninks: Brief van den Konink van V rankrjik aen den Paus: II. Brief van den Ko¬ 

nink aen den Paus met fijn eygen hand gefchreven. Grave Lamorael van Egmond verfoekt handligtin- 

ge vanftGraeffchap, heerlijkheden en goederen van Egmond: "Watdc Heeren Staten van Holland 

daer op refol veren. De Gravinne van Arenberg verkrijgt handligtingc van hare goederen in Holland. 

Hertogs van Mayne handelinge met de Konink van Vrankrijk: Antwoord van den Konink van Vrank^ 

rijk op ft gene de Hertog van Mayne hem hadde doen aendienen. Geruchten van dat de Cardinael Al- 

bertus van Ooftenrijk tot Gouverneur van de Nederlanden by de Konink van Spangien was geftelt. 

Tranflaet uit het Spaens van fekeren geintercipieerden brief van johan BaptiftaTaflis, Raed van 

State des Koninks tot Bruffel, gefonden aen den Konink van Spangien. Memorie by Niclaes van Sau- 

mur, heere vanMelroy, nopende den Vrede-handel, aen de Staten Generael overgegeven. Graef 

Herman van den Berg verniet het repareren van de dijken in de Over-Betuwc : Savegardc die van dc 

Over-Betuwe verleent tot het repareren van de dijken. Een Duynkerker Oorlog-fchip gekregen , en 

ft volk gehangen. GraefErnft van Naffau uit de gevankeniffeontflagen. De Heere Juftinus van Naffau 

trekt na Vrankrijk tot afïiftentie van den Konink : Hy fchrijft uit Calis aen de Hcere van Oldenbarne- 

veld. Aenflag van fijnExcell. op ftkafteel en de ftadMeurs, tevergeefs, ft Huys te "Weert belegert en 

overgegeven. Begraveniffe van de lichamen der Heeren Graven Philips van Naffau en Ernft van Solms. 

Rijnftroom beligtigt, omeenig water in deWael en Rijnftrom te denveren; ft Graven weert en 
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Knodfcnburgbefigtigt om tc repareren. De ruyteren van Hohcnlo, Balen en RyhovenYlaen een 

convoy, en werden weder geflagen. De ftad 'Weerd ingenomen, en Graef Herrift van den Berg 

gevangen. Verfcheiden gerugten van de komfte van de Cardinael Albertus van Ooftenrijk, en 

vrylatinge van den Princè van Orangien, Geintercipieerden brief van George Laukemaaen Evert 

vanEns, gewefen Droft van Coeverden : Brief van Graef Frederik vanden Berg aen den Grave van 

Fnentes. Graef Jan van Manderfcheyd gevangen. Geintercipeerden brief van de Marquiz van Havre 

aen den Hecre van CaftenoyrBrief van den Marquiz van Havre aen Me-vrouwe de Marquize fijne huyf- 

vrouwe: Brief van den HcereCharles van Froymond.Tijdinge van de gelegentheid van cFoorloge in Y r- 

iand. De Spangiaerts vallen met eenige Galeyen uit Bretaigne in Engeland. Extraden van brieven uit 

Schotland: Dood van johan Mathellain, Groot-Cancelier van Schotland: Eenige Epitaphicnoft 

Graf-Schriften F fijner gedachtenifie gemaekt. Brief van den Agent Damman aen den Heere van Ol- 

denbarneveld. Ontflaginge van de gearrefteerde goederen en fchepen in Spangien. Oproer der boeren 

in Ooftenrijk. Aenflag op Lier, ft welk gewonnen en weder verloren wort. Propofitien van den Hee- 

ren de la Thuyllerie aen de Heeren Staten Generael: Procuratie voor de Heeren Ambaffadeurs van 

Vrankrijk by eenige van de voornaemft:e Heeren van Vrankrijk gepafleert: Antwoort van de Heeren 

Gedeputeerde der Staten Generael aen de Heeren van Thuyllerie gegeven,op de verfogte kopinge van 

granen , en den aenkleve van dien. De Heeren Staten Generael interponeren haer crediet voor 50000. 

ponden buskruid voor den Konink van Vrankrijk. "Wat die van de Rade van Portugael aen de Staten 

van de Nederlanden prefenteren. Sir Fran^ois Draek en jan Haukes ruften oorlogs-fchepen ter zee na 

Ooft-Indien. Gelegentheid van de Vorft van Cleve, en van den Staet en Regeringe van fijne lan¬ 

den : De Ridderfchap van ft land van Cleef nemen Dufleldorp in, en ftcllen den Vorft in vryheid. De 

Hertoginne van Cleefwort ge vangen, dftngefetenen van ft land van Cleef houden fecrete vergaderin¬ 

gen: De Heeren Staten Generael lenden fccrete Gedeputeerde in t land van Cleef, om met eenige 

vertroude perfonen communicatie te houden: Inftrinftie devoorfz Gedeputeerden gegeven: Befoi- 

gne van de voorfz Heeren Gedeputeerde: Den Agent vande Heeren Staten in Engeland fchrijftaen 

den Heere Advocaet van Holland : De Koninginne van Engeland verfoekt afififtentie van fchepen van 

oorloge van de Heeren Staten Generael: Schrijven van den Konink van Vrankrijk aen de Heeren Sta¬ 

ten Generael: Propofitie van de Heere Bufanval aen de Heeren Staten Generael: De Hertog van Aer- 

fchotfterft binnen Venetien : Quade en vallchc geruchten geftroyt nopende de dood van de Konin- 

ginne van Engeland en den Staet van ft landaldaer: Schrijven van den ITeere Noëlde Caron, Agent 

van den Heeren Staten, aen den Advocaet van Holland. Tijdinge van de komfte van den Cardinael Al- 

bertus: Tijdinge van de komfte van den Prince van Orangien, en op wat conditie men hem fijne goe¬ 

deren wildelaten volgen: De praftijke van den Cardinael Albertus om Marfilien aen Spangien te bren¬ 

gen : De ruyterije wert gereed gemaekt om den Cardinael Albertes te gemoeten: Johan Bodin een feer 

geleert man en trefiijk Politicus geftorven: Dierte van koren in Nederland: Ordonnantie by den Rade 

van Staten geftelt op de logeringe van het krijgfvolk en de betalinge van delogijs-gelden in de Frontier- 

fteden: Jonker Pieter van der Does wort Generael van ft gefchut: De Staten Generael vinden goet den 

Prince van Orangien te begroeten en eenige penningen te doenfenden. Milfive van de Staten Gene¬ 

rael aen Philips Wilhelm, Prince van Orangien, en fijne antwoorde aen de Staten Generael: Befluit 

van het 3 2. Boek. 

15 ’töegmfel ban bet tact* H9T 
beeft ben feoninh hattDuinfmjh 
cpilog offenfjjf bcrkineit / tegenes 
ben ïtomnft ban ^jjangien en 
fjne Cbtbetfaten / ©affaücn en 
üanben / gelijk ïjn be Staten 
<0eneimi bet* ©ereentgbe 
bcrlanbcn/babbetoegefetb; baec 

op befelbe ook fjulpe en fccourb aen ïjem gefonben 
Dabben/ onbetfjet Commanbementbanben<02abe 
#!nl!P£i ban kaffan / gelijk ton in ’t bootgaenbe 
boek berkaeit kebben : <E5e ïionmk beeft befe bet; 
klatmge bneen opentlijk oèbict boenberlionbigenen 
uittoepen/boo?gebeel Duinktijk / enbootnemelijk 
op be-f tornieren / palende aen 'Hitoib/ l^ertcgoïu 
toen/ pfutfenOutg en baer ontrent, ft^lnboub ban 
bit €ï»ct toas ïunbenbe albuo: 

«Jj-bsct of 
gtboö üt# 
alöer- 

ipfïen 
ïioninr/ 
infyoutoen» 
be toecBlai 

NIemanden binnen clefen Koninkrijke, noch daer 
buiten, en is nu meer onbekent, dat de Konink van 

Spangien, niet hebbende Vrankri jk by openbare Oor¬ 
logen konnen invaderen en verderven 5 zijnde ’t felve 
ft Koninkrijk befchut en befchermt van God, en by ha¬ 
re Kortingen hoogloffelijker gedachten, (met afliftentie 

tljöe tiaii yan haerlieder goede en trouwe Onderfaten, voorge- 
b:a°üo^ ftaen en verweert, ) heeft in den felven Koninkrijke 
ninfi ban verwekt en gevoed defcheuringen en partijfchappen, 
Spangien/die -’t voorfz. Koninkrijk hebben meynen t’onder te 
tr [an&r/ " brengen, en ft felve noch jegenwoordelijk zijn quellen- 
aenfgne 'de en pramende: want fijnen haet en begeerlijkheid is 
cnberfa* fo verre gekomen, dat hydaer toe niet alleenlijken 
mi en vei'daen vele groote lommen van penningen, ge- 
Ren, 

employeert en verloren fijne principale forcen en heir- 
krachten, tot het abandonneren toe van fijne eigene 
Landen en affairen; maer heeft hem ook vèrvordert 
(onder pretext van Godvruchtigheid) opentlijk t’on- 
derftaen de trouhertigheid van de Francoifen,tot haer¬ 
lieder naturele Princen enSouveraine Heeren ( van al¬ 
len tijden wonderbaer geweeft zijnde onder alle andere 
natiën der wereld ) ongerechtelijk te fchenden , en 
openbaerlijk vervolgende defe Édele Kroone voor 
hem, of voor de fijne. ’T welk hy hadde begonft te 
wege te brengen terftont na het overlijden van wijlen 
den Konink Francois den 11. ( dien God genadig 
zy ) en heeft het daerna altijts gecontinueert by di- 
verfche middelen, misbruikende en fijn profijt doende 
met de minderheid van jaren van onfe Koningen: maer 
heeft fulx infqnderheid laten blijken en in ft licht ko¬ 
men, op het einde van de regeringe van wijlen den Ko¬ 
nink Henry de III.( Chriftelijker gedachten )in den jare 
1585. als wanneer de Francoifen door de gratie Gods, 
de Godvruchtigheid , Juftitie en goetheid van fijne 
Majeft. genietende waren een volkomen en generale 
rufte, dewelke defelve fijne Majeft. dagelijx was be¬ 
veiligende en verfekerende tot haerlieder verlichtinge. 
Hy heeft onder valfche en ongePcadige pretexten het 
voorfz Koninkrijke vervult met brand, bloed en een 
uiterlijke verwoeftinge , brengende de Catholijke, 
d’eene tegen de andere in wapenen > en tegens den Al- 
der-religieuften Prince dier oit geregeert heeft: waer 
door gevolgt is de klagelijke moord van fijnen perfoon, 
dewelke in der eeuwigheid fal bloeden in de herten van 
alle oprechte Francoifenmet alle d’andere moorden, 
rooverijen, verwoeftingen en verdrukkingen, diewy 

daer 
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daer na hebben geleden, onder het fware pak der wel- 
kerVrankrijk en de Francoifen fouden voor altijds ver- 
imachten verfmoort gebleven hebben, fonderdefpe- 
ciale gratie van fijne Goddelijke Majeft. diehaernoyt 
en heeft verlaten, dewelke onfen Konink en Souve- 
rainen Princeen Heere, de kracht en macht gegeven 
heeft, dathy kloekmoediglijk, voorftaende de gerech¬ 
tigheid van onfe fake, mitigaders onfe libcrteyten, goe¬ 
den leven, huyfgefinnen en weerdigheden, heeft te niete 
gebrocht d’ongerechtige aenfiagen des voorfz Koninx, 
en van fijne geconfedereerde, t’fijnder fchande en 
t’haerlieder confufie. In der voegen dat Vrankrijkals 
nu oorfaek heeft te verhopen, wederom te komen in ha¬ 
ren eerften voorfpoet, tereeren Gods en onder de ge- 
hoorfaemheid en de bevelen van fijne Koninkl. Majeft. 
Een iegelijk daer toe van nu voortaen gebruykende de- 
felve trouhertigheid, en fijne Majeft. daer toe emplo- 
jerendedefelve middelen enremedien, diedeKonin- 
gen fijne voorfaten hebben te wege gebrocht, om het 
Koninkrijke te befchermen tegens haer lieder oude 
vyanden, het welke door fijne Majefteid overwogen 
zijnde, dewelke de befcherminge en de bewaerniftè 
van fijne onderlaten, met de behoudenifle van onfe H. 
Religie, en de reputatie van dien, veel liever en in 
meerder recommandatien heeft , dan de gene van fijn 
eigen leven ; ’t welk hy daer voren te meer reyfen li- 
beralijken gewaegt heeft, en als noch bereid is te doen, 
en dat fijne bekeeringe, goetheid en patiëntie, t'ze- 
dertde j. jaren herwaerts, noch het jegenwoordig pe- 
rijkel, daer de Chriftenheid mede gedreigt word, ge- 
caufeert, (foeen iegelijken bekent is) uitdentwiften 
tweedracht en gerecntige jaloufie, die de ambitie dcf- 
felfs Koninks van Spangien daer in verwekt heeft, niet 
en hebben konnen noch als noch en konnen ftillen fijne 
quaetwilligheid tegens defen Koninkrijke,den perfoon 
van fijne Chriftelijke Majeft. fijne goede en trouwe on- 
derfaten , en die van Camerijk, die fijne Majeft. ge¬ 
nomen heeft onder fijne proteftie , tegens dewelke hy 
en de fijne noch dagelijkx zijn gebruikende allerley 
vyandlchap,continuerende die te befpnngen met open- 
baer geweld aen diverfe zijden : fijne fteden te gewel¬ 
digen en onthouden , fijne onderfaten te apprehende- 
ren en gevankelijk te nemen, ten rantfoen te ftellen, 
ombrengen en vermoorden: Defelve met contributien 
en opbrengingen van penningen te belaften, en alle an¬ 
dere Aften van gefworen vyandfchap te bedrijven, toe 
teftaen na het eygen leven van fijne Majeft. by Aïïafiï- 
nementen en andere vileyne en grouwelijke middelen, 
gelijk noch defe dagen gefien is geweeft, enbynage- 
ichiedwas, tot groten ongelucke van Vrankrijk, ten 
ware dat God (een recht bewaerder en befchudder der 
Koningen)niet miraculeufelijken en hadde afgekeert 
den ichrikkelijken ftach , gegeven van de hand van 
eenen Fran^ois (’t welk eenafgrijftelijk en onnatuer- 
Iijk fake is) maer gedreven zijnde door eenen feer wre- 
den en oprechtelijk gefpanolifeerden geeft, tegens den 
Perfoon van fijne Majeft. dewelke daer op doet weten 
eenen yegelijken dien ’t behoren fal, dat l^y niet wil¬ 
lende langer achterlatig en in gebreken zijn , van 
fijne eere en de befcherminge die hy fchuldich is fijnen 
onderfaten, en dien van Camerijk voorfz, fo hy zijn 
ibude,indien hy langer geduldigheid, patiëntie en fimu- 
latie, in ’t vervolg en continuatie van fodanige voor¬ 
nemen en attentaten waren gebruikende; ook fiende 
het kleine werk dat die van Artoisen Henegou hebben 
gemaekt (ten groten leedwefen van fijnen Majeft. ) 
van de vermaningen die hy hun by exprefle brieven 
heeft willen doen, dat fy hem fouden helpen afwenden 
detempeefte van d’oorloge, byde voorfz Spangiaer- 
den verwekt, niet min t’heurlieder verderffeniflè, dan 
tot fchade van fijne onderfaten, gearrefteert, gefloten 
en gerdbl veert heeft, van nu voortaen openbare oor¬ 
loge aen te doen, te water en te lande, den voorfz 
Konink van Spangien, fijnen onderfaten, vafialen er 
landen, om hem op defelve te wreken en revengeren 
van d’ongelijken, in jurien en mifdaden, die hy en de 
fijne daer afzijn ontfangende ; effen gelijk gedaen heb¬ 
bende Komngen fijne voorfaten in gelijke occafien. 
Met vaft betrouwen , dat God (dien het binnenfte van 
fijn herte, en de gerechtigheid fijnder fake bekent is) 
hem fal continueren fijnen Goddelijken byftand , en 
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doen profpereren en fegenen, metdehulpe van fijne 
goede onderfaten , fijne gerechtige wapenen : Mits 
welken fyne Majeft. wel expreflelijk is belaftende, aen 
alle fync onderfaten, vafialen en dienaers, van nu voor¬ 
taen de oorloge aen te doen te lande en te water, den 
voorfz Konink van Spangien, fynen landen, onder¬ 
faten , vafialen en aenhangeren, als vyanden van fynen 
perfoon en van den Koninkrijke. En tot dien einde 
metmachten geweld in de voorfz landente vallen, te 
befpringen en overvallen de fteden en plaetfen, we- 
fende onder fyne gehoorfaemheid, defelve te brengen 
tot fchattingen en contributien, fyne onderfaten en 
dienaers gevankelijk te nemen, die op rantfoen te ftel¬ 
len, en te trafteren gelijk fy doen en doen billenden 
genen van fyne voorfz Majeft. Dewelke hen lieder te 
defer oorfaken verboden heeft, en verbied mitfdefen , 
alderlei communicatien, onderhandelingen, commer- 
cien, verftanden, intelligentienen verlamelingen, of 
gemeinfchappen te houden met den voorfz Konink 
van Spangien, fyne aenhangeren, dienaren en onder¬ 
faten op lijfftraffe. Heeft wederroepen en wederroept 
van nu af, alderley foortcn van toelatingen, pafpoor- 
ten en fauvegarden , gegeven en verleent by hem , 
fyne Luytenanten of Stadhouderen Generael en ande¬ 
ren , defe jegenwoordige ordonnantie contrariërende: 
verklaert defelve van onweerden, en verbied die eenig- 
fints te refpefteren, binnen 15. dagen na de publica¬ 
tie van defe. Dewelke hy te dien effefte beveelt gedaen 
te worden met blafen van de trompette, en openbare 
mtroepinge, in de Provintien en Frontieren van den 
Koninkrijke, op datter niemand oorfake van ignoran¬ 
tie af en pretendere, maer dat een iegelijk die onder- 
houde en executere, op pene van ongehoorfaemheid. 
Gedaen tot Parijs den 17. dagh Januarij 1595. Onder¬ 
tekent H E N R Y. En leger De Neufville. 

op bolgbc bat bc hertog ban bouillon fic^^moe 
begon te roeten / entnbal te boen inïutfenburg/ en f,?" 
beft-nfr met ftutoc ban ijet fkbeilanbfe ünjgfbolh/j,, &wreL 
onber <£5?aef ^ijiltps ban kaffan/ mnemenbe be fte# burg/ m 
ben ban f?bw / Ia jperte en 't Ijutö CÖebattti in 3lut# Rmilt» 
feuüurg; bc^rantoifcn liepen ooit m 1rtoi$ cn^c# 
negou/ ecragc <D02pen/i9eercn fjuifcn/ en ^looftecen 
bertooettenbe en toanbenbe/ befgeltjr Deben ooit be 
^pangtaertSÈ en OBalcn in itoanltiïjb: <@nbmur* 
febentoatenbe SLcgecö aenbcibe 3üben niet fo ftctlt 
als toel ban nobe toaer getoeefï/ om be toepgementen 
te bergefelftgappen met be toapenen/boeï) clit bebe fijn 
belt om ben anbeten boo?tocl af te fien. ij>e €rt3- 
^ertog €tnc|tuöbja.9 inbefe tijbfieb banbc boo?t# 
fe/ bctoelfte fcïjeen te toefen een mauicre ban eenc 
tceringe/ betoellte eintdijb beranbert të tn eengefïa# 
bige,- niettemin fjp toonbcficljfclber Itloeftcrbanljp 
toaë/ en Befoignccrbe op alle Men, $)p babbe Dg 
ijem ontboben bele geeftelijlte gelaten en €bclcn/ t^rtog 
fonber be fteben/ en bertoonbe befelbe/ bat ben i&oninlt JïïffifSL 
aen l)em met lijn eigen ijanb gefclpeben babbe/ bat bp jj8m urn1 
met alle beguamc mibbclcn/ alö fijnen goeben tooeber eeefiewbe 
en Coufijn/ be Eanben foube fien te bereenigen en toe# . 
betemaben/ enbieteberloffenban alle ellenben jDct Staat Si 
tocllte ooit be eenige ooifalte toaö toaerom bp uit tKfei&e 
goeben pbee albacr gcltomen toaö / berlatenbc fijn^H"^ 
eigengemab/ ombegoebe intentie ban fijne IHajcft. 
na te bomen j baer in bp feer berijeugt toaë getoeefï / 
enberljoopt om ’tfelbe tetoegc te toengen/ ban be 
ptoebe baer ban gebaen ïjebbcnbe / en babbe nocb niet 
totllcn ballen/ bocabe bertncblngbab banbercbelle 
Staten: botb Ijnboopte nocb baer infot’arbeiben/ 
bat einbehjb bcö fiomnbo goebcmceningetotetTcctc 
foube getoagt toerben,- bacrom bp Ijcnluibm bec# 
fotljt babbe bp bent te berfebijnen/ om ben beb (Fe'1-2 
tiomnbö toille te berïtlarcn/ en met ïjcnUubcn na# 
ber foluTh'oncn toat bier in foube te boenen/ al# 
leenbegeerbebp batfc letten fouben/ baatten om tot 
bentoebete bonten/ niet en foube iet boomemen 
cm be rebellen iet toe te laten / battotbebitomnbö 
oneereenbemcbtmge foube frr ebben ,• inbefeberaeb# 
flagingc yijn oob ptefera getocciï^Bmt^tepïjanoen 
i©on ^Mcgo b’^barra; be <23tabe ban jfuenteö en ie? 
baer mei berfebenen/ om bat ben hertog banger# 
febot nepzetefreert Ijabbc/bat Ijp ïjem bef)ocg|te plaet# 
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6 Het twe en dertigfte Boek ? 
fc iiaefl treil €£t3-3$ertög te fitten niet en totibege? 
ben/ toam fip toaö niet goct ^pacnftf)/ gelijft ïjr» 
Daer na ooft tod öetoonbe / bat fjp met mtfnoegenuit 
puffel bettroft / en botattf uit bc ^cDcrlanben na 
Benetien / altoaer b» ccnigc maenbcnbaetnaguam 
tcfkrben. <©octj opbefcbcrgabctmgc en toctbcmet 
befïoten/maer beroÊbelbom cncjBecftdijfcfjeib quanten 
öaec in ober een/ bannen bdjooibc na Den bteDe te 
tracïtten / en bettoonben / bat ’t felbe licftteïijö foube te 
boen toefen/ mitö bannen bet tiitlanbfe Itnjgtfbolft 
foube uit bet lanb boen betttebben/ baer boot be <ö5cm 
nieetbe B’Obmtten aüe adjteibenften foube benomen 
toetben/ enfoubenbamnet b’anbece B^binttentoel 
accotbetxn, be<6tabeban jpuenteg bit betftaen Ijefr 
benbe/fepbe/ batbe ïjomnfctoarc toijö genoeg om 
t’ootoedcn toatbetf toacc’uoo? fijnen btcnfï/ en feibe 
bat bc boo:f5 mecnmge ioaö tebefbjerpen/ atofma 
benbe Crimen \xfx majeftatis. <£en ban bc boomaern 
fïcSeeten ban biet 3ijbe/ frljteef aenbenbetmaetben 
gjuftium Sipfium/ bie öem nu gebeeï aen be ^paem 
fe 3ijbe begeben en fijne teftbcntic tot Eobcn babbe ge? 
nomen / om fijn abbtjë op befe falie te ijebben,• bact op 
bc bootnoembe Sipfiuo geanttoooto beeft in befet 
maniere: 

5 95 

jlfêifïtoe 
ban Sus 
flust Eips 
flU£/ ÖIE» 
nenöe 
Doo? ant* 
hioo:öecn 
aöDrjjï op 
be bjage 
banreftec 
boojiiacrn 

Seer Edele Heer j 

SO haeft als ik uwen brief uit mijn handen geleid 
hadde, fo hebbe ikdepenne daer in genomen om 

dien te beantwoorden, foude ik niet gewilliglijk en 
haeftelijk doen, ’t gene mijn vriend begeerde, ’t gene 
een fo treffelijk Heer van my eifchte, ’tgenedewel- 
vaert van ons Vaderland was nopende ; ja voorwaer ik 
hebbe dat gaerne geclaen, en ook vieriglijk; alhoewel 
dat defe koude alle vierigheid of ivsr uit mijn lichaem 
wegneemt, infonderheid daer het felve fo wekelijk 

«Eöeiman / is : maerhet is het kloeke herte, en de wackeregeeft 
fienbjEbe we^e dit en alle andere dingen overwint; wat dan de 
mffrijen fake felfs belangt, hoort wat mijn gevoelen zy. 
;èpangien De vrage is, welk van beide my beft aenftaet, of 

oorlog of pais met onfen vyand , en ik fal mijn gevoe- 

ncimiö’cn ^en c!asr van onderfcheideüjk verklaren; wy hebben 
feoiianb. driedèrlei vyanden,na dat nu tegenwoordelijk de faken 

ftaen, denFranfman, deEngelfe en den Hollander, 
de twee eerfte uitwendig, defen derden inwendig en 
veel eer een rebelle als een vyand : fo men dan van de 
eerfte vraegt, het hangt geheel aen het voornemen, 
’twelk de Konink heeft, en ook aen fijn middelen, 
ofhy oorloge of pais met hem foude begeren, en welk 
van beiden na gelegentheid der fake’ profijtelijker 
waer. Sodie van Ooftenrijk niet tevrefen en hadden 
voordien barbarifen en algemeinen vyand den Turk, 
ik foude menen dat den Konink die altemalen met 
eenen floot foude konnen onder voet werpen, fo men 
maer de oorloge en voerde ter goeder trouwe, en met 
eenige dilcipline of goede orden; goede trouwe verfta 
ik in de bedieninge van de middelen en van de offitien, 
dat gene niet onnuttelijken verquift en werden, en dat 
defe opgedragen werden perlonen, die daer toe be- 
quaemen defelve weerdigzijn; want van de getrbu 
wigheid jegens den Konink felf, namelijk datter die 
moet zijn, achte ik datmen niet eens en behoort te 
twijfrelen : ik hebbe daer by sevoegt de dicipline, 
overmits fonder de felve (laetal doen en feggen wat 
men wil) geen oorloge voorfpoedelijk nog kloekelijk 
genoeg kan gevoert werden ; laet daer al by de hand 
lijn goede Soldaten, Kapiteynen en Bevelhebbers , 
noch iflèr van doen dien band der wetten en der ftren- 
gigheid, welke haeral t’famen binde, welke make 
'datdemagt en dé man, degemene fake profijt doe, 
anderfins verlopen fy fig door dertelheid, door ontugt, 
door ongebondenheid, en daer gaet onder dat volk 
niet om dan roven of muitineren. 

Gy en alle verftandige weten,dat ’t gene dat ik fegge 
de waerheidis; en dat felve is den oorfpronk van alle 
onfen tegenfpoet, dat de vyand voorwaerts gaet, dat 
komt door dien wy achterwaerts gaen, en onfe blodig- 
heid en Happigheid, legt hy uit op fijn eigen kloek¬ 
moedigheid , en daer op trotfeert hy fig felven feer 
hoveerdelijk en onverftandelijk. 

Maerop dat ik vorder kome, eninfomma mijnge¬ 
voelen voorftelle, overmits Europa een grote en grou- 

welijke oorlog van dien vyand des Chriftendoms, den 
Turk, fchijnt over ’t hooft te hangen, fo ftaet den 
Konink en fij nen raed te befien, of niet beter en ware 
met de buiten vianden, of ten minften met een van 
beiden in verbond te treden, fo hy dat doet met alle 
beide, de Hollanders fullenhaer hoornen in halen, en 
of van felfs of door geweld komen obedieren : So hy 
’tdoet met d’eene, fo fal ’t ook ’t felve wefen; met 
defeeene wil ik verftaen hebben de Koninginne van 
Engeland, want die heeft te pande twee fteden van 
Zeland en Holland, welke zijn fonder twijffel de in¬ 
gangen en grendelen der zee en desLands, ick achte 
dat fy den pais niets te verre en foude werpen, over¬ 
mits fy een vrouwe is, overmits haer gelt-kift nu feer 
ledig is; wantten ifier met haer fobreet nog fo ruim 
niet, als men wel meent, overmits ook de oorloge 
haer volk tegen de borftis, welk veel liever hadden 
fijntraffijken envrydomte mogen gebruiken; dat fy 
in de oorloge continueert, is meer uit vrefe dan uit 
haet; en hoort doch een waer woord, de grootmagtig- 
heid onfes Koninks , de kloekmoedigheid of voor- 
fpoedigheid der Spangiaerden, binnen 6o. jaren her- 
waerts, is den naburen en verre gelegenen geworden 
tot ontfag; dat men haer defe vrefe uit het hooft ftake, 
datmen geen teken en gave van eenige heerfcheid, of 
eergierigheid , dat foude ons voornemelijk de bane 
klaer maken: En’t zijn voorwaer de daden, en niet de 
woorden, die daer plegen het geweld der Koningen 
te vermeerderen en te verfterken. 

Van den Konink van Vrankrijk hebbe ik even't felve 
gevoelen, dat is, dat hy al heimelijk en ftilfwijgens 
ganfeh tot pais genegen is; fijn nieu gekregen rijk, 
lijnen wankelbaren ftaet, de partyfchap of 'tquaed be¬ 
trouwen op fijnen voorneemften adel, dieradenhem 
al tot rufte; en daer en boven fo is het onderfte, of om 
fo te fpreken, het ingewand van fijn fchatten uitgeput, 
welke fo fy niet van ireemde, fo in’t openbaer als in 
’t heimelijk, voorfien en opgehouden wierden, waren 
hem nu al lange befweken ; maer of onfen Konink met 
hem pais foude begeren en weet ik voorwaer niet, 
noch ik wil ookd’alder-fecreetfte raedflagen nietdoor- 
fnoffelen: Hy konde altijd wel beftand maken blijven¬ 
de by al fijn hope en voornemen. 

Want wat is by hem ftandvaftig, ja de fucceflèurs 
des rijks felfs, is na fommiger oordeel, onfeker, en 
in dat lichaem dus eenmael geturbeert of ontftelc 
zijnde, vrefe ik altijd voor d’een of d’ander quellagie, 
tenzy dan dat de feer uitnemende voorfpoet of wijs¬ 
heid des Koninx defelve overwinne. Maer om kortelijk 
te feggen waer ’t op loopt, met de Koninginne van 
Engeland foude men feer bequamehjken pais maken; 
den Konink van Vrankrijk mochtmen laten die hyis, 
want hy en fal geen moeite maken als hy niet getergt 
word. Laet nu de Hollanders eens voor de hand ko¬ 
men , van dewelke ik meine datgy eigentlijken vraegt: 
Wat fullen wy dan feggen, wy hebben dan tegen haer 
tot noch toe feer ongelukkelijk oorloge gevoert, en 
daer is als noch geen hope van beteringe te hebben, 
ten zy datter eenige merkelijke veranderinge kome in 
degeneelegeftalteniffederfake, alle de fterke plaet- 
fen hebben fy in, plaetfen hen feer wel gelegen, fy heb¬ 
ben ervaren en redelijk goed krijgsvolk , welk ook 
couragieus is door fijn vidorien; fy hebben een goede 
orden in hare finantien, en in hare ganfche regeringe, 
welke niet licht en fal te breken zijn, fo langed’oorloge 
en vrefe duurt: op dat die dingen alle mogen afnemen, 
en te niet gaen, laet’er eenen pais en ftilftand zijn, welke 
noit in fodanige oorlogen van onderfaten jegens haren 
Konink en is aengegaen, fonder merkelik voordeel des 
Koninx, de Majeft.des Koninkl. naems en de verholen 
band, in de herten der onderfaten treed, of weer trekt 
veel liever haer tot den genen, van welken fy lelijken 
weggelopen waren, en eenige zijn blijde toe, datfy 
fo met eeren mogen weder keren, eenige hondertof 
duifenden fullen fich van felfs wel wederom tot onfe 
Religie en Konink begeven, fo haer gelegentheid van 
wederkeren geprefenteert word ; fiet fodanige fterke 
bolwerken ontnemen wy den vyand, en dat noch meer 
is, dewijle hare regeringe uit de geineinte en uit vele 
hoofden beftaet, fo ftroijen wy onder haer occafie van ■ 
tweedragten. Gelooft my, fy hebben haet en nijd, 

■ fy 



7 i ^ o cj. Vervolg der Nederlandfe Oorlogen, 
fy hebben partijfchappen, fy hebben ook hare won- 

(Fol.j.) den offeren, maer die worden al verborgen gehou¬ 
den, door de grote vrefe, welke haer alle te gelijke 
aengaet; laet die een weinig weggenomen zijn, fy 
fullen haeft komen op haer oude plooi: gelijkerwijs 
d’oiïèn, wanneer de wolf haer agter ’t lijf is t’famen 
lopen, haer hoofden en hoornen t’famen fteken, en 
wanneer hy weer weg loopt, elk weder fijns weegs 
henen gaet; Alfo gaet het ook met onfe Hollanders, 
welke miffehien d’eergierigheid niet feer en quelt, 
maer veel meer de geld-gierigheid en gewin-gierig- 
heid ; en waer dit lefte is, en hebben de Koningen daer 
altijd niet gelegentheid, om aen fig te halen, om met 
dien vergulden hengel te villen : Ja dat verftaen fy 
Svel, die wat verftand en ervarentheid hebben : Maer 
op dat'et gefchiede tot voordeel > fo iller van node 
eenige ftilftand, en die fal middelertijd d’occafien wel 
voorgeven; hier in Hemmen wy meeft al wel over¬ 
een, maer hier in verfchillen wy, dat eenige willen dien 
ftilftant hebben geduriglijken, welk wy noemen een 
pais of vrede , andere maer voor een fekeren tijd, 
welke is een beftand. Maer fuldy feggen: welk van 
beiden foude u beft aenftaen ; hoort dan, wat mijn 
gevoelen zy, ik foude wél van herten den pais be- 
geeren, en ik foude die ftellen boven alle goederen van 
defe werelt, fy foude de religie en denKonink feer 
dienftelijkzijn, noodwendelijk voor het Vaderland, 
feer gewenfcht alle vromen en redelijken vrome per- 
fonen ; maer wat ift, ik vrefe dat ik foude begeren en 
wenfehen’t gene dat niet gefchieden en fal, want ik 
en late mijn lelven niet eens voorftaen, datter in defe 
geftaïteniflè der faken een goede en eerlijke vrede 
foude konnen getreft worden; d’oorfaken , waer door 
wy tot vrede fouden mogen komen, mollen wefen, 
of, dat den vyand daer toegenegen waren, of, dathy 
onsontfage; maer nu en is geen van beiden, en laet 
eens fien , of het de genegentheid tot pais foude 
mogen doen, geenfints; want fy zijn in haer fleur in 
’talgemein, enin ’tbyfonder, die daer regeren zijn 
altemael fo rijk en magtig als kleine Koningen: foudy 
willen datfe haer goede voorfpoet, om een onfeker 
hafart fouden gaen vermangelen, maer mifichien fou- 
det haer de vrefe doen ; och of onfe faken fo klaer wa¬ 
ren, fy behoorden voorwaer fig wel t’ontfien, voor 
den Grootmagtigften Konink, voor haren wettelijken 
Konink, en op dat ik ook dit daer by doe, gelijk 
eertijds de weggelopen Haven voor haren heeren fig 
©ntfagen, fo behoren fy fig ook wel t’ontfien ; maer 
nu fy alle eerbiedmge uitgefchuddet hebben, fo door 
de veroudheid en verhartheid in hare rebellije, fo ook 
door onfe vertfaagtheid, blodigheid, of > laet my doch 
vry uitfpreken, door onfe flimmigheid of ondeugent- 
heid; want wat orden, watfoldaten, watraedfiuiden 
hebben wy, waer voorhoeven fy te vrefen, ten zy 
datter iet fchuilt en. verholen is, ’t gene ik niet en weet; 
alle haer faken zijn fodanig, dat fy haer raden om 
voort te varen, en niet om te rugge te keeren, om haer 
te verharden en niet te vermorwen: Ik voege hier nog 
by, dat fy in verbond zijn, fo heimelijk als openbaer 
met de naburen, en ook met eenige Duitfe Vorften ; 
datfe nieuwe navigatien haer fel ven ingebeeld, ja ook 
al beproeft of verfogt hebben, welke hoewel dat het 
alonvafteen idele dingen zijn, nogtans blafen fyde 
herten van dat geringe gepeupelte op, en beletten 
haerteblijven binnen de palen der zeedbaerheid , en 
te komen tot beterfchap. Derhalven kan ik qualijk en 
eenige hope van pais hebben, ten zy van fodanig een 
die haer van den Konink doe affeheuren, en die haer 
en ook ons ongebondender make: het welke ik ook 
weet dat fommige al in ’t oog hebben. 

Van de religie fwijge ik met voordagt ftil, en late 
de Theologanten daer van fpreken, hoewel dat alle 
verftandigeweten, dat voor defelve behoort vooral 
forge gedragen te wefen, fo foud’ ik dan meer tot een 
beftand genegen zijn : Eerftelijk, overmits de viand 
ligter daer na luifteren fal, nog hier en fullen niet veel 
fwarigheden vallen in de conditiën, of over een ko- 
mingen, blijvende de faken aen beide zijden in haer 
geheel, daer beneffens om dat door de autoriteit der 
Duitfe Vorften, ietfulx meteeren foude mogen ver¬ 
kregen worden, fonderdatdes Koninx reputatie iet 

te kort gefchiede. Ten derden, overmits ons alfo geen 
ftrenge wetten of conditiën voorgeleid en worden, 
die wy daer na niet fonder moeite, nog ook fonder 
fchande fouden hebben te breken. Ten vierden, om 
dat ons uit defelve gelijke profijten of voordeelen, als 
uit den pais te verwagten ftaen ; namelijk gemeinfehap 
met malkanderen en vereeniginge , wederkeeringe 
van de partijen onder des Koninks zegel en trouwe, 
verilappinge der vianden, en aller dingen veronagtfa- 
minge; eindelijk eenige goddelijke toefchikkinge, ze¬ 
gen of uitkomfte ten voordeel des Koninks. 

Begeerdy een treffelijk exempel te hebben tot defe 
fake dienende, en defelve ganfeh gelijkformig, hebdy 
niet gelefen d’oorlogen die Sextus Pompejus in Cici- 
lien tegens den Keiler Oétavianus Auguftus gevoert 
heeft, hy hadde Cicilien en Sardinien in, hy hield 
hem binnen fijn fterkten, en die befchermde hy, en 
bragt alfo groten hongers-nood en dierte in Italien; 
hy heeft noit konnen overwonnen worden, dan door 
een korewijlige vrede, die is met hem geaccordeert, 
de ballingen zijn wederom ingelaten, en fijn magt is 
verftrooit, en in’t heimelijk fo is fijn volk omgekogt; 
wat wil ik veel feggen, hy die daer toe een fchrik 
was van alle man, en maer een weinig te voren fo 
wreed , als eenen Neptunus op de zee was, die heeft 
het niet met een eenig fcheepken konnen ontvlug- 
ten, hy heeft noch fijnen hals moeten onder ’t fwaert 
buigen; en binnen de tijd vaneen jaer is deganfche 
oorloge gedempt. 

Het is wel een oude wefchiedenifle, maer fy fal we¬ 
derom nieu worden, fo men op de felve maniere te 
werk gaet, en infonderheid fo wy de fake met goedeji 
raed endaed beleiden; rijpen raed iffer van noden , en 
defelve getrou en fecreet, al ift dat daer niet anders 
uit het beftand en volgt, clan een adem-verhalinge en 
verpofinge, dat fal ons al veel profiteren, en die heb¬ 
ben wy ook van doen, fo wy de gemene regieringe of 
de krijgs-orden willen reformeren, en dat moeten wy 
wel doen, fo wy anders willen dat onfen Koning blijve 
regeren ; dat en fal niet bequamelijk nog ook haeft 
konnen gefchieden, gedurende de oorloge , ’tmif- 
bruik der vryheid is te verre ingebroken, de onorden¬ 
telijkheid en gebreken, welke daer d’alderbefte ert 
aldermagtigfte Staten en Koningen konnen te gronde 
verderven; dat d’onfe hier toe willen verftaen, dat 
wenfche ik van herten, want dit zijn de pilaren en 
fondamenten van alle Staten. 

Hier hebt gy nu van my, als in een furie en iver, 
en met eenen cours in fchrifte geftelt alle 't gene dat 
my heeft goed gedagt, gy naoogt dat by u houden, 
of met iemand communiceren, ten deeleof in ’t ge¬ 
heel , na dat het u gelieft; want den brief is uwe, gy 
moogt hem gebruiken , maer niet misbruiken, hoewel 
om vnendfehaps wille moogdy dat ook v/el doen , 
want het en zijn maer woorden ; fo daer iet onwijfe- 
lijx in is laet mijn verexcuferen, de liefde tot mijn 
Vaderland, en de vrijheid ’t welke een raed-gever al¬ 
tijd pleegt toegelaten te zijn. In Loven den derden 
Januarij 1595. 

Dcêu 3docnt ban öc^ecrat Staten aBenciticfbp©5 
ben ïiomnft ban ^jcftotlanb/ fclmjftm fefteren t* 

b2ief aen ben Bjcerc gioïjan ban Olbenbarncbelb / bat in 

be^ecretari.ëbanbcn feomnft ban ^cftotfanb / bo ^röouana 
mettbe uit €ngelanb/ Coytc ban befen öjtefban 3ltp ftteöft 
fïttst mcöc 0?acf)t / en ben ïtomnft bcfelbe ober mach tTwIL 
tijblebcrbe/ boen mtbeuhftdnft O^bcl ban bc ïionim bmi be 
gtnne/ om ben ïionmft befdbe te Inengenbebjclfte Staten 
biegelefen ïjcbbenöe/ gaffe mp (fcftiijft befeibe) alg® ^ 
latftenbe / begerenbe bat ift bie bjeber bootlefen foube/ 
’t bjelft ift bebe / en ftp ïeberbe mp bpna op dfte peno; »an.étij3^ 
bug eenige ftftermutftnge/ bie ift Ijope rebdijft biel 
afigefteett te ftebben. ’t einbe btaegbe ftp mp mijn JJgJf 
abbijö op ben boo2f5 fttief; tft feibe / qualfjtt tc bonnen ieb«t ban 
getoben bat 31 ipfius ben Sfiuteur baer bart bjag/notfp &m b?ief 
tang inbten tft baer in bebiogen baas/ öatdLK ^oftan 5»" **«»■ 
IBottoun ^efuijt/befc boodeben macnb uit be gebam pJ5,00fle„ 
fteniffe gelaten/ mp bebeftigbe in ’t gene ftp mp geant/ öc woninrt 
tooo2b ftabbe/aïg ift ïjem bjaegbe in ‘mat reputatie bat böEchhjn 
Htpfuïö te Komen tong: ftp feibe tegens mp/ bar SSSS». 
men baer toel berfeeftertto bat 3Ltpfmg ftoomg tm. 
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Het twe en dertigfteBoek3 
Catokjk toagj macr aengaenbe fpneftpriften/bat? 
men Pem niet enpoubbanboo? een©ebartte. %tis 
toner Sire (feibe ik) bat in bcfen b2iefccnïge toaeracp? 
rigcfcntenttcn 3tjn / aio’ ban bc krijgs-bifdpline / ban 
öc burgerlijke recptbecrbigpeib: fBaer be patticulte? 
re hingen bic pg berpnelt / cn optodkc pn fijn beb?og 
beftigt/ 3i)ubgnaallebalftp/ altoos be gene bctodPe 
mijne ï^ccrcn en jBceperS belangen en balfcpe hooi? 
pellen gebaen pcbbenbe / trekt pg baer balfdje bcflut? 
ten uit €n alles loopt baer op uit/ bat pgbril/ bat 
bieit macljtigen nionnrtp (fopgpemnoemt) ccnig 
mibbeïbinbc/ ontbe Bollanbccs tebetoegeu/ batfe 
pent bepanb cn fcpojtinge ban toapenen atco?beren ; 
om onbet befeibem ’t toerfe te Hellen be ntarimc ban 
fPatpiabd/ dat een Prins alle ding in aldervoegen 
mach doen tot fijn profijt. vDat iO OOlt pCt fommiet 
ban^Iufü Eipfij politica / fo peeft pp ooltonberbe 
fepoone berpanbdmge ban burgerlijke inflitutie (om 
be2ricljtinge) ’t bemjit bebekt. €n bclangenbe bat 
crempel ban /geruis ©ompcjus / bat is alfo kinber? 
lijk enfpottetijk/ nis alle fijne fuppofitiebalfcp5ijn. 
ïDantbienboo2f3^ertub foas een jong man/fttpt? 
beerbig/onbebatpt/te bieben 3pnbe met fo beel qttaebs 
op be Koornfe 3ce te boen / bat bc ttafpke ban ïtoren 
en anbere ïlDaren met in ^taliën en quant/ enboo?? 

CF01.4.) nentelijk bn Komen; pcbbenbe ook Ciciiictt in fijn 
maept/ ’t btelk alb be korenfepure ban <3! taliën bias/ 
fonbcranbereo2b2cof politie banburableof gebuure 
ntacpt te (tellen,• fiep bOQ2tS te b2cbcn poubenbe met 
fiep en fijne mebeballiitgcn / toeber inpaerbabcrlanb 
en goeöeren tc Erccngcn. Bp bril ook bebektelpk tonen/ 
brie ntenfoiibe moeten omkopen/ om ben pact ber 
45etmieerbe ©lobintien te tnittcren.Ctt aio ik(fr pti jft 
pp/fag/ bat bc ïtontnk '11002 berfekert prcli)/ bat (ïlip? 

5 9 5 
pub b’SCuteut baer ban toab/ feibe ik om pent te 
boen laccpen / bat pp mogekjk op be totjfe ban Cfcpi? 
Ittb ben (€ragifcpen ©oéct/ fpnnootgebal of fatum 
berpaen pcbbenbe/uit ^ollanb bertrokken ib / booj 
biett pp figfelbenaïbeur eenige ^pnenfe ntatpt in? 
beeibe / bebtdke onb op ’t pooft ballen foube; cn bat 
noeptanb eenigett ‘Klrcnt ecn^cpiltpaöbe pcbbenbe/ 
bic op fpn pooft in pukken bleken foube/ enfpn pooft 
baerbp. Cnbefluitenbe/ feibe iuj Sire, u iBajep. 
peeft baer op tod gelet/ baerpgfetb/ batbeBonink 
ban ^pangien/ meeper 5ijnbe banbcttoeebeiBo? 
nacpie/ pent baer na fecr liept foube aünalleb’anbe? 
re in te pokken^ enbaerom/Sii-e, toaerpetgoetbat 
alle itonmgen en grinten / bien ^jpaenfen poogmoeb 
CU p2Ctettfic pielpett bleken/ etc. Was ondertekent u E. 
leer geafieftioneerden Dienaer» 

Adriaen Damman van Byjhrvdd. 

D€n 18. januari ib be Curkfe Eieifer Xmurat ®oaö 
befer toerclb (in ’t 48.jaer fpnb ouberbomSjober? IfJB" 

lebett; pppabbe boo2 pem genomen bit aenftaenbe fttrl 
jaerbe ooilog in^ongarpen/ met grooter ntacpt en 
getodb te bolboeren/cn peel Cpripemijk te beberbem 
fpn boobbrierb elf bagen fecrcetgcpouben: baeren? 
tuffen hrierb itëapomet fpnen oubpen fone ontbobetv 
betoelkc tetftortb ober guattt / enbe regeringeaenge 

graben, na be boob ban fpnen ©aber 3pitber noep 
tbjeefoonkeitbgeboren/ bteterponb in3eegebJO?pen 
en berbtonhen 5pn; eenige fepipben / bat lp ook tien 
ban fpn ©aberbConcubpnen/ bie ftoangertoaren/ 
peeft boen berdenken. 

‘facr-dicht op bet stf'jlerven vnn den Turxfen Keifer ximurat. 

9§MVrat ^vccxfcijc feeifec van coniïantinopoLen 
Sterft/ Dienö Dooö ULiift WcL tLf Dagen VeryoLen. 

DCnKaeb ban ©enetten peeft tit’tbeumfdbefeb mitb bepoogte berbjateren. <0?abe ©pilpjbguatn 
r ■" " ■" ... .. 

njft. 

Sseö 

SmtoT5 rette fiatdpke legatie aen ben itonink ban 
«rabafTa* Btankrpk gef'onben/ pent gduh tomftpcnbexnfpn 
örurfiam feonirtkrpk? cn in fune bictoriett tegen fpnebpanben 
mnVïrrn ^^^^t'egen • cixufcreitbe ban batfe nicteeromb’oo^ 
SBianh» loge en pabbctt komten pafferett / toaerom fn ’t feibe 
njti/ öem boojeecfigenooificht blaren gelnccjt/ alleen te boen 
Ee"r[^ja beur ^opamtro jtBcemcuö paren Hntbaffabeur Dn 
fune regc* Öontnk ccftbcreube. <De Jkoitinkbebefefeeftref 
ruigee« felpk ontpalcit/ pacrlicbctt eenige treffdijke%eren 

berbete gctttocb fenbenbe ■ en aio fn ©arijö begonben 
te genaken / togen pen ben hertog ban . jBompenftcr/ 
cneeiteitgroofcn poop Bccrcn tut ©anjö tegentoeb/ 
biefe ompadbeit/ cn gdeiben tot in be logementen 
boOj penlutben gereet gentaekt: be Bomttk peeftfe 
baer na felfo ontpadt / en feer pooglpk bebankt / ban 
bat fn pem in ben acnbank ban ftm regeringe/ aio 
roep gene Catolpke ©linccn opentlijkc Immtfcpap/ 
uit biefe bco BauOcn bcö Jüoninköban^pangien/ 
crtpabbeabotbcit met pem poubett/ fn pem als Eio - 
nink erkent paöben/ pn pielt btkbrilo metpuntontï 
tmmtcaacenracb. 

^DcooiloggingpierentuflTcpen oberal opbe^proitJ 
tieren ban BtanltrpP/ tegen be llanben ban ben Eio# 
nihfe ban ^pattgieit/ baft boo2t / gdpk big pebben bc- 
gomlteberpaïen. 

^e^paatfe/ porenbe ben inbal ban ben hertog 
ban Bouillon/ met <02abe ©pilipo ban Baffautn 
3lutfenburg/ togen ook perk berbiaertö; g3iabe ©pn 
lipo bicrbemetontrent tfefltgpaeröen tneenembuf 
rabc getogen/ albner pnban bier banen Kuiters en 
een bed boctboUt befet boert/ lm tneerbe pem feer 
kloekdpk; ntacr gdpk men fdb/ beel ponbett3pn 
ber pafen boob / ban bie ifc|tig quant <6taef ©piltpo 
mot fpn bijben baer alleen ban/ beur bebeugbban 
fpnpaert/ pnfdfsgequetd 3pnbe/ b’anbcrebleben 
boob of gebangeit; onberanbcrcbnerbenbeKitmcc? 
(Iers BiclaeO ^mdtftng/ oBeoigien Contdcr/ en 
Capitein Boetfdaer gebangen / be Bertog ban 
Bouillon/ nofpberuttcrpcban<02abc©pilipS/ cn 
konben met bg pent komen om paer t’omfettcn/ ober? 

<0?nbe 
jobiiipss 
Ban J0af= 
fan in 
Stoor pc» 
spfral. 

©* fyete 

Ion toeberom eenett poep ruiteren banbëbpanbntbe^0 “f" 
booptab ban ©ertin en be naepe plaetfen/ baer ban jfaXÏ 
battec bele boob bleben / en bde gebangen inerben/enge jfcan^ 
onber anbere ben Euptcnattt ban jKanfbdb; ’t bieik «ifw. 
be gebangen Kitmeepers en €apitetn Boctfdaec 
fecr biel te paffe quant / alfo fn beur briffdinge tegen 
bettfdbcn ïuttenant en anbere bieberont big qua? 
men / mits Oaerenboben bctalenbe dhs 220. kronen: 
l>it tó al ’t gene pier befonbers uttgeregt biert/en befen 
toept quant ben Staten bid buur te ftaen / en pabben 
pier beur bedoren bde goebe occapcnettaenflagen/ 
biefe bacrotn pabben moeten nalaten. Bdbolltbatt 
<02abe ©ptüps lagen bootts meep alle be brinter pil? 
Ie binnen bc pebett banKboir/ la j?ertc en te Cpe? 
baneg/ lebenbeelgeb?ek enponger/ brinkenbebia? 
ter/ batfe ongcbioon biarett; biant pet toaperfeec 
bier beur ’t berloop ber pugpugben en onheilige paffa? 
gien/ fo bat een man bid tien puibers aen btoog baoob 
konbe op-cteu; ook regtteerbe bde pekten onber pet 
Bebcrlanbfe bolk; Caprtem.ïBarttnbte bgfpn«6e? 
nabe tot jiBaioi gepelt bias/ biert ben 4*IBarnj boot? 
gepekenban fekerbionken Kuiter/ biepgomeenig 
bcbieben gebidb toilbe proffen / Capitein <3jan 
f benf3 p02f mebe binnen fbopy gelijk ook bagelpk# 
belefolbaten. 

<BcCrt5-B«too Cntepus peeft ontrent befetijb 
2.b2teben gefcpieben aen ben Kaeb ban Biabanb/ 
bdndke na fijn boob / baer ban tngpaep berpad boen 
pillen / in bink 5pn uitgegaen/ en gebuikt binnen 
Biiiffel/ bg KutgerBelpiuS/ ben renen poubenbe 
om te büotfien op pet aenpouben en bicbcr-fenöen ban 
be jfrancoifen binnen befc Beberlanben gekomen/ 
enpunne tBomPtlte albaer pcbbenbe/ en penolbaec 
begercnbetePouben. €11 ben anberentoteencbiaer? 
fcïjonbiinge / bat een iegelijk pem foube lnacpten booe 
be lipigc aenpagen bes ©inteelt ban Bearne (fa 
noembcpgbcniföomnit ban ©lanPrpk) en pjnepar? 
tije bolgenbe/ bcibe gebateert ben ia.bag ban 5Fe? 

bmanj 
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Daitattj 'Jfmio 1595. v©cn ^nljouöen ton öen 1. toatf 
lupöenöeaföbolot: 

Erneftus by der gratiën Gods , Ertz^Hertogvan 

Ooft enrijk> Ridder van der Orden, Stadhou¬ 

der, Gouverneur en Capiteya Generael. 

banf leve en welbeminde. Allo om te voorfien tot be¬ 
ton <£Eet5- waernifie, befchermeniïïè, en verfekertheid van 

«tneftu*/ de randen van berwaerts-over, en des te beter voor te 
eefchjebtn komen en beletten d’aenfiagen, pra&ijkenen gereed- 
aen ben fchappe van oorloge, die de Prince van Bearne (hem 
Saebban dragende voor deKonink van Vrankrijk) fo by hem 

ga an . pejv°n^ a]s fijne adherenten is doende, omopdefelve 
landen van herwaerts-over t’attenteren, en de goede 
en getrouwe onderlaten ons heeren des Koninks 
t’overvallen, en om fijne en fijnre voorfz adherenten 
liftige en fchadelijke vonden en praétijken te fchou- 
wen; onder andere van node zy uit de voorfz landen 
te doen vertrekken alle vreemdelingen, daer van de¬ 
felve vol zijn,fonderlinge de gene die eemgfints fufped 
fouden mogen wefen, van fijne zijde of partije aen te 
hangen,fa voriferemof toegedaen te zijn.Nochtans fou¬ 
den onder de voorfz vreemdelingen eenige francoifen 
mogen wefen, die hen houden van de zijde der hei¬ 
liger Catolijker, Apoftolijker Koomfer Ligue en ver¬ 
bond , en over fulx zijn tegen den voorfz Prince van 
Bearne en fijne aenhangers. Gelijk ook onder defe 
vreemdelingen fommige fouden mogen wefen, dewel¬ 
ke deur de lankheid van den pays,hebbende alreede ge- 
duert tuffen de 34. en 35. jaren, in de voorfz landen 
van herwaerts-over, nedergefiagen, gehuyft en geërft 
fouden mogen zijn, die men niet en foude behoren uit 
te jagen, en doen vertrekken, fo verre fy goed en ge- 
trou waren: Sonder hen eenigfins ongelijk te doen, 
en mitfdien foude fchijnen dat men in hun refpeót fou¬ 
tje mogen gebruiken, eenige moderatie, diftin&ie en be¬ 
hoorlijke provifie in alle reden en billigheidgefundeert. 

So ift, dat wy begeerende daer in bequamelijk te re- 
medieren, hebben in den naem en van wegen fijnder 
Majeft. verklaerten geordineert: Verklaren en ordi¬ 
neren by defen, dat alle Francoifen of andere vreemde¬ 
lingen , gefeten en domicillie houdende in den landen 
eiHHertogdomme van Braband en Over-Mafe, fullen 
fchuldig zijn binnen 15. dagen na de publicatie van 
d’inhouden van defen, hen te prefenteren voor den 
Gouverneur, officiers en wethouders van eiker ftad en 
officie deflèlfs lands van Braband, en Over-Mafe, en 
aldaer te verklaren en overbrengen hen namen, toe¬ 
namen , ouderdom, qualiteyt en conditiën, mitfga- 
dersvanhunhuyfvrouwen, kinderen en familie, met 
ipecificatie van hun goeden en poflèftien, en van de re¬ 
den en oorfake van hun komfte in de voorfz landen 
van herwaerts over, en van den tijd dat fy aldaer heb¬ 
ben gerefideert, mede brengende certificatie van haer 
PaftoorenHeere, of Officier van de plaetfe haerder 
refidentie, belangende haer leven, handel en converfa- 
tie, daer af fchriftelijk notitie gehouden, en al ’t felve 
in uwe handen gefondenfal worden, om te ordineren 
van de gene die u dunken lal, fouden behoren te ver¬ 
trekken , binnen fuiken tijd als gy hen fult befcheiden, 
of hen te oorloven en toe te laten, binnen de voorfz 
landen te mogen blijven refideren; mits doende eed 
van getrouwigheid, infulkefake gecoftumeert, van 
alle d’welk fal in de regifters van uwen rade notitie 
worden gehouden. En aengaende d’andere Francoifen 
die uit Vrankrijk komen, aldaer fy dagelijx talie oor- 
faken gaen en wederkeren , ’t zy om ’tftuk van de 
koopmanfehappen, trafijke of andere hun affairen , 
of die om de lioertey t van hun confcientie pretenderen 
te blijven in vrye van de heilige Ligue en Verbond, en 
hun woon-ftede en refidentie in de voorfz landen van 
herwaerts over te houden, fullen defelve ook fchul¬ 
dig zijn binnen 1 {. dagen na de publicatie gedaenter 
plaetfe van hun refidentie, te komen en hen te prefen¬ 
teren voor den Gouverneur, hooft-officier en wethou¬ 
ders van de ftedenen plaetfen aldaer fy wonen, om 
ïnlgelijks hun namen, qualiteyten en redenen van hun 
komfte, en aller andere circumfiantien voorfz te ver¬ 
klaren. Om te fien of men die foude mogen ontfangen 

en toelaten in de voorfz landen van herwaerts-over 
hun refidentie te houden, en in wat plaetfe men hen 
't felve foude mogen permitteren. Op pene verklaert 
te worden goeden buyt te zijn, of van anderen arbitra- 
len ftraf en correótie, in gevalle bevonden ware, dat fy 
fulks hadden verdient. En belangende de gene, die 
voortaen herwaerts over fouden willen komen, fullen 
defelve gehouden wefen, mede te brengen certifica- (Fol. 5 
tie van de Princen, Heeren, Steden of Staten van de 
voorfz Ligue, van dat fy de zyde of partye van de 
voorfz Prince van Bearne niet en volgen noch adhere- 
ren; inhoudende ook de plaetfe van hun refidentie, en 
de reden van hun komfte, daer af fy fullen doen blijken 
in’t inkomen der voorfz landen: Op pene dat fyinfge- 
lijks verklaert fullen worden, goeden buyt te zijn, of 
van exemplaren ftraf. En nopende de gene die van de 
voorfz heyliger Ligue nieten zijn, maer wel van de 
fa&ie en zijde deflèlfs Prince van Bearne, of fijne ad¬ 
herenten, fo verre eenige fulke in de voorfz landen 
van herwaerts-over worden bevonden, fullen die ge¬ 
vangen en gearrefteert mogen worden, om te fien of 
fy goeden en oprechten buyt van oorloge zijn, om op 
rantfoen geftelt , of anderfints geftraft te worden, 
gelijkmen bevinden fal te behoren , nadienmen van 
haren ftaet en qualiteyt geinformeert fal wefen. Alles 
tot der tijd toe anderfints van fijnder Majefteyts we¬ 
gen fal wefen geordineert. En op dat een yegelijken 
mag weten, hoe dat hy hem in defen fal reguleren, 1 
en fult niet laten d’inhouden van de jegenwoordige 
terftond en fonder vertrek te doen kondigen en publi¬ 
ceren , al om binnen den fteden en plaetfen des voorfz 
lands van Braband en Over- Mafe, daer men gewoon¬ 
lijk is uitroepingen en publicatien te doen. 

Lieve en welbeminde onfe Heere God zy met u. 
Gefchreven te Bruffel, den 13. dag van Februarij 1595. 
Ondertekent ERNESTUS. En beneden Verryhyn. 

Superfcriptie, Onfen lieven en welbeminden den 
Vice-Cancellieren luyden van den rade ons Heeren 
des Koninks in Braband. 

anöercn finefteaé lupUcnfoe aBnt$: 

Erneftus by der gratiën Gods, ErtzrHertog van 

Ooft enrijkL, Ridder van der Orden, Stadhouder, 

Gouverneur en Capiteyn Generael. 

Lieve en welbeminde, alfb den Prince van Bear-^nöa‘m 
ne, hem dragende voor Koniitk van Vrankrijk, 

heeft by hem felven of fijne adherenten, niet alleen- hertog 
lijk incurfien, roverijen en plonderingen gedaen, ook vcneflug 
den brand gefteken in vele en yerfoheyden plaetfen en 
quartieren,op de Frontieren der landen van herwaerts- ^abanö, 
over, alsvyand, engepoogteenige fteden en fterk- 
ten ons heeren des Koninks liftelijken in te nemen en 
overvallen, houdende en occuperende met Baillaigny 
’t kafteel, en die ftad van Cameryk, wefende onder het 
RoomfeRijk: Maer heeft d’oorloge doen publiceren 
en uitroepen tegen fijne Majeft. en d’onderfaten der 
felver,hebbendedoen nemen,roven enaentaftende roe¬ 
rende en onroerende goederen,die hy heeft konnen vin¬ 
den en bekomen in de quartieren fijne zijde houdende. 
En mitfdien van node zy tegens den felven Prince van 
Bearne, en den genen fijne partije volgende, van ge¬ 
lijken te doen tot fijnder Majeft. indigniteyt, en van 
fijne goede fafallen en onderfaten, en hen hier namaels 
van eenige recompenfe te verfien, en defelve goede en 
getrouwe onderfaten te waerfchouwen, om op hen 
hoede te zijn, en hen te wachten van de plonderingen, 
fchaden en overlaft die fy van hem en de fijne fouden 
mogen ontfangen, hebben u daerom met defe wel wil¬ 
len verfoeken. Ordinerende niet te min in den name, en 
van wegen fijnder Majeft. dat gy al om binnen de fte¬ 
den en plaetfen van de landen en Hertogdommer, van 
Braband en Over-Mafe (daer men gewoonlijk isuit- 
roepinge en publicatie te doen) doet kondigen en pu¬ 
bliceren, dat een yegelijk hem wachte en op fijn hoede 
zy voor alle liftige innemingen, overvallingen, fcha¬ 
den en hoftiliteyt, die de gene houdende de zijde des 
voorfz Prince van Bearne hen foude mogen doen ; au- 

j toriferende de voorfz vafalen en onderlaten, niet al¬ 
leenlijk 
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leenlijk defelve tc wedérfta'n, maerookte befchadi- 
p-en, op té vallen en krenken* 

U ordinerende voorts meer te doen publiceren, dat 
al om een yegelijk van den Officieren in de fteden en 
tj aar tieren haerder jurifdiétie aentaften , en de hand 
ilaen in der-gewoonlijker manieren op allen de perfo- 
nen, roerende en onroerende goederen, fchulden , 
aétien en crediten, die fy Tullen bevinden te compete¬ 
ren den Francoifen der wederpartye en van hunnead- 
herenten. Ordinerende infgelijx allen fchuldenaren 
derTelverwederpartye, promptelijkenover te bren¬ 
gen declaratie van 't gene fy hen fouden mogen ichul- 
dig zijn* Verbiedende allen en eenenyegelijken voor- 
taen hen yet te betalen; niet alleenlijk op pene van an- 
derwerven te moeten betalen , maer ook van openba¬ 
ren ftraf. Verbiedende infgelijks allen onderfaten met 
de voorfchreven vyanden te trafteren , trafficeren, 
handelen en communiceren, op de pene by den rechte 
daer toe geftelt, en in gelijken cas gecoftumeert. Ten 
ware by onfen exprefTen oorlof en permiftie. Procede¬ 
rende by u luyden, en doende procederen tegens d’o- 
vertreders en or.gehooriame , by executie van de 
voorfz penen, Tonder gunde, verdrag of dif!: mulat ie j 
des te doen met dies der aenkleeft, geven wy u volko¬ 
men macht, autoriteyt en Tonderling bevel van wegen 
Tijne Majeft. by delen* 

Lieve en welbeminde, onfe Heer God zy met u. 
Gefchreven te Brulfel den 1 j. dag van Februarij 1595. 
Ondertekent ERNiSTUS. En beneden Verrey^en. 

SuperTcriptie , onfen lieven en welbeminden den 
Vice-Canceil. en luyden van den Rade ons heeren des 
Koninx in Ëraband. 

3Ds gab en ijaclep öc Qetaugtcre/ <£5oubetneut ban öc tietje 
trcr-haftcei ^banssreöa/ beeft met Jtemriffe ban öcn ^jtnee 
mi1 S JDaucmud ban jlaffnu / een aenflag boorgenomen/ 
rtnbe iseii om öe ftaö en fjet kafteel ban ^oeije / toebefjotende 
•uincüop hm03iffcippban jHupk/ in tc nemen/ om alfo een 
l»* paffagte ober de iHafe te hebben / en alfo öcn hertog 

ban25outllon/ cn<©rabefMnltppuo ban^affauin 
raugléce/ ümeenburg te mogen fonöcr pcrijkcl affiftecen/ fo 
ömii’ci* Wanneer fulkö gelegen fouöe 3tjn / en bare forten 

t famen te boegen/ toaet toe öefdbe ftaö (eer be; 
saioüim. guaem toaö / aio hebbende eene febone tteene brugge 

ühcröelMafc,- öefe ftaölepd ban bijf mijlen/ 
cn id 00b fo berre ban f^amen gelegen / op Deregter 
3ijöeban öcïtibicre lepöcen feer bogen berg/ öaer 
op een feer tierft batieel lepö / ’ttoeikfierk io bange; 
iegentbeiïJ / doch op fijn antiir geöout / en is in 
fpcd-lmpo ban öe^3ttTfboppen banSlupk/ geefie; 
lijke cn bjeceltlijbc grinten ban ’t felbe 2öiföom / 
T bjclb in öefen tijd befeten toeröc bp öcn ïicut-öorft 
Crncft ban peperen/ €rt3-2öifTckop banCeulen. 
«Den 6. dpebjuacij is öe boorfebrebe l^eraugtecc/ 
met ontrent 1200. boet-ltnegten cn 600. paeröen/ 
geltomen in bet öorp ban diepenbeek/ albjaer bP 
ficfi met ftjn bolb ftil gebouöen beeft / fenöenöe alleen 
24. of 30. ban fijne Moekfte folöaten / tod gein; 
ftrueert ban öat fp tc öoen baööen / na öe fiaö joetje/ 
öetoelhe alfo öe tïaö ncutcaeltoao/ fonöer ftoang; 
beid ingelaten toeröen/ bebbenöe berftant met een 
bomer / totenö bupd op ’t bangen ban öcn berg fionö; 
bet toao te öefer tijöBafien-abouö/ toanneermen 
gctooonlijfc bioliib ld / cn toetende öatter toeinig 
gamifoen op bet kafteel toao / 3ijn fp öco nagtp 
met beljulp ban eenigc laööero ban koorden cn 
balten öaer aen gemaebt / öicfp mede gebragt bad; 
öcn / geklommen op öc eerfïe muute/ fonöer öat 
ben öie ban binnen getoacc toerden/ en ben boorto 
herbergende ineen toren Öie in ’tboogfte ban ’tka; 
(teelHond/ öaer fp door een onö benfier niet fonöer 
moepten cn perijbel in geklommen toaren; öcp 
morgens brocgkebben fp eenige bp öcn Ijalfegegce; 
pen en gebonden/ en in een plaetfe gcötoongen te gacn/ 
macröoojbet roepen ban een bjoutoc ontdekt 3ijn= 
öe / hebben fp ö’anöere/ in allco fierk toefenöe 21. per; 
fonen/ öaer gamifoen bouöenöe/ met bet katiecl ober; 
toelöigt/ cnhen felbcn meefter öaer ban en ban öe 
poojte gemaekt; boojtO gebenöe Lperaugtere bot be; 

/Foi.6.) Itemöc fignael/ to Ijn met öe refi ban fijn bolk aen; 
gekomen/ en bobben öe fiaö ingenomentoont öe 

r595- 
bojgcro / ficnöc ïjetkafieel bermcefiert/ bobbenfp 
geen toeetogeboden: Ljcraugtere öaer binnengeko; 
mcn3ijnöc/ beeft tetftonö ojöjc gefïclt om öe plaetfe 
te fortificeren / en ïjet land / dorpen cn kloofieren op 
contributicn gefidt/ gelijk te fienië aen öcbrteben 
bp bent in ’tjpcancoio acnöe felbe gefcïjreben/ öaer 
ban ik een originele bebbe/ gefebreben aen öen Slibt 
cn ’t ronbent ban ’t öa! ban dambert bp ï^ege/ 
ïupöenöe alöu^ wit öcn jrrancoifen obergefet* 

Charles de Heraugiere, Gouverneur der Steden 
en Cajleelen van Breda, Huj, cTc. 

DOen te weten aen mi jn heere den Abt van S. Lam- 
bert, of fijne commifen, dat Ty hebben te compa- ban is [kus 

reren binnen drie dagen na het ontfangen defes, op i?*0 
’t kafteel van Huy, om fich met ons te komen verdra- 

en en veraccorderen ; anders Tal tegens hun, haer 3thr ban 
uyfen en goederen geprocedeert worden, door we- <§* ïïani* 

gen van pïonderinge, geweld of anderfints, fo wy 
ordonneren Tullen. Gegeven op ’t kafteel van Huy de¬ 
len 10. Februarij 159}* En was ondertekent Charles de 
Heraugiere. 

D’opfchrift was, aen mijn heere den Abten ’t Con¬ 
vent van ’t Dal van S. Lambert by Hege* Cito,cito,cito. 

tDc 25tffdjop ban limk öefe tijding gekregen beb; ®at &» 
benöe/ toaöfcecgualjjk te brcöcn/ en klaegöe feer 
ober öc graten <©cnerael/ ober ’t breken öec^eu; boonieËmc 
traïitept/ fond gefanten aen öe Staten v©enerael/atsöpbe 
cn berfogt refiitutte ban öe boorf3 ftaö en kafteel/*0*‘jj». 
mitfgaöeröreparatie bande fcbaöe/en firaffe ober 
ö’innemero en brekers ban öej^eutralitept; öefgc; s}0en 
Ijjï fond bp ‘facques Caronöolet / Ijectx ban (fBar; fuice, 
queö en €fiibant/ Canonik ban öe Catcdrale Éerke 
banEupk/ funCancdier/ enden Htööcr Coberöm/ 
Commandeur ban ©ilïuba le (Cemple / aen öen Jpj; 
nik ban ©ranfirijk / met brieben ban creöemte / 
om ban fijn en ban öe Staten ban Eupkr toegen 
te klagen/ öat öc Staten ban öe ©ereentgöe 
öecïanöen bpanölpk baööen ingenomen fijne fiaöi 
en kafteel ban Ljocp: C>an bp toap fo ongeöuiöig en 
geftoort/ öat bp / niet bertoagtenöe toat bp met 
brnnöfcbap fouöe mogen herkrijgen / terfionö een 
deel bolt in fijn land öeöe opnemen/ en ook felfsin 
perfoon na truffel repföe/ en alöaec niet alleen Mag; 
te öeöe ober öe Staten <6enerael en bet breken der 
HcutcaUtcpt j macr berfogt ook affifientfe/ om tot 
fijnen boften öe plaefe te rccuparercn. ^en €«5- 
Ijertege Crneft kreeg öefe tijöinge in fijne fiekte/ 
öaer bp af fterf: L)p bergaöeröe öen üacö / öen 
C5rabeban jpuemes en alle ö’anöerc / toaren ban ge; 
boelen/ önmtenöes25ifTdjopsberfoek fouöe accor; 
deren / enöe öat men tetftonö / eer fp ben fterker ma; 
ken / öertoaerts fouöe fdpkken fo groten koop nipte; ©e @ztp 
rije aio doenlijk tono / om te gaen leggen ter plaetfen 
öaer fp öen genen/ öietc^oep in gamifoen bleben/S^*1 
fouöen benemen öe gemcenfrtjap en correfponöentie cupteröe 
met andere Steden/öie baerpamjebidden, 5!kbebna i^otp 
andere fcknjbcn gefien / tnbouöenöe öat Ö’€rt3-Mf* 
hertog/ door fjoljan öe (CariO en öen Ljcere ban 
S3afT!gnijöen€rt5-25iiTcbop/ prefentccröe öatfept 
teftraffen met alle fijn forten/ en öat öen Bififdiop 
’tfdbe öankeltjkaennam. tyet bebd ban öefe trou; 
pentoeröc gegeben aen<©on^Ioban öeCoröua/ öe 
todke met fijn compagnie/ en met öie ban ^on 
^anco öe Èuna / ^Don Sflmbrofio Eanöriano/ ^on 
iDiego pmentel / Stionfo öe fBondragon/ C>on 
jpraucifco öc $aöïSla / C»on cetabio öe Stcragon 
(ö’todk een feer grote en brabe Compagnie toao/ 
en gegeben aen öcn hertog ban ^aftrano/ öie alle 
öage bertoagt toeröe /) ook öie ban öc garde ban fijne 
Ijoogljctö / cn öc ctirafTicrO en arqticbuficro ban 
oèrobcnöonq/ en ©crnanöo ^ala5ar/ öie t’famen 
ober öe 1000, paeröen fterk toaren,- öefe 3ijngaen 
leggen op z, en 3, mijlen na bp ï|oep / in öe dorpen 
banïPup/ Croteftn/ ©orgtoorten/ en heeften aen 
öeribieregickkcl/ öetodke lopende door öe ftaö ban 
(Congcrcn/ bp .fDoeftrigt In öe jEafe baltbet boet; 
bolken alle andere preparaten toeröen boortogerecö 
gemaekt om te bolgcn* 

ftDiööe; 
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3^ïrau0ie« jBtötrelcrtiiti Rebben tic nutcccn ban ©craugtcrc / 
ïrfp niüf ontrattlBonïrnicöt/ fePcnharren/ geiaoenmet al? 
teven eenu öetïjantie 0ou33c cn 5ijöc lafcen/yijtic lioufcn/paffamcn? 
ge ftaccen ten ban goiiïi en ftlPcr/ cn attDccc bojïcljjïte ^taliaenfc 
mer Mie» jQ^rcn/ na Hntbjcrpm gaen&c/ aengetaft / genomen 
liaenjftoa^ berooft/ öïc gcacïjE maren ober iooooo. gulö. 

awageia^ toacriöjg te toefen/ bic fp op bare pacröcn geladen 
ïjnöden / in mceningc de felbe tot 232eda / bergen op 
Eoom/ en daer fp garntfocn bidden te mengen; fp 
deelden baer in dne tjopen / om te beter te mogen doo? 
bomen/ toant fp de tijdmge al badden/ dat dep €«5- 
Jlertogen ruitcrije de paffagten befet badden; de 
2. bopen 3pn genoeg onberbindert doojgeraeltt / maer 
den 3. boop / die de geitel al gepaffeett toa$ / namen 
baren toeg op hongeren: 35on «Sancljo de Huna/ öe? 
toelfte met fijne compagnie / die ban jprancifco de 
$adtïla/ endie bande arguebufietö banl^ernando 
^ala3ar/ marcheerden na ben lieden toe / en ontmoet 
teden den anderen ontrent (hongeren / en 5ijnder met 
eene furie op geballen/ daer 3i)ndcr ontrent 80. dood 
geblcbenenoberdc 100. gehangen genomen/ bande 
re|ï 3ijnder bde ban de boeren doodgeflagen / en daer 
quammernaulijtiö 30. met de blugt ban; toant fp 
fteldenbaerfeer fïappelijft te tocer/ hopende met de 
blugt de Dttpt daer af te mengen/’t toelh b en faelgeer? 
den. iKiddelertijd toerde bet leger gereed gemaelit 
onder de la fHotte/ trebltende uit kanten bet 
regiment ban <©on2Cntonio^uniga/ die daer felfé 
mede bp toae? / en effen uit ^pangien gebonten ,• 
honderd de garnifoenen uit SibeUcö / en ban alle atv 
dere plaetfen/ en de regimenten duptfen en malen/ die 
men bp-een boude Imjgen. 35e ïtoninb ban ©2anlv 
rijft / die 00b ban dit in-nemen ban joetje beradber* ' 
teert maö/ al-eerdegefianten ban den26iiTcbopban 
ilupb/ daer mp af bermaenthebben/ bp ïjem ge? 
boren maren / beeft aen den 25tfifcljop gefcb2eben de? 
fennabolgendemief: 

Mon Coufijn. 

55|teföan YK hebbe altijd in vrede begeert te leven met mijne 
öen do» JL naburen, fonder yets tegen hun aen te vangen tot 
©?auEu!ö& nadeel van de traftaten met hun gemaekt van deKo- 
aenöen ningen mijne voorfaten Hoogl. Mem. En indien ik de 
2&ffïcf)op oorloge verklaerthebbe, tegen den Konink van Span- 
öau ïïupft.gjenj gelijk ik publijkclijk maer 2. maenden geleden , 

hebbe gedaen, een yederweet dat ik daer toe fo ge¬ 
dwongen ben geweeft, dat indien ik my daer toe niet 
gerefolveert hadde, ik gehouden foude zijn geweeft, 
voor een verlater van 'tgemeene beft van mijn Ko¬ 
ninkrijk, van mijn eereen van mijn felfs; de voorfz 
Konink my d’offenfive oorloge aengedaen hebbende, 
en opentlijk gevoed de rebellie van mijne onderfaten 
tegen my 5. jarenlang, fonder dat ik revengie geno¬ 
men hebbe op fijne landen. En dat nochtans om 
geen ander refped, als ft gene ft welk een Alder-Chri- 
ftelijkftePrincebehoort te nemen, op de algemeene 
welvaert der Chriftenheid. Want hoe wel de forcen 
van den voorfz Konink in aller manieren groot zijn ge¬ 
weeft, nochtans zijn die vergefelfchapt geweeft met 
lb grote onrechtveerdigheid , dat God den rechten 
befchermer der gerechtigheid, my fo gunftig geweeft 
is, dat ik die over al verwonnen en verflagen hebbe, 
waer dat ikfe ontmoet hebbe; het welke ik u vertone, 
op dat gy gelooft, dat indien ik fo lange gefchuwt heb¬ 
be d’occafien van dengemeenen vrede te troubleren, 
tegen een vy and diemy fo feer beledigt had, het tot 
mijn groot leedwefen lal zijn, als ik gedwongen foude 
zijn, yetwes te doen tegen de neutraliteyt, die ik altijd 
onderhouden hebbe met die van ’t land van Luyk, 
mijne goede en oude naburen, die rechtevoort uwe 
vaflalen en onderdanen zijn. Hierom is ft , dat ik ver- 
ftaen hebbende dat gy u gewapent hebt, om weder te 
nemen de ftad en kafteel van Hoeye, gelegen in u land, 
ft welk mijn Heeren de Staten van Nederland, mijne 
goede vrienden en bondgenoten ingenomen hebben ; 
hebbende verftaen, dat de Spangiaerts fich daermee- 
fter van maken wilden, omhaer profijt daer mede te 
doen tegen hun en my. En daer en boven dat gy hulpe 
verfocht hebt van mijne voorfz vyanden,en u beholpen 
met haer forcen, om ft volk van de voorfz ftaten tebe- 

1 I 

fchadigen. So heb ik u willen bidden, liever de midde¬ 
len te foeken, om in dit ftuk door den wegh van vrient- 
fchap te voorfien, als door dien van geweld. Endeste 
meer alfo ik foker ben, en u daer voor borg wil ftaen, 
dat de voorfz Heeren Staten de meeninge niet gehad 
hebben, doende haer volk in de voorfz plaetfe trek¬ 
ken , van het land van Luyk te troubleren , ft welk. 
fy altijd in groot refpedt gehouden hebben, en datly 
’t in der daed ook geenfints doen en fullen ; mits dat 
gy hun wilt traéteren als vrienden en goede naburen, 
fonder tegens hun aen te wenden de wapenen van ha¬ 
re vyanden, de welke ook de mijne zijn. Gelijk ik u 
biddeenrade, als een goet vriend en nabuer, dat ach¬ 
terwegen te laten, opdat ik my ook daer mede niet 
wijder behoeve temoeyen, gelijk ik anders verobli- 
geertfoudewefen te doen, om mijn eere en mijnen 
vrienden te conforveren en behouden. Voor welke mij¬ 
ne vrienden ik mijne wapenen niet meer fparen moet, 
om hun te befchermen, als mijne vyanden de hare doen 
om hun te beledigen. Ik fchrijve en fende u de tegen¬ 
woordige expreflèlijk met defen trompetter, om dit 
fubjeft. Ubiddende, Mon Coufijn, voor alles, dat 
gy wilt handhouden de neutraliteyt van het voorfz 
land van Luyk, en de welvaert van de inwoonders van 
dien, die ik in feer grote recommandatie hebben, en 
achterwegen te laten fodanige wegen van gewelt, om 
de inconvenienten, die ik voorfiedat daer uit volgen 
fullen. Waer van die alleen de fchult hebben fullen, 
de welke de middelen, om die te fchuwen in handen 
hebbende, die weygeren fullen ; het welke ik niet en 
verwagte van uwe voorfigtigheid, en van onfe goede 
vriendfehap en gebuurfchap,dewelke ik begeere ter 
goeder trouwen t’onderhouden; mits dat het niet en 
zy tot fchade van mijne vrienden, en tot voordeel van 
de Spangiaerts mijne vyanden. IkbiddeGod, 

Mon Coufijn, u te houden in fijn heylige hoede. (Foi.y.j 
Gefchrevente Parijs den 13. Maert 1595. & c. 

35e bö02ft ïfoning ftceft ban geftjften gefclpcben / 
nopende ftefe felbe falie/ acn de Staten banSupft/ 
defen nadolgende Intef. 

Seer lieve endegoede Vrinden. 

WY houden ul. voor fo redelijke perfonen, dat jiefban 
wy niet vrefenen fouden u 1. te onderwerpen het &en tïo* 

oordeel van onfe aótien, zedert dat het Gode belieft 
heeft, ons te roepen tot het Gouvernement van defen acn De fia» 
ftaet. Want de geheele Chriftenheid kan getuigen, ten fcan 
dat in de plaetfe van wrake te nemen van de Konink 
van Spangien, van de injurien die wy van hem ontfan- 
gen hebben , door het innemen en de ufurpatie, (dat 
is, onrechtveerdige befittinge ) die hy heeft willen 
doen van onfe krone, onder pretexten die meer eeni- 
gen fchijn hadden, als waerneid, wy altijd gefocht 
hebben door onfe patiëntie en vertoeven, te breken 
d’obftinaetheid van fijne wapenen , niet by gebrek van 
couragie of van middelen om ons te befchermen, maer 
om de ruft van de Chriftenheid niet wijder in roeren te 
ftellen 3 waer van hoewel God verfcheiden oordeelen 
uitgefprokenheeft tot onfer bate, door vele ftiijden 
enveltflagen, daer in onfe vyanden altijd onder gele¬ 
gen hebben, niettemin is ft fo wijt van daer , dat fy on¬ 
der defe hemelfe ordonnantie gebogen fouden hebben, 
en daer in te vreden geweeft, dat fy haer aenfiagen 
niet alleen gecontinueert, maer ook verdubbelt heb¬ 
ben. Het welke wy ul.wel hebben willen vertonen, 
op dat gy-lieden gelovet dat het is met het grootfte 
leedwefen van de wereld, als wy onfe wapenen moe¬ 
ten gebruiken tegen onfe naburen. Hierom is ft dat wy 
verftaen hebbende, datmen u 1. geperfuadeert heeft de 
wapenen te nemen, om uit de ftad en kafteel vanHuy 
te jagen het volk van de Heeren Staten Generael der 
Vereenigde Nederlandfe Provintien, onfe goede vrun- 
den en bondgenoten, die daer in gekomen zijn ; en 
vorders datmen om dit te doen, fich behelpen wil met 
onfe vyanden en met hare forcen, fo hebben wy daer 
van wel willen fchrijvenaenonfen NevedenBiftchop 
van Luyk, en aen ul. om ul. te bidden, datgylieden 
liever wilt kiefen, de middelen om in dit ftuktever- 
fien door foetigheid, als te trachten daer in te reme- 

dieren, 

Vervolg der Nederlandie Oorlogen. 
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dieren, door'wege van geweld, waervand’uitkom- 
ftenfeer onfekerzijn, en verfeheiden ongevallen on¬ 
derworpen, in dewelke wy bedroeft foudenzijnul. 
te fien vallen^, om de affedrie die wy ui. toedragen. 
Voorts fo zijn wy lb vereenigf en verbonden in vriend- 
fchap met de voorfz Heeren Staten, datmen hun niet 
beledigen kan, of wy foudén ’t ons aentrekken, alfoo 
ons aen haer befcherminge niet minder gelegen is, als 
aen onle eigen behoudeniflen , principalijk tegen de 
Spangiaertsonfegemeenevyanden : Behalvendat wy 
wel weten, dat fy fich in de voorfz ftad en kafteel van 
Hoey begeven hebben, niet om tetroublerende rufte 
van’t voorfz land, maer alleenlijk om te beletten de 
quade voornemens der voorfz Spangiaerden, dewelke 
fchijnen t’famen gefworen te hebben de ruïne van alle 
haer naburen, gelijk van haer eigen onderdanen. Waer- 
omwy ul. bidden en raden, als goede vrienden en na¬ 
buren , niet toe te laten * dat defe fake verder vervolgt 
word , want fy kan niet voortbrengen als troublen, on- 
eenigheiden ontfteltheid in ul. land, daer’tul. licht 
fal wefen den vrede en ftilligheidte behouden, mits 
datmen achterwegen laet fodanige wegen van geweld. 
Wy bieden ul. aen den middel, die wy hebben om ul. 
daer in by te ftaen, en houden ons fo verfekert van u 1. 
voorfichtigheid, dat indien gylieden noch by of van u 
felfs kont difponeren, om van dit fait fonder padie te 
oordeelen en te ordonneren, gy-lieden liever kiefen 
fult in goede intelligentie te blijven met uwe naburen, 
als op ul. te trekken dedifordre die de krijgh met fich 
brengt, waer mede wyfeer bedroeft fouden zijn, dat 
gylieden gequeltwierd, om d’affedtiediewy u 1. toe¬ 
dragen, en d’opinie die wy hebben, dat gylieden u 
daer meer fult toe laten brengen , fo gylieden dat doet, 
door de padie en overredinge van een ander, als door 
ul. eigen genegentheid, die wy altijd gekent hebben 
te {trekken tot de gemeene ftilligheid en rufte. Wy 
fchrijven enfeyndenul. dele tegenwoordigeexpreflè- 
lijk met delen Trompetter, met den welken wy u 1. 
antwoort op den inhoud van dien verwachten fullen , 
en fullen defelveeiqdigen, God biddende; 

Seer lieve en goede vrunden, dat hy ul. neme in 
fijn heilige en weerde hoede. Gegeven te Parijs den 13. 
Meert 1595. &c. 
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ïHranfite 
toan Den 
4Ecr3-l^et« 
tog cneft 
tu$. 

©e €ct3- 
HJertog 
Crnefïusi 
beiftlaeit 
tre <©jaö« 
Dan f item 
tee / ©du* 
becntuc 
Dan öe 
(fTarlioiij&e 
J&eöet* 
laiiDfe 
JiLqoöim 
tien. 

©00b ban 
ben iBrtj- ïjectoo 
<Ö? cneftuïi / 
rn ban 
fijne qua* 
ürepten. 

©nbertuffdien bat bet Urger berfamdt toerbein 
’t lanb ban karnen/ om na^oeiieteteebben/ foto 
ben €tt5-ïftcttog <£roeftuö fcetbranbgetootben/ cn 
op ben 11. jfebjuatij ïjebben bc ,j ©cbecijno Beginnen 
te toanbopen ban menfdjdiibe cemebten / boetodljp 
toebccom tot fijn fdfO quant/ uit eene flautoigbeib 
baet bp ttoecuren tang in gelegen babbe 3 bp babbe 
eene ïanbfame hoojtfe 4. maenbengebab/ griijbltip 
boren gefeib bcBBen / betodbe dnbdtjb beranbett ie? m 
eene geftabige/en bp hennenbe fijn gebaer en pergltd/ 
beeft bem ria beCatottjbe mantere boen leberen bet 
Sacrament en betlig ©lijfd: 3T>aerna beeft bp Bp 
bent laten bomen ben S|ertog ban Jperia/ betodbe 
met berlof ban ben ftomnb ban ^pangten / bc fahen 
ban ©2anbr»jb adjdijb berlatenbabbe / ben <0eabe 
ban JHiemeO/ ^)on <©iego en ^tepbano b’^barta/ 
cn eenige anberc banbcbienaecO ban^tatc/ Htanb* 
fatenjijnbe/en na bat bp benBebolenbabbebefaben 
beo itoinnbo bienft öetreffenbe/ beeft bp bcrblaert 
bat fijne lïSajefk brille toao/ bat na fijnen boobben 
<ö';iuc ban jpuenteo bc Catoïijbc ©lobimien en 3£e* 
gcro regeren foube/ tot batter anberc 02b2equame. 
©n tb eiubelijft ben 20. jpebntarij / ontrent 2. uren na 
mtbbernagt oberlebcn/ oub 5ijnbe toeintg maenben 
min ban 42. jaren. ©de bic tot peno en biebc genegen 
toaren/ Bebaocfben fig ban fijnoberlijben/ toant fp 
babben bopegefebept bat l)P einbdijb ben b2ebe nodj 
foube bcBBen te toegc geB2agt:©p toaö feer pberig tot 
bc Catolijbe Religie/ feer Bcreeb tot beo ïtomnbo ban 
^pangienobienft/babbe ftgenbclingehedb/ batbp 
boo2 bnipc beffelbcn ifêtoninbO / bet jpranfc ïsijb Beha* 
men foube/ en bat bP b’^nfantc tot een bupfbjoutoc 
foube berftriieten; eenige fdmjben bat ftjn©iegtba* 
ber beefehert babbe/ met fijn confcntCtoantanbeco 
niet gcoo2loft io ©legt te meiben) bat lp» op fijn boob* 
Bebbe babbe bcrblaert/ bat bp fijne fitpberbetb babbe 
Bctoocrt / cn aibeut Betrout bic tc betoacen / tot bot bp 

foube bcBBen gdjutoelijht t bP Mab uitermaten bet m 
f ojaeciijbig s bp bjab feer p^agtig in fijne bof-boubtn> 
ge / fo bat ïjp bibhnlb niet en toiftc toner mebe bp fijne 
fcbulbenaten en ïjupfgefin foube Betalen 3 Ijptoabfcec 
ftoaermocbig cn ftatclijB / en men fag ïjeht toeintg 
ladjen / fefjeen anberb met quaet ban naturen tejnn 
bp beeft toeintg Bp fijn tijb uptgeregt / toant alboetoei 
alle refolutien op fijnen naem gingen/ fotoerben bie 
geotbonneert Bp be iBinifterö öc$ ^ontnlio / bie bem 
affifieerben: bp babbe in^tprien geregeert met fa? 
tiOfactie/ maerbefe ©20bintien baerbefabenfobeci 
toert fionben / alobPtJiee bie bonb totfijnber bomfie/ 
baer toaö bp niet op becbacbt getoeejt, bp Deeftfijnen 
namebebleht metbe lelijbe Blame/ banbatbpjfói' 
dpel be 0enicljon en^iere le dFour beeft gefogt baer 
toe tebopen/ omben^?ince|Bauritiuoban^affau 
om ’tlebente b?engen; be fertjgo-obec(ten enfolba^ 
ten bcBBen niet bed toctbo ban fijn boob gemaebt/ om 
bat bp fig niet te bdbe en Begaf/ toant Ijp ooit tegen be 
ntoepte enarbeib/ ten regatbe ban fyn ftoacrlifbigs 
beib/ niet en mogt: ^ijn licbaemtoerbegeopent/en 
men Bebonb ïjet berte/ionge en ieber feer gefonb3 maec 
Benebcn in fijn Blafe eenen fieen ban mibbdbare groo= 
te/en in besijbeacnbe ribbe toa?s eenen lebcnbigett 
langen toomt/ bie bet bimtenjïc fijns Itdjaemofeec 
babbe boojltnaegt,- fijn licbaem tö geftelt titbe©a* 
roebie Veelte ban £>t. fatob ban CouBergen/ üaenbe 
aen ’t bof ban ©tuffel/ tot bat ben ïtepfer frjn Bjoebcr/ 
en anber e bie bp tot tefïamentcuro gepelt babbe/ 0202e 
foube ttdlen op fijn Begcaeffeniffc 3 bP ib eerfi 5. jaren 
baerna beg> aben/ uit Bebelban fijn Bjceber hertog 
3il0ertuö in be ^eebe ban <©ubula, 

j^abe boob ban ben €rt3-^ertog€rneftub/ beeft 
bc v0tabe ban f uenteb bet aöoubemcmcnt aen fig 
genomen / gdijlt <Êniejiub bat babbe bcrblaert,- baer 
toaren eenige iSeberlanbfe Zeereu bie baer aen niet 
tod baer genoegen babben/ eninfonberbeibtoaoben 
Ifjertoge ban ?llerfcbot baer niet tod in tc b2eben / en 
fienbe bat bp ’t felbe niet en bonbc Beletten /uit bet 
!anb bertfoben na ©enetien / fotopbaljadt bcBBen. 
©e €rt5-©ertog €rneftuö babbelBono be la |Bot' e« m«tw 
tc lafl gegeben om ©oep toeberom in tc nemen / baer tteftt met 
toe ben leger al gercet gemaebt toao in ’t lanbbanöet5E3es 
karnen 3 bp iö ben 5* 3i©aitij opgetrobben / met be * 
2. regimenten ^pangiaertö ban <©on mmonio be 
Eumga / en i©on Houiö be ©dafco / 2. regimenten 
buitfenen j.bantoalen/ met een bed bed artillerij/ 
cn quam ben 7» booj ^oep/innemenbe be booj-fleben; 
beoanberen baego tyccftlp beiïab boen Befdjieten/ 
entegeno ben abonb/ tertoijlen beColond la©cr? 
ïotte fijn Beft bebc om met labbero in beiïati te bo¬ 
men / aen be 3ijbe na Eupb toe / io ijet ^paenfe boet^ 
bolb aengeballen op beBjeffc/ cn bcBBen befiebeim 
genomen / met minbec toeberfïanbo ban fp gemennt 
babben / boob Blijbenbe alle bc gene bie ftcfj niet rafcb 
genoeg cn bonben falbcren op bet bajteel / ’ttocib 
alfo fp fteb baer op bonben retireren in feberbeib / 
oojfabc toao batfetemmben beboir gebaen babben 
in ’t Befcbermen ban be fiab. 

ü^efen bag io iBonficur be <©joefbeeb met 
2000.3Luphenaers en eenige paerben/ban toegen ben 
©ijfebop ban 3lupb mebe boot ©oep gebomen f 
iiBonö bc la|©ottc beeftfc Belaft batfe gaen leggen 
fouben aebter Ijetbafted/ om bic ban Binnen bate* 
lijft te Beginnen te Benoutoen / la iBotte blame 
16. ftubben gefebuto op eenen Berg tegen bet bafted/ (Foi. s.j 
baer eenen ronbenenbibbentoren toaö/ 16. boeten 
bib/ op toelbcn too2n en beo Bcrgo fteplbeib/men qua^ 
lijft ben ftojm foube bonnen acnBicngen, maer men 
Bebonb bat ben boo2f3 toren geen bolmetfelbcn muur 
toao/ maec ban 2. muur en/ tuffen Beibcn bol en ge* 
bult ban alberlep gruno ban ftenen. t©en 18. Begon* 
ben fp te fcljictcn / en en bidben niet op tot ben 20. on* 
trent ben noen/ en babben baer omrent i5oo.fdjeu* 
ten op gebaen / cn een openinge gemaebt; Mant 
aio ben Buptenftcn muur afgefebotentoao/ teeö bat 
grupo ban felfo neber/ mabenbe een Bequame op* 
blimminge 3 be ^pangtaerben pjepatccrben fieb 
al tot ben ft02m/ toefenbc ©almfonbag. i©an %* «„,„^„,,5 
raugicce/ toetenbe batfyn Crcdl. bem niet en bon* o^eseum, 
be omfetten / obeemito be poogpeibban be opper- 

toateren/ 
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toateren / focïjt te parlamcmeren/ en het actoor toec? 
öe oernacht/ öat l^eraugtcre fouöe uittrchhen met 
een poert/ öe folöaten met tjacr toapenen en baen? 
ödp/ enbagagieöiefp ö?agen honöen/ en 3ijn alfo 
öen 2i. uitgetogen. ©p hd hafieel toctöe gdeiö 
i^o.^èpangtaeuöen / onöecöcnCapttepn fioanöe 
,§o?nofa / ban ’t regiment ban ben boo?noemöen 
^ott 2üntont£i öe Stoniga / om öaer te blijben tot 
öat öc tocffen gerepareert toaren / öetodhe öaer 
2. maenöen bïcben / tot öat met öe gefanten ban öen 
Biffdjop aepanöelt toaö / öat öefïaö en het haft cel 
öen Biffdjop tocöerom obergclebcrt toeröe / op con? 
bitten/ mttö betalenöe öe hntgs-hoftcn/ bolgcnöe 
het accocat ötcn aengaenöe / Ö002 tuffen-fp?chen ban 
ïïicacööt/ enöcn^uötteut: öepïtoranjc ban Jjpan? 
Oien / gemocht met öe boo?f5 gefanten. 

De Welgeboren <®?abc $hittpp ban ^ofjerifo/ 
©?P-heerc tot Sangenberg etc. heeft öen 7. jpe? 

b?uarn / toefenöe öingsöag en bafidabont / fijn 
i&viïeim hoogtijö en b?upIofp-feefte gdfouben / met öc hcog- 
ï)otjenio / geborene ©?incefTe IBarta ban ©rangien en jSaffau/ 

otiöfte öocöter ban ïjoger |®em.Wilhdm$?mtc ban 
testban ©2angien/ öic hP gep?ocreert haööe bp fijne eerfte 
<©iangien/j|upfb?Qubie/ öe eenige öodjter ban lïjaarinnliaert 
ouo;ïe pan ^gjttonö / ©2abc banBuren/ en toap öe b?up? 
J52Sh* iüftP-fecfteingeftdt/ om gehouöen te toeröen op het 
BEira^tn*flot te Buren in <0döerlanö/ ’ttodfc feer magrti? 
te üau fpelp en hecrlljh gefdpeöe/ aïtoaer feer grooteu 
SrSff Wad en J^eeren uit ^uptüanö berfcherten; öe üeere 

|}>ooetfjö 

lofttf-jfcfc 
fit ban De 

ttt. 
Itaern. Staten ©cncracl fonöen öaer ooh hare ©eöeputeer 

öcn/cnöetoijicfijn genaöe öaer oohfpecialijhen haööe 
boen noöen öe^ecten Staten ban $£oIlanö/ alp fp 

*3 

rofenobden gemunt haööe; öe Ijceren Staten <5e#hfnltm 
neraelljaööcn Ijem fpn p?tcep ballen boen mahen/ otium* 
om hem te boen ttrafren bolgenöe öe pïatcaten: öaer *0"!£ 
tegen hen öte ban ©lelöerlanö hebben geoppofeertb^n cfn 
cngcp?orefïccrt/ öat hP nergens j'nfttabel en toap/«öjabe ban 
ban bso? öen ïpbe en ©anedrije ban ©ielöerlanö/ ten > 
aenften Öat öe Isulenburgfe ^urifötctte toas leen o,\t Aacm. 
ban <0döetlanb; öe boo?f5 ïiraijebanger haööe nu öc ban tja. 
al feer lange tijö gehangen gefeten / cn haööe fijn ««mam 
hupfb?outoe acn fijn €rcdl. üequefte gep?efentcert / 
en paröou bos? haren man berfotht * öaer op fijn 
©rcdl.bp ^ppottilleöefelbe haööe gerenbopeertacn 
öe Staten ©icnecael: öocb öe ©eöcputecröe ban 
©clö’rlanö hebben fijn €rccU. aengcötcnt/ öatÖefe 
fahe niet öe generalttept / maer öc hsogljeiö öeS 
borilenöoms ^ielre rahenöe toaö / cn berfotiiten öat 
fijne €jccdl. öefdbc ais ^taööouöcr fouöe gdieben 
bos? te fïaen / ban öebJijle öe fahe bnp blccftfaen / en 
öatöacrin geen epnödijhe refolutte en toeröen geno# 
men/ foheeft öeboo?f5hitpfbtouVoebanïkrapebam 
ger/ haeröoot raeö ban iiacr bnenöen alhier laten 
binöen/ en heeft alhier een boetbal geöaen / biööenöe 
öen 25?upöegom en 25?wpö / en alle öe Meerein hier te- 
gcnbjootöig / bso? haer aen öe lieren Staten <©ene^ 
rad te bhllen interccöeren / öat haren man ban fijn 
gebanhentffe ontflagen mortjt toeröen / men heeft 
haer toegefepb/ öat men ter gdegcnöcr tijö fulfep öoert 
fouöe. töc <J3eabe ban Bopenlo heeft öaer na öen 
i. iBarth acn öen ïjieer ^oftan ban ©löenbarnebelö 
gefch?eben / hoe öatöe jonge o3rtoe ban J^ulenba?g 
hem öe fahe ban ^iraijebattger toeöerom op rncuP 
haööe gerecommanöeert / cn fdj?hft öat alhoetoci > 
öefe fahe ban grote ttufiöeratte enberre-ttenöe is/ 

SccrertStaten/ fotenSnS&SlSSe^len cominude aenljouöen ban fpne bS?oeföc 
troutoc öientten bp hem öen lanöc tod 2 $. jaren lange! ^ ÏS f!vrnJ %. 
nebaen/ enalPöat öeföosg-g<>ö. ©nnceffe toss öeilcn/ Öemhertdijhtebtööen öe boo?f5 fahe/ boojfo 

toap/ tetoiüenhonömboo?gerccom, 
«Ba?» tonwentttt getale teftDenm/ Mgotte 
öe refolutte alp boe genomen; öe boo?f3 ^eeren ^ta 
ten ban =^ollanö hebben öefdbc bereert met 2. fchone 
grote en honjtig-geö?cben ïiouppctaffcn / met öc 
toapenen ban ^ollanö / toegenöe met een bierhante 
öofe5o.mech.;.ontenx7ï.engdfe/afgctrohhen2.om , Alft- r-.N 
een engdp ban ’t crptal öaer öe toapenen nut fj ;^ngmacm to^ gebaien g* frhnö 
haercouleuren op gemaeht toaren/ en homenöcte ^ frf ;n m f 
ttaenmetIjetfiitfoen66z-10-0. noch een bague ne#| „ . 
ftocBtIto? 1250'BuItensi/notf)etnTcllom<!£acfiait natmlamteg^^^mgwrtnra^itJiOT 
ntetccnlrague bate atn/ met horfj eenCaritantop mcile.0D'' ^ïe <©clöettanb coaten..ment gato- 

fouöen mogen betocegt toosöcn / om ten regaröc ban 
öenboo?noêtPöengebangen/ eenigc gunfhigc refolu^ 
tte te nemen/ öatfulhp mocht gejchieöen öoo?öeins 
tercefTte en boo?biööen / öat op fijne boog-tpö aen öen 
feïben ^eeren Öefen aengaenöe toas geöacn/toaer acn 

fouöe. 
<&it fch?ijben toas geöateert op thtips tcBuren/ 
öen ilfearttj 1595. cn to öefdbe muittmee(ler öaer 

bjouine 
ban Ata» 
pebangee 
HBunt* 
mtffitc 

öen bloten Ijaip te ö?agen / ban öiamanten cnöé paa¬ 
ien/ gehscht boo: 7400. gulöen / noch een bierhan 
te bergulöe öofe / öaer in een rente-b?ief toap ban 
2500. gulöenp ’p jaerp/ tot ïajte ban öen Eanöe ban 
i^oüanö en Weft-©?ieflanö / fo lange aiP fijn genaöe 
en hare ©rcdlentie fouöen leben/ ofcenigeban haer 
lupöeröefcenöenten. 

<©e üeeren Staten ban ^danö hebben aïöaer 
meöe tot bereeringe ban öe fceft gefonöcn 8. ©cöepiu 
teeröe/ öen B?upöcgom en B?upö met 2. fcïjone gou- 
öen hoppen / toeeröig 8000. guiö. bererenöe / en 
öaer en boben een lijf-rente brief ban 600. gulö. jaer- 
Itjhp/ lenlijbeban fijne <0enaö. en haer €rcdl. cn 
hacrlupöer öcfcenöenten. <©e öoningïijhe |©a;eft. 
ban ©ranhrijh fonö op ött feefl tot een bereeringe 
eenfchoonchop ban een pintnatp ban ?Cgaetgefne- 
öen/ enöeboetfecr hoflelp in het gouögetorocht/ 
het öehfd ban ©riftal öe iBontange/ t’famen ge-' 
dttmeert op 6000. gulö. ^ie ban B?eöa fonöen al' 
öaer tot bereeringe een fiber ferbtee; en öte ban 
Buren/©fdflepn/ 3Leerbam/ ^..fBaitenö-^iih 
in Edanö/ en aüe öo?pen en gehugten onöcr Bu¬ 
ten refo?terenöe/ elh eenige fraije hoppen en jutoden / 
nahaerbermogen/ totbetoninge ban haer gseöge-' 
noegen ober öefe alliantie en öit hutodtjh. 

©p öefe feefte heefthaer gcbonöen öe hupp-b?outoe 
ban ©enrih I^caijebauger / öte .iBuntmecfler ge? 
toeefï haööe binnenfeulenburg/ en een feheren tijö 
lange ban toegen öe I^eeren Staten <0enerael ge? 
baitgen gefeten haööe / om öat hp fonöer ©ctrop bde 

IV. Deel. 

men hebben. 

©n 
öen todgebo?en ©rabe <23eo?gen €berarö / ©?a= ï'üa 

be ban joints/ cn Bru-^eer ban iDuntfcnberg/S2, ?aög 
©olonel in ^danö / en ©ioubentettt ban üulft in £0im« 
Blaenöeren/ met ^abma ban Cgmont/ öothter'n« oc 
ban Hamo?ad/ <0?abe ban ©gmo-tt/ geprocreert^J^ 
bp ^abina öep Balt5-o3?aben öochtcr; het toap een <s5:aoc vm 
feer heerlijh en liberale feefïe / ett toeröe meöe bereert «eemonD. 
met öe p?cfentie ban fijn Cjrcdl. en bde poeren en 
b2ontoen s öe toccren Staten ban ^ohanö iiehbcn 
öenB?upöegomenB?upÖ bereert met ttoee fchone 
berguiöe hoppetaffcit / met een lampet en Mém/ 

hoftenöer'famcn 8541.16. f. met noch boo2 öe b?uiö 
een ©arhant ban 2400. gulöen/ en een baguc ban 
2000. gulöen / bdoopenöc al t’famen ter fomme ban 
12941.16. ft Hoclj hebben öic ban Eclmtö öen 
B?upöegom en B?upö bereert acn artöcre ötngen / 
toeeröig 6000. gulö. W’anöcrc^obinticn ooh elhp 
na gdegenthetö. ^icr toeröe bde triumphe bcöoe? 
ben / met toumopen en ftehen na öen ring ,• öe henen 
ban het iBarht-bdö binnen toaren opgegróben at 
metbadgienbefet/ öaeröc paeröentuffchén bepöen 
liepen; boo? ’t ^taöhuns toaö een hellagte gefrdt/öie 
behangen toap met lahen/ öaer fijn €rcdl. öe Bdn? 
ceffen en grote b?outoen / en öc .magiftraten op faten ( foi. 9.; 

om te befteïttigat / en öaer quant bed bolhP uit anöe? 
refïeöen/ fo öattee bp öe 200. öelett fïdïagicn rents- 
$m gemocht cn berhuurt toeröen / alp ooh öe hamer p 

B en 
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en folderö/ baet gefchieben bele mafquetabcn ïtofle^ 
lijbenbonftig. iBenfpcelbe baet op albethanbe in? 
ftrumenten/ keteltrommen/ trompet-fteben/ etc. 
SWbuss toaö men midden in d’ooaiooc ooïi beoitjh. 

<©cotc t © jpeïmiatij befeg jaerd ioeen gtootefneeu gebal? 
tnoeüln icn / öc doeüïc gefmoïten sijnbe/ en daer op bomen? 
ftöabc up dc ‘eenen geburigen groten regen / fo hebben de toate? 
Dcffiöege-.*.. ren/ dicutt de gebergten/ boffehen en reineren af? 
fctjict. quanten / fo groot en getoeïbig getoceft / dat de te? 

bieren oberliepen en grote frijnde deden ^ den ilijit/ 
jUaeo/ 5©ael/ fïflfel/ deiKocfd/ toarcnfoljoog/ 
dntbn geen ntenfrijen gebenben defcibe fo boog ge? 
toeejt maren menfepbebat de jBoefel 30. boeten 
boog toao/ defgeUjr toass den F&ijntoel 6. boeten Ijo? 
ger/ ald men boude bebinden dat bn bp eenigmen? 
fcljejt gebenben getoceft toao / fo dat bcle bijben ober? 
liepen of boopahen/ bele dupfendenban heeften en 
mcnfcbenbcrdtsitbcn / bele landen/fteden en doppen 
leden grote fdjade / in Gelderland en Rolland toaren 
d’cplajtdcn ban ©ommelretoeert/ ©cmtoe gebed 
ojtder mater ; den dtjb ban G02Com b:ab doo2/ fo 
dat bet ontrent ©apenb2cchtal onderliep/ ?Cib2af? 
fertoeertban gelijken/ niet tcgenftaenöe alle deboir 
ÖP^ijMEöaefên ©eem-ïtabenbaer tegen gcdacn: 
^tboonljoben ftonb gebed onder mater / en men 
b2eefde dat ded ftabo muren ontgespen fouden 
luo?öen; bed boltocrhen aen fteben en f02treffen fpocl? 
den toed)/ mffchen0ecncncna©agcrangcn liep den 
ilijn oob ober; een jïad-poo2tc ban JDageningcn 
fl02tede / en ’t mater liep bo02td doo2 de ©elutoe / en 
bede aen de tïadd-muren/ boimerben/ poo2ten en 
bontenen ban 3Cmcrdfco2t (dr a* nopt geen 0ijn-toa? 
ter geften mad) bed fdjadendj alle den turf d2eef doo2 
debeenenbeenmecb/ fo dat die ban ïjet Sticht acn 
turf/ ftabbeften/ pöo?ten en hamepen bankmens? 
f002t/mdfcbadclcdcn4oooooguldcnd: <©eutecom 
merd ban mallen en boimerben meeft ombefticht. 
<©002 den inö2ecb bp a©efd / te ^utpben en <Dcbcn? 
ter/ dtebcnoolifcbone boimerben meeb: ’t land ban 
©tanen liep onder / fo dat der ober al grote diende te 
fien en boren mad / niet alleen in defe / macr in meer 
andere landen, (<He5franltfoo2ttd bet mater een elle 
hoger getoceft/ dan men bet oit bebonden beeft/ en 
beeft niet alleen de helberg albernaeft tegen de rebiere 
de .JiBepit / macr oob berre in de ftab bol gelopen / en I 
beeft grote fdjade aen mijn/ 30ut / olie en andere ma^l 
ren gcdacn. 

©c rtectm T'\ € ©eeren Staten Generael badden tot nebetleg? 
Staten Uginge ban d’oude tmiften en berfdjillcn / tuffeben 
<®C1de ftab en Omlanden / gecommitteert de ©cc? 
Mn Kn reit Cancelacr ban Gelderland Clbcrtud Eeotnnud/ 
«uauteiacc ^cbaftiaen Eofcn en ^toljan TOitten / rcfpecdbe 0a? 
mconmuiï/ benban JStatc / otban den ©ogen fïade in ©ollanb/ 
Sn oio.öacrober defdbe feer langen tijd befig gemeeft ma^ 
fen en ^ ren/ en partijen ten bepden jijden in ’t lange niet alleen 
Ban iiDit» geboot!/ macr degcfcbnften cn p20ccffen ten betJden 
«ffchmrn 3tjöen obergdebert/ Ijnddcn gebifiteert/ fo bebben 
luffcöcnötdefdbe goetgebonden te maben febere 02donnantie 
trab ©joe^opden ftact en f02me ban 0egcrtnge ban defc©20? 
nnigtn en pnnic / ptC p öacr na bebben gefondctt aen de ©eeren 
ben tè S Staten Generad der ©ereenigde jSedcrlandfe ©io- 
eenigen. binden / ten cpttdc defdbe fo:mc bp de ©eeren 

ten Generad geapp20bcert cn gcconfirmeert fouden 
molden/ mennende dat daer mede de eenigbetd ge? 
treft en acljtcrbolgt foude mo2dcitj fclj2eben oob tot 
dien epttde aen den Deere |©c. gioban ban Gldenbar? 
nebdd/ Idbocact ban de Staten ban©olland/ de? 
fen nabolgcnöcnbnef: 

Monfieur V Advocaet, 

jUFMIIibe Q O wy over lange hier geweeft zijn, en veelderhan- 
ba*1 öe . ^de fwarighedengehad, om de gefchillenendiffe- 
Seb£pu?ie renten alhier over lange ingewortelt, neder te leggen, 
iccröe aen in manieren fo u E. verftaen fal uytonfe Miflive aen de 
nieeJiergio« Heeren Staten Generael voorfz, en dat wy niet tegen- 
<0»lbènbat? üaende, dat wy (onfes bedunkens) de gebelde ordre 
iieaeib/ recht op en dienlijk is tot rufte van de landen, noch- 
OJibtjocaet tane bemerken datter noch eeniee fullen wefen, die 
Dan öe & 

om te continueren de voorgaende confufie , niet te $eerm 
vreden fullen zijn , maer pogen de fake anders te drij- J>tatm 
ven, fonderlinge aengaende d'ordre en autoriteyt van ban öol» 
de garnifoenen en befettinge van de plaetfen , daerlan * 
door fy meynen ’t commandement over ’t krijgsvolk 
tot hun te trekken, &c. en voorts de Comvoyen, Li- 
centen en gemeene middelen na hun beliefte te dirige¬ 
ren met’et gene dat daer uyt foude mogen volgen, fb 
hebben wy niet willen laten u E. in goeder trouwen 
t’adverteren , om met difcretie en goede toeverficht 
de goede hand te houden, dat daer in verben werde ten 
meeften ruft en welvaren van den landen • waer toe on¬ 
fes bedunkens fonderlinge fal mogen dienen, dat d’or- 
donnantie op den ftaet en forme van regeringe van de¬ 
fe Provintieden 17.Februarij opgericht, achtervolgt 
en by de Heeren StatenGenerael geconfirmeert worde, 
enoverfulks de commiilïe aen fijne Genade, als Stad¬ 
houder van de ftad en Omlanden van Groeningen te ge¬ 
ven, lb worde geextendeert, dat defelve alleen hebbe 
en behoude het commandement over ’t krijgsvolk en 
befettinge van de Sterkten en Forten in defe quartieren, 
en van gelijke ook het nomineren van de vaendelen die 
van Yrieiland af te nemen, en op de repartitie van defe 
Prqvintie van ftad en Omlanden van Groeningen we- 
deróm te ftellen, geremitteei t worde tot denominatie 
van fijn Genade voorfz, als den welken beft bekent zijn, 
de humeuren en qualiteyten van den genigen die tot 
verhoedinge van alle partialitey ten beft fullen gebruikt 
konnen worden, volgende de redenen en circumftan- 
tien die fijn Genade ons breeder heeft verklaert, en u E. 
na fijne gewoondlijke vernuftheid wel konnen beden¬ 
ken. Hier mede ons gebiedende in de goede gratie van 
u E. bidden God Almachtig defelve te willen bewaren 
in fijne heylige hoede. Uit Groeningen den eerften 
Martii 1595. Stilo Novo. Onder ftond U E. dienftwil- 
lige vrunden, en was ondertekent aldus, Albenus Leo- 
nmus, Seb aft iaën van Loof en, JobanTVitten. Het op- 
fchrift was aldus : Aen mijn Heere, mijn Heere van 
Oldenbarneveld, Advocaet van de Heeren Staten van 
Holland, in den Hage. 

«B’Gtöomtantic op ben ftact cn fo?me ban cege? <onaotn 
vinge bp be boo2fj CommiiTaufen uitgefp20ïien en ge? namie op 
macht / bacr ban in befe boo2gaenbe miffibe mende fiaet 
10 gemaebt / liabbe ih pier gaenie tn ’t geheel geftelt/ 
maet toant ich bie niet autentijft en hebbe bonnen cingebp oe 
beltomcn/ en alfobe felbe o2bonnande baet na ooit 
bpfententie ban be©eeccnStatenGenerael te nfetS!ïï®£ 
gebaen lO / fullen hier alleen in ïto?te het fommiec in? mae&r m 
Ijonb ban bien berlialen / te toeten: <Bat ftab en Gm? uptgefpjo;* 
lanben t’famen cene ©20bintie en co2pu0 ban 
ttoce leben maben / en ten eeutoigen bagen onbet een5» 
goubetnement blijbenfouben/ bat een collegie ban1» 
8.pcrfonen/ 4. ban be ftab/ en 4. ban be lanben fou? ” 
bentoecbcnopgecicht/ bie cengemencn bupbelban” 
contcibutien en gcefteïijhe gocbecen hebben foubenr» 
€en 5egel ban bepbet 3ijtöbeftacnbe/ een ^ecreta? ” 
riö / eenberlep ventmeefrerö en anberc nobige officie?»» 
rengcb2uibenfouben/ enbatbe^tabljoubec bp ftc?,j 
bingeban ftemmen befelbe met fijn toebalfchepben,> 
foube / be gefchillen ban be barnet ban ^luftidc.» 
gjtem / ban be ftapel en b?outoccije ten platten lanbe / 
betoijle befelbcmet minbec f02ge bonbe uitgeftelt» 
to02ben/ to02ben geftelt tot rccbteïjjhc eebenteniffe» 
ban be ©eecen Staten Generael: boch ftelben ben 
Commiffartfen G2beninge/ baer in men in ftapel en ” 
bjoutoecijefich fouöc rechten / geburenbebe p20ccbu?»» 
rcncnrechtbo2beringe/ etc. j» 

<Defeiutfp2aftc berCommiffarifen i0 bp bie ban 
G2oeningen batelpen aengenomen,- maer bie ban 
be Gmlanben befelbe oberfien en gebifiteert heb? 
benbe/en hebben befelbe alfo niettoillenaennemen/ 
maer hebben baet ban gep20boccert aen be ©eeren 
Staten Generael/ en baer ban hare grieben oberge? 
lebert/ lupbenbeal^bolgt. ALfo de Heeren Doétor Elbertus Leoninus Cance- 

lier van Gelderland , Sebajliaen van Lofen en Jo- ^ £anfj£ 

han Witten refpedive Raden van State, en van den(©mianbtn 
hogen raed in Holland, van den Heeren Staten Ge-Dan ^oe« 
nerael zijn gecommitteert geweeft , om de queftien 
en gefchillen f tuilchen den Vriefche Omlanden 

en 



*5 9 5- Vervolg der Nederlandlè Oorlogen. 
<Bmeratl en de ftad Groeningen hangende, in der vruntfchap 
etter 8«l«* t’end-fcheyden indien ’tmogelijk was, of by faute van 
He&tact dien > partijen haer preteniien fchriftelijk te doen 
cnfo;mt Hellen, en haer faken t’inftrueren na behoren , de 
ban «ge* felvige geinftrueerde proceflen , aen den Heerën Sta- 
Ccmrmfi ten Generael over te brengen, endenfelven van alles 
facifen ban rapport te doen, &c. So hebben de voorlz Gecom- 

Sj. i$. mitteerden, ha dat de handelinge ter vrundfchap on- 
*|Ia,cn . vruchtbaerlijk afgegaen, en dienvolgens de Proceflen 
uptgcfpp» hinc inde waren volfchreven, geinftrueert en gecon- 
fttn. cludéert een yederpartye apart aengelanget, enver- 

fogtde uytinge en eyndelijkedecifie van defe differen- 
ten op fijn genade, en haer E. te begeven en compro¬ 
mitteren ; waer in de Staten van de Omlanden na rijpe 
deliberatie (uit hertgrondlijker verlangen na een 
vafte gedurige vrede en eendragt ) hebben gecondef- 
cendeertenbewilliget, belangende de queftie in ma¬ 
terie van ftaet, te weten , dat fijn genade en haer 
E. fekereforme van ftaet en regeringe, die by par¬ 
ty en in defe conjuéturen gevolgt en gehouden moch¬ 
ten worden, fouden mogen ramen en inftellen, fo 
als uit bcyder deels fchriften en documenten, en alfo 
fecundum atta. probate foude bevonden worden te 
behoren •, met den befcheyde, dat de queftie van 
de kamer van de Juftitie , hoewel mede een annex 
en deel van de regeringe zijnde, van fijn genade en 
haer E. ongeroert en in jegenwoordigen ftaet foude 
blijven; bis tot decifie van denHeeren Staten Gene¬ 
rael , als ook de queftie van des Lands-bier Accij- 
fen, vandenpretenfen ftapel met den aenkleven van 
dien, fampt van de brouwerijen en uitftijt van vreem¬ 
de bieren in den Omlanden: Voorbehoudelijk mede 
fo verre fijn genade en haer E. mochten bevinden, 
dat de famptelijke Cloofter-goederen der Omlanden 
en der ftad in commune <eranum fouden moeten ko¬ 
men ; dat den Staten der Omlanden uit haer Cloo- 

(Eol. ie.) ftergoederen ( dewijle die des ftads Cloofter-goede¬ 
ren in der weerde en opkomften meer als io. fouten 
fur-pafleerden) een redelijk deel en portie nage¬ 
laten en gereferveert foude worden, tanquam meprat- 

cipuo totdesgemeenelands lallenen nootdruftige fa¬ 
ken. In wat voegen en geftalte nu die van der ftad fich 
ïn defen verklaert en gecompromitteert mogen heb¬ 
ben, is den Staten van den Omlanden onbekent, ver¬ 
mits elke partye feparatim gevragt en verfocht is ge- 
weeft: en ook elk apart fijne antwoord en refolutie 
daer van heeft ingebragt; hier op hebben fijn genade 
en haer E. aengevangen op de formeringe van de 
Staet en regeringe te befoigneren , en hebben op den 
17. Februarij leftleden een eyndelijke uitfprake daer 
van gedaen , welke uitfprake by die van Groeningen 
daetlijk is aengenomen en geapprobeert, als {trekken¬ 
de tot haren merkelijken voordeel. Die van den Om¬ 
landen overft bevindende dat daer in de Limiten van 
den compromifle feer excefiivelijk in vele Hukken wa¬ 
ren overgetreden, dat verfcheyden poinélen niet van 
haer begeven zijnde, die ook ten deele gantfch im¬ 
pertinent en tuflchen partyennoyt queftieux geweeft 
waren, maer ’t regt en de authoritey t van den Stad- 
houderen , &c. concernerende daer in medebetrok¬ 
ken , en dat mede vife verfa eenige noodwendige 
poin&en tot de formeringe van de Staet expreflèlijk 
gehorende, daer in waren vergeten, en voorby ge- 
gaen. Dat ook op den aBis & probatis weynigregard 
genomen en alfo niet alleen fy in ’t particulier feer 
enormiter by de voorfz Baer en uitfprake waren be- 
fwaertengeledeert; maer dat de gehele Staet, fowel 
van de Stad (hoewel by haer craffa quadum caligine 

niet gemerkt zi jnde ) als van den Omlanden daer mede 
merkelijk te-kort gedaen en gekrenkt, en in groot 
perijkel van fware inconvenienten in toekomenden 
tijden geftelt te worden , tot geen kleyne prejudi- 
tie met die van den anderen Vereenigden Provin¬ 
ciën , hebben des volgenden daegs aen fijn genade 
en haer E. tegens de voorfz Baer gequerelleert en 

edoleert, verklarende fo verre by fijn Genade, en 
aer E. in den aengemelten faulten niet worde ge- 

remedieert en verfien, dat fy dan genoodfaekt (ou¬ 
den worden daer van aen den Heeren Staten Ge- 
nerael te provoceren en te reduceren , wat de fel- 
yige van den Omlanden dan ook binnen behoor- 

IV. Deel. 

lijken tijde , na ftijl en forme van recht, hebben 
gedaen. 

Om welke fauten en befwaringen articulatim, en in 

fpecie aen te wijfen, feggen die van den Omlanden op 
den eerften Artijcul, daer gefegt word, dat de ftad en 
Omlanden van Groeningen voortaen ten eeuwigen da¬ 
gen fullen welen eener Provintien corpus; dat de Com- 
ptomiflarien geen macht noch laft hebben gehad van 
wegenden Omlanden een eeuwig-durende ftaet en for¬ 
me van regeringe in te ftellen;maer alleen een forme de¬ 
welke den tijd van defe conjuncturen foude mogen ge- 
obferveert worden : dat haer E. infgelijks niet zijn ge- 
laftet geweeft van defe twee Repub. en Communitey- 
ten, die van oldes-her niet gemeens met malkanderen 
gehad hebben, als blijkt door fekere verbinteniiïe, en 
in verfcheyden Provintien gelegen te zijn , met oo¬ 
ft raffelijke documenten is bewefen een corpü's contra 

rerum naturam te maken. Maer alleen omdefebeyde 
communitéyten by middel van nieuwe verbintenifle 
in een eenparige regeringe, gedurende defe conjun¬ 
cturen te vereenigen en te copuleren. De vorder in- 
houd des eerften Artijkels, Onder eenen Stadhouder by 
commiljie van den Staten Generael Ore. is impertinent 
en tuflchen partyen noyt gecontroverteert, die met 
den jegenwoordigen Stadhouder wel zijn te vreden; 
wefhalven defe woorden in defe uytfprake nodeloos 
zijn, en geen profijt voor als nu konnen doen, maer in 
komftigen tijden by veranderinge vanperfonen, van 
faken en van tijden , wel in feer fchadelijke con- 
fequentie fouden mogen getogen worden , en een 
quade prejudici cauferen in de geheele ftaet en rege¬ 
ringe. ”•:/ 

De tweede Artijcul Hellende in des Stadhouders 
handen d’autoriteyt van de convocatie van Staten of 
landsdagen, als de Stadhouder prefent is, ftaet geen- 
fins t'admitteren; aengefien hier door den Staten des 
lands libertas omnit comttiorum confdiorumque, daer aen 
de welvaertenconfervatie van de Provintien voorne-» 
melijk is hangende, wort genomen: In welke vryheid 
defe Provintien haer ook voor defe troublen tegens 
alle praktijken van de Spaenle regeringe , die fulks 
fteeds hebben gefocht te beletten, en ook gedurende 
defe troublen tot defcr tijd toe conftanter hebben ge- 
mainteneert. 

De vierde en vijfde Artijculen daer in die van der 
ftad de preëminentie voor den Staten van den lande 
word toegerekent in’t fitten. Hemmen, fchrijvenen 
zegelen, mitsgaders de halve ftemme tegens ’t geheele 
landfehap, {trekken tot onlijdelijke prejuditie en ver- 
kleyninge van den ganfehen ftaet, eere, digniteyten 
reputatie van den Staten der Omlanden, pri verende de 
Ridderfchap van den Omlanden, contra morem majo- 
rum ) omniumque nationum inflituta, van de preëminen- 
tie haer competerende , en dien van adel in allen 
Provintien toegeftaen, non ftne nota (sr Labe ignomince, 
en daer-beneffens den felven ftant der ridderfchap in 
effedfc, confunderende met de eigen-erfde, om t’famen 
een ftem uit te maken , tegens die van der ftad. Uit 
welke abfurditeyt het derde inconvenient voorts ge¬ 
volgt is, dat in den felven Artijcul medegeftatueert 
word, dat defelve twee Jlemmen haer jlekende [’t welke lich- 

t elyk.k.an gebeuren) van den Stadhouder met fijn byval ful- 

len gedirimeert worden , waer door den Stadhouderen mid¬ 

del en occajie word gegeven, om alle frjfragia en con/ilia 

ordinum na haren appetijt te dirigeren, en ornne pacts bel- 

lique arbitrium & omnium rerum agendarum aen haer te 

trekken. Is mede impertinent, ablurd, en tegens ou¬ 
dergewoonte, dat in de vierde artijcul alle rechteren 
der Omlanden, onder den Staten des lands mede ge¬ 
ftelt en gerekent worden. Item dat de Hooftmannen , 
den welken de fake van juftitie alleenlijk bevolen is, de 
autoriteyt word toegeftaen , om op den Landsdag de 
propofitie te mogen doen. 

Waer by dan gevoegt het 14. artijcul, daer de Stad¬ 
houder de macht en autoriteyt word gegeven, den 
Vellen en Forten te befetten, patenten te geven, fol- 
daten te leggen en te verleggen, en tegens den vyand 
te gebruiken na fijnen goetdunken, buiten advijs van 
den Staten , houdende alleen met den felvigen goede 
correfpondentie; wordt bevonden dat den Staten met 
defe uitfprake, niet meer als den ydelen naem en tijtel 

® Z van 



Het twe en dertigfte Boek, >595 
van de fouverainiteyt gelaten , en den ftadhouderen de 
principale en fouveraineregeringe rc ipfa word over¬ 
gedragen , hebbende in fuapotejiate non tantum comitia , 
confilia & fujfragia ordinum, verum etiam totum eXercitum 
omniaqueprajidia in quibtcs tutela & robur Repub. conjijlit- 

Quod in libertt Rebufpub.tolerarinequit , Ö* cxpedita ad 

tyrarmidem occupandam via. En al is ’t dat die van den 
Omlanden, haer tot den jegenwoordigen Heeren Stad¬ 
houder alles goeds vertrouwen, en wel bekennen geen 
reden te hebben van fijn genade fulks te bevrefen, fo 
zijn nochtans fodanige fakengeenfinst’admitteren, om 
de quade confequentie, en in regard van andere na¬ 
volgende Stadhouderen. 

Den 7. Artijcul, vermeldende dat de ftad en Om¬ 
landen fullen gehouden wefen te accorderen met de ge- 
neralitey t op fekere quote van contributie, enmidde- 
lertijd d’Adminiftratie van hare generale middelen te 
laten in handen van den Raden van State; vindende 
Omlanden haer gegraveert, vermits fy verftaen dat de 
confenten van de contributien by vrywilligerefolutie 
van defe Provintien , als bondgenoten behooren in¬ 
gébracht te worden , en dat fulx gedaenzijnde, een 
veder Provintie felfs d’Adminiftratie van hare midde¬ 
len toekomt. 

Den inhoud van den achtften Artijkel is impertinent, 
dewijle hier van tuflchen partyen geen controverfie 
is, en achten die van den Omlanden, datmenhaerin 
defe en diergelijke faken niet meer als den anderen 
Provintien eenig Wet behoort te ftellen i maer dat 
fy daer, in volgende den voet en maniere van de ande¬ 
re Provintien, wel fullen mogen volftaen» 

Op de 14. Artijkul is hier voren gedebatteert. 
De 18. en 19. Artijculen, daer in die van der ftad 

de prerogative in ’t prefideren, en den Stadhouder ook 
d’authoriteyt van de ftekende ftemmen der Gedepu¬ 
teerden in Collegie te dirimeren word gegeven, de- 
penderen van den vijfden Artijcul, en zijn om reden 
aldaer gededuceert niet praéficabel, noch toe te laten. 

Die zz. Artijcul fprekende van des Generaliteyts 
Officieren te mainteneren, feggen die van den Om¬ 
landen gantfch buiten propooft en impertinent te we¬ 
fen, (gelijk vele andere voorgaende) vermits tuflchen 
partyen hierom geen queftie is; en verftaen die van 
den Omlanden niet, dat de Heeren Generale Staten 
meer rechts hebben in den Omlanden eenige Officieren 
te ftellen, als in de andere Provintien. 

By de 23. en *4. Artijculen bevinden haer die van 
den Omlanden, infgelijks enormiter geledeert, ver¬ 
mits daer in geftatueert word, dat alIeKIoofter-goe- 

(ïol. 11.) deren lullen komen in commune <erariim , en ad piot cau- 

fas binnen Groeningen geimployeert worden, exclu- 
derende daer van den Omlanden, daer demeeftegoe¬ 
deren herkomen, en daer niet weiniger pietatü fubjï- 

dia , als Gafthuyfen , Weeshuyfen , inftitutie van 
jeugt, &c. van noden zijn als in de ftad; daer benefFens 
om dat uit den Kloofter-goederen , nichtes die van 
den Omlanden en veluti jure pracipuo , gereferveert 
tot hare byfondere laften, gelijk expreflèlijk in de 
compromiffie van haer was geftipuleert, maer dat’t 
felve Artijcul 14. uitgeftelt en gemitteert word, tot 
decifie van den Heeren Staten Generael, tot groten na¬ 
deel van den Omlanden, hebbende de voorfz Heeren 
Gecommitteerden,ook by fekere hare provifionele fen- 
tentie, op eigener autoriteyt by provifie fonder eenige 
reden, gecafleertdes lands Bier-accijfen, wefende het 
eenig middel en feer fober/WK/iwra des lands, tot be- 
vorderinge en verwaltinge van hare gemeene faken. 

In het laetfte Artijcul, fprekende van Dijkrechten, 
Süjrechten, Zeentrechten en diergelijken, zijn die 
van der ftad feer impertinentlijk mede betrokken, ge¬ 
merkt die van der ftad geen Dijken, Sijlen noch Zeent- 
ftöelen en hebben, en daerom haer met den rechten 
daer op gemaekt, niet en hebben te bemoeyen, con¬ 
cernerende het felvige alleen den Staten desLandes, 
of den particulieren quartieren, daer de Dijken, Sij¬ 
len en Zeenten of Proftien zijn gelegen, fulks dat door 
defe Artijcul feer onbedachtelijk , die van Groenin¬ 
gen occafie en oorfaek gegeven word , haer in defe 
laken onbehoorlijk nu mede in te dringen , en nieuwe 
queftien of krakelingen daer uit te fufciteren, gelijk fy 
alreets hebben begonft te doen. 

En even gelijk gemelte Heeren Compromiflarien, 
haer feer hebben geabufeert, en ontgaen met velen en 
verfcheiden impertinente faken, ganfchelijk niet ten 
propoofte dienende, en by den compromittenten in 't 
weinigfte niet gedacht in defe Baer te betrekken : alfb 
hebben haer E. ook merkelijk gefailleert, uitdeuit- 
fprakete vergeten, en alto filemio te palieren, ’tgene 
in de formeringe van de ftaet en regeringe, fonderlinge 
van noden en gerequireert is, en daerom partyen in 
queftie ftonden, als haer E. uit den Proceflen niet on- 
Bekent was, te weten , wat quote die van de ftad 
voor haer ftads corpus en voor den Gerechten , in 
allen gemeene contributien, omflagen en confenten „ 
(dewelke aldaer boven de generale middelen, fullen 
mogen geraemt en bewilliget worden) tegens die van 
den Omlanden lullen hebben te dragen, en in te bren¬ 
gen ; het welke noodwendig mede fal moeten ver- 
klaert worden, om alle inconvenienten , difputen, 
en contentien,lb daer uit gerefen zijn, en noch dagelijks 
te vermoeden ftaen voor te komen, en te verhoeden. 

Uit allen welken dan de menigvuldige nulliteyten 
en iniquiteyten , van defe Baer of uitfprake genoeg 
blijken, en voor ogen ftaen, en hoe grootwichtige 
reden die van den Omlanden hebben, defelvige niet 
aen te nemen; maer daer van aen den Heeren Staten 
Generael te provoceren en te reduceren, en alle wegen» 
middelen en remedien van regt, tot annullatie en invali- 
datie van fo fchadelijke en perniciofe werk te gebruiken. 

Waer tegens niet kan opereren , dat in condufione 

van defen Baer gefegt word, defelvige by beyde par¬ 
tyen aengenomen en geapprobeert te wefen, metbe- 
loftenifle , ten eeuwigen dagen die t’onderhouden» 
en daer tegens niet te doen of te laten doen, by pene» 
&c. dat ook’t felvige by fijn genade en haer E. ter be-= 
de van beyde partyen is gefubfigneert. 

Aengefien meer als te notoir, en by den Heeren 
Compromiflarien felfs niet fal mogen ontkent wor¬ 
den , hac omnia d rei verkalt ejfe aliemffima , en dat 
beyde partyen of ten minften die van den Omlanden» 
geen kennifle noch wetenfchap van den inhoud van 
defer Baer gehad hebben , voor de pronuntiatie van 
dien, waerom voor de pronuntiatie by haer niet kon- 
de geapprobeert worden, ’t welk haer noch onbekent 
was, hoewel ten tijde der pronuntiatie, defe conclu- 
fie van de approbatie van beyde partyen daer al onder 
geftelt, en ook d’onderteykeninge van de Heeren 
Compromiflarien (op eygener hand en niet ter bede) 
al gedaen was. 

En dat ook na de pronuntiatie, 't felvige geenfins 
by den Staten van den Omlanden aengenomen, en ge¬ 
approbeert is geweeft , is genoeg gebleken uit haer 
doleantien, klachten, aótenvanproteft, en redu&ie 
daer tegens, incontinenti en binnen behoorlijken tijde 
gedaen, hoewel ook funft niet foude ftaen te prefume- 
ren, dat eenige menfchen van redelijken verftande, era 
die niet ganfch met blindheid geflagen en van hare Fin¬ 
nen zijn, fodanigen onbillijken, fchadelijken en pre- 
judiciablen Baer, fouden willen of konnen accepteren. 

Doch hebben de Staten van den Omlanden defe di£ 
cretie hier in wel willen gebruiken, om alle difordre 
en confufie middelertijd te verhoeden, dat fy by pro¬ 
vifie hebben toe gelaten; de gemeene fake en vrede 
ten goede, den inhoud van den voorfz Baer te laten 
effeótueren, fonder prejuditie en onverkort haer recht 
van reduftie, en bis ter tijd daer in anders na recht 
foude wefen verfien : daer in fy haer recht door de 
provocatie en redudtie verkregen, quod fiatuit penden* 

te appellatione vel reduElione nihil innovandum : fed owmiê 

inpriore jlaturelinquenda , liever voor een tijd lank om 
het gemeene beft, hebben willen aftreden, als daer 
mede de gemeene fake eenig nadeel of verhinderinge 
toe te voegen, of te cauferen. Cum unicuique liceatne* 

gligert hac qua pro [e introduda funt L. cum Jura vulgo. 
Op defe voorgaende Gravamina, dewelke de Hee¬ 

ren Generale Staten door den Gecommitteerden der 
Staten der Vrieflen Omlanden , den 17. September 
An. 1595. mondelijk in prefentie der Gecommitteer¬ 
den van Groeningen, zijn voorgedragen, is defe na¬ 
volgende concluiie, op verfbek van mijn Heeren de 
Generale Staten van de voorlz Gecommitteerden der 
Vriefen Omlanden fchriftelijk ingegeven. 
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Alfo de gecommitteerden van de Vriefen Omlanden, 
tuffen de Embs en Lauwers, op huyden u E. Mog. 
hebben vertoont, de Grieven en Enormelefien, de¬ 
welke de Staten van den Vriefen Omlanden zijn lij¬ 
dende , door fekcrc Baer of Laudum, op den 17. Fe- 
bruarij laeftleden , tuffen haer en die van Groenin- 
gen, in materie van flaet uitgefproken ; mitfgaders 
de expreftèlijke wichtige reden, waer doordefelvi- 
ge ftaten zijn veroorfaekt van den voorfz Baer te 
provoceren , aen u E. Mog. na ftijl en forme van 
recht; fo verfoeken, contenderen en concluderen gc- 
melte gecommitteerden, van wegen haer principa¬ 
len, dat om de felve gededuceerde reden en midde¬ 
len j de voorfz Baer en uitfprake by u E. Mog. fal wor¬ 
den verklaert , nul en van onweerden, or als iniqut 

werden gerefcindeert, of ten weynigften fal worden 
gereduceert ad arhitrium boni viri, als u E- Mog. uit 
dedudtie van den proceflen en bygevoegde documen¬ 
ten, fullen bevinden na recht en reden te behoren, oot- 
moedelijk biddende om goede en korte expeditie. 

Tï^efc grieben ïjcböctt bc lieren Staten <8cncracl 
met bc boo2f5 tontlufte gcpiccomeat gcftelttetoo^ 
trertmffanöcn banSSutgemtccfleccn/ ïtaeb oubeen 
raeutoe/ fampt fCaefmattö en geftooren gemeente bet 
fïaö<©?oentngen/ omöaet op te feggen Jtgene fjen 
goetöotïitc,- ojbonnerenbe partijen boc>tö tep^oce 
beren boen fjaer <C. *©ecommttteerbe ïïabcn / ter 
bccifte ban befen geflclt / omgetetnuneert tetoegben 
fulfcöalö na recljte: toclltc bü02f5 «öecomnütteccbe 
Kabcn baer na op ben ai.^anuanj 1597. Ijter op 
iutgefp20ltenljeljljeit (diere (entende btffmmbe/ bte 
top ter gelegenber plactfen fullen bcrtialcn. 

ODmtïcnt befc tijb tö toon ïtob2igo be <^ilba/ %r= 
tog ban ^afrrano/ |Mnce banjBeltto/ oBenerad 
ban be lichte rupterije bcö &omn!iö ban ^jpangten/ 
na bat hP ontrent 6. maenben te $abijcn getoeefl 
toaö / om ftcfj te laten cureren ban cene lange ftdtte / 
baer ban ijpnoclj niet ten bollen af genefentoaö/ alö 
Ijpïjierin’tlanb quant/' enijfer noclj ban gcflo2ben 
tn ’t begin ban Ijet nabolgenbe jaer / gdyft top ’t fijner 
plaetfc fullen berljalen} l)p toocïit met fjcmï!utgo? 
mes ï>e «^üba / ijBatqut3 ban ^rgectlla / fijnen 
outflcnfone/ out ontrent 12. jaren/ btelipbanjonliö 
optoilbeemploperen in ben btcnfl ban ben Ijomnb 
ban^pangten/ totllcnbe hem baer toe felbe monte¬ 
ren en onbertoijfen: OP begon terflonb fijn flaet 
en officie te ererceren en met groote p2ccijf0etb / en 
refolbeerbe te btenen onber ’t commanbcmcnt ban 
ben ^:abe b an jfncutcö / aio <®öubecneur vöcneraci 
öp p2obifte / alljoetoei Op ben felben ban mtnber 
qualttept pielt alö Oem felben. 

TDen 2. 3fP2il tö ©afcaliö Ciconia hertog ban 
Beneden / befer tocrcto oberleben/ in ’t 87. jaerftjneö 

fan ©W oitberbontö/ pebbcnbc pctïjertogbcin 10. jarenge^ 
tun fUrfr. regeert j pp iö feer flatclijfe en eerlpp begraben / alle 

begefantenpetliiPmetpaer mebe-ganlt bereerenbe. 
yEneas Picaiomineus p20feff02/ ïjeeft in cenfcfjoone 
oratie pem feer gelooft en gcpiefcn. ^Den26. ?ïp^( 
baer na tö in fijne pïaetfe geboren iBactnuö <©2iman- 
nuö/ enbeöanbcrcn bacgö met getoooneïijbe cere? 
monien bebcflicpt, uit bit geffagte 432imanui sijn 
bele hertogen getoeefl. 

W| pebben pier boren in ’t begin befeö boebö bet; 
padt/ poe bat be &omnh ban ©2anbrijb een 

(Foi. ii.) Cbict peeft boen berbonbigen en in toub laten urn 
gaen / inpoiibenbc berblaringe ban openbare oo2loge 
te toateren te ïanbe/ tegen ben ïioninb ban ^pam 
gien/ en fijne onberfaten/ baffalenen lanben: ©ter 
tegen peeft ben ïtomnfi ban ^pangien op iren 
g.JBaertoob boen berbonbigen befen nabolgenbe 

Stompt 
ban Oen 
©ecrog 
ban jöa» 
flrano. 

pofraüsi 
^tconta 
ftettog 
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den, als eenen yegelijken kenlijkis; als dan is‘t een ^l’anoien/ 
fonderlingegrote vertrooftinge vooreen Prince, dat 
hy daer toe tegens reden geport en gedrongen word , ee btc ooj> 
alswefendealsdan vry vanlchuld, en fijne confcierrtietogf up 
onbelaft van de boofheden en ongelukken daer uit 
fpruytende. Het is alle de werelt bekent , dat wy j^anftep 
(fpreektde Konink) altijd pun&uelijken met alle ge-aenljtm 
trouwigheid en opregtigheid hebben onderhouden 8E&aen. 
den vrede, gemaekt in den Jare 1559- met wijlen den 
Konink van Vrankrijk Hendrik de IL van dien name, 
onfen Schoonvader (wiens ziele God genadig zy) en 
men en kan niet lochenen, dat na fijn overlijden wy 
tot verfcheyden reyfen bygeftaen en geholpen hebben 
onfe fchoonbroeders,fijne kinderen en erven van de fel¬ 
ve krone? in haer-lieder fo groten nood, met merkelijk 
getal van krijgfvolk, die met haer bloed en leven defel- 
vehebben helpen bewaren haer Koninkrijk, en daer 
in onfe heylige Catholijke Apoftolijke en Roomfc Re¬ 
ligie. En hoe wel zedert, wefendc het Koninkrijk van 
Portugael wettelijk op ons vervallen, en de beroerten 
in onfe Nederlanden overkomen, wy tot meermalen 
met Frangoifen wapenen zijn befprongen geweeften 
befchadigt, gelijk noch hedenfdaegs mag blijken by 
het innemen en onthouden van de ftadCamerijk» en 
dat wy daer door maer te veel redenen hadden om onfe 
vriendfehappen te veranderen; nochtans hebben wy 
uit goeder herten fuiken ongelijk , kleynigheid en hin¬ 
der laten over ons gaen, fonder daer van eenigc uit¬ 
wendige demonftratie te doen, teneyndeden goeden 
vrede onderhouden en gecontinueert foude blijven, 
en de Chriftenheid niet beroert met nieuwe oorlogen: 
en namentlijk leftmael, om voor te komen en te belet¬ 
ten het ondergaen van de Religie, als doen voorhan¬ 
den wefende, en hebben wy niet willen laten (te rugge 
Bellende onfe eygen fake) te helpen enby teftaende 
Catolijken van Vrankrijk, dieonshebben des aenge- 
focht, alle werken en aftien van fulke qualiteyt, dat 
niet tegenflaende de quade interpretatie, die den Prin¬ 
ce van Bearne daer van is doende, de krone van Vrank¬ 
rijk niet en kan lochenen, of fy heeft daer door voorge- 
ftaen, geholpen en befchermt geweeft in haren groten 
en dringenden noot, ja in de fwaerlle en gewientigfte 
occafie en gelcgentheid,die oyt voorgevallen is. Boven 
dien heeft de voorfz Prince van Bearne, zedert weynig 
dagen herwaerts, d’oorlog tegen ons verklaert, fonde¬ 
rende hem op fekere pretexten, daer op wy noyten 
dachten, gelijk klaerlijk genoeg betuygen alle onlè 
werken, fonder dat wy willen, of ook van node zy eeni- 
ge andere juftificatien daer tegen voort te brengen: 
maer wel ter contrarie, ’tgene de voorfz Prince van 
fijne geboorte af gedaen heeft tot achterdeel van deRe- 
ligie; en 't gene men noch dagelijks van hem fiet, geeft 
de Catholi j ken van Vrankrij ken andere fioffe genoeg , 
om vaftelijk te geloven, dat fijn voornemen is te ver¬ 
nielen en gantfehelijk te niet te doen de voorfz Reli¬ 
gie , in een Koninkrijk daer clefelve altijd fo gefloreert 
heeft,’t welke een is van d’alderbeklagelijkfte faken die 
men foude konnen bedenken, niet alleen voor die van 
’t lèlve Koninkrijk,maer ook voor de geheele Chriften- 
heid, gelijk te vrefen ware, dat eer lange foude komen 
te gefchieden, ten ware de hope, dat God Almagtig 
door fijne ongrondelijke goedigheid, fijne barmhertig- 
heid over de Chriftenheid fal tonen, en af keeren van 
Vrankrijk d’ellende, daer mede ’t felve Koninkrijk ge- 
dreygt word, te niete doende ’t voornemen van de gene 
die daer op uit zijn;waerom wy en alle goede menfehen 
hem moeten bidden fonder ophouden. Wefende dan de 
fake fo verre gekomen, dat ’et van node is de werelt te 
delabuferen, ten eynde men niet en valle in eenige qua¬ 
de en ongefondeerdq impreftïe of achterdenken, wy 
beweegt zijnde met onfen gewoonlijken y ver, fo heb¬ 
ben wy mitfdefen de Fran^oifen wel willen berigten 

©tthlaer 
iJCJSt ©0» 
nmftjef baa 

totftlarmge / ban oorfogen togen ben feoninli lin l^doenverftaen datuit kragtvandeverklaringe, ge- 
©2antoljb/ w IIP gmte anöcu tljtul cn geeft ban Mhceertby ordonnantie van den voorlz Pnnce van 

iKoai-tto ïtw» j Bearne, op d oorloge tuften ons en hem, wy met en 
i konnen noch willen toelaten de generale inbrekinge 
i van den vrede, die wy fo vele jaren hebben onderhou- 
i den met de krone van Vrankrijk. Want alfo hy nieten 
! is verklaert by onfen alderheyligften Vader den Paus, 
jvoor Konink van ’tfelve Koninkrijk, en dat hy om 
defe en andere wigtige en treffelijke redenen ook niet- 

% 3 ca 

Ptoux ban 25camc. iDefcbecfflacingc toaöluibeih 
bealbuö: 

By den Konink^ 

SO wanneermen genodigt is te treden in oorloge, die 
gemeenlijk met haer brengt de fchaden cn ellen- 

IV. Deel. 
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Vóorfz vrede breken, fo willen wy vaftelik geloven , 
dat de Catholijken van Vrankrijk > fowelde gêné die 
noch blijven in ’t verbond , als die daer van afgeweken 
zijn, én albe andere, tiende (gelijk wy fien) voor baer 
poorten dé Religie verloren gaen, niet en fulien willen 
laten daér tegen te gebruyken de remedien, die hun ee- 
niglints mogelijk wden fulien, volgende de grote en 
fonderlinge obligatiendie fy daer toe hebben- En van 
onfer.t wegen verklaren wy ,dat onfe meeninge en wil¬ 
le is, te blijven vriend, bondgenoot en geconicedereert 
van de Catholijken van Vrankrijk, als noch Vereénigt 
wefende tot handhoudinge van de Religie, om die te 
helpen en by te ftaen > met alle middelen die ons God 
geven fal: prefenterende ’t felve ook te doen aen de 
gene, die hun hebben afgefcheyden van ’tvoorfz ver¬ 
bond, met allen anderen, ’tzy fteden , gemeyrttéfi 
of particuliere perfonen , die binnen 2, maenden na pu¬ 
blicatie van defen hun fulien komen verklaren, en by 
goede en vafte verfekeringe (genoegfaem en weerdi 
om uit kragte van dien ontfangen en aenveert te wor¬ 
den ) hen doen kennen geen vyanden te wefen van de 
Catholijke en Roomfe Religie, noch van ons. Beve¬ 
lende welexpreflelijk aen allen onfen vallaten en on- 
derfaten, van wat conditie en qualiteyt fy zijn, defel- 
ve niet te verhinderen of befchadigen in eeniger ma¬ 
nieren, noch tegen hen yet vyandlijx aen te vangen. 
Maer aengaende den voorfz Prince van Bearne, en 
de Fran^oifen die blijven fulien of hun voegen op d’an- 
derezijde, willen en verftaen wy, dat fy gehouden 
worden voor openbare en verklaerde vyanden , en 
over fulx vyandlijkgetraéteert j te water en te lande, 
fonder eenig onderscheid : Tot welken eynde wy heb¬ 
ben geordonneert ,en ordonneren mitfdelen, dat d’uit- 
roepinge daer van gefchiede op alle gewoonlijke plaet- 
fen, op dat onfe oprechte en eenvoudige intentie al¬ 
om bekent mag zijn, en alle de werelt belpeure en ont- 
dekkc, dat wy geen beginfel of autheur zijn van defe 
oorloge, maer dat wy niet en foeken dan Gods eere, 
de handhoudinge van de Catholijke Apoftolijke en 
Roomfe Religie, de rulle der heylige Kerke, en vre¬ 
de van alle goede menfchen. Gegeven in onfe flad van 
Brulïèl, onder onlèn contre-zegel, den 7. Maert 1595. 
Onder ftond, by den Konink in fijnen rade, en lager 
ftond Veneyken. 

geftomentoao/ tétepaecöe gaen fitten/ om binnen w* »an 

©e ïtRors 
quij tian 
©ai arm 
bon tctfit 
ïn ©;an!i< 

3Ülbuo ging b’oodoge tuffcficn befcUoningen bafl 
boa’t/ cnecnpcber ban öc fclbe bcöc fijn beft om ben 
anbere te bcfcljabigcn cn aftocuft te boen; b’onbcrfa* 
teiUinnbepbcpbcn ftabbenbed tc lijbcn cn berbta* 
gen .ban bet bolft ban oodoge/ met b’inbafïen ban 
to:bct-3ijben t ben |©arqut3 ban ©acambon beeft 
bed boÉo bp ben anberen bergabert enin©?anftrp 
getoacftt / tc toeten / 2. regimenten ^pangtaer* 
ben/ namentip/ ftet regiment ban <©on Buguftftn 
jBcjria/ en ban <©on Hlonfo be|©enb03a/ ’ttodft 
öoegccommanbeerttoerb/ bermitö fijn abfcntic bp 
be fergeanten majoreb <©on ©etoo ©oncebe 2.eon/ 
en ©eenanbo (Cello ©euto Careco/ be Cutttfc regi¬ 
menten ban Curtto cn be <©?aef ban ©ia / en bc 
3©alfe ban ©arbanfon / ©alanfon en ben <©jabc 
ban ©njfu / altemael oube en erbaren foïbaten/ 
t’famen fïcrfi toefenbe ontrent 6000, mannen ,• be 
ruptenje toaren (leeft tuffen 1400. cnbe 1500. mam 
«cn/ entoeröcngcregeertbpben ComitnffatiO<©e* 
ncrael/ bdlaenbcin j.^pacnfe tompagmen 3lan* 
cier.ö/ te toeten/ bte ban ^onCprlooCaloma/ 
mionfo be fïfontoagon / en <©on Üoftan be <©amar* 
ra/ fone ban ben CommtffariO <©encrad/ 2. <4Bpaen* 
fe compagnien ?Ctqu;:bufietO / ban C>on jprancifro 
be «©uebaro/ en ban ©etoo bc <©allego / 9, <yj[taltacn* 

SS out- ^ fömpagnten / 7- ban Eanctero cn 2, ban SCrquebu* 
lans / m fïccss; mttfgabcrö 2. compagnie llbanoifen / en 

ccnige anbere. <©c j]©arqui3 bit bolft bp ben anberen 
bergabert Ijebbenbe / rontö-om uit bc quartteren 
ban Itregtenlanftö©as/ in^rtotö gelegen/ ttoft 
ortber be flab ban <©ourlenO in ©iftftacbften; be 
jprancopfcn bent ’tfdbe toillenbc beletten/t$ baer 
eene feftermuifinge gefcljieb / al toaer ban bepben 

ïïLonocom c:l^9c ö^ob blcbcn en gequetfl toterben. ^e 
ie itEcö hertog ban longcbtlle / «©ouberneur ban ©iftftar? 

öaci g£« 
fcljtet cm 
ftjjemiutf 
fmge. 

©c ^EC* 
tog i.in 

©oiirlertOterijben / aitoaerpongeluftftelijft/ fom^ïK 
rnige (eggen ban eerfdjoten / anbere bat fp meenben ^toomn 
bat bpano toao/ in fijn fïaep beo Ijoofto gcfcftoten 
too:b / fo bat fjp batdijft boob bleef/ baer toerbe groo^ 
ten rontoe om gemaeftt j ïjp toao noclj een jongman/ 
niet bed meer gdeeft Ijebbenbe ban 25. ja ren/ lp 
jjabbe eenen fone ban 4, jaren out/ be feomré 
maeftte ben ggeabe ban ^.©oï/ btoeber ban ben 
bö32j*3 hertog ban Eongebille / <H3ouberneur ban 
©iftftarbpe/ tot bat fijn tooeberOfoon tot fijne jaren 
gefeomenfoubejijm 

©et ^paeno bolft bebe grote ftftabe fted ©iftftam ©e mm 
bpenbeur/ toant fpbaer toepnig toeberflantobomouft 
ben/ en opgegeten en uttgemergdt Ijebbenbe/ bat 
geljeele noojberfe quartter/ ib be |Barqui5toeberï ter nafïeei 
om gefteert be rebicre be ^omc langs / tot bat Ïjp te »an nm$ 
Incre quant/ aitoaer Ijp ftet ftafled/ baer tjp Ijet ,n‘ 
gefeftut boo? ö>adjt / ingenomen Ijebbenbe/ Ijeeft 
liet leger albaer met groot gerief gdegert s toant Ijp 
baer op gebonben fteeft grote menigte ban ftoren/ en 
in be omleggcnbe quartieren oberbtoebigtjeib ban 
alle anbere nootbtuftigïjeben. 

©an een flebeften in ©eemanboto/ Ijabbe tot een ©e 
©oubemeur Eobobicu^ j^epuo ©eere ban <©ome? *"*h*uta0 
ron: ^efdjabbemetben <0;.abe ban jPuenteg geljan^ ^it rn« 
belt/ bat ip Ijem be flab leberen foube/ om met Comecon/ 
^paenë gatnifocn befet te toojben / ijet ftajled foube «©out*» 
lip met fijne jf rancoifen befet ftouben / mito ben Ito* ^ y“ 
mnft ban ^pangien eeb boenbe / en foube IjpingelbeS ftanen 
ontfangen 25000. ftronen / baer ban tjp een goet heel ’t nafieci re 
gereet ontfing/ en 8000. ft tonen jaerlijr. <©e<©?abet,Ei,omen* 
ban^uenteb lepbe baer in gamifoen ben Capitepn 
©entanbo b'©Imebo met 150. ^pangtnetben / ban 
^on lugufnjn |Bem regiment / Cïjico jgangre 
met 500. Japoïitanenban beilöarquij ban fCrebt* 
co/ noclj 400. buptfen en 200. toalen. <©e <©jabe 
banjpucnteö fonbben ©eerebe aone ban puffel/ 
om la § ere en ©an met Iijf-togt te berfojgett / aone 
communiceerbe fijnen lafl ben ©ertog ban Humale / 
fp bonben goctom op’tftafredban ©anmcbc^paensi (fol u.j 
gamifoen te leggen/ baer toe fp geen raebtoiflen/ ten 
toare fp ben ©eere ban <©omeron baer ban baen 
toiflcnteboengaert; aone fig öeftdpcnbe mettoie* 
ben ban Cr ebentie / öie tjp mebe getoagt Ijabbe tegen 
eenige bootoallcnbe occafien / fepbe bat be <©tabe ban 
ipueuteo öem ontöoob / bat Dp foube ftomen omfam 
gen fijn reflerenbe gdb ban be 25000. ftronen/ bie 
(jem belooft toaren booj b’obcrlebenngc ban©an,* 
«©omcrort io tc toeben getocefl na ©tuffd te treftfteiv 
latenbe onbertuffen fp ftoager iBono be ©ibiller 
albaer/ ominfljnplaetfe/ geburenbe fp aftfentie/ 
tecommanberen/ baer lagen joo.jfrancoifenopin 
gamifoen. aone fteeftboojtO 3la jfere boojften met 
1500. toagenomet ftoren/ eenfbedogeftogt in neu* 
traleplaetfen/ enanberbcelb bergabert imbequar* 
tiercnalbacr. <©c©ertogbanSCumaïe/ met.fBonb 
br'©omerou/ enfijiu.ftjoeberov 3P getroftftenna «5omtr»n 
©tuffel/ altoacrïjpfjetftdoofbegeibbanjFuentesitn rijn 
omfinft: mot ©niffd geftamen ^jnbe/en ’t gdb ont 11 
fangen fjeöljenbe/ fteeft ftemjrücntes boen aenfeg* ban ten 
gen / bat p fjet ftafled mebe mofl obergeben / en met ©?«be t)a* 
^paenö ftrijgfboïft laten öefetten / en aio Ijp beo toep* 
gerbe / ftem fteroepcnbe op Ijet gemaeftt contract/^neen 
fipneerbe jfucnteo / bat öefpjoften toaö / bat aio tot pnouwn. 
bolle gdbfoube getelt 5p / batftp ban Ijdftpedtot 
fijn bdicben mebe obergeben foube. jpuenteo cm tot 
fijnboojnemen te ftomen/ toterp<©omeron en fpe 
2. tooebeeë in gebanfteniffe; ©omeron / om fig fd* 
been fijne tooeberotc ftebJijben/ fcljieef aen Stofte 
fpenftoager/ batftp Ijet ftafled oberlebermfoube; 
met befen tnief fonb be <0tabe ban: 
bo be Jfriaö aen ©tbifte/ betodi 
gaf/ batfulreenafgebtoongenftjieftoao/ en bat ftp 
bienietenftonbeobebreren/ alfo<©omeronftem fels 
beanberlaflgegebenftabbe/ ban ftet ftafled initie* 
mantoanberöban in fijnen ftanben te leberen/ bat 
menbaerom ben fdben op fijne tope boeten feiten en 
baer fenbenfoube/ biep baer mebe foube latenfte* 
gaen. jpciao befe anttooojbe ontfangen Ijebbenbe/ 
fbcfttbeiBoeber ban «©omeron te fpjeften/ enber* 

toonöc 
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toonbe Daet tn toat peryDel bat Detleben banbaerfo; 
nenftonb/ bp albten Det Dafteel niet obetgdeberten 
toetb j be^uffroutoe Ijtecobec feec pcrplci: 3tjnöe / 
toant Dp öaer crpjeffelpb aenfepbe / bat bp albten pet 
Dafteel niet obergelebcrt toerbe/ bat 5puenteg fjaee 
3* fonen foube bet tiooft boen afflaen / enbefelbe Daet 
op 3. tanden of in fetjotden t’ bups (eitben: be lBoe; 
bet ban fulhe tptanmge bjepginge feec berfcpnbt 
3tjnbe / b2aegbe of bat ben toon toag ban bat Date fo; 
nen en paet maegfetjap paet onbet bes ïjontnhs 
bienft begeben Dabben/ en Ijaet felben in jpuentes 
Danben b2ptotlïig Dabben gcftelt/ bebe niet te min 
Daet uptetfie befte / om <0’btüet f mbucecen tot 

<©?bnie f*obertebetingebanDdba|ted; maetDPfta met totb 
SnB<©o* Ienöe bettonbien op be «^paenfe belofte ban tfiiem 
mecon nul teg/ bontmtbbel om boo? feher Capttepn ban frjne 
fittfeaaeïi maegfcDap te Danbelen met be l^eete ban %nnie= 
ïiHoüec" batDP Drtbajteel foube lebeten in Danbenban 
eeöen / m benfeonfnb ban ©janhnjD/ onbet conbitie/ batfe 
Danoeit boo? ’t Dafteel be ftab ban l|an innemen en ’t gatni- 
K«f"n foenbaetuttb2tjbenfouben/ eneemgebanbep’tnci; 
i9um««0.pale Doofben gehangen nemen en Dmt bie lebeten 

foube/ ombaetboo2fpnefbjagetö te bedogiuu <De 
t$ectog ban bouillon/ betere banïtomieceg/ en 

, ben <©rabe ban <§.#01/ met ben <02abe l’SÜbmt; 
tadb ^gmonb/ (bie ten biett tijben in benüoranje 
ban B2anDrijbs bienft toag) fouben bit €tploict bet' 
tigten. 02btlle bcpnfbe Dem ebentod batljPbetha; 
fted boo2 be ^paenfe Dtelb / op bat DP niet obet? 
ballen foube toetben/ eet D? fijn bootnemen in ’t toetb 
foube gefielt Debben / Dn fietbte fig onbet betd bat Dp 
fepbettjbinge te Debben/ bat be <02abe ban^.fM 
en ben l^ettog ban bouillon bed bolbg betgabetbe/ 
’t toclb Dp nieten loogtoant be fdbe quanten onbet; 
tuffen met 3000. mannen te boet en 500. pactben op 
’t Dafteel /fonbet bat Det be ^paenfe Donben bdetten / 
be toelbe bafdj2iDt toefenbé ban befe tnhomfte / niet 
toiften tont fp boen fouben • fp Dabben ben v02abe ban 
rlpucittcs al betabbetteett ban Det acDterbcnhen batfe 
op «O’btlle Dabben/ en ban ’tpetgöd baet fpDen tn 
bonben / fo #2btlle Det Dafteel in bet #cattcoifen 
Danben lebetbe: l^umteteo bie Det betoinb bet faben 
Dabbe/ betepbe ftg om be ftab in te nemen / encetDp 
ben aenbal bebe/ fonb Dp aen beCapitepneninbet 
ftab en p2efentcctbe Den goebe tonbitien / ihbien fp be 
ftab goetbrilligbetlatenbjilben ,• maer fp anttooojben 
Dem met 4. Dalbe Canons bie fp Dabben/ enberep; 
ben Daet om ben aenbal tegen te ftaen. jBonfieutbe 
^nttetes fonbet meet tpb te brillen betliefen/ bebe 

nu"»* be*aenbal boen met een gtoote ftttie; mact fp toet; 
tepb ijEm ben foontfangenbat baet aen bepbe 3tjbcn en ban 
om am te traenballecg boel 200. boob bleben / en onbet befdbe 
beftojmen. 00jt ben ff ectc ban ï^umteres felbe/ be toelbe onbet 

b’02b2e fonbet Ddm benenliep / en bjetb ban 
tbtaS toten met een mufquet in ’t Dooft gcfcljstcn/ 

E* hiffiiöat ftP 0000 tei* aerben bid; Dtet beut betfclj2thten be 
SSpSu dPcajicoifenfecr: ^>e hertog ban bouillon toajOooD 

in gtoot petgDel / ban met fijne goebe boo2f!djttgbetb 
bzagt Det toebetom in 02b2e/ be iptancoifen toaten 
toebetom in Det feafted getodten. ^e ï^ettog ban 
25ouitlon en be *0tabe ban ^ol / benDcnbe bat be 
<0?abe ban jpuenteö / bie nu boo2 CDaftdet lag/ 
’t todD Dp bdegett Dabbe / en maet ontrent 6. jpram 
cc mijlen banaan biao/ ligtelijD foube bonnen bo= 
men Denlupbenontfctten/ bonben goet met be faDe 
beo2t te gaen / baetom fp Den op nietig geteebt maeD^ 
ten / om cenen tbjeben aenbal en flo jm te boen/ en bat 

©«tl ttoe, meetbet omfigt en beguamigbetb / Ddmecftcn= 
ben (ïo^tn bed ban be Dupfen/ bïe be ^paenfe gef02tifiteett Dab; 
®e dan / ben/ toaten ban flto/baet in ben b2anb gefcDoten toet; 
S ge* öcinet biertoerfecu/en fo baet een ongeftupme toinb in 
toonnen Quam / toetben befdbe Daeft in Do2te tijb mceft bet; 
tecö. ntdt,- be fa-ancotfen Ijebbcn / fo Daeft ben b2anbbc; 

gon aen te gaen / ben aenbal op b2ieplaetfen met een 
gtoote furie gebaen / en be b02fttoetinge obertodbtgt 
en betobett/ bcgacnbe een grote bIoctft02tinge/ fo 
bat bie gene bie Daet felben niet tijbo genoeg op be 
blugt ober be munten en Donben öegeben / baet meeft 
Weben / en booj be fcDetpte beö ftoeertg om guamen/ 
beflabtoctbgeplonbert/ en meet ban be Delft bet; 
fyanbe/ ©Imebo/ CDico ^angte/ jftia.0 toetben 

gehangen geDtegen/ jptiagtoagfeet geguctft/ en 
fterft bien nacljt ban ftjne quetfuuren / be anbete €a; 
pitepnen en ©aenb2aget s toaten meeft gehangen / be 
^pangiaetto / jsapolttanen en b’anbete toetben 
meeftenbed al betfïagen; alDoctod be hertog ban 
bouillon fijn beft bebe om Det bolD te betfcljoneit; 
mactbeifcancoifen betbittett om be boob banïju; 
miereg/ en Donben niet in toom gdjouben to02ben; 
€>?biüet toetbe fqn Deur gegeben ban be gebangeng / 
bolgenbe Det accoott bat DP met be ijeete ban ^ti; 
mieteg Dabbe gemaeDt/ uptgenomen benCapitepn 
<0lmebo / be toelDe be 432abe ban ^ #ol / na 
& nuttin bebe boeten / ^2billet Dabbe begebam 
geng begeert/ om bie te toiffelen boo?<©omcton en 
fijne tooeberg / ban Dd: en toilbe niet gduDDen/ fo men 
nabecftaenfal. 

<©e <©2abe ban jpuenteg Debbenbe beeft aen Det pe; ©e <©?abe 
tijDel baet in be faDe ban j|an ftonben / liet <©on %\\' ^ai1^!en=‘ 
giiftijniBeda metaooo.boetDnegtenen ia.ftuDDen gan0nt» 
gefcDutg / Dem bdaftenbe bat Dp niet en foube onbet; (men / 
ftaen b002 Djn toebecDomfte / en Dp fdbe Dceft ftg met ra«er fiornl 
6000. man te boet en alle be tuptetije op ben togt met "e(fr 
albet Daeft begeben na l^an: maet Debbenbe ontrent öea.m 
be ttoee betbepatten gematceett / beeft be tijbinge ge; »ooi <£&«* 
Dtegen ban alle Det gene baet gefdjieb toag/ bethal; ,teUt‘ 
ben Dpfigbetaebfïaegt Debbenbe metbe Doofoenban 
Det leger / 5tjn toebetom gebeert na CDajtdet. 

^e honing ban ©?anhdjh be tqbtnge gebjagt 
toctbenbeban Det innemen en betobeten banaan/ 
toag meet üeb2oeft/ om beboob banbenï|eeteban 
üumieteg / alg berbhjb ban Det innemen ban ï|an. 

D€n 11. ICpjil ig bp be^eeten Staten Weiterad 
een placcaet geemaneect / op be inftactie ban be 

faubegatben/ en Det ono20eutli)D uitlopen ban ben 
DnjgfbolDe/ tot gtoten onbienfte ban ben lanbe/ 
in todD placcaet betfebepben goebe porncten en at; 
tijculen 5tjn geattefleett / niet alleen tot betfcDoninge 
banbeingefetencnbefetlanben/ maet ban benabu; 
tige en neutrale lanben; ben inDout befeg placcaet 
toaglupbenbealbug: 

DE Generale Staten der Vereenigde Jdederland/è Pro-|ÉHarcaet 
vintien, allen den gene die defe f uilen fie» of horen le- 

[en, Salut. Staten 
Alfo ons Jagelijks meer en meer, veel en verlchey- aBemraU / 

den klagten voor komen van de Landfaten ten platten 
lande, littende onder onfefauvegaideen contributie, ö/faube» 
en de naburige neutralen onderdanen, dat al is’t by oarbenen 
onfe voorgaende placcaten wel expreflëlijk verboden “J10?5 
is, dat geene van onfe foldaten en krijgfvolk foude ufJJÓpln 
mogen uittrekken, omeenige convoy, duurtogten, uan ben 
of den vyand afbreuk te doen, of ander exploiót van hmofbol* 
oorloge, dan met feker competent getal van krijfvolk,fu' 
geaccompagneert met den Capiteyn , Luytenant , 
V aendrig, of ten minften eenen Sergeant of Corporael, 
die vanderfelveradienop den weg fouden hebben te 
verantwoorden. Dat nochtans dies onaengefien ver- 
fcheyden foldaten en anderen vagebonden, ondert het 
dexel van foldaten, ofonderdelelvefchuylende, hen 
dagelijks vervorderen op de voorfz platte landen, met 
4,5,6,10. en 12. fonder ordonnantie en officier te ko¬ 
men, enaldaerleggenfchuylenin bollen, heggenen 
andere hoeken, bedrijvende op den felven ingefetenen 
( niet tegenftaende fy onder onfe fauvegarde fitten, 
en hare opgeleyde contributie betalen) ook opdenin- 
woonderen van deNabuer-Vorften, Princen, Hee- 
ren en Landen, alle moetwilligheid, defèlve beroven¬ 
de, vangende, in boffen en heggen knevelen, onge¬ 
hoorde tormenten aendoende, op groot rantfoen Hel¬ 
lende en afdringende, de paerden dienende tot de agri- 
culture uitfpannende, wegvoerende en andere onge- 
regeltheden en fchelmerijen meer bedrijvende, fulks 
dat defelve ingefetenen nauwelijks van het een dorp 
in het ander mogen gaen, fonder in handen van de 
rovers en knevelaers te vallen. En dat wy voorts meer 
vernemen, dat de goede 01 dre, diewy tot vermijde- 
niffe van de excorfien en overlaft hier te voren op ’t 
ftukvanden ophevevan de contributien, ten voorfz 

latte lande gemaekt, enby placcate uitgegeven heb- 
en, by eenige gepoogt word te infringeren, de goede 
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nabuurfchap té turberen en te violeren, ’t welk alfo 
het ons grotelijk mifhaegt: Begerende fo veel moge¬ 
lijk op de voorfz ongeregeltheden te- verfien, en de 

(Fol. 14.) voorfz ingefetenén, die haer in onfè fauvegarde bege¬ 
ven hebben, of hier na begeven fullen, lb lange fy 
hare aftedie tot defen lande fullen continueren, en alle 
mogelijk devoir doen, om hare contributie te betalen, 
defelvedaer in te mainteneren en befchermen, fo lan¬ 
ge het fonder nadeel van defen landen fal konnenge- 
fchieden;ook dat alle den neutrale onderdanen, van alle 
berovinge, plonderen enexadien werden en blijven 
verfchoont, en de goede nabuurfchap en neutraliteyt 
onderhouden mag worden. So is’t, dat wy ’t gene 
voorfz is, aengemerkt by ad vijfe van die van den Raed 
van State der voorfz Provintien, van nieus geftatueert 
en geordonneert hebben , ftatueren en ordonneren by 
defen, ’tgene hier na volgt, blijvende des niet te min 
allevoorgaende placcatenop ditftuk uitgegeven, in 
hare volle kragt en vigeur, in’tgene defelve dele niet 
en contrariëren. 

EN eerft dat van nu voortaen egeenen Overften, 
Ritmeefteren of Capiteyns , eenigen van haren 

ruyteren of foldaten fullen mogen laten uitgaen, op 
eenige naburige neutrale landen, en als ’et foude mo¬ 
gen gebeuren, datfe immers eenigen van haren ruyte¬ 
ren of foldaten in competenten getalle, en volgende 
de voorgaende placcaten, fouden moeten uitfchikken, 
om den vyanden af breuk te doen, endegelegentheid 
fulks foude toedragen, datfe door eenige neutrale lan¬ 
den fouden moeten palieren, fullen fy Overften, Rit¬ 
meefteren en Capiteyns den Officier diefe met de trou- 
pes uitfchikken, ernftelijk belaften, alfulke goede toe- 
ficht te dragen, dat gene van de neutrale onderdanen 
werden beïchadigt; maer defelve alleenlijk vermogen 
aen te taften defes lands vyanden. 

En dewijle my mede bericht worden, dat fo wan¬ 
neer eenig van ons krijgsvolk} om den vyand eenigen 
afbreuk te doen, of eenig avantagien op de vyanden 
tefoeken, met confent als voren, uittrekken vele en 
verfcheyde vrybuyters cn vagebonden, die in onfen 
dienft niet zijn, maer hen wel in eenige van de Fron- 
tier-plaetfen of den felven naeft gelegen zijn onthou¬ 
dende, hen onder den felven onfen krijgsvolke zijn 
begevende, onder dekfel al of fy mede in onfen dien- 
fte waren, alle moedwil, extorfien en brantfchattin- 
gen, fo wel over de Ingefetenen defer landen, als den 
naburige neutrale onderdanen zijn bedrijvende. Om 
’t welke voor te komen, wy wel expreftelijk geordon¬ 
neert en geftatueert hebben, ordonneren en ftatueren 
by defen, allen Gouverneurs, Overften, Ritmeefte- 
ren en Capiteynen, fo wanneer fy in manieren als vo¬ 
ren eenige van hare Officiers , ruyteren en foldaten 

alle defelve pafpoorten, in manieren als voreninge- 
ftelt , mede neffens den Overftens , Ritmeefters en 
Capiteyns fullen worden ondertekent by den refpedi- 
ven Commiflarifen van de monfteringe in dien quartie- 
re reliderende, of in der felver afwefen by den ref- 
pediven Sergeant Majoor en wagtmeefter van de 
fteden en plaetfendaer eenig krijgsvolk in voorgaende 
manieren werden uitgefchikt ; welke Commifiarifen 
en Sergeant Majoors of wachtmeefters refpedivelijk 
de felve pafpoorten in feker regifter by hem daer van 
te houden, fullen moeten regiftreren, en die in ’t felve 
hare regifter by den refpeftiven Overften, Ritmeefte- 
ren en Capiteyns, end’Officierdie met den ruyteren 
of foldaeten uittrekt, neffens hem Commiflaris of wagt¬ 
meefter te doen tekenen. Welke Commiflarifen, Ser¬ 
geanten Majoors of wagtmeefters gehouden fullen 
zijn van tijd tot tijd den Racd van State te adverteren 
van der fake gelegentheid. 

Hebben mede goet gevonden, geordonneert en ge¬ 
ftatueert , dat fo wanneer eenige foldaten in manieren 
en met alfulken pafpoorten als voren gevaft zijnde on¬ 
der ’t dekfel van den vyand eenigen afbreuk, of eenig 
convoy te doen, of op hazard-en advantagie tegaen 
ten platten landen, komen by den officieren of wct- 
houderen van den dorpen, lullen mogen afgeeyfche 
worden hare pafcedullen of pafpoorten, die fy van haer 
Overften of Capiteyn hebben, welke fy ook gehou¬ 
den fullen zijn te vertonen. En indien bevonden word 
datfe geene hebben, of dat den tijd geëxpireert is, of' 
anders, datfe is minder getal van 2.5. volgende den 
placcate , beleyt by eenen Capiteyn , Luytenant, 
Vendrig , Sergiant, of Corporael (ten ware een of 
twee om contfchap) uit gekomen zijn, alwaer ’took 
dat defe pafpoort hadden van haren Overften ofCapi¬ 
teyn , en daer over den landfaten in verding en onder 
fauvegarde fittende, of den neutralen onderdanen ee¬ 
nigen overlaft aen deden, dat alle defelvige fullen 
mogen aengetaft en gevangen genomen worden, om 
defelve terftond met behoorlijke informatien van hare 
mifhandelinge te leveren aen den voorfz Rade van Sta¬ 
te , of aen het naefte Collegie van de Gecommitteerde 
Raden van Staten, van elk der Geunieerden Provin¬ 
tien , daer het de voorfz landfaten beft gelegen fullen 
vinden, om by de felve de kennifle daer van genomen, 
en de mifdadigen na hare verdienfte geftraft te mogen 
worden. Alle welke fo wel de landfaten, als mede 
Raed van State, en gecommitteerde Raden van yeder 
Provintie voorfz, wytot fulk(fo veel des nóotzy) 
geauftorifeert hebben , en audoriferen by defen. En 
of in het apprehenderen van de felve foldaten, vry¬ 
buyters of vagebonden, doende refiftentie eenige van 
hun gequetft, of van levenden lijve ter dood foude 

_D_ _ _ , - , _ mogen gebrocht worden, (fo verre wettelijk blijkt 
fullen uitfchikken, in de pafcedulle den felven mede' van der felver mifhandelinge en geweld.) Willen dat de 
te geven, in ’t lange te doen ftellen, de naem en toe 
naem, fo wel van den Officier, die fy den tocht be¬ 
volen hebben, als van allen de ruyteren en foldaten, 
die fy ten fijne als voorfz uitfehikkende zijn, fulx die 
op de rollen ftaen»(op pene die hen anders doen inftel 
len, als falfarifien aen den lijve geftraft te worden ) 
den felven officier en foldaten wel expreflelijk bela- 
ftende, datfe niet en gedogen dat eenige andere, niet 
in onfen dienfte wefende, en met gelijke pafpoort van 
haren overften, Ritmeefterof Capiteyn verfien zijn¬ 
de , hen onder haer Compagnie begeven. So wy 
verftaen en willen, dat allen den genen diens namen 
inde pafcedullen nieten zijn uitgedrukt, of die fonder 
gelijke pafpoorten hen eenigfins op den weg begeven¬ 
de zijn, voor vrybuyters, vagebonden en ftruykrovers 
fullen werden geacht en gehouden, en by allen offi¬ 
ciers, fowel onder den Geunieerden Provintien, als 
dennaburigen Vorften, Princen, Heeren en Landen 
gehorende, impune fullen mogen doodgeflagen, aen¬ 
getaft en geftraft worden na hare verdienfte, fonder 
dat wy ons gedenken alfulken eenigfins te doen aenne- 
men, of by yemand in onfen en en ’s lands dienfte we¬ 
fende , mogen aengenomen worden. 

En tot meerder verfekertheid, dat alle de foldaten 
die in de pal poorten worden uytgedrukt, in onfes en 
’s lands dienfte zijn, hebben wy mede geordonneert 

fmerte ofdoodftag den voorfz landfaten niet geimpu- 
teert, noch daerom geftraft en fullen worden. Ver¬ 
bieden ook wel expreflelijk den Gouverneurs, Capi¬ 
teynen en allen Ruyters en Soldaten van de Compa¬ 
gnie ofgarnifoenen daer de felve gevangenen , gequet- 
ften ofgeblevene uitgetrokken fullen zijn, en allen an¬ 
deren der voorfz landfaten of neutrale onderdanen, fulx 
na te houden, daerom te quellen, molefteren, of eeni¬ 
ge recompenfe daer voren te willen hebben, veelmin 
hun af te dingen ofeenig geweld daerom aen te doen. 
Maer indien fy op de voorfz landfaten of neutrale on¬ 
derdanen eenig recht of adie menen te hebben, willen 
dat fy defelve fullen intenteren voor den voorfz Rade 
van State, of met kennifle van defelve voor de naefte 
Collegie van de Gecommitteerde Raden van de Pro¬ 
vintie refpedive, t’harer keure en optie, dewelke wy 
ordonneren, hen daer van goed, korten onvertogen 
recht te doen, fo vele eenigfins mogelijk zijn fal. 

Verbieden voorts meer, dat niemant wie hy ook 
zy uit eygener audoriteyt den voorfz landfaten fal mo¬ 
gen molefteren, veel min executeren voor eenige oude 
1 eindden, pretenfien, adien ofalhgnatien, by wien 
defelve ook gegeven, en uit wat faken die gefproten 
mogen zijn, noch ook befwaren onder ’tdeklel van 
fortificatie met karren, peerden, perfonelen dienften 
of beden, noch voor ’t verlies van peerden of wage- 

en geftatueert, ordonneren en ftatueren by defen, dat I nen, of eenig geld in plaetfe van dien of anders, on¬ 
der 
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derwatdexel ’tfelve foude mogen wefen, af te ey- 
fchen, ten ware fulks al voren byons, of die van den 
Rade van State voorfz geaccordeert en geadvoyeert 
ware. In welken gevalle noch wy willen, dat d’execu- 
tie daer van gedaen fal worden by en op den fchrifte- 
lijken laft van de ontfangers van de contributien, in 
dienquartiererefpe&iveby ons geftelt, volgende die 
ordre die hier gegeven is, en anders niet: Op pene die 
anders bevonden fullen worden, geattenteert of ge- 
poogt te hebben, van het verlies van haer fchult, of 
adfcie, indien ly eenige hebben, en boven dien ar¬ 
bitralijk geftraft te worden na gelegentheid van der 
fake. 

(Fol. i 5.) En op dat men des te beter mag werden berigt hoe 
en in wat manieren de ruyteren en foldaten, die in ma¬ 
nieren als hier voren geftelt is, uitgefchikt worden, om 
den vyand afbreuk te doen, hen hebben gequeten, en 
of by denfelvendefe onfe ordonnantie en bevelen ook 
zijn nagekomen. Hebben wygeordonneert en ordon¬ 
neren by defen, dat alle d’Oftkiers die met eenige ruy¬ 
teren offoldaten uitgefchikt worden, gehouden fullen 
zijnt’haerderwederkomfteaen den refpe&ivenCom- 
miflarifen van de monfteringen, Sergeanten Majoors of 
wagtmeefteren volkomen rapport te doen , wat hen 
op defelve reyle en tochte is wedervaren, en fo eenige 
van de ruyteren of foldaten mede op de tochte geweeft 
hebbende, hem anders als na behoren hadden geque¬ 
ten , en jegens defen onfen bevelen yetwes geatten¬ 
teert en eenigen overlaft, of moetwilligheid bedre¬ 
ven, fullen defelve officiers gehouden zijn, demifda- 
ders over te leveren, om geftraft te worden, fo men 
wel expreflèlijk verftaet, dat de felve officiers fulks 
niet doende of by oogluykinge den overtreders van 
defen onfen bevelen latende paflèren, fy daer voor 
aengefproken en geftraft fullen worden. 

Als van gelijken werd verftaen, datby aldien eeni¬ 
gen Overftens, Ritmeefteren en Capiteynen in gebre¬ 
ke zijn blijvende eenigen van defen punéten t’achter- 
volgen, en hen onderftonden eenigen van haren ruy¬ 
teren of foldaten, contrarie defe onfe ordonnantie 
uittefenden, of conform defelve dieuitfendende, en 
datby den felven ook contrarie van defen onfen beve¬ 
len yet werden geattenteert, en dat fy Overftens, Rit¬ 
meefteren en Capiteyns , eenige portie en gedeelte 
van de buyten by haer krijgfvolke t’onregte ingebrocht 
waren genietende, defelve Overftens, Ritmeefteren 
en Capiteyns, gehouden fullen zijn van de mis-ufen 
van haren krijgsvolk te verantwoorden, en die te be¬ 
teren. 

En ten eynde niemant van defe onfe tegenwoordige 
ordonnantie hebbe te pretenderen eenige ignorantie. 
Ontbieden wy daerom en bevelen onfen leer lieven 
en beminden den Staten of haren Gecommitteerden 

pandel met de goederen / Die fp aldaer toiffen te bePo* 
men / boottd te berbocren op en in andere standen en 
3ÜoninPrpPett / en foepten niet bo?derd te pandden/ 
puit genoegende met de gemeene profijten die fplieden 
alfo Ponde doen. |Baer detoplc de ÜÉJonittP daer na 
meet en meer de Pooplupden / met Strepen Pan pare ^°?raf,e 
fepepen/ confifcatte paerdet goederen / banPettiffe 
der PoopUipden en feptpperen/ onder der fel datfe qua^ lanDfe 
nten uit bpanden landen/ die pp fijne rebellen noem- 
de/ of datfe ban de ittquifttic geeramtneert moffen “"S 
toerden / of datfe den fioninP in fijnen dienff ban doen & tmerttn/ 
padden / toad queüende / ’t toelPe fp poopten dat om naim 
eettd oppouden foude / fo pebben fp paer lang in dier jj?"* ‘ J* 
eenbondigpeid gepouden; maer bebindende dat de8tf0ct)t 
queüingen en perpPelen niet enberminderde/ maer 
toel bermeerderde / bpfonder na de dood ban den dooi; 
lueptigen JNnce ban «Drangicn lijoogl. iBern. de; 
toelPe fo moo2dadelpP omgeb2acpt en bcrmoo2t toad/ 
gelpp top in ond 18. Poep berpaelt pebben / en dat pp 
een generael arteff dede doen/ ober alle de Neder; 
landfe fepepen/ in alle fijne pabenen ban^pangien 
en #02tugael/ en dat die meeff ailcgader (uitgeno; 
mentoeinige/ dicpetont5cplden/ enanderediemet 
groot perptul doo2 peacPiPc toeg quanten) berloren 
blcben / niet tegenffaende men pen altemetd Pope 
gaf/ ald daerom te Bobc met grote Poffen gefolïicR 
teert toerden: fo datter eindelijp niet ban biel / en 
alled te bergeefd toad^ en detople defe landen meeff 
op den Pooppandel / scebaert en paringbaert De- 
ffaen/ en datter belebootdgefellen en jccbarendelun; 
dentoaren/ die pen daer mede geneerden en den Poff 
toonnen/ fo pebben berfeftepden Pooplupden/ dieniet 
ffil en Ponden fitten / en paren pandel meeff op ^parn 
gienen po2tugael platljten ted2ijben/ directepjp of 
ittdirectelpp/ nu begonden andere b?eemde / berde 
en ongetooonlpPe baerten te focPen/ d’eenepier en 
d’anderdaer/ daer fp berpoopten P20fptcnb002deel 
te doen/ fommige op iBofcobicn en uo2derd op de 
toitte 3ee/ andere na de joutc €nlanden/ of na de 
€ptanden ban Capo ©erde / op *6utnea en eldcrd; 
toant de honing ban ^pangiettdoo? fijne tprannpe 
tegen de arme ^epipperd/ J^tuurlupöenen 2$ootd; 
gefcllen / die pem fo grote boo2deelen en ptofïjten 
toarenmb2engende/ pceft defelbe genootfaePt datfe 
defe andere b2eemde en ongetooone baerten pebben 
moeten foePen/ ja pebben ooP gepoogt eenen onge; 
tooonlijPcntoegte foePen na ’t noo2den om doo2 de 
engte ban de ^trate ban’t 3©apgatd (nugenaemt 
de e^tratc ban Naffau) tot boo2bp de ïiebtere Böp / 
en ooP boben Nova Sembla, na de ïiijPen ban Ca; 
tpap/ CPina/ <3!apati en Boft-^ndtcn/ popende 
de felbenpaffagie te binden/ aeptendeden felbenbele 
bcpltger ban r ober ö/ en die ban de^paenfeen^02^ en beminden den staten ot naren tjecommitteercien 

Raden, Stadhouders van de Provintie refpeftive van ‘tugefett/ tttCt fOUdCtt POttTtCtt belet toerden/ en toel 
Gelderland, en Graeffchap Zutphen, Holland, Ze- 
land Uitregtj Vrielland, Over-Yflèl, der Stad en 
en Omlanden van Groeningen, en allen anderen Jufti- 
cieren, Officieren en Dienaren des verfogt zijnde, dat 
fy defe voorfz ordonnantie al om doen verkondigen, 
uitroepen en publiceren, daermen gewoonlijk is uit- 
roepinge en publicatie te doen; procederende tegens 
den overtreders van dien tot den penen hier boven ver- 
haelt, fonder eenige gunfte, faveur of dilfimulatie ter 
contrarien; wantwy ’tfelve tot vorderinge van den 
lande, alfo bevonden hebben te behoren. Gegeven in 
’sGraven-hage den n. April 1595. Was geparagra- 
pheert I. Pauliut. Onderftond, uit bevel van mijnen 
Heeren de Staten Generael der Vereenigde Nederlan¬ 
den. Ter Relatie van den Rade van State derfelver. 
Ondertekent G. van Qiylcn.. 

IN ottö 25. boeP pebben ton inentt e gcmnePt / dat die 
Pooplupden ban Rolland enEeland/ getooontoa 

ren paren Pooppandel ban oudd te d2ijbcn opspan 
gien en No2tugael/ en datfe ’t felbe noep al blcben 
continuerende / gedurende defe oo2log en troublen/ 
de i&omttP ban ^pangien ’t fdbe fimuïercnde en toe? 
latende/ om berfepepdén redenen en p2incipael om fpn 
eigen en fpnderingefetenenp20fqt en boo2deel,- toant 
de Nederlander^ Ponnen aldacr bcPomcn’t gene fp 
nodig padden / fo boo? paer felben/ al.ö om paren 

2000. ntplen nader of Po2ter dan de baert ban de 
No2tugefendefe baerte iO doo2 02d2c ban de ^ccren 
Staten <0enerael/in ’t booelcdcn jaer befoept getoeeff / 
gelpp top in’tboo^gaende boeP berpaelt pebben/ de-' 
toelPe toeder gePomen 5pnde / en paer rapp02t ge^ 
daenpebbende/ foto de refolutie genomen/ datmen 
dit jaer toederom noep eeno tot Poffe ban ’t land / den 
felben toeg foude foePen / gelijp top pier nafeggen 
fullen: iBacr de negen Pooplupden/ die top in ong 
25. boeP fol. 20. genoemt pebben/ en deCompannie ^crfir 
ban berre genoemt toerden / licber Iiiefende eenen 
betren toeg doo2 pet 3uiden/ die bePent toad (poe'na <©oiï- 
toel bol perpPeld/ fo om dc^pangiacrdcncnp^gjnöien. 
tugefett) na <0off-^ndien / dan te toacpten na eenen 
anderen en naderen toeg/ die noep te foePen toast; 
pebbentouragieufdijpenop pare Poffen tocgcruff 4. 
fepepen/ die niet alleen ald Pooplupden fepepen/ om 
Poopmanfepap te doen ,• maer 00P met gefeput en 
ammunitie ban oo2log en bolP fo boo2ficn toaren/ 
datfe toel getroofftoaren paer te bertoecen en defen^ 
deren / tegen de gene die pen foudett toillen berP02ten / 
pebbende noeptand erP2cffc laff cnbebel/ om paren 
pandcl met goede bwntfepap te d2pben / berbonden en 
aliantien te maPeit met de Hontngcn ban de€plandcn 
ban <0off-51ndien/ daer de fpecerpen toaffen / en 
niemandeneenigoberlaff te doen/ itoepte aett te ta; 
ffenj maetaengetafftoetdcndc/ dat fp paer toornen 

PiP 
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Itjh bertoeeten/ en Ijatc boo2gcnomert cetfe bp alle 
middelen bolderen fouden. fllbiis ban jijit befe 4. 
frljtpen/ baer ban heteenegenoemt teerde Hollan- 
cia, groot 280. laden/baer op Commijstoas <£5cr? 
rit ban woningen cnCojndtó^afo/ cn Schipper 
San ï©ignums. pet tteeeöe bias gcnomtt Mauri¬ 
tius, ban getijde grote ofte baer ontrent ; liter op bias 
Commijs gepelt Co?ndis houtman / p?mripad aeiv 
rader ban befe bopagie/ en ^chtpVcr San Sanfj. 
IBeuleitaer. pet derde bias genoemt Amfterdam, 
groot ontrent 180, lallen/ bier op bias Commijs 
itepmer ban pel en % Sanfj / card de ^onge/ 
^cfltpper SanSatöbfj.idbclimget; en liet btcröe 
^cïlip bias een $pnajfe of Sacbt tot diende ban 
ö’anöcre febepen / groot ontrent tteintig of 25» laden/ 
en bias genoemt Ijet Duyfken , Schipper Litton 
3Jamb?cebtfj. 3£efe febepen biaren tooiffcn ban ge? 
reed geld en ftoopmanfcbap / ban fodanige afaren 
als baer begeert blaren / en bollen befe toettiilmge 
ontrent 300000* guldens/ baer blaren op 249*ge? 
monfterbebootsgefellen: be peeren Staten hebben 
tot bo?deringe ban befe repfe geïeent/ 23. ifêetalen 
duhfcen gefdjuts / die onber befe febepen berbeelt 
ijjjn/baer bal t Hollandiafeben/ Mauritius en Amfter- 
dam elft fes/ en bc f>pna|fc 2» metalen jlubben op 
babben/ nod|biarenbêr4v pfereflultbcn/en36.(0 
groot ais hletite deen-duhhen/ Oeljalben iBufquet? 
ten/ üoers en anber gebiecr / en baer toe inifpulbcr 
en alle anbere behoeften / tot fodanigctt lange repfe 
genoegt alles becrbtg jijnde/ fo jtjnfc op ben 2. H!p?tl 
befes jaerS t’$cpï gegaen uit Ccrd / om te lopen na be 
Cabo de JBuona Efperanca, en liepen’t^pangiaetts- 
gattitt/ en boeren met goebe booifpoet enrebdijhe 
biinb / tot ben 4- ftëap ’S nwngens / batfe fagen tbiee 
Catacqueit/ d’eene in lp lopende boo? debimdban 
baer / b’anbere tcloeftuaert/ detodhe henluiden ge? 
biacr bi02benbe / gaernc ban ben gelopen babbe/ der? 
balbenbthbiüSjTin hals op cn toefettende / fchietende 
tbiee febeuten / op datfc of bonden fouden / dotb moft 
bp boo2bp ben bonten/ mits fp bem in baren bieg 
gingen leggen. Entende öp den anderen / bebbenfp 
ooh bare Plagge gcflrehen na uitteijfen hater Com? 
miffic/ gdijh be Cataegue 00b beüc / en harefchup? 
ten aen booit gefonden hebbende / biaegde baer af ba? 
re giffmgen / f enden ban 80. mijlen b an land / en bat? 
fe ober 20. bagen ban Eiffebon biaren gebaren in 
Compagniebanbijffebepen/ bte al na Cfoa baren 
fottben; defeCaracqtie babbe tn0crt€it3-25iffd)0p 
ban<0oa/ met 440. foïbaten/ cn 150. bootsgefdlen 
en 18. metalen fmhhcn gefcïmtS/ fp beteerden ben? 
Ittiben met ceitxge Confituren en .jjÉcrntdaden / baer 
tegen gaben fp benceittge poUandfe hafen en ham? 
men/ en fchepden alfo bnenödt jh ban malhanderen / 
tnalltanbcceit eentge eerfebcuten boenbe: bc pollandfc 
febepen baren cours boïgcnbe / paffcccden ben 4. Sfu? 
mjde Linie ^quinodiael. Geneerden Sub) derfden 
eerflen man in bc ©loot/ en bc fidtte namdageïijhs 
toebandcfchcurbuph/ ’t toclft baer bc020cfdc; ben 
tbieeben Hugitdi Itregen fp bC Cabo Buona Efperanca 
m’t geftcbt/ cnalfoboo2t3eplcnbe/ cnaltemets aen 
lanb bomende/ banbdbcn altemets met be ^Inbioon? 
bers met bleimc bramertje ban corad/glaesltens/ 
pfer en tinnen lepds/ boo? bictuaUc/ febapen/ 
offen cn anbets / hocljten eeneit goeden offe onteert 
tinnen lepd / en b2ie oft liter febapen bos: ben fel? 
ben p2iis ,• üebonben ooft in fommige guartieren/ 
onber be ginbioonberS grote ontroubic/ ettbiccbett 
baer altemets lagen gdept om baer teoberballcn/ fo 
batfe baer boo? booifttbtigec bicrben/ en beter op baer 
fclbenlettcbettj fp babben altemet eentge driibmct 
ben ginbioonbers / en blcbcn 00b fomttjts ten bepben 
3bben eentge bood; lnant onder be ïjollandcrs bele 
fielten djnbe / en befdbc te lanbe b^engenbe / om baer 
inat te berberftben / bicrben altemets ban befbiarten 
oberballcn/ en alfo be lambcit baer fpbp quanten be? 
foeltcnbe: fp babben bde en berfebepben abonturen / 
b’eenc tpb goebe biinb en fpoet/ b’anbere tijb contra? 
rte bitnben / tegenfpoet en geb2Clt ban biater / 00b boa? 
ren fp tbiidtg onber ben anderen/ boo? bien cenige 
b’anbere oprobltenben / baer boo? eenige te lanbe ge? 
fet en gebannen toerden/ mi ban be Commjjfen in ge? 

banfteniffe/ en in befet manieren 3ünbeboo?f5btec 
febepen einbelijlt geïtomen in 9unto 1596. aen bet 
Cplanbban Java Major, en boot be Itoop-dad ban 
25antbam/ albaer fp eerft fecrtodltombiaren/ en 
baren handel begonflen/ cn bid gdubbdijlt fouden 
uitgeboertbebben/ ten toare bc $o?tugefen / fjoelncl 
fp dacr geen gebied babben / alle middelen gebtutbt 
babben/ om ben «©onberneur met grootgdbontte 
hopen/ enbcnliitben/ niet alleen baren banbd te beu? 
bieden; maer oofcomIjacrUudcnfebepentcoberbaï? 
len cn in te nemen/ (eggende bat Ijet maer Sobers 
biaren/ debidhe albaer quanten/ om be gdegent? 
beden ber landen te befpteden/ enbefdbeteberoben 
cnplonberen: bier boo? fpn albaer berfebepben aen? 
dagen tegen be l^ollandfe febepen gemacltt/ enjtjtt 
opentlijh aengeboebten / be l|oUandfe baer ter biere 
ddlenbe/ din aen beiden jijden (maer boomemdijfc 
ban be gabanen) bde booben gebieden/ biaerboo? 
be gene bic ban be polianders binnen 25ambam bia? 
ren/ in groot perpelgchomenjtjn/ om ïpf engoe? 
beren te berliefen ; biantden C»ouberneurbenCom? 
miffartS Co?ndiS pontman/ met fijn febenen ge? 
bouben en berfehert geeft/ en baer na ingebanhe? 
niffeboenddlett: maer baer naiSaeeooitgemaeht/ 
en hebben 2000. ïSealcn banaeljtentotraittfoenge? 
gebett / cn toat ten bepben jijden genomen bias / fou? 
bedlibebouben/ ettbe polianders fouden op niet ttos 
in be dab hopen en berhopen mogen : i©ocb befe 
b?pbeib en bitucöen niet lange/ baant ben 24. ©cto? 
b?is 1596' quant een 5lmbaffabeurban iBalaeca/ 
met 10000. dealen ban achten / en bed anbere fraep? 
beben/bie bp ben Ctoubcrncur ban 23antbam febonh/ 
op bat bp be pollanberSbebanbelingefoubeberbie? 
ben/ gelpkooh gefcljiebe; biant beCouberneurliet 
ben feggen bat ben add niet en begeerde/ datfpal? 
baer langer foube handden: onbertuffcljen babben 
fp gdjanbelt met tbiee Capttepnen ban ttoee^onhen/ 
gdaben met iitofcatcn en folpe /; toebeborenbe te 
loartan/’ttoelhebecoubemeuroohberboob: als 
be polianders fagen / bat be handdtnge toeber ge? 
b?ohen bias/ en datter geen apparentie en bias met 
biundfcljap pet te behomen; batfe ooh getoaerfebout 
toerden ban goebe b?tenden/ bat be^o?tugefettban? 
bdbm/ datmen be gene die inde dab toaren henlui? 
benfoubeobergeben/ 3tjnfe na be febepen toegeheert 
met bemeede goederen; be ttoee lonhen hadden fp 
met een doep aen boo?t / namen baer na noch een 
febtp met rijs / gcd?oogöe bis en anbere deebte 
feoopmanfehap/ bte baer boo? p?obtjte tod te paffe 
qttatn: beraohhen jiinde/ hebben bte ban 25antbam 
baer feeretelph berbolgt/ meettenbe baer te bed2te? 
gen en oberballcn/ baer toe bed ltdenenp?aebjfeen 
getouihende/ gelijfi baernaöleeh/ dat fp met eentge 
grote ptraos bet febtp ^Jmdcrdam meenden t’ober? 
ballen/ bctodftedaetopmet berbaebtjtjnde/ alfofp 
ttoee bceden toonden bte fp toildebereeren/ hebben 
cnboo?ftcnS hare pongtaerben/ biefp Cmfennoe? 
men/ uitgetogen/ en ban öoben neder gedehendie 
haer eerd gemoeten / en hebben ben ^chipPer/Com? 
mtjsennoeh ttoee anbere boobdtjh gequetd/ gdtjft 
ooh meed alle bic üoben op ’t fchip toaren; ntaer bte 
beneden toaren hebben haer ter toeregeddt/ en met 
b?aebfpcten / fpteffen en fabds fo dapper geboeh? 
ten/ bat fpder een bedomgeb?acht hebben/ en haer 
boo?tberdoutop’tboben nette homen/ toaerfpmet 
een deenduh ruimte gemacht hebben / bat be Saba? 
tien ober boo?t moden; baer lag een ©arao aen boo?t/ 
baer bde gequetden en anbere in toaren / d’toelh met 
een goteling in be grom gefchmen toerb; b’anber 
paraos toerden ooh foo getraeteert batfe het haer met 
feer en behoefden te beroemen/ toant bah bc Saba? 
ncn toarenber omrem 150. bood gebieden / en ban bc 
polïandfc 12. en bier gequetden/ bic noch genafem 
t©aer tta jijitfe toeber t’3epl gegaen/ en nochberfrijep? 
ben Cplanben befoclit/ en ben 11. Sannarij 1597. 
hebben fp het feïjtp ^mderbam ontladen cn berbiant/ 
om batfe niet bolhs genoeg hadden om befcljepen te 
honnen boeren. Sn ’t eplabd ban 25alp/ dat feer 
oberbloedtg is ban alle lijftocht en goet hoop / en daer 
fpfeer b?ienddijh ban den honing en de intooonders 
omfangen en getraeteert toerden/ berfagen fp baer 
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ban alle ttoobbttift- bit CplanbtöbolboUiö/ feggen 
haer getal te yijn toel 600000. menfchen: <©aerna 
haer ban aïleö genoeg boo2jtcn hebbenbe / pnfp toe? 
bert’3epl gegaen en na hupö toe gebaren/ baer mee? 
ninge toaö toel aen het €planb ban^^elenaaentc 
baten; maer baer ontrent komenbe / jagen albaer 
biet gtootc Caracquen geanltert leggen / bteö fp baer 
niet en b02ften bomen/ maetnamenbarencoucëna 
hupö toe/ en quanten nabelemoeptenöbenn.ltu? 
gujtiinCerel aen/ toefenbe feer ftoaït ban bolk en 

bele fielt; toant ban be 250. perfonen bie fp jletlt toa? 
ren alö fp af-boeten / quanten met ban tncgentig pet? 
fonen toebetom tljupö. &lö be fchepen baet na tot 
?£mfterbam quamcn/beb?eefmen albaet grote b2cug? 
be/ met lupben ban alle be klokken en anbcrfintö; 
toant bet nopt gcfien toaö batmen binnen Stmflec? 
bant be ©eper/ j^otcn iHufcaten/ irolpe/ en alle 
attbctc fpeccttjen en btoguen / met fulfte menigte op? 
gebaenljabbe» 

n 

f A E R-D I C H T. 

^oLLanDerö / öie jföageLen/ fatkit l MVfCaten/ 
peper / caneeL/ vvt^pangien öaeLDen ttjaeröerbaten/ 
i|aLen Die nV gedwongen (tot p?ofnt) Van Veröe (traten» 

®toeeöe rv € ïiooplupbcn rappo2t gcl)002t hebbenbe ban al?1 
ijopagicbp \jjat jje uptgebaren fchepen toaö ontmoet/ 
JKJ1 Ijoetoel fp baet bielbcn of fp toepntg profijten Dabben 
jje: mav" gebaen/ obetleggenbe hoe bie fauten / bie gebeurt 
satjsof toaren/ Itonbcngerentebieerttocrben/ bebbett tegen 
én Xr bet nacjte jaer toebetom een anbete betere toege? 
fau rujle blote ban aebt fcljepen toegerujt / gelijk top t’ftj? 

net ttjb berbalen fullen. aBp fullen bier alleen nu bp 
boegen / bat ooit in befen jatc be J§eeren Staten <©e? 
neracl goet gebonben bebben/ be baertombenom? 
loop bp $oo2ben boo2 be ^trate ban kaffan / met 
feben febepen toebetom te befoehenbaer toe 3ijn toe? 
geruft ttoe upt Eelanb/ ttoeban Cnltljupfcn/ ttoe 
ban stmfterbam / en een gjacljt ban ïtotterbam/ 
bie alle gelijk elb in fijn quartter toegerujt toterben: 
<©en Griffioen ban Eelanb toaö Sïbmttael ban befe 
blote/ groot ontrent loo.laft/ met een Siacljt ban 
ontrent 50. lajt / bat bet boo2leben jaer mebe getoeefi 
toaö/ baer op bat€o?neliö€o?nelif5,$ap/ 3lbmt? 
rael of^upettntcnbent ban befe bloot toaö s be ©ice- 

bmtrael toaö OP ’t fCbip ban bC Hope vanEnkhuy- 
fen, en genaemt ©2anb Cetgaleö / ’t tocllt eennieu 
Jjinaö toaö / 3imbe gebejtineert om ten oo2loge te 
baren / met bet (lacht ban ’t boojgaenbc jaer: <De 
Windhond van Amfterdam, b3Ct jClpppet en flUUt? 
man op toaö 3©itlem (©arentfy/ infgeliiltö ooh een 
nicu oo2logö ©inaö/met een giacbt ban gelijke groot? 
te alö bic batKEelanb,- een ^latljt ban Hotterbam 
ban20.lajt groot/ al te famen toel gemonteertban 
bubbel bolk/ amimitieenbictualienabeboren/ boo2 
ben tijb ban anberljalf jaer. ©pper-Commpfen ban 
toegen be ©eeren Staten en jtjn€rcell. toaren üan 
©upgen ban ^rinfcljoten en jprancopö be Ia «Dale,- 
Commijfen ban toegen be Compagnie bcrkooplup? 
ben en ban be koopmanfebap/ toaren Snn^upgen 
boo2nocmt/ ^acobban^ccmökerk en<3'anC02nc? 
Uf3 Ctpp s en boo2 bie ban Eelanb/ jrtancopöbcla 
<©ale en ©imö / neffenö anbere Cou3ijnö ban 
25aItba3ar|Boutl)eron: ben (Colli ban be bloot / fo 
in be ^laboenfe alö anbere talen / toaö meefter ClPi? 
jtojfel ^plinber / ^laboen. Oe ©eeren Staten <©c? 
netael ber ©creemgbc ©mbintien / bebben benlupben 
mebe gegeben be nabolgenbe inftructie. 

Snjïnittfc i.TN den eerften fullenfyluyden, nadatMr.Chri- 
baHöe Jlftoffel Splinder Slavoen , aen Land fal zijn ge- 

weeft , en verfocht hebben ofmen aldaer fal mogen 
<©entrael / aenkomen, hen te lande vinden by den Konink, Gou- 
baojöe verneur of andere Overigheid aldaer, en den felven 
Commij? aenbieden (van wegen defe landen) alle vriendfehap, 
ftnopbe en openen de conditiën defer landen; namentlijk, dat 
ttoebe fy hen generen van over Zee, met alle Koninkrijken 
|Sapsat3.en natiën van de geheele wereld, vriendelijk enop- 

* rechtelijk te traffikeren , negotiëren en handelen, heb¬ 
bende daer toe vele commoditeyten van diverfe foorten 
van koopmanfehappen en anderfmts. 

2. Item, dat de Overigheid defer landen, fekerlijk 
einformeertwefende, datmen in defelve Koninkrij- 
enen landen oprechte handelinge, trafijkeennego- 

tiatie, was doende , goet gevonden hebben eenige 
fchependerwaertstefenden, onder goede ordre, po¬ 
litie en geregeltheid, ook met Waren, Penningen en 
andere commoditeyten, om de handelinge te begin¬ 

nen , door fekere getrouwe en vrome luyden, in de¬ 
felve fchepen Wefende, voor dewelke fy vrye toegank 
fullen verhoeken, ten eynde voorfz. 

3. Sullen verhoeken dat tot vrome , getrouwe en 
oprechte geftadige handelinge, trafijke en navigatie, 
tot gemeene welvaren van defelve Koninkrijken en de¬ 
fe landen, mitfgaders de ingefetenen der heiver, mach 
worden verftaen. En fo’t felve aldaer goedgevonden 
word , fullen verklaren datmen henluyden met een 
goede Ambaffiade ten felven eynde, met de eerfte ge- 
legentheid van meeninge is te befoeken, indien hen¬ 
luyden fulks aengenaem foude wefen. 

4. Sullen aldaer mogen openen wat commoditeyten 
en koopmanfehappen uyt defe landen aldaer van tijd 
tot tijd fullen mogen werden gebracht, en naerftelijk 
onderhoeken, om te verftaen wat koopmanfehappen 
en goederen daer tegens by retour uyt defelve Konink¬ 
rijken en landen fullen mogen worden getogen, en in 
defe landen gebracht. 

5. Sullen van alle ’t gene op de reyfepaftèert, fo (FoL 17.j 
wel binnen fcheeps-boort , in d’opdoeninge van de 
Landen, Havenen en alle anderegelegentheden, als 
van ’t gene te Lande hen fal voorkomen, goede en per¬ 
tinente notitie houden, om terftond op hare weder- 
komfte by gefchrifte den Heeren Staten Generael, van 
alles te doen goed en getrou rapport. Aldus gedaenen 
gearrefteert in de vergaderinge van de Heeren Staten 
Generael der Vereenigde Nederlanden, in’sGraven- 
hage den ly.Junii Anno 159^. Endewasgeparagra- 
pheert Sloeih ut. Lager ftond, ter ordonnantie van de 
voornoemde Heeren Staten Generael. Ondertekent 
C. ylerjfens. 

C>cfe toetujftnge boo2 anbere groottoigti ge lanbö- 
falien toat lanhfaem toegaenbe/ biceföcn be Com? 
mijfenbatfe befebacrt(boo2 ’tbcrloop ban ben njö) 
qiialp fouben bonnen ten cffcctc tuengen / jijn bicö 
niet te min al te famen ben 2,/Julij bcö ^onnenbaegö «aen ben 
fmojgenö uit Ccrcl ban ’t iföarfbiep t’$epl ge?t»neben 
gaen met een oojtelijkcn totnb/en Imptenö CHipnö bo? 111 
menbe / jlelben baren rourö Hoojt-noo’b-tocjlen £n 
en noo2bcn ten toejïen aen/ Ijebbenbe boo2eerjl een !;oincn een 
goebe koelte en boottgank; en jijn alfo / ban met eenen 
goeben/ ban eenen Ijarbentoinb/ Ijoltoaterenrupg 
toeer/ fomtijbö alleen metfckober-yeplen/ hebben? 
be altemetö regen en bonket miflig toeer/jloem en on? 
toeer/ en ban toeber fcljoon en goet toeer en koelte/ 
belebagenen nachten ge^enlt / fomtntö boo2 ’t jjö en 
ban toeber boo2 be klare ^ee/ en jlegt toatcr/ tot 
batfeopben 19* ^ingiijti beö^atctbacgö in ben ba? 
geraet/ quanten boo2 be ^ttate ban ©ajfau of 3Ban? 
gatö/ altoaetfpfo grote menigte ban #ö bonben/ 
bathetgantfe gat fchcen geflopt te toefen/ fo batfe 
niet toijlen toatfe boen fouben,- boch refolbeerben bacc 
boo2 te boren tot onber ’t^fgobenCnlanb/ baer een 
toennig klact toater toaö / bootbten hot uit begank 
ban be flroom toaö / altoaer fp ’t fêtten / om f onber? 
foeken toat uitkomjle fp mochten binben / baer fp nu 
feer quaben moeb toe habben / nabten ben tijb begonft 
teberlopen/ en bat fp het fo contrarie bonben/ enfo 
berfchepben ban ’t booelcben jaer» Oen 20. ^on? 
baegö gingen eenige ban be gajten aen ’t lanb / te toe? 
ten/ op’ta©apgatö/ lopenbe tot op be 3©cft-3nöc 
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ban ’t HEaifó / om albaer bc ocfïalteittffc ban ’t |?s tn 
cnbcgdcgcntljeibtc beften/ en bebonben bat Ijet na 
’t supen cn stipb-toefien tot bp ’ttoeften / ober al 
bol ca btclR ban fitf lacï)/ fonbee cpnb baer aen tc 
fien: fp beegaberen tn ben Jtünurads^ckip/ om 
tebcractflagcntoatfe boenfoubett/ en ffemmen een 
torijt op ’t fBapgats tc boeit / ont kcmits ban ’t lanb 
tc krijgen/ cn informatie ban alles te Ijebben. toen 

3«n ®ap* zi. tg San ^tipgen ban (giitfckoten / met 50. ge* 
vn.rAn toanenbe mannen op ’taBapgatö getogen/ om be 
imgaet gdcgentljeib t’onberfocken; tttacr bonben baet geen 
met 5o. menfeken/ banbp ecu gebergte onber eentge fteen; 
nuüucii rotsen / bier cn baer fakken ban bellen gemaekt leg; 
«525/ S?»/ l1[!cö m:t ftötSKrtöe tcactt gebult / en ettelijke to; 
om aiics temen ban ïteeobdlen gemaekt/ bic fa Jt fcljccn baer 
mibeefoe? te tnoogen lagen/ ban gelijken ftonben baer fommtge 
‘Kn° kouten fïectjens / gclaben met albcrljanben bcl- 

toerk/ aïö ban KMjen / Boffen en anbere / altcmael 
loeigebonbenenobetbekt met betomen/ pijl-pfers 
en anbere fnupftmjc baer bpbonben baer ooit boet; 
ftappen ban Skcncn/ mans / b:outoen en innbeccn / 
fo ’t fekeen/ baer boo: genoeg te bermoebentoaö/ 
batter mendijen ontrem lonten getoeeff/bie boo: ket 
gefigt ban be fdjepen cn bolk geblugt toaren / cn boo: 
beljaefttgïjetb alle befe btitgen beriaten Ijabbcn: fp 
keten ’t alles bltjbeu gelijk fp ’t bonben/ en lepben 
baer kacS en öioob bp / en fommtge anbere fitupffc; 
ri je /om te betonen batfe kacr niet en totlbcn bcfclja; 
btgen,- bonben ook op be bmnen-ftranb ban be /§ttact 
4. bobe Eeepacfben of jjBojfTcn ban mtitnnenbe 
groote/ enfonberpet anbers uttgeregt of bebonben 
te Ijebben / quamen toebccom mat enmoebe aen Ijacr 
fdjepen ; fp Ijabbcn ook Sjct jacljt uttgefonben/ btc 
boot be^traetmeenbente baren/ ban konben niet 
boojber konten ban tot ben krupfljoek toetoant Ijet 
albaer bol fpjs gekopt lag/ fo batfe ban baer ober 
’tlanb liepen tot ben ttoïffkoektoe/ cn bebonben be 
Sec ober al bol jas: ^>eë anberen baegs boeren met 
kct jagt toeber utt om boater te kalen/ maertoojben 
ban ’tiao gebtoongen Ijet jagttcbcrlaten/ en ober 
ïanbcnfïs t’fckecp te komen, tegeno ben nacljt be; 
gon ket kart tc kannen cn regenen/ baer mebc Ijet fpsf 
meteenen grooten bacrtbe^traetbjaertö tngebje; 
bentoerbe/ tn boegen/ bat b’tnkontftc ban ’t sec; 
toaert/ gamfclj open en klaer mater boojbe/ fo batfe 
toeber i nocb kregen / om be tepfc tc mogen acktcrbok 

jr'cniim gen. tDen 24. Uluguffi toaS Ijet ffS feer getntnbcrt / 
eniïacöt cn alfo fp cene ïtuffe Sobbingc aen bcfrranb geften 
ïw" k abbeii / fonben baer een jagt na toe / baer fp bp gun; 
ïLoc-öing/ men/ en fepken te 'toefen ban fiennego/ bat to lip 
cnisann« £oltuoaro / gelegen m be ilottte sec / bobcit '3lc; 
rnömöe* £kangel/ fepben baer ecrftöaego tc boren gekomen 
mseiicel tc 51'iti / en batfe dUc ben fouter onber NovaSembla 
oen. gelegen ijabben / en batfe boo: ’t belet ban ’tfSd/ 

baer met eer gekomen en toarat: fp loaegbcnijcnna 
begelegentkctöban ’t ïansj/ ps/ bJtnter/ fomeren 
anbere 8partttulartteptcn j toacr op fp antlooojben / 
bat fjet ccncn katten cn langen bonter getoeeft 'mab / 
cn bat ïjet cene jaer ’t anker niet cn fielt/ fomtijbö 
loat beoeger / bn tijbat 'mat later, maer bat ket §0 
itork al t’famcn foube bergacn / gelijk als Ijet alle ja; 
ren kekc/ enbatljetnotljtod 10. bjeken foube aen; 
lopen / eer bat be recljte bointcr bjeber foube acngaen. 
ff tem/ batljctgat of be^tcaettoeltoe-bjoos/ en 
mbebJijben/ bocïjtcn cn aen beseekam/ tttaec bat 
ïjctinberupmc ?ee mmmcrmccr enbdefï / aen geen 
noclj aen kees 31 jben: fepben mebe bat Ijet lanb aen be 
iT002b-3iibc ban be ^traet (te boeten/ baer bon bp 
baer op ftonben) ccn€planb loab/ genaemtïBaij; 
gato/ ftrcklïcnbe ontrent een bag seplcno nooeben en 
^upben / en bat kern acn bc noo2b-3ijbe afftkepbe 
Ijiet NovaSembla; macrbat bc paffagte albaer ban 
tuffen bepbeit bol j3s toelag: ’t ©olk bat kern op 
SBapgatöontljoub/ fepbenfp/ batfe baer alleenlijk 
fomccS spn/ maer bes bjtnterSbcrtrokkcnfnacnbe 
3upb-5tjbc ban ’t baftelanb/ baerfp Ijtm bes botm 
tcró omljotibcn binnen tn ’tlanb/ alboacr fp fepben 
Ijouts genoeg cn ftoffcljagten tc toefen; gebjaegt sijm 
bena be (Cartarife 30e/ fepben baer ban geen anba* 
IteninfTe tc Ijebben / ban batter ban Colmogro en ban 
ljaer fomrepc/ jaerlijks ettelijke Eobötngcn of^eiu; 

men/ bat5ijnfdjepenbte klepnber 3ijn alöXobbut; 
gen/ boo:boeren totbootopbc rebtere <Bbp/ ineen 
aitbcr rebiere/ bte fp fepben tc keten <43iliiffij/ al; 
toaer fp kaer kattbeltnge b:cben met lakenen en am 
bertupg/ en geen anber infonnatie meer ban kun 
komtenöe krijgen/ namenoo:lofbanmaikanberctn 
baerna3ijnfe boo?bp ben ttotftkoek gcpaffecittn be 
rtipmc (Cartartfc sec/ en fagett gaittfrk geen §0/ 
toaer mebe fp toeket Ijope kregen / ban te mogen paf; 
fercitj macreentocpnm tijbsgc3cpltkebbenbe/ be; 
goffen toebec menigte ban §0/ batter geen epn; 
be bantoas/te fien/ engeb:ongentoarentocber na 
be^traet toe te keren/ enmoften ban ’t jfö Ijalbett 
betinnetoaerts aen toijken/ tot op ïjacr cerfte leg- 
plaetfe/ om kacr tc bergen; boef) baer na toerb ket 
foguaet/ bat ket jasookm be boekt quant/ cnbat 
be fcljepen fo baft in ’tfö# befet toerben/ batfe tot 
maikanberenen acn ket lanb ober ’tjas modjtenlo; 
pen/ fobatfpïupbcitop <0obS genabemetUjbfaem; 
Ijetb moffen bertoagten/ ’t gene ^3oö met Jjenltebcn 
toilbeojbonncmt; Ijcttoerbcalboe feermtffigcnre; 
gcnacljttg toeber / cn buurbett tot ben 29. etugutft te; 
gen be nacljt/ bat be totnb »0ofl-noo:t-ooff / en 
^oo:t-oofl begon tc toapeit/ met ecu tamelijke koel; 
te/ en baer na met ccncn karben fto’moptetoapen/ 
geburenbeebentoelben geftabtnen mijl cn regen ben 
getjeelcn nacljt ober / toaer mebc fp baljoopteu anti; 
gebetltgttugc ban ’t%& te krijgen/ en batïjetmet 
be totnb ban ïjacr foube affetten/ gelijk gefcfjtebe/ 
bat Ijet ffs met ben nootken toinb toebec ban befclje; 
pen af t’scetoaert in gebjeben toerbe/ baer ban fp 
<0ob bankten / btefe getroutodijk bpgcffaen cn tut 
fuiken ftoaren pcrijkel berlofte: bock bes namtbbags 
liep be totnb toeber ooftdijk/ en toaepbe een flappe 
koelte/ toacr mebc Ijctjfö fijnen ïjarben boojtgank 
becloo,?/ en bleef in ’t gat ban b’tutkontfle ober-al 
bol aen ecu leggen. <Dem. September toas Ijet een 
nuffig/ öonkcr/ bocljtigentoarmtoeber/ beijbem 
bc ober al acn ftukken en fckoffen bp ken om/ cn 
fcljeengcljcd boo: bc mijl te ftoakken en toaterig te 
toerben/ tn boegen fo ijet toeer fulkö 8. of 10. bngen 
gcbnnrtkabbe/ sijnbetooegerm ’tjacr aïflinbooj; 
leben jaer getoeeff toas / fonbett fonber ttoijfel ket fi$ 
boo:ljaeroogcn ijebben fien fmcltetten berbtoijnen/ 
gdtjk fp ’t anber jaer genoeg geften kabben / baer uit 
fp merkten bat bc jaren aïtijbs niet ebeneens 3ijm 
San l^upgen banlimfdioten en jprancoiö bc ia tpa; Sa» 
Ie/ bcrffacnljebbimbe/ bot eenige ban kacr bolk/bte 
met bc jacljt toaren tut getoeeff / eenig bolk aen ket 3ï.m 
baffdank geften / en boo: ben Jïmfferbaumter fCoik/rops ötra 
metbe felbctefp:ack getoeeff Ijabbcn/ boeren met®n,cua* 
ketjacktboo: bemift op ’tcompas keen na’tbafie^“^ 
lanb/ om regte info:matie ban be ^amopeben teSaite ianb/ 
krijgen; fp quanten met ket jacljt aen ’tianb/ terominfo^ 
plaetfen fp getoeeff toaren / fp:ongen op ’tlanb cn{|!£“ te 
’t toeer begon te klaren / en eeneit fcljoncn bag toeöcrs QCim> 
te too:öen/ namen karen toen na be^amoneben/ 
bte ken met karc fïeetjens Ijaeff tegen quanten/ en 
omfmgen malkanbecen met alle IielccfbtgOdb ca 
bjuuifcljap; m jrcaucots be la ^)ale toacgbe kacr na 
be gdegentkcib ber ^tratc ban j^affau en omleg; 
genbe contrcpen : ben €>berffen ban kaer/ bat een 
aenfienlijk man fefjeen te toefen of karen ïsontng/ fep; 
bc bat alle ’tbolk ban jBapgato/ Nova Sembia en 
aen ’tbaffe lanb/ te toeten/ banptfora af tot be 
rebtere ban <Bbp toe/ al te famen ban fijn bolken 
onberbanentoarett/ en bat ben meeftenbeeibtenubp 
kern toaren/ntt cerffbaegö ban Nova Sembia en JBap; 
goto gekomen toaren./ baer fp kun alle ben fontec 
onberkouben Ijabbcn/ boel) fepben bit jaer toepmg 
p:ofljtS gcbaeti tc Ijebben/ boo: bsen bat be bangft 
ban be ^ee-paerben/ bic fp|Bo:fTennoemben/ en 
anber Eanb-gebierten/ niet bed gebogen Ijabbcn t 
fepben ook bat fp Ijacfc meenben te bertrekken na 
fDitfora toe / baer fp ken bcS tonutrs1 ondjouben / 
baerfpboffcljagiencnbantljouts genoeg Ijebben/ Ijet 
todk gdoofltjk is / upt be menigte ban !jet bnfijout / 
bat upt be rebteren met be af toatcringe komt bnjben,- 
fn berffonben ook ban kenlupben batfe neen €tj:iffe; 
ttenban^epbettentoaren/ bic ben Ijotttén^fgobcn/ 
be fon en fjcmelfe tekenen boo: Ijaer^oben kouben; 
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fepben bat bc fltaet ban tBapgntö beö toiuterö toc- 
taieft/ en bat ïjet alle jaren ftomt te fcecgaeu: fepben 
öatfe in bc Itëap maenb noeft ober be^ttaetofter’t 
pö na 3Bapgatè en Nova Sembia lopen/ en bat ftet 
ban bie tijb af begint te fefteur en/en ’t gat of be^traet 
te openen/ ditjbcnbe’tpö alsdan met De toinden ober 
en toccr/doo? en om en om de^traet/fa toclom be ooft 
aio aen bc toeft-3ijöe/ tot bat ftet gefted bergact of 
b3cgb2i)ft/ ban in öc rupme yce aen bepben yijden cn 
blieft ftet ganftft niet: fepben ooft bamtenban bacr 
afin byfbaaen in bc rcbicre <Dbp ftonbc baren; toant 
fu reftenben ban bacr af tot $itfora toe tienbagen 

,s) jeplenö/ ftet toelftc na be refteninge banöeïjollam 
beröberttg mijlen 5ftn/ fo 5ijn bc bijf dagen 5cplcnö 
bijftten / feftten mijlen/ bat toat booibp be rebiere 
<©bp / een rebiere lag <£5iliflfij genaemt / baer be 
ïïuffe 3fobbingcn trafftftccrbcn / ooft batter nocl) toat 
booi-bn bc rebtere <0tUftn/ noeft een rebiere lag/ 
ItSoIconfap geljeten / tot toclfte rebiere ftrcftt ftet 
gebied ban den <02oot-©oift ban fBofcobien/ 3ftnbe 
altefamenbctooondban^amopcden/ bie ftp fepbe 
al te famen ban fftn bolft te toefen / ftttenbe onber txU 
buptbnnden<£5ioot-J3o2ft; fepbe ooft batbe ccu3ji= 
be ban be rebtere ban HBolconfap/ onber ’t gebteb j 
ban ben <£5ioot-©02ft/ en acn b’anber3ftbebanben 
c€artar/ toicitö ttanb ban baer af booitö aen fijn üe^ 
gtnfelftabbe/ toelftc Cartaren fp fepben feer toel te 
ftennen: ooft fepben fp bat baer in be booifepbe rebie^ 
ren beet ftofteftjfte pelterijen berftattbelt toterben/ en 
batfe ooft groot en biep genoeg toaten / om grote ftfte> 
pen in te mogen lopen; fepben ooft bat ftcm’t Éanb 
albaer/ te toeten booibp 0bp af / upttoaertö aen 
ftreftte/ maftenbc eenen ftoeft die fp jftoeö noemben / 
tegend todften ftoeft noo2den acn / foube ftreftften ftet 
epnbc ban Nova Sembia, en alfmen benbooinoenv 
ben ftoeft ofijoeö om tb / fo ftrijgtmenbancen groo' 
te en gctoelbige rupme 3ec / betoelftc loopt ïangd 
(Cartarten/ en fo booitaen na betoanmetoe. 3Dit 
toas al ’t gene fp baer af ftonben te toeten ftomen / cn 
na bat fp be Jjjamopetren toel t’cten en te diinften ge* 
gebcit ftabben / namen fp baer oo2lof ban / cn feftep* 
ben met grootc bftcnbfcftap ban ften af/ en boeren 
toeber aen ftoo2t 3£en ttoeeben ^cptemlntó toab 
ftet ftlaer toeber/ cn 3eplben uptbcftocftt be ttoebe# 
ntael bc ^traet in/ cn ftomen inbe|Soo2b-3cemet 
ftlaer toater/ boeft ftomen ftaelt toeber onber ’tpb/ 
bat groot en getodbig toaö/ ia fcftojfenfo groot en 
fcftiiftftdftft om aenften/ batfe nopt op alle berepfe 
foöanige gefien ftabben / en ’t tooide fo bonfter cn 
miftig/ batfe niet eenfeftip lengte banftaerfieufton- 
ben/ en bat fpbefcftepen met in btoattg ftonben ftom 
ben/ fonber aen bc feftoffen te floten/ todftc ftalen 
bergen en fteenrotyen feftenen te toefen/ toaer boca 
fp gcdiongen toaren bp ber taft toeberom te fteeren / 
boenbeberfcftepbencourfcn/ na bat bc totnd cn open 
toater ftaer plaetfe gaf / ftcbbenbe te boren ontrent 
bier of bijf mijlen ban bc ^teaet ’t loot uptaetooi 
pen/ enbe en ftonben met uo. babem geen gronb 
binben ; fagen ooft ftier en diiet Jlijalbiftcftcn bïa; 
fen/ en ’t toater lafuur blau/ fo batfe neen ttoijffd 
en ftabben ban tc toefen in eenen openbaren 3ce<D' 
teane/ bic ften na Cfttna uptbicpt/ fo bacr flecfttö 
geen bdet ban pb en toare: 3Ubuö in befen bom 
fteren mtft barenbe / ftomen miraculeufdijft in bc 
ïjaben cn op be Ree ban ftet Staten Cplanb / om 
ftacr booi ’t aenftaenbc pcrijftd te bergen/ ’ttodfte 
ftacr feer berblijbe / ftoctod fplupben ebentod niet 
gefted tipt ftet perijftd toaren; toant fp baer notft 
gefted onber ’tpöbefet toerden/ en in groot perijftel 
ban tointer-lacg te moeten leggen/ en alfo genoeg 
ban’tlebenenpettemogcnfalberen/ feer onfefteren 
berooft toaren/ baer dooi ’t bolft ooftfeetmurmm 
ceerben; op ben bag gingen fp op ’t Staten €ptanb / 
baerfpttoee^afenfcftoten/ ooft bcmtacfttcnfp ftaer 
baec met berg-cftiiftal te foeften / bat ober-al met 
ftuftften en bioftftett uptgeftrabbelt tooiden; op bit 
Cplanb ftabben fp tooenédag ben feflen September 
1595. eenbeetlijftongeluft; toant ttoec bootfgefdlen 
Icggenbe neffenö ben anberen / en foeftenbe na ge? 
fïeenten en fïuftften ban bccg-cftifttal / cn bacr in 
feerbeftg toefenbe/ ftomt een groten toitten 2&epi/ 

IV. Deel. 

cn bat een ban befc foefterö ban aeftteren in fijn neft / €iliee 
fijn maftfter ftem ftorcnbe ftrijten / loopt uit bcr= bootgeft^ 
baefïfteib toeg/ en ftoctoel bacr tod ontrent 30. opltn tian 
’t Sianb toarcn / eer fp ftem te ftulpe ftonben ftomen / 
ftabbe ftem ben 25ep2 ftet ftalbe ftooft afgebeten / fitp; tuuteu 
genbc’tblocbfolangetotbatftpbcn geeft gaf; macr ïïkpï °ni? 
ten bleef baer niet bp/ toant beanbecebootfgefdlcn 
bic ftem tcftulpctoilbcn ftomen/ guamen baft acn: 
iiaaer ben 25cp2 toenbenbe ftem na ben meeften ftoop/ 
en fcer furicufdftft acnftomcnbe/ namen al te famen 
int grootcr bcrbaertftcib be blncftt / fo bat ftet eenen / 
bie mittft lopen fton / moft heftopen / ben todl.en 
ban gdijftcn omgebtaeftt tocr ben aio ben cerften/ beeft 
bacr na toerbe ben ZSepi / bic fo groot toao meerbec 
aio cenen groten offe / met fcfticten cn ftaen nor ft onn 
gebiacftt / en bilben ftdtt en biacftten ftet bel noeft 
t’3Cmftcrbam : be ttocc bootogcfellcn toerben op ’t 
Staten €planb op ’t ecriijftftc begraben. fCtoee ba^ 
gen ftier na/ toefenbe liet toeber noeft alö boren/ 5ijit 
alle öc Opper-^tuurlupbcn en <©ffieieren bergabert 
nt ’t fcïnp ban ben Hlbmtrad / om epnbdijft met ben 
anberen te cefolberen/ of fp noeft booitbarcn of toeber= 
ftecrcn fouben ; altoaer gcfuftincert toerbe bp ben 
Hbmirad en ben meeften ftoop/ bat ftet niet moge? 
lijft toatf meer booibcferegfe upt te reeftten/ bat ftet 
een pbde bermetcnfteib fóube toefen / pet meer booi 
befe repfe te toülen attenter en/ en ftcnfdbcn met be 
feftepen cn goeberen al toillenö tc periclitcren: ^oeft 
bieban2fmfterbantmecnbenmenfoube ttoe feftepen 
bcrtoilligcn / om baec tc blijben en ’t abontuur te 
ftaen ban te bectointercn/ om alfo te beften of fp pet 
meer ftonben uptreeftten/ of t’onbecfoeftcnbptocfteit 
IDangatO/ ban bp nooibcu Nova Scmbia/ om bc 
tepöfonbccfoeften/ baer niemanb acntoilben/ feps 
ben ben tijb beclopen te toefen/ en bat ftarcinftruetie 
ftilftbnictftidb/ boeft ben tijb en’t toeber ebencenö 
blijbenbe/ tooiben ftacft ban een anber opinie; baer 
nafcftcen ftet toeber toat te beteren/ enftembenom 
noeft een toeftt t^ectoacrto in te boen / om tc ften 
oft mogdftft toner booi te ftomen / boeft meften ftacft 
toecc te eugge ftcercn/ fonber ftopc ban booi tefto^ 
men; bcrftalbcn fp toeber fteecben na bc^tratebait 
kaffan/ altoaer eeltige op ftr/rnt bonben eenen bo^ 
ben tBalbifeft / ftebücnbe ftaften ban 26. boeten lanft/ 
ban befe ftaftebeenen ftangter een tot Cnftftupfcnirt 
bc boden / en een anber op ’t ^>tabftupö binnen ïjacr- 
lem / albacr bp ^an ijupgen ban llmffftoten tot 
eciieeutoigentemodcgdonben/ fo bacr noeft tefien 
5ijit epnbdijft bcrgaöcren beu r 5. ^c.otembiio toe? 
berom in bcn Hbmirael/ en beftupten baer ftaer toe^ 
berom repfe/ baer bc nabolgcnbe '3fcte met gdijftc 
ftemmcnnabetoaerftdb/ ban’t gene ftaer bejegent 
toaö / albuö ingeftdt toerbe. 

O P huyden den 15. Septembris anno i<93. inde^tfe 
contreye en op de Reede vanby de Kruyshoek in tooojDinge 

deStrate van Nalbau, alwaer de fchepen tegenwoor-bp mie J' 
dig al te famen by den anderen geankert liggen, 2ijn b’offician* 
ter begeerte en bevel van de Admirael Correlis Corne- '02 
lifz vergadert en byeen verfaemt, in de voorfz Admi- Dcctelicnt / 
raelsfchipindekajuyt, deCapxteynen ofStuurluyden toacromfvi 
van alle de voorfz fchepen, om gelijkelijk en elx in ’t ^eC(„pC2tiee 
byfonder fijn goetdunken en uyterfte meninge, fon-pao, öft 
der.eenige dillimulatie, vrymoedelijk te verklaren, en jacc ljetii 

alfo te lamen te beraedflaen het gene dat alderbeft en bcn 
vordelijks voorgewend en gedaen moet wefen , be- atteni 
roerende de begonnen reyfe van by Noorden om na 
China, Japan, &c. fois’t, dat fy wel rijpelijk en met 
alder ernft ’t felve overdadit en ingefien hebben, als 
ook om de inftrudie van fijn Excell. en de Heeren 
Staten op’t nauft na te komen, fo veel als doenlijk of 
mogelijk is, tot vorderinge of falveringe van de voorfz 
fchepen, volk en goederen. Bevinden alle gelijk tot 
noch toe, met aller vlijtigheid en neerltigheid haer 
uyterfte devoir en befte gedaen te hebben , niet ont- 
fiende de fchepen en haerlieder perfonen (fo vele den 
nood vereyfehende was) te hafarderen, en fomwijlen 
in perijkel te ftellen, en in alles haer eere te betrachten, 
om ’t felve voor God en alle de wereld metreynder 
confcientie te mogen verantwoorden. Maer door 
dien dat God de Heere fulks voor defe reyfe niet en 

€ \ beeft 
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heeft willen gedogen, vinden fy hen gedwongen (wel 
en genoeg tegens haren dank, om ’t verloop van de 
tijd) defelve Vaert voor defe mael te moeten laten 
fteken, door ’t belet van ’t Ys (oorfake den harden 
en weynig gehoorden langdurigen vorft, die dit jaer 
alhier, als door informatie veritaen, en ogenfchijn- 
lijk alderbeft ondervonden hebben, feer groot en uyt- 
nemende geweeft is) ’t welke alle te famen wel over¬ 
leid en gedelibereert hebbende, en vinden geen beter 
middel, als noodwendig gedwongen, dan met het eer- 
fte weer en bequame wind-, weder gelijkelijk, met 
defelve orderinge, als fy gekomen zijn, haren cours 
te nemen na huys toe, met alle vlijtigheid, mogelijk 
zijnde, om henluyden voor d’aenftaende vorft (die men 
alhier van uure totuure verwachtende is) te bevryen, 
endefchepen, metGodeshulpe, voor alle perijkelen 
des winds in behoudenis te brengen , dewijle datter 
anders geen middelen voor ditmael goet gevonden 
konnen werden, die tot eenig beter voordeel ftrekken- 
dezijn. Protefteren voor God en alle de wereld in’t 
ielve gedaen te hebben, gelijk als fy willen dat God 
met haerder zielen faligheid doen wil, gelijk als fy 
hopen en vertrouwen van een yeder, die hen verfel- 
fchapt hebben, met rechter waerheid niet anders ge¬ 
leid noch getuygt fal mogen worden, als fy hen goet- 
williglijk fubmitteren t’alderftonden te willen verde¬ 
digen, nodig zijnde, gelijk als’t felvebreder enco- 
pieufer vertoont fal werden by de verbalen en annota- 
tien, die een yeder in’t particulier, fonder communi¬ 
catie van anderen, daer van gehouden heeft; en op dat¬ 
ter geen difordre of naklappinge t’onrecht verbreyd 
worde, tot achterdeel of vermindering van de gene, die 
hen fo vrywilliglijk in alle perijkelengeftelthebben, 
tot onfer Vaderlands eere en avancement, en daer door 
van haren gemeriteerden loon berooft fouden mogen 
worden , fo hebben fy t’haerder beweringe daer in 
tijds in willen verlien, en daerom defe ade met ge- 
lijker hand eendrachtelijk ondertekent , die ik Jan 

Huygen van Linfchotm t’haerder verfoek gemaekt, en 
gelijkelijk met Fratifoys de la Dak, als Opper-commi- 
'fen van’t vodrfz Admiraelfchap, met gelijke affirma¬ 
tie , en tot meerder beveftinge, ondertekent hebben, 
op den dag en datum als boven. Was ondertekent, 
Cormlis Qormhfc, Brant Ysbrantfo, Willem Barentf\, 

Lambert Gcrritfz, Thomas Willemfc, Harmen Janfz, 
Hendrik Hartman , Jan Hitygen van Lmfcboten , en 
Francoys de la Dale. 

mmn 3Dacr na t’3epl gegaen 3ijnbe / 31)11 na grote pcrij? 
mcöctcRi helen/ hoem-bupen/ grote ftoubc/ cn fjarbe bo?lt/ 
t öui'o. hcrfdjcnöcn tempeeften / ftagd-biagen / fnccu cn 

fieftten ban fcfjcuröupSt / ft rammigheben in bc leben / 
(Foi.19.) beenen/ lendenen cn berrottinge ban tantblecs/ cn 

ÖOlmgc ban ben attöcren / ten leften al tc fa? 
men behouden elft in fijn getoejte toeberom acn 
cn booit t’hups geftomen / hebbende ïjet meeften? 
bed ban ’tbolft ftranften fieft ban ’t fdjeurbupft / na 
batfe ontrent bier macnbcn tipt getoeeft toaim 

©e T\ € <0?abe ban puentes tc ïact geftomen 3i)nbc 
»an fa en* LJ om #an t’ontfetten / toas toeder gefteert na 

5roni Ciiaftdet / bat lip belegert ïiaöbe/ geiijft top Dier bo? 
ijooi «etja* ten ^depd hebben ; hp bebe terftond bc app’odjeS 
fïeiet. manen / ooit b?cffe fdneten met 16. ftuftftcn gefcïjutSj 

ttocc bagen tc boren quant ben #ettog ban paftrana 
in ’t Eegcr met fijn Compagnie/ en bic ban jfran? 
rtfco bc padillc en Eoups be ©illar/ 3ijnbc Eau? 
eiers/ cn bic ban #ernando Jjala^ar/ toefenbe Er? 
guebufters. 

«Des nachts tc boren eer men COafrelet begon te 
befchicten/ heeft ben #crtog ban pebers/ 5ijndctot 

«Quintin/ ïoo. ^Deagonbers (bat 3ijnmufgüct? 
tters tc paerde/ elft met eenfaft bufpoedeesoppaet 
paerben/ gefondennaChaftdet/ om befdbe te b?en? 
gen binnen ChafMet/ bic bufpoeber gebteft hadden j 
bod) 3i)n gcballen inhanbenban be beleggers/ baer 
toeröendcr ccnige boobgeflagcn/ ccnigc gehangen/ 
en be refte falbeerbcn h«n boo? bc bonfterftetb bah ben 
nacht* 

«De <0iabe ban dpuentes bicffe gefchoten hebben? 
dc/hccft ben aenbal boen doen/bp be Capitepnen «Don 

Enthonio be ^armiento / be Eofabo / #erman <©o? 
mc3 be Corner as/ en «©on gjohan bc^ilba/ ban 
het regiment ban «Don Euguftijn bc jJiBcria / als ooft 
«Diego bc MUoaen Elonfo be ïtibcra/ bie feer furiën? 
felijft aenbtden; maer toerben feer manhjft afgejla? 
gen/ met berlieS ban ontrent 30. perfonen ban bc 
aegfienlijfttlc cn eenige gcguctfte: maer «DonEugn? ^tojm op 
ftiin fottb hen noch 2000. mannen/ om benftomtop aiöaffiur. 

mcusaen te bangen / b’bjdft bie ban Otnnenfienbe/ 
ttaften be boeben op enberfochten te parlementeren/ 
enftregen noch een ccrlijft appoinctement/ als batfe 
met haer toapenen cn gdueer bes anberen baegs fou? 
ben upt-treftftcn / alfo het feer laetinas/ gebenbe 
noch booz ben fdben nacht ©lïagiers tot genoegen: 
bes anberenbaegs troftften fp tipt met haren «6ou? ^rpafïetct 
berneurbe#ecreban Eiramonb/ 3ijnbc fterh 800, tn«i> op» 
man te boet en 70. paerben/ in bier plaetfc troftften flfecöcn- 
baer bjcbcrom binnen feie ^paenfc Compagnicn / 
en merb tot «jBoubernenr ban bc plactfc albaer gc? 
fidt / Eoups bc ©illar, be «0jabc ban jpucntcS bdïc 
be gdjioftcn bjeffe toeberom repareren / en be ge? 
maefttc^chanfen baer boo? toeberom flethten/ en 
fnelb fijn Eegcr albaer öp ben anberen leggen / tot ben 
febcnbcn/JaUjtoc- 

«Daer na is hu boo?t gotroftften na be guartieren ^?8be 
banCamcnili/ altoaerhp ailebe Eanberiienbcgoflban fum» 
tc beiïrueren en beroben/ het jonge horen afmanen?tcjï‘d61 
bc/ en boo2ts afb2anbenbe het toepnige/ ’t todlibenuaituceu 
oo2loge ban bc ttoeeboo?gaenbcsafenobcrepnbegc?bau ««• 
laten habbe,- om hun fo bed fchabe acn te boen als n'ecör;* 
hpftonbe/ cn om hun een bicfeaen te jagen / en in te 
beelben bat hP met anöcrs in bcitfm ïjabbe / ban om 
hun lipt te hongeren / op batfe te min acht foubene? 
men op hunne befenfie,- maer hp habbe fijn oaeop 
het fluft ban #an/ cn bertoarhtenbc be Ciomerons/ 
om betodfte hp na 23nifTdgefonbenhabben/ enge? 
ftomen 3i)nbe in bc ftab bancanoe/ is«DonC0ar? 
los be Caloma met 300. paerben bcitroftften om 
hun te halen ; fp toerben bien abonb in ’t Eegec 
geh?acfit/ met een ftoets-toagen bieacnbepbc5hbcn 
toegebaen toas / op batfe niemanb foubc mogen 
fien/ nothte ban niemanb gefien toerben ^ bp «0o? 
mcrontoarcnttoeejljnclnoebers/ ben ccncn ban i8,©te<©<^ 
ben anberen ban iö.jaren/ ais ooft cen fuftcr ban 20. ma-ons 
iaren / gdjabitueert als een jöonnc / bie met hun ge? m 
ftomen toas / om haer te ftegeben in fefter ftloöjïer in ban sen 
Er tops/ fo menmcpnbe* ^Des anberenbaegs 10 bc «©jatte san 
C»?abe ban jFuentes met het Eegcr bcitroftften na ^umur,‘ 
#an/ bcrmeerbcit 3i)nbe met be Compagnie pacr? 
ben ban C*on Emö2ofio Eanbtiano / bic ban bc 
o3iabc ban ilontc Cuculo / bc ttoee garbes ban toij? 
ïcn ben €rt5-#citog CrnetïuS/ met noch b?te Com? 
pa.gnien Erqdeftufiers ban bc Capitepnen Schart 
Cefarc/ ^cöajttacn «öaubart en j^pmonbeEate? 
rc • het Eegcr is na ttoee bagen marchercns in ’t ge? 
fjcftte ban #an geftomen/ ben 12. ^uli) fsno2gens 
in ben öagcract/ cn ftomenbe binnen befdheuteban 
’tgefefjut/ fchoten bie bant ftafted eenige fdjeuten 
los / fonber batfe fchabe beben. ^)e '«©?abe ban ipuen? _ ^ b 
tcS bebe be #ccrc ban «ötbille aenfeggen/ boo? be ^mes 
moeber ban be #eere ban <0omeron / bat hp het fta? somt uooj 
heel obcrleberen foube/ fo foitbe hP be ö?ie geö?oe?^an* 
bers los laten ,• <D?büle en toilbenoch enftonbeïjet 
fdbe niet boen / maer öoob acn anbere gehangenen 
baer tegens te leberen/ ban be «6?abe entoilbebaer 
toe niet berfïaen: Oe #ertog ban bouillon en be 
«6?abe ban pal / toefenbe mcefïcr ban ’t ftajtecl / 
habben fo toeïophunfafteboo?ficn/ batDtbille/ al 
toilbe hp fchoon/ ’tftafleclractenftonhcobcrgeben,' 
bacrom <0?bille t’cpnben racb 5ijnbe/ cn op batmcit 
niet cn foubc feggen/ bat hp in fijne tegentooo?big? 
heib fijne ft?oebers ’t leben habbe laten benemen / fton? 
nenbe ooft niet berb2agen bc tranen ban bc moeber 
ban Comecon/ is hu met bier Curafficrs bertroft? 
ften tint be fcconrS-pci02te ban het ftafted / en het 
fchcdbe toepnig of hp. foube gcballen hebben in han? 
ben ban «Dforio en ban ben Capttcpn «Don Pcb?s 
«gallego /bic ban la j?ct;e na ’t Eegcr toeguamen ,• fp 
ftregen ttoe ban be boo?f5 Curafficrs gebangen/ en 
joegen hem meer ban ttoe uren na/boch hp omguamt* 

^Dc moeber ban «öomeron ftomenbe 1 net ttoe jonge 
boch? 
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öocljtccljcnö tipt Het ftafteel Op ben *0mOc ban 
jpuenteö/ bielbeufelbenteboet/ enbecfodjtmetbe# 
Ie tranen en ootmoeötne tooo2ben en felacljtenljetle' 
ben ban bare fonen■, maer be <02aue banjpuenteö 
cn konbe boer boo2 met betoeegt toeeben / en Ijaer al* 
leen Dope gebeitbc ban ïjaer/ Ijaer anberefonenge* 
fonb te fullen toeber ter banben te boen fielten/ beeft bp 

©efótcre ben 3$eere ban domeron albaer P002 bet kafreelban 
ban c5o» jj^an boen ontbooföen / fenbenbe be ttoee getooeberb 

toeberom na \)zt kafleel ban Antwerpen in Oer ge* 
banheniffe / bocb toerben namaele boo2 ben Crcy- 
ïfcrtoa^llöcrtuö loöenbJp gelaten, 

ft-emftf <®e <02abe ban ftoentes in bien felben bag met bet 
iieernt &ec H£eget bier mblen gemarcljeert/ en gekomen 3ijnbc 
San jttenboo2 l)ct kafleel ban Clcrp / gelegen op be rebiere 
xn. ^omnte/ een mijl ban fBeronm / beöOen fp’t felbe 

obergegeben / fonber bet gefebut te ber toatbten. 
*,t wn* (Cectoijle bet l.egec bier lag/ kreeg ben hertog ban 
tos ban paftrana/ denecael Cbccfie ober alle betpaerbe- 
paRranasi bolk / fuiken bectbang/ bat l)p ban een pebcrboo2 
5n3S boob gebouben toerbe / maer bP qnam eentoeprag 

bjcbertotfijnfelben: <©on Cbarlob beeft bentbaer 
na met een Conbopban4oo.paerbcnge02acbtinbe 
ftab ban Sltrccljt/ en aio bP toat beter toaë/ beeft 
bp bent boen boeren na ®2uffeï/ baer bP notbeenen 
tijjblankfteklag,- bocb tb epnbelijkbcn 19. /Janna* 
rij lygó.obctlcben/ ottb yijnbe toepmg maenben bo* 
benbe 37* taren. 3£p toab Op be ^pneitfc folbaten 
tori beminb en acngcnacm / fo boo? fijne bapper* 
betb aio om fijne mcbc-toacrbtgbctb enaengenacm 
toefen / fo be «^paenfc fck?kbcrb ban bent getapt 
gen. tóp babbe tot Ceflamenteutb gemaekt ben Ber* 
togebaniperia/ cn <Don gptanctfco ‘jjobanbèCo?* 
reo/ en fpn amberfeel erfgenaem / ïtup domebbe 
j^ilba fijnen oubflen foon. 

deabe jMjtkpbban j^affau / bie met 2000. boet* 
knechten cn 500. paerben ben &omnk ban ©2anknjk 
te bulpe toab gefonben / babbe bem geboegt Op ben 
hertog ban bouillon in Eutfenburg/ altoacr fp 
eenigc plaetfen ingenomen bobben,- macrbe<02abe 
ban jpuenteo/ bebbenbe boo2 laft beb&onmkbbatt 
^pangien feer bcel bolkö Op ben anberen gebab / baer 
mebe ijp Oen feonink ban ©2ankrpkaen allen 3bben 
fo benauben/batmen niet en toifi boe men bem toeber* 
flaen foube/ fo bat ben hertog ban bouillon / fcrij* 
genbe geen gdb/ niet alleen met en konbe uptrecg* 
ten/ toao genoobfaekt fijn bolk Ijicr enbaer ingar- 
tttfoen te berbeplen / fulkö be d2abc JDkütpb ban 
JlafTau ook boen mofrc/ en beeft alle betroupcöte 
paerbe en te boet binnen §bopO gdcpb ^ maer bet 
toao baer fo bier / batfc ben baetnictenkonbenon-' 
berbonben: dok toao ’er tocpntg gelbö ban be j§ta 

^oef) 
toccêUÖE 
öe tjanöEs 
iinge batx 
<£5^aef 
iOÖinpö 
fcanjftap 
fan m 
ïïutfen* 
J3038. 

flrekken of 002a te bkjbcn; baer opfpbenboo^ant^ 
luoo2bc babbe gegeben / fumo gaernc te toillen boeit/ 
ban bat niet ntogdijk toao albaer cemg bolk te beko¬ 
men/ gelijk fp tod babben gemepnt / anberö ban 
jprancopfcn of üloranopfen/ bie nietenbienbenban 
boo2 paffebolaitto / en om ben Capitepncn boer 
gdb cn nctocer t’oittfcclen/ gdtjk befdbc onber bi- 
berfc Cómpagnicn/ tot ttointig cn meer toe onber 
een Capitepn/ bobben gebaen, ban Odangcnbe be 
betalinge / boetod befdbe baer itocb niet cn toao 
gekomen/ fouben fp bare folbaten fien te courage* 
ren / baer bcrfckcrenbc bat bet retarbement baer niet 
fcbabdnk cn foube toefen: bP babbe be Ccnipa* 
gnien aïtijb tot noclj toe met Hleeningc onberbouben / 
fo batter bienbalben nocb geen ftoarigbeib toao ge* 
toeefl; ben Capttcpit t©eapcr toao nocb niet acn* 
gekottten / en babmen ban bem gamfcDdijk niet 
bernomen/ (bocb naberbanb to tpbmge gekomen/ < 
bat bP ban bie ban IBafiereO omgeDtaclir toao.) 
,ïBen toao in ’t iaetfie ban befdbe maenbbetoeber* 
komfïe ban ben hertog bertoacbtenbe. 

ï^ecrcn Staten €>cneradberftaenbe ben noob 
baer in benkebeit krijackipbcn in Btankuijk toaren / 
boot be groote bierte bic baer toao/ en bat bet file* 
berlanbo krijgobolk belefiek toao / babben toel gaer* 
ne gebab bat fijn genabe met ljct|Öcberlanbfe€i02* 
logo-bolk albaer nocb gdjleben babbenmaerber* 
(iaeitbe be noob baer fp in toaren/ betoiUigben bat 
een fekerc fonintc gdbó / 20000. gulbeno ter macnb/ 
aen ben hertog ban (SfmUon foube uptgdieert toec* 
ben / tot aenncmmge ban een aemment 0afcomerO/ 
cnbat bd5Seberlanöokr(igobolk toeberom komen (Foi.20,1 
foube/ -’t toeik gaitfclj nobig toao/ aïfo befeïbeook 
kegonben te berlopen. 35e hertog ban (Bouillon 
toeberom tot ^eban gckomen3bnbe / frb2cef ben 
io.iBapaen be Zeereu Staten Ccncrael befenna* 
boIgenbcn(B2tcf: 

Mijn Henen, 

E faken in dev/elke noodfakelijklieid is, en vnt-trart 
len nimmermeer onder onfen willekeur. De affe-fce» tier* 

die die u E. E. hadden van veerdiglijken te voldoen Ji?9 öan 
de bode van den Alder-Cbriftelijkften Konink, van ^Uö£011 
by geftaen te werden met éenig getal van uwe forcen, dertcti 
dede u E. E. haeften > het feilden van degene, de-^tmni 
welke reditevoort wederkeeren, onder ’t beleyd van 
mijn Heere Grave Philips, dewelke hun alfocourai- 
gieufelijk herwaerts bracht , als hy rechtevoort een 
mifhagen heeft in haer oiigehoorfaemheid te volgen. 
Haer haeflig vertrek benam hun den middel van te 
voorfienopdecommoditeyten, fo van haer toeruftin- 

teatoegen bp be beurfe/ en men cn topt bet albaer gealsvanhaerhuysgefinnen, welk ongemak fy voor¬ 
niet te betteken/ nocb bp toiffel nocb anberö. jpran 
copo 35oublet/ bie aio (Creforiec op bie repfc toao 
gefonben / fclj2ijftben i6.|Bartij upt ^eban/ geen 

fenbingc/ te belleken op ^arijö of Bouanen/ ban toel 
ke plaetfc men t felbe fckerlijk met Conbop foube kon 
neit balen: jBibbelemjb babbe bP baer fuif beboir ge* 
bacn/ om eenigc penningen te bekomen / en babbe 
met groot geluk albaer cenett koopman gebonben/ 
genaemt Hntkoun diDebep / ban ben toclkcn Ijp 3 000, 
gulbeno gelicht babbe / om toeberom acn fekerkoop* 
man tot 3502b2ecljt bp ben ontfangcr<0eneraelupt ' 
gckeertteto02ben/ cn bat Ijp bom bootto boo2 amen 
bib met biergekjke klepnc lotffingen mo|l behelpen / 
bic Ijp ban eenige goebe b2ienbcn fag te bekomen / 
ombe 3Lecningen te continueren; ban fo baer in bp 
bc€.$|ecrcn j&tatcn niet en toerbe cerflbaego gere* 
mebieert/ fo foube fijn <0enabe ban kaffan/ alle 
öc tJttmcekcren en Capitepncn/ en bP mebe/ ben 
oermaten binben gecngaigcert met fcbuïben/ bat 
bp met en toifi boe fp langer fouben continueren in 
bteti1 flact: 35en Commiffariö (Bombergcn cn bp/ 
babben be ïtitmeefleren en Capitepncn/ bolgenbe 
ben lafl ban be ©eeren Staten <0enerael / aénge* 
gefepb / boer beboir te boen om bare refpectibe 
Compagnien te berfterken en compleet te maken/ 
ook gep2efentcm tot bien epnbe baertoegelbteber* 

IV. Deel. 

fagen en te boven quamen, door dien datfe hoopten, 
dat den tijd van dat ongerijf niet lang foude zijn. Sien- 
de dat fy feven maenden indienft waren ge weeft, ge¬ 
durende welke het fuiken tijd geweefi is , als felfs 
d’alderoudfte niet beleeft hebben , fo om de koude 

1 als om den regen , dewelke in der waerheid gefta- 
dig feer contrary geweefi zijn alle krijgs-adien, zijn¬ 
de die met hun te boven gekomen door fommige, de¬ 
welke wel gefeid mochten worden groot te wefen, 
nadien fy gefchieden in d’oorlöge tuflchen de twee 
grootlle Koningen der aerden , ahvaer den tijd des 
jaers op het alderflrengfle iich wel dede gevoelen, fo 
dat ik my refolveerde u E. E. troupeningarnifoen te 
leggen, te weten, het Regiment van mijn Heere de 
Grave Philips binnen Yvoys, en het andere teCliau- 
vancy , met het Franfe voetvolk ; alhoewel wy de 
Lijftocht feer fcherp hadden , ik hun ordonneerde 
een uytdeelinge van drie duyfent broden, enbefloot 
het veld te houden met de Ruyterye, wat ongemak 
ik daer ook gevoelde; den tijd ons dringende, leyde 
ik alle de Ruyterye in garnifoen , te weten, die van u 
E. E. binnen Yvoys met mijne Garde, en de refte bin¬ 
nen dele ftad van Sedan en Dun, zijnde genoeg ge¬ 
woon dat het krijgsvolk felfs ontfangende het nelle 
tra&ement dat mogelijk is, by veranderinge van de 
lucht de fiekten onderworpen zijn, waer mede uwe 
voorfz troupen gequelt zijn geweeft- Alle defe din¬ 
gen hebben hun doen refolveren fander u E. E. 

C 2. bevel j 
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bevel, noch confent van den Konink, en noch minder 
mijne toelatinge, wederom te keeren. Latende my de 
vyanden fterk tuflchen de 6 en 7000. mannen te voet, 
en tuflchen de 1z en 1400 paerden , ontrent drie mijlen 
van my. Tegens dewelke wy ons dragen lullen met 
fuiken couragie en beleyd, als des Koninksdienftfal 
vereyfchen; hebbende geilen da.t mijn Heeie de Gravc 
Philips een groot misnoegen hadde, dat hyle nieten 
konde doen verftaen tot een fo redelijke en voor hun 
fo eerlijke fake, waer van het my goet gedocht heeft 
u E. E. te verwittigen, op dat u E. E. hem weder ben¬ 
de, weten mocht dat hy my verfekertheeft, dathy 
niet beweegt is geweeft om hun wedei om te brengen, 
dan om te verhoeden datfe niet t’eenemael voor u E. E. 
verloren wierden. Het welke , gelijk ook alle t gene 
’t welke oyt totuE.E. nadeel gefchiedenfal, ïkieer 
onverduldelijk dragen fal, endaer mijn leven ial mo¬ 
gen dienen om dat te beletten, en fal het niet geipaert 
worden, willende geloven dat van u E. E. zijde, u 
E. E. my continueren fullen uwe goetjonftigheid en 
vriendfehap, die ik alle mijn leven feer hoog fal ach¬ 
ten. En u E. E. feer ootmoedelijk de handen kuifende, 
fal ik onfen Schepper bidden, 

Mijn Heeren, dat hy u E. E. continuere fijne hey- 
lirre gratiën. Te Sedan den 10. May 15 95 • Under" 
hond U E. E. ootmoedige vrund en nabuur om u 
E- E. dienft te doen. Onderteekent Hemy de la Tour. 
D’Opfchrift was , aen mijn Heeren , mijn Heeren 
de Staten Generael der Vereenigde Nederlandie Pro- 

vintien. 
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tytt 
öcclanbfe 
fecijgfoolft 
ftomt upr 
©janiuijft 
tneüecom. 

jffliett le* 
8« bp 
©«öugo 
beegaöect 
om in 
ïtutfem 
burg te 
treil iien. 

©ertog ban bouillon/ in het aennemenban 
bc dajcoignerb/ babbe mei gaerne geften/Jogt 
$cbcrlanbfe hriigbbolh fo lange geblebcn Mjm/ 
tot bat Ijet nteubje r egiment opgertipt Daöbe getoee Jj 
ntaer b’ongcmtlligbctb en ongebuit ber fotëatenmab 
fo groot / bat bc Capitepnen geen gcïjoo? bpbe folbm 
ten Dabben / om Daer bacr langer te ftouben; bc 
runners begonben ooh met aclit en tienen af te treil - 
hm/ fo Dat om Hertog m fWI# 
beiüD al berlopen en tot met houten fouben/ ï ebben 
int bertreh moetenbetotlltgen/ gdijh uptbeboo?f5 
fMtbc ban ben hertog te fsen tb. 

<Dub is <®?abe piütp.ö ban j^affau met beboojfs 
bijf banen ben 14* iBap 
togen / enDomtbooft^öcDtbaniBentp/ tgaef- 
fcDap kaffan / «tpbalen en t lanb ban bei »rh/ 
toeberominliet ifleberlanb. , f 

©ct boetbolD guam ban diepen te fdieep af bp 
ben Wel in t ianb / en alfo tb befen totljtfeerfcjia- 
öelnlt boot bc Staten getoeeft / en bJepntg botber# 
}nh poot ben ïionmli; mantbedtabebanfucntcS 
ïtgijbe ben Coloncl f rancifco ©erbugo beaolcn een 
rebclnh Wener te IttDtcn/ en bacr mcbcnalutjen- 

boel fp afgeflagen baecben / fo hebben fp nochtans 
niet gelaten tjaerlieber befcbanftnge naber te b?em 
gen/ tot aen be muren ban ber <^tab; be hertog 
ban bouillon boeber geheert 5ünöe ban t en 
fboaD ban bollt 5ijnbe / bernutb liet bertreh ban 
<©2abe ©bthps ban kaffan met bet Staten bolD/ 
is baer ooh omtrent gchomen/ enfonb ben 29, |©ap 
beb nacljtb baer in omtrent 1000, man en eenige 
paerben / en machte een Imigge ober bc ©effen/ 
aen Det acbterite ban be ^tab/ ober mdhebmggc 
(P beb motgenb te acljt uitren tipt togen/ en bielen 
in bc befcDanfingen en trencDeen ban be bpanben/ 
baer xtt boobflaenbe bele 3©alfe en <©uptfe folbaten / 
machten Daer mecfïcr ban be Eoopgraben: €0; 
ionellett la ©arlotte en /Stanlp / boegben ftg öcm 
toaertb met be refte banbareRegimenten/ eenha^ 
non fcDeute ban ber^tab op Det blahhe bdb/ tb een 
bjahhere fcDermutftnge aengegaen / altoacr ban 
henbe sijben eeltige blcbeit; macu alb ben groten lioop 
ban ©erbugo tegen Dacr quant / toerben fp gebbton^ 
gen toeberont in be^tabtebectrehhen/ baerlanhb 
fp gehomen maren: <©aer bleef boob ban be 3ijbe 
ban ben Hertog ban ©miillon/ be Heere ban 
panon, bte <0utöon btab ban fpn Compagnie/ m 
eeriett Cbelman / genaer® ben Heere ban be la jpanc; 
be Hcere bc ia 25otn*b toerbe gehangen en toabge^ 
quetft/ en bleben ooh een beel folbatenboob: ©an 
be yitbe ban ©erbugo bïebenboob / eetnge Captten^ 
nen ban Det regiment ban la ©arlotte. ©cröitgo fien^ 
be bat lip toennia honbeuptredjtett/ Derft Detbdeg 
gelaten / en tb bertrohhen met fijn gefcDutopeenen 
Dogen berg bp |©omebt/ en ban baer boottb na 
©irton • bacr na otbte gchregcn Ijebbenbe ban ben 
Chabc ban fuenteb/ bat Dp tjem fiittHeger/ bacr 
ober Dp in bat aanbgecommanbeert Dsbbe/ foube 
fenben/ ’ttoelhljpbebe/ fettbenbe terftonb be rupte; 
riie onber <©on ?lmb?ofio Eanbuano / bie bp ben 
<©:abe ban fuettteb quanten boo? CDaflelet ,■ Det 
boetbolh Deeft DP eettigen tijb baer na ooh bp D'enlup- 
bengefonben/ na bat fp Daer ban ben tocljt mat ber^ 
beril en geruft Dabben/ ban bentoepteninbtentotOt 
geïeben/ en Dp merb gccomntanbcattegaen naDet 
c02aeffcliap ban ©ourgonbien / om albacr acn te 
nemen Det bebel ban ’t Eeger / bacr ben Conneftabel 
ban Caftilien ober gecommanbeert Dabbe s ntaer 
iünbe gehomen m bcflabbanl/urcnbotg/ iölipaP 
baer geballen in cene hranhte ban ecnbubbelbeber^ 
ben-baegfe hoo?tfe/ bemclhe baer na beranberbe in 
eengeftabigc/ baer ban crntbclph ^toetópobe^gjbgi 
leben ib/ bentmeeben ^eptemfeté befeö jaerss 159^ ÏSSSJ 
iüttbe 49» iaren oub. Hp mao geborentn be ftab (Ca# en fiojt 
laberabelaïicpne/ ban ebde onbetö/ maer fo fmw 
bat DP 19* iaren onb gemotben 3qnbe / tn be merbtn^ ls' 
nc / bie in fijn ©aberlanb gcfcDtcbc (t melh ge= 
btecfl i« bie ban Cton ©ernarbtno be 5ipala / gc= 

©abugci 
belegen la 
3feete ge« 
legen op 
6e rebiece 
ortjec. 

ren ftcrh omtrent 1500. man/ liet nicumeregiment 
ban <0:abe Eobemijh ©ia/ im mmmnb geho^ 
men/ooh Dct regiment ban ©erbugo fclfb/ en bie 
ban ktanlp/ la ©arlotte/ en maren tfamenDerh 
ontrent 6000. man t beïiupterDeonber töcbdban 
ben Euptcnant <©cnerael / don ‘Hjmjnofïo £aip 
öjtano/ bcflonb upt btie ^paenfe Compagnicn 
giancen/ tme ^pacnfe compagmen ^rquclnn 
ficrb / een ^taliaenfc / een Slbanopfe / bc Com; 
uagnic ban <©?aef ©enbtih ban ben ©eig / en 
be gene bie ban be giiarbeö ban ben Crtj-Hertog 
Crncfmö gemccft maren / bacr nocD bp quamen be 
tme üenbcit ban otbonnaimen/ ban bcn^abc ban 
IBanébelb en ©ariamtonb / fo bat bc ftur-reriic 
mochten flerhmcfcn omtrent 
bit ié DP ben 20. gehomen booï bc ftcbc ban la 5Fei u / 
gelegen op be rebiere bc dier / 
feomebi / bebbenbe bp Dem een goct beef mttllcnie / 
‘onbevb’opftcDt ban Capttepn iatttbjetTjt/ eenban 
be Huntcnanto ban tiBono bc la fBotte / dtabc 
©Dtlipo met bc Bcbetïanberb bertrof jen pinbcDp 

tijit/ ’t melhe gefcDiebe ben 27. ^luguflt 1557* «h 
maer DP fijne bappcrDetb in fulhcr boegen fjeeftbe^ 
gonnen te betonen / bat Dem ariit hronen ter ntaenb 
toegelepb merben tot fijn otbittans gagte/ boemel t 
fclbetcbicrtijb nietbeclgebaenenmierb: »befe 
goebe bcginfelcn 10 Dp botber gehomen / en bp tijbcn 
ban be ©ertoginne ban ©arma / alb be beroerten 

ben Colonel .ïBoiibtagou; ten ttibe banbenHeitog 
banlïbaibDninfulhcrcflintegemeefl/ bat be©er= 
ton Dem machte Sergeant mm ban ’t gebeele 
Weger/ bjclhamptalöboe te boren bpntcmanbbe^ 
btem en mab; bacr na tb 1© oohgetoecfldoubp 
netir ber flab©aerlem/ in melh dotiberttementljp 
Dem fo beïeefbeliih gebtagen beeft/ na be gelegene 
Deibbanbientiib / bat ih ban berfcDepöenburgeren (foi.no 
Dem Debbe boten roemen / bat Dp be moebmtlltg^ 
Deib ber ^pangiaeröen in toom bieib / bte aitöer= 
ftnb bie uptgemcrgelbc burgeren bed qualphcr ga 
mi«m MUM. fn »S»^»«EÖS f'Ê 
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ïijfi / nltemet fcftemptg cn ooft entfftgaenöcnanïie' 
ren fclpeben/ gelftft tft öaee ban/ eenige bnnftdc/ 
mboo2gacnöe tiocftcn fterftaelt ftcüüc; eer ftp 
beemuu ban ï^aedan toaë / ië ftem gegeben een ïïc; 
gnnentJlMert,- na öe gebanftemfife ban ben o5?abe 
baiRöoffu/ bte tot ïjoojn gehangen getoorftt toaë/ 
ië ftem t betoint ban be blote öeö öontnr gegeben / 
en to met ben tijtel ban ?§ttmii:ael beteert getoeeft. 
23p tjjben ban ben *©m-Commanbeut fteeft ftp 
ftem acn öeë &oninftö 3ijöe fulftë gegueten / bat bes 
felbe acn ben fiomnft banftëmfcftjeef/ bat ftp toaë 
een ban be tceffehjftfteCapitepnen/ bic be^paenfe 
natie om geftab fteeft: ©p tijben ban ^Bon fjoftan ban 
<09|tenrijft / fteeft ftp ban ben felben gebJttpftt getoeeft 
tot ©elb-|Baerfcftalft <0erterael in ben fïag ban 
aScmblourë/ enna beboob ban ben Malieban ïïen- 
ncnfturg/ ië ftp getotoberi <0oub:meur ban ©ueë; 
ïanben<0?oeningett/ in beffelfëplaetfe/ baeuftn ee? 
nige feftone bictorien boot ben ïjoninft berftregen 
fteeft j rnacr baet na fteeft ftp baerooftberfcftepben 
neerlagen entegenfpoebengeftab/ jafulfte/ bat ftp 

bifitoilë toenfte toeberem te mogen toefen in ,, 
ccrftcftffaet/ en geen nftber bebefnoeft tpactcment te 
ftebben / ban be aeftt ftconen ter maenb / bic ftp 
in fijn eerfte tijb boot otbinariö gagie getroftfteit 
ftabbe : ftp toaë ban naturen todftneftenbc cn 
feer beleeft/ en ftabbe eenige anbevegoeöequalitep* 
ten/ bie nobig 3ijnomeengfOotfolbaeten <0oubeto 
neur te toefen/ ftebbenbe ftem allcenhjlsbacnnonc 
gacn / bat ftp met onbelmdpfte msbbclcn gefoeftt 
fteeft fijn <0en,<ötabc gobftelm ban kaffan/ <?3om 
berncur ban ©tieftanb/ te boen ter boob toengen/ 
baer op be untgemaefttc perfonen/ metten bcobge^ 
flraft cn baer op geftotben 31 jn / niet tcgcnftncnbe ftp 
’t felne bp fijne Dtieben acn fijn genabe bootf3 gefeftte^ 
ben/ ontftent fteeft; ftn ftabbe gcmceniftft boot een 
fpteefttoootb/ bat ft» fteft altijb Dcbltjtigt ftabbe té 
3ijn Frangoys, (bat toaë na fijn uptlcggmgc onbe^ 
bcpnft of btpftertig) boot be ütome / en Verdugo, 
(bat ië in ftet «^paenö te fcggett een 2$eul) boo? be 
bofe* 

fner-dicht op fijn Overlijden. 

jfranCoi£ VerDVgo CLoeCfe in d’oq?locIj ervaren 
10 geloven/ Want De Dood nieManD wil fparen» 

©e tieren T5& 3Cptil ftebbcit bc Igcei-en Staten banl^ollanb/ 
^.ratni J boot ^lonltcc ^oftnn ban vBubcnbootbc/ ©eete ban 
?ar& u£? 3© armont / totlDotbtecftt boen ftopen acftt Coclaften 
öcrucnige föftnfetojjnö/ baipbc befte bte baet te beftomen toaë/ 
ÊDufetnipdfte föoelaft ftouocnbe meer alë bier 2tmcn obec^ 

131100 / 0111 ö3cl‘webe te teceeren eenige ban be boot? 
nacmfte ©eeten in ZBencmarftcn; bc bootf3toijnen 
toerben tot 3tmfïerbam gefonben/ en befielt aenbe 
25utganecfter ïtepnier Cant / bie met ben l^cec 
JBatmont boott beftdlcn fonbc op Coppenftagen/ 
altoaer te ^aeftften/ na b’oube flijl / toefenbe ben 
leften mptillië / bergabednge ban be bootnacmfïe 
l^eecen geftouben fonbc tootben/ entoetbegcctgc' 
bonben/ om befdbe ten mecfïen bienttecneereban 
benEanbe/ gefonben te tootben aentreiteren3'u; 
riaen iïofeljranö/ ^tcen Btafte/ ïtanötup Daë' 
burg / itijr-itaben / l^enbtift $ambe <Duptë 
Cancdacc/ 5£rnnlt3Bitfdt npftë Cancclaei; / 3lrcï 
<3ulbenfler üoninlilftltc ^ajefteptë^tabftoubccin 
^oottoegen / gieter jDobinft föijr-Hbmtrad / 
<§tecn iiBaltenë ^lot-^ecr tot kronenburg / bie 
men alföoc fepbe / bat in plaetfe ban <0nlbenf?eni 
bootf3/ ^tabftoubcr in j^ottoegenfoubetootbest; 
ei i aengefjcn öe (Surgcmccftcr en i€ollenaec ^rebttft 
3lepd bte toijnen foube ontfangen cn bftlnbueren/ 
fo toerbe goct gebonben / batmen ftem mebe een 
2Icm of anbcrftalf / alë ooft ^oftan fBarienburg 
:^eecatit/ in aenftcn ban bc bagdijftfe moenten bte 
ftp met bc IBccrcn in ^enctnarftcn ftabbe geftab / bte 
tot ?Imftcröam geftoeftt en mebe gefonbett foube 
tootben. 

«2n tenitje Buttent befc fdf be tijb ftcbbcn ooft be ï^ccien ^ta? 
moet tcn b002^ fcferc herrijen of FRocr-paerben / be 
paeiben tn grootfic cn fcftooufïe bic men toifï tnitollanb te bc= 
jèceot^ ftomen/ gefonben na ^cftotlanb acn ben ïjccre Ba= 
tanb. ren ban Carnicftd / om geptcfentcert te toerben 

aen ben koninft/ tttet bertoonbertnge ban een pege; 
ïftften albaer; toant nopt biergdftften in grootfteib 
noeft fcftoonftcib albaer te Sanbe geften toaren gc^ 
toeefr. 

wlh$,one ®an gdftften ftabben be Staten aenftaren 3{gent 
Saact ^a^art / in ©tanftrftft gefonben eenige fluftften 
tn ïejaii^fijn ï|oI!anbë Eftntoaet / om bte te öiftnüucrcn/ 
röft. baer ftp meenen foube bat ftp ’t ilanb btenfl en cere 

mebe boen foube/ bolgenbe b’tnftcuctte ftem baer ftp 
gefonben. 

O mtrent befe tijb ftcftften bte ban be ïtcmiölnftc en 
kaeb ber ftab ban <6enebe/ aen be ptobintien 

befer Bcreenigbe i^eberlanben ooft gefeftteben/ fta^ 
ren noob te ftemten gebenbe,- ftarcMtbegefcftiC; 
ben aen be Btobtntte ban <ödbcrïanb / gclttft ooft 
acnb’anbereMutatismutandi, toaren ban befen tn^ 
ftouben. 

IV. Deel. 

Mijn Hceren 5 

DE gedachtenifTe die Avy hebben van uwe welda-OSjief ban 
den aen defe Kerke , dewelke als ook onfen ge- 

heelen Staet, u E. E. leer vaft aen fich verobligeert aeii'Defec* 
hebben, maekt dat wy by defegelegenthcid niet heb- reu^tartn 
ben willen nalaten ons indachtig te maken aen uwe1,311 ^cl? 
goede gratiën en gebeden j latende ons vaftelijk voor-'3£l:lanö’ 
ftaen, dat gelijk het u E. E. belieft heeft hier te voren 
medelijden te hebben met onfe quellingen, in aen- 
merkinge van de gelijkformigheid in de waerachtige 
Religie , en door dien wy te doen hebben met ge- 
meene vyanden , u E. E. altijd t’onswaerts behoud 
den felven goeden Wille als hier voren, om ons altijd 
de hulpfame hand te houden in den voorvallendenf 
nood, die alle dagen groter word. Want hoewel ’t Co¬ 
de belieft heeft ons te verleenen eenige fchortinge van 
wapenen, voor iekeren tijd, nochtans heeft ons die 
geen grote verlichtmge toegebracht, allo ’t maer ge- 
weeft is van maend totmaend, en onder conditie van 
den anderen tien dagen re voren te waerfchoüwên, 
ingeval van ’t breken van dien $ ’t welkonsnietalleen 
in lu’fpens gehouden heeft, maer bykans op defelve 
kollen gejaegt als van te voren , cm het onderhou¬ 
den van ons krijgsvolk, en boven al van het Garni- 
foen van ons Fort van Arno. Behalven dat wy om¬ 
ringt zijn van de Garnifoenen van clevyand, fo heb¬ 
ben wy in geftadige moeyte en wacht geweeft, om 
het doortrekken van de Spaenfe en andere Armeen, 
die in Savoyen overwintert hebben , r iet feer wijt 
van ons, ’t welk men daer na ontdekt heeft te zijn 
om feker heymelijk verftand, ’t welk fy hadden op de 
ftad van Lyon, dewelke het God belieft heeft t’ont- 
dekkentotconfufie van diedenaenflag voor-hadden, 
en van de tTamen gefworene binnen defelve ; waer 
na de voorfchteven vyandlijke heyren door getrok¬ 
ken zijn in’t Graeffchap van Bourgondien , d’welk 
oponfeFrontierenis, hebbende fich voor acht dagen 
by defelve gevoegt , den Conneftabel van Caftilien 
met fijne troupen ; ’t welke ons dringt meer en meer 
op onfe hoede te zijn, te meer om dewaerichouwin- 
ge die wy krijgen, dat den naburige Prince (van Sa¬ 
voyen) onderfteunt van de forcen en middelen van 
den Konink van Spangien , niet op en houd van onder 
de hand tegen; ons te praétiferen , en felfs dat fijn 
voornemen is, van wel haeft een machtigheyr te doen 
komen aen dees zijde van ’t gebergte, om ons aen te 
tallen, hebbende daer alreede doen brengen een groo- 
te menigte van kogels en boskruyt. ft Welk geïehie- 
dende (dat God verhoede) UE. genoeg kennen ons 
onvermogen, en hoe dat wy, hebbende een fo lan¬ 
ge oorlog van fes jaren uy tgeftaen, niet en fouden ken¬ 
nen, menfehelijker wijle te fpreken , met onseygeit 
krachten dragen fo groten geweld, indien wy van el- 

" <£ 3 ders 
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ders geen byftand en hadden. In welken gevalle wy 
fulke rekeninge maken op u E. E. en op haer vriend- 
fchap, dat hoewel defelve met fuik een grote diftantie 
van plaetfen van ons gelegen zijn , fy ons niettemin 
betoonen fhllen , fo ’t hun belieft, defe oprechte en 
charitable genegentheid Tullen bewijfen , die fy ons 
hier vorens bewefen' liebben, gelijk wy defelve daer- 
om fo afFeftieufelijk aenfoeken, als het mogelijkis, 
en defen Staet altijd in gunftige recommandatie te 
houden , dien byftaende conform defen u E. E. 
goeden wille , en de goede middelen die ’t Gode 
belieft heeft u E. E. mede te delen. In defe hope 
fullen wy de tegenwoordige niet langer maken, 
maer die eyndigen met onie feer geaffedtioneerde 
recommandatien, aenu E. E. goede gratiën en gebe¬ 
den , biddende den Heere dat hem believe u E. E. te 
handhaven. 

Mijn Heeren, in allen goede en gelukkige voorfpoe- 
digheid. Uit Geneve defen 25. Meert 1595. Onder 
ftond U E. E. bereyd willige geafteéHoneerde vrunden, 
om u E.E. dienft te doen, ondertekent, de Syndi- 
quen en raed van Geneve. 

OPSCHRIFT. 

Aen de Doorluchtige en Hoog-Mogende Heeren, mijn 

Heeren de Staten van Gelderland} oj haer Gedeputeerde. 

esjabc p a.ibe Bard ban j^anfbdö heeft ficl) in trefen 
fóateibA» vJjare begeben in ben ötcnft ban ben Bcpfcc ftoboE 
jDtanfbciDpjpjg tegen üen Cuctt / öaet toe OpcrnfttgttctfocOt 
bemin &a.s?/ en ’t fcOcen bat f)P haer toe te beter genepgt 
öfenft ban luas/ obermttö On met ben ©latte jpuentepcnan^ 
ben bete ^paenfe jDiniftersi niet biel ttonöe accojbeten / 
,tc* en Ocm niet en refpectcccbcn/ gelptt On meenbebat 

Oem competeerbe. BP iö ben 8.fBaptQt$?agaöp 
benBepfecgettomcn/ baer Op feer ftatelp en eerttjft 
ontfangen icf be Bcpfec Oeeft Oem met fijn epgen 
Oanb bibber geftagen / en Oem f&ünte beö Bpp 

(Foi. 22.) gcmaeht; baer op Oem ben€rt3-I|ertog jiBatïiiaö 
eenen gouben beten met eenen gouben penninhban 
beo’ Bepferp beeiteniffe/ om ben Ijalb gehangen bierb/ 
1000, gulbenö biaerbig 3tjnöc: «Daer nabietbeen 
Oecrlgh baneguet geöouben / baer b’€rt5-i^ertogc 

IBathias? / ben ,fHarb-<0iabe banföurgau / ben 
^pacnfen Bmbaffabeur en meet anberegeerenter 
maelttjötoacen/ en feer biel getracteertbierben,- O? 
iö 00b gcmaebtHieutenant Weiterad ban ben€rt5- 
^ertoge JlBatlnaP: IpP heeft Oem feer treffdijtt en 
bid gebjagen tegen ben (€urb / en Oielb ftcenge mflt- 
tie en brijgö-bifcipline onbet fijn boib. 

Bontntt ban ^pangienOabbe eenen ©berften 
^biartfenburg laft gegeben/ om tot behoef en agr 
ftemte ban ben Bcpfcr/ op te lichten 1600. paetben 
en 2000. bocthnechten/ in ’t ©ulittfe / ©leeffe en / 
Ceulfe 3lanb. 3Dit toaö be lanben albaer feer beu 
bachtig/ biant men fulr gualijb bonbe gdoben / boo? 
bien met minber boften en guetfinge banbeb Bijttsi 
onbetbanen / befdbe op be ^ptontieren bp boften 
^uptsflanö beter bonbe bebomen / ban bp 3©eften 
benKijneni^eberlanb: 3$p öegonftinfBactto fijne 
bierbinge en opbehtinge / en lag noch in gjunio in bie 
guartteren / baer booi alle bie ban be Beligte blaren / 
en be Söianbenburgfe en $alts?-©iabife Surften/ 
bic aen be erffemffe ban «©uttel) en ©lebegeretOttg* 
Oeib pietenbeerben/ inbtefegeOouben bierbcn, beft 
gdijbo blaren be Staten ban beBereenigbe^ebet^ 
lanben in tbiijfd / bod) fijn bertreb na jongeren/ 
nam attenabenbentoeg. 

©iabe Bard banjBanfbelii eenigetteftelijbeeu ©ooa aan 
ploicten tegen ben (€urb bernditOebbenbe / tocrbin®^^. 
5Hiigufto branb / fo bat Op ftch binnen Comoira bebe 
öicngcn : ben €rt3-Ejertog jBatljtao fonb Oem aft Bia. 
baer 23art0olomeitö ^arabidniio be.0 Bepfcrs? 
to? ; maer / biant tegen be boob geen mebecijnen heft 
pen/ fo t o Op beu 24. 2Hugufti befeo jaerö na be nieiibie 
ftijle/ besfabonbö ontrent 9. uuren/ ban’ttooblBes 
Itfoen gefto?ben / oub sijnbe 5 3. jaren. BniOeen bloeb 
<©berftc gebieeft / beeft goebe bifdpfinc onber ben 
fijnen geOoubcn/ en bico niettemin ban be fijnebiel 
bemtnb gelnceft, OP biao ftatig cnmilb/ Oatebebe 
ftatteerberO. €en tube ban be Bcgenngc bes Berto^ 
gen^lba/ Oielb On Oem in©lanttrijtteenige jaren/ 
albiacr li® onber be boomaemfte Bobcttngen feer biel 
gefienbiao/ en biaef in be ^ranfe talefoerbarenen 
bidfmettenbe en fdptjbenöe / batter biepnig gebo¬ 
ren Jrtancopfen Oem baer in te ttoben gingen» 

/ 

? A E R - D I C H T. 

carcL van ManffcLö öie in BeecLanö vva0 befeent WeL/ 
Ijccft ’t Leven in Itcifens? Dicnlï tegen Den ^VcCb Vol enö fneL* 

D€ Staten bcc ©ereenigbe i^eberlanben / Debin^ 
benbc bat fp feer grote en fmare [aften Oabben te 

biagen/ fo in ©?anttrijttalö in befc Xanbcn/ en bat 
Oaer boltt bat upt©ianttrijttgettomen biao/ feer ge- 
minbert en gefbiattt / en nodj bde fteb en branb biao/ 
en in Ifutfentturg niet beduptgeredjt Oabben / en bat 
fp baer boo> eenige goebe occaficn Oabben moeten la^ 
tenbooiöpgacn,- en mits? bat be tonfenten ber^io; 
binden niet op haren öcOoo?lijtten en gebioonlijben 
tijbenbonben ingcluacOt bicrben/ om berfdjepbene 
booigeballen opftaben en fmarigOebcn / en batfe ober 
fulr in ’t booi-jaer ban be fomer/ niet beel gcreebftOap 

m «00 gemaebt Oabben / om offenftbe oo2loge te boeren; fo 
mnk ban heeft ben Bomnii ban ©lanhrgh (bie ben Bomnb ban 
i« S Si c^pangien openbaerlijb b’ooiioge aengebonbigt Oab= 
te tobben/be) en nu booi ben fclbcit aen allen 3ijben aengebod)' 
batbc^ta^ten bierben/ ftch öaer oberöcïtlaegt/ batbeBeeren 

Staten niet met allen enbebentotfijnberttcOtinge: 
men. 5 <©aerom OP booi ftjnen ?llmttafTabeur ben Beere 

fanbal/ aen be Staten ©cuerad op ben 6. 
FBap be nabolgenbe piopofitie heeft laten boen. 

MYN HEEREN. 

^opofitie T Ndien ik hier bevorens uwe E. E. geperft hebbe, om 
bp ben JL te hebben eenige goede refolutieopdeaffairen, die 
f E11 met ^en AWei'-Chriftelijkften Konink verbinden in 
ambaifa» 0°doge tegens den Spangiaert, ik behore en ben 
beur ban gedwongen, dataltans levendiger, en indien ’t mo- 
ben Cio» gelijk is, met meerder dficane te doen dan voor he- 
tunït ban ö 1 ? 

nen; want fijn Majeff. bewogen door de generale fbr- ©;anffri)Ft 
ge van defe gemeene fake, dewelke hy noyt begeven ^ 
heeft, nochte met forgvuldigheid, nochte met voor- tctl 
•fienigheid en middelen van grote en geftadigeeffe&en ^ rael ee* 
aengeport door de hoog-dragende roemingen en als 
Triumph-liederen, die de vyanden overal doen ver- 
Iuyden , fo van onfe fwakheid en flauwigheid, als 
van de grote macht, die fy alrede in handen hebben , 
om ons te onderdrukken , heeft aen my afgefonden 
een exprefle poft met brieven, by dewelke hy my feer 
ernftelijk belaft, hem heel particuliere rekenlchap te 
doen van den wille en middelen, die uwe E. E. heb¬ 
ben , en die fy volgen konnen om de oorloge te onder¬ 
houden in ’t land van Lutzenborg > en andere Fron- 
tieren der Nederlanden, als van de preparaten die gy- 
luyden maekt, om van uwe zijde de vyand aen te 
taften, en hem fo veel werks te geven, dat hy bedwon¬ 
gen zy, fijne forcente verdeylen op verfcheyden plaet¬ 
fen , en door dat middel overal onfterker te wefen. 

Indien Monfieur Calvart, uwe Gedeputeerde by 
fijnMajeft.u voorgehouden heeft de propooften, die 
hy met hem gehouden heeft op dat fubjeét, gelijk ik 
my verfekere orn de gewichtigheid van de fake, dat 
hy daer van in geen gebreke fal gebleven zijn, gylieden 
fult genoeg oordelen, dat ’t niet en is uit lichtveerdig- 
heid, of om al te feer den curieufen te maken, dat ik 
weder in defe materie trede; maer uit groten nood, 
en om my te quijten van mijnen laft, ongelijk meer 
begerende een ledig toefiender te zijn van uwe fraye 
daden, als ik daer anders niet toe en lal konnen doen. 
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dan contrerolleur of ondertafter van u bedrijf of raed-i 
Hagen. 

Nualfo fijn Majeft. den oorlog verklaert heeft tegen 
den Konink van Spangien, fich plotfende in nieuwe 
affairen , en fijne goede onderlaten der Frontieren 
blootgevende voor ’t vuur, voor ’t fwaerd en roverye 
des vyands, op het fekere vertrouwen , ’t welk hy 
gehad heeft, dat gylieden aen uwe zijde in’tgenerael 
nieuwe effbrten doen foud op uwé middelen, 'om hem 
te bate te komen in delen aenfiag, en byfonderlijk dat 
gylieden hem krachtelijk en dapperlijk helpen foud 
met het fecours, ’t welk toegeftemt en veraccordeert 
was tot de intree van defen oorlog, (’t welk de poor¬ 
ten zijn die wy voor hem geopent hebben, en 1b groot 
gemaekt als wy gekort hebben, om hem daer te doen 
intreden) heeft hy my belaft u voor te dragen, nopen¬ 
de’t voorlz fecours, dat’t onmogelijk is, fo men daer 
niet in voorfiet, dat langer in Lutzenborg te konnen 
houden, fonder geheel tot niet gebracht te worden, 
fo ter oorfake van de veranderinge van lucht en ma¬ 
nieren van leven, als van den langen tijd dat ’t op delen 
tocht geweeft is, zijnde daer gekomen niet wel com¬ 
pleet, fonder ververfcht geweeft te zijn, zedertdat’t 
daer gekomen is, en fonder eenig middel van dat al- 
daer te konnen doen. Te defer occafie (alfodeerva- 
rentheid ons behoort wijs te maken) vind fijn Majeft. 
goed, en bid u 1. dat indien gylieden van meninge 
zijt dien oorlog langer te onderhouden, gylieden dat 
fecours verandert in gelde, en dat gylieden uwe forcen 
daer van daen nemende , fend waer mede andere te 
betalen ; waer in fijn Majeft. alrede eenigfins voor¬ 
ben heeft door verfcheyden commilfien, die hy heeft 
doen afveerdigen aen verfcheyden Capiteynen, fo te 
voet als tepaerde, om metter fpoet na Gafcongien te 
gaen, haer wervingen te doen, en die by mijn Heere 
den Hertog van Bouillon te brengen , en te dien effe&e 
fichinuytterfte fwarigheid vindende, om penningen 
te konnen bekomen, heeft hy genomen engeëmplo- 
yeert. met confent van den Heere Calvart, defomme 
van 6000. kronen, genomen op de gene die gylieden 
fend tot betalinge van uwe troupen. En fijn Majeft. 
bidui.datfonootfakelijkeemploygoette vinden, en 
t’approberen de perfuafie, die hy aen den voorfz Hee¬ 
re Calvart gedaen heeft, om’tfelvete verwilligen, en 
toe te ftemmen. 

Sijn Majeft. beveelt my ook uwe E. E. te verfeke- 
ren, dat hy dat Leger, ’t welk hy mijn Heere den 
Hertog van Bouillon geeft, om den Konink van Span¬ 
gien d’oorlog aen te doen, by fal ftaen met fulke goe¬ 
de en fterke middelen, dat gylieden occafie lult heb-, 
ben niet te klagen, over ’t gene gylieden daer toe aen- 
wendenfult, om de goede effeéfcen, die daer van ful- 
len komen; maer hy bid u 1. wel te willen letten, om 
uwe forcen niet t’huys te ontbieden , voor en aleer 

ylieden wel voorfien hebt op het geld tot d’onder- 
oudinge van de gene, die in haer plaetfe geftelt ful- 

len werden; alfo gylieden dat doende, fijn Leger en 
fijne affairen alle reputatie benemen foud, en door die 
verfwakkinge den vyand groote moed gevende, om 
fijne dingen wel te doen, foud gylieden ookfpreken- 
de maken de gene, die niet dan al te quaed gevonden 
hebben de refolutie, die fijn Majeft. genomen heeft 
van in dien oorlog te treden, welke refolutie alleenlijk 
voort gekomen is van fijne grootmoedigheid, en eynd- 
lijk in fijn ziele beveftigt door de begeerte die hy heeft, 
van fich altoos nader te voegen aen het intereft defer 
Provintien, en hun foulaes te geven door fijne wape- 

(Fol. 23 0 nen : maer die ook verhindert is geworden door ver¬ 
fcheyden raden, of al te fcrupuleux, ofmiffchien niet 
feerbegeerig om het gevolg van dien te fien. 

Ten tweden, foude fijn Majeft. wel willen weten, 
wat middelen gylieden hebben, en wat wegen gylie¬ 
den houden fult, ten kortften hoe’t met ul. geftelt is, 
om van uwe Zijde den Spangiaert d’oorlog aen te doen, 
en dat dies temeer, alfo hy fiet dat’t al diep in’t jaer 
is, de Legers der Spangiaerts aen alle zijden te velde 
zijn, en dies niet tegenftaende een feergrotefilentie 
van uwe wapenen , en weynig apparentie van uwe 
preparaten j en is genoeg verwittigt, felfs door gèin- 
tercipieerde brieven, dat uwe forcen nochte fo groot 
nochte fo braef niet zijn, als het voorleden jaer. En 

IV. Deel. 

hoewel men dit mistrouwen én qu acte oordelen, die 
men van uwe faken maekt, kan bemantelen en felfs 
oppronken door de diepe fecreetheid , die gylieden 
daer in houd , nochtans alfo de grote bewegingen noyt 
gefchieden fonder gerucht,. en de grote aenflagen fon¬ 
der voorgaende forcen, fo kan fijn Majefteyts gemoed 
feer qualijk geruft en te vreden zijn dies aengaende, fo 
gylieden ten minften hem in’t gros, niet en geeft eeni¬ 
ge re kenfchap en voldoeninge van uwe deftèinen, ge¬ 
lijk hy t’uwaerts fo particulierlijk en getrouwelijk doet 
van de fijne, felfs eer de uytvoeringe van dienveer- 
dig zy. 

Ik fal u niet ontkennen, mijnHeeren, dat het ver¬ 
leden jaer, als alle uwe deflèinen en forcen haer keer¬ 
den na Vriefland, om Groeningen in te nemen , de 
Konink een weynig ontróert en ontrieftzijnde, van 
datgy uWe forcen fo verre em ployeerde, om dekley- 
ne apparentie die daer was, dat die diverfie den vyand 
veel bewegen foude, en om de kleyne fterkinge die 
men van malkanderen nemen konden in die verre af- 
wijkinge van aenflagen; ik hem vertoonde de gewich¬ 
tigheid van die plaetfe, d’opéninge die fy dede, en de 
beletfelen die fy gaf aen groter aenflagen • en verfeker- 
dehem, dat indien uwe E. E. middel gehad hadden 
om die aen te tarten met 10000. mannen te voet en 
2000. paerden, dat gat geflopt en die ftadbyuwen 
ftaetgevoegt zijnde j gylieden door defïèlfs innemin- 
ge, dit jaer middel foud hebben, om uwe aenflagen 
en de gemeene faken te fterken, met 15000. man te 
voet en 3000. paerdén. 

By aldien gylieden fegt, dat ik te verre gegaen was, ik 
fal antwoorden dat den tijd en de gelegentheid der fa¬ 
ken dat alfdoe vereyfchte, en dat het gelaet en difcours 
van de faken van herwaerts-over ons eenigfins toeliet 
dat oordeel te geven. Ik fal noch feggen, dat eenige van 
de Gedeputeerde der Provintien my alfdóenfo verfe- 
kertlijk daer van fpraken,dat ik dach te meer gefatigheid 
en achterhoudentneidte gebruyken, dan roeminge en 
ydelheid, in ’tgene ik daer van aen fijn Majeft. fchreef. 
En om u 1. te benemen alle occafie, van te denken,dat ik 
lichtvaérdelijk en fonder fondament gefproken hebbe 
op dat fubjedt, fal ik u verfekeren, dat wefende gaen 
befoeken mijn Heeren de Gedeputeerde der Staten 
van Vriefland, die alfdoen waren Monfieurs Roorda 
enCammixga, fo ik’t wel onthouden hebbe, om hun 
te vertonen, dat fy eer behoorden een weynig te laten 
beruften het particuliere befte van haer Provintie, dan 
het algemeene befte te verachteren ; mijn Heer Roorda 

my feyde, den anderen tegenwoordig zijnde en dat 
toeftemmende, dat het ftuk van Groeningen fo veel im¬ 
porteerde voor’t publijk, en fonderlinge voorden dienft 
van den Konink mijn meefter, dat hy my konde ver¬ 
fekeren, dat die ftad ingenomen zijnde , mijn Hee¬ 
ren de Staten Generael wel de helft te krachtelijker het 
gemeene befte fouden konnen helpen, haer forcen de 
twee derden deelen vermeerderende, fo fy daer toe 
verfocht wierden, hadden moeds en middels genoeg 
om 3000. mannen te voet ordinaerlijk byfijn Maje- 
fteyt te onderhouden tot dienft defïèlfs, en der oorlo¬ 
ge die hy den Spangiaerd aendoet, en dat ik’tfelve 
voor feer gewis mort: houden. 

Indien ik uyt die feer brave en magnifijke woorden, 
eenige kleyne eftentie getrokken heb, om alfdoe fijr» 
Majeftey t te verfterken, en hem eens te doen verwil¬ 
ligen tot de verklaringe van den oorlog tegehs de Span¬ 
giaert : Ik gelove aen d’eene zijde, dat mijne affedie 
tot uwe E. E. en uwen Staet u 1. lief behoort te Wefen ; 
en aen d’andere, dat gylieden u behooit te verkloeken, 
mits vorderende uwe defleinefi, en vermeerderende 
uwe forcen, om my mijn gelove niet te doen verliefen 
by de Konink mijn meefter, overmits gylieden fiet, 
dat fo weynig als ik dies gehad hebbe, ik dat tot defer 
uure toe geëmployeert hebbe, alfo wel voor den wel- 
ftand van uwe faken, als voor den dienft van fijne Ma- 
jefteyt die ik altoos erkent hebbe, en noch tegenwoor- 
delijkerkenne, fo nauw aen een verknocht, dat fo wié 
beftaetdietefcheyden, fich betoont of feer onvoor- 
fichtig of quaetwillig. 

Maer alfo ik u 1. fo precifelijk perffeom fijn Majeft, 
verklaringe en genoegingejte geven op die twee poin- 
éteni fo gyluyden mogelijk wilt Weten, in wat ex- 

C 4 tra- 
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traordinaire devoiren en laden fijn Majeft. fich geftelt 
heeft, door de verklaringe en opneminge van defen 
oorlog tegens den Spangiaert, fo fal ik ul. daer op 
voldoen met weynig woorden, hoewel dat de groot¬ 
heid des fubjeéts wel capabel foude zijn van vele roe- 
mingen. 

Voor eerflw fijn Majefieyt onderhoud een Leger 
onder ’t beleyd van mijn Heere den Hertog van Bouil¬ 
lon , van 1200. paerden en 5000. man te voet, waer 
mede den oorlog gevoert werd in’t Land van Lutfen- 
burg. Monfieur de Longevfile heeft bevel en laft een 
goeden hoop volks by-een te brengen, om de landen 
van Artoys en Henegouwen te quellen. 

Aen d’andere zijde heeft fijn Majefieyt Monfieur de 
Balagny met de ftad van Cameryk en 't land van Cam- 
brefis doen refolveren, om de Spangiaerts den oorlog 
aen te doen, en heeft fich geftelt in de onkoflen van 
meer dan een Milïioen gouds alle jaren, om de voorfz 
Stad en Land te handhaven en behouden ; en gylieden 
fietdatzedert de verklaringe van den oorlog de vyan- 
den bedwongen zijn geweeft, op de Frontieren een 
Leger van meer dan 8000. man te onderhouden, ge¬ 
lijk noch tegenwoordelijk de Marquiz van Varambon 
daer is, om weder in Ce nemen de Forten, die hem 
afgenomen waren. 

Aen d’andere zijde zijn de wapenen aengenomen in 
la Franche Comté de Bourgodgne, door de tuflchen- 
kominge en middelen van fijn Majeft. die zedertgere- 
folveert heeft opentlijk fijn hand en fijn forcen daer toe 
te employeren, om ’t gevaer datter was, datdebe- 
ginfelen, die gelukkelijk gemaekt waren geweefl in 
diendeele, foude komen te befwijken, fo fy met fij¬ 
ne autoriteyt en met fijne forcen niet onderhouden en 
wierden. De vyand heeft dien oorlog geoordeelt van 
fulker importantie, en de gelegentheid van dat Land 
fo vorderlijk tot de handhavinge der faken, die hy her- 
waerts-over heeft, dat de Conneftabel van Caftilien 
fijn geheele Leger daer henen gewend heeft, omby- 
tijds te bluffen dat vuur, d’welk met der tijd, niet al¬ 
leenlijk die Provintie foude mogen in brand fteken, 
maer met defelve confumeren alle d’autoriteyt, die hy 
heeft in defe Provintien. Hierom is’t ook dat fijn Ma- 
jePteyt aen mijn Heer de Marefchal van Biron belaft 
heeft, dat hy fich met fijn Leger derwaerts foude ver¬ 
voegen , om iich met fijn Leger tegens den voorfz Con¬ 
neftabel te ftellen, en ’t progres van defen aenfiag te 
favoriferen. En ik en wete niet, mijn Heeren, ofgy- 
liedenqualijk geradenfoud wefen, eenige byfondere 
forge voor defen oorlog op te nemen, hoewel datfe 
na’t gevoelen der minverftandige verre van uafis; de 
Provintie en die van Lutfenburg, zijnde d’eenige pafla- 
gie die de Spangiaert altoos voorftich bewaert heeft, 
o* weder voet te nemen herwaerts-over, ten tijde dat 
hy’t byna alles verloren hadde : dit zijn de poorten, 
waer door alle de raedfiagen, communicatien, pra¬ 
ktijken , middelen en provifien , ’t zy van volk of pen¬ 
ningen , komende uy t Spangien of Italien, in defe lan¬ 
den geraken, om daer uwen ondergank tebeneerfti- 
gen. 

Dit zijn, mijn Heeren , de generale en extraordi¬ 
naire laften, waer mede de Konink fich beladen heeft 
in de openinge van defen oorlog; waer by indien men 
voegt ontallijke berovingen, die fijne onderfaten lijden 
door d’invallen der vyanden , duyfent verheien en on¬ 
gemakken der Zee-fteden en kuften, omdeophou- 
dinge van de koophandel en trafijk, ’t foude noyt ge- 
daen werk zijn. Nochtans fo foud het wel te wenfchen 
ftaen, datmen fich herwaerts-over dikwils en leven¬ 
diger dit beeld der affairen voor de ogen hield, op dat¬ 
men daer door gecourageert wierde om wel te doen, 
fijne armen niet en boog als het meer te paffe foude ko¬ 
men die te ontluyken, om die tweevoudelijk te em¬ 
ployeren, men niet en dachte te menageren doorliet 
minfte inconvenient dat in de faken voorvalt, en na 
eenige extraordinaire onkoflen die daer in gedaen is; 
ten kortften datmen niet en fochte fich onder’t droge 
teftellen, gelijk eenige doen, eer dat het gebouw van 
defen geheelen ftaet wel voltrokken en verfekertzy. 

(Fol *4.) Mijn Heeren , fijn Majefteyt en werd niet moede, 
en fal niet moeden werden tdit pakket, dat fo fwaer is 
op fijne fchouderen, mits dat gylieden daer toebrengt 

’t gene in uwe macht is, om hem dat te helpen dra- 
gen ; gylieden hebt daer fel ve intereft by, en miflcbien 
des te meer, alfo den haet der vyanden met meerder 
pretext is, en meer veroudert en ingewortelttegens 
uwen Staet, dan tegens den fijnen. Sijn Majefteyt be¬ 
geert niets boven uwé macht en vermogen ; ja’tisfo 
verre daer van daen, dat hy fich ook liever foude ac¬ 
commoderen na uwe fwakheden, fo dpi' eenige waren. 
Maer hy oordeelt genoeg door de effeden die defe 
Provintien hier bevorens gedaen hebben , door de 
kleyne fchade die den oorlog haer veroorfaekt, door 
den aenwas die fy genomen hebben, fo uit de mine 
der naburen , als uit ’t gene fy den vyand afgewonnen 
hebben; hy oordeelt genoeg, feg ik, dat indien gy~ 
lieden u wel wildet verkloeken, en hervatten uwe eer- 
fte dapperheid van krachtelijker fijne deflèinen te bate 
te komen, van meerder forcen te velde te brengen, en 
den vyand levendiger aen te taffen dan gylieden doet, 
gylieden daer middelsgenoeg toe hebben foud. Hier 
toe is’t dat fijn Majeft. my belaft ul. te porren, en no¬ 
digen van fijnen ’t wegen,levendiger,dan ik oy t gedaen 
hebbe, en u 1. te vertonen de inconvenienten die fullen 
mogen komen, fo gylieden u vermoeyt en fpaertte 
defer uure, nu ’t fchijnt dat gy uwe faken op dén hoog¬ 
den trap van’t rad gebracht hebt. Want het isganfdi 
notoir, dat Vranknjk noch genbegheeft, waer mede 
fich uit ’t gedrang te trekken, en hare faken apart te 
doen, indien het fiet dat de gene, welkersfortuyne 
fydoor de grootmoedigheid haersKoninks heeft wil¬ 
len hopen, t’zeylftrijkenaen haer zijde, en niet en 
contribueren fo veel als fy konnen en behoren tot haer 
behoudeniflè en volkomen verloffinge. Want gelooft 
vry, mijn Heeren, dat het ydele inbeeldingen zijn, 
te denken dat de Spangiaerts uy t defe Provintien fullen 
gaen , indien fy niet van de zijde van Vrankrijk en van 
de uwe, fo nauwe beiloten werden, dat fy haer adem 
niet meer en konnen fcheppen. 

Het is gewis dat egene nood fijn Majeft. oyt dwin¬ 
gen fal yet te doen tegens fijneere, en de grote pan¬ 
den , die hy alle de wereld gegeven heeft van fijne 
dapperheid, van fijn oprechtigheid en rechtveerdig- 
heid, nochte byfonderlijk tegens den welftand en be- 
veftiginge van uwen Staet, den welken hy verftaet 
eeuwiglijk vrund te wefen, en deffelfs hoogheid en 
beftendigheid te verforgen. Maer overleg dat Üod hem 
geftelt heeft Konink en Vader van een groot volk, het 
welk hy fchuldig is een feer fonderlinge forgvuldigheid 
en foulageringe van d’elienden die het lijd ; en wat fal 
fijn Majefteyt konnen antwoorden fo vele arme be¬ 
drukte zielen , als fy hem vertoog fullen doen, dat de 
Vereenigde Nederlandfe Provintien , op welkers aen- 
rokken fijn Majefteyt getreden is in defen nieuwen 
oorlog, alleen fachtelijk genieten de vrucht en de lang¬ 
durigheid van dien, trekkende byna profijt uit haer 
ellenden. 

Indien gylieden dan wilt, dat fijn Majefteyt met 
vollen toom lope tegens den gemeenen vyand, volgt, 
hem ten minften met een kleyne tred, fo hy dagen 
nacht waekt om te volgen defen loop, fo vol fwarig- 
heden en hafarden, toont ten minften dat gylieden niet 
(laept, en geeft eenige tekenen, aen d’eene zijde of 
aen d’andere van uwe ontwakinge , fo hy daer toe 
employeert fijn fweet, fijn moeyte en felfs fijn bloed, 
fpaeit ten minften daer in niet uwe wake, uwe refolu- 
tien en uwe beurfen. 

Nu fijn Majefteyt om meer en meer te doen blijken, 
hoe ftandvafteiijk hy volhard, die hy heeft van d’affe- 
dien defer Provintien te voegen by fijne oprechte affe¬ 
ctie, door een onderlinge verfekeringe , heeft my 
belaft u te feggen, dat hy de onderfaten van defen ftaet 
feer gaerne vergunt heeft de brieven van neutraliteyt, 
en exemptie van ’t recht van Aubei ne, ’t welke tot al¬ 
len tijden in Vrankrijkgebruykelijk is geweeft, ’twel- 
ke door den Heere Calvart op hem verfocht was van 
uwen ’t wegen, fijn Majeft. feer blijde zijnde, dat ful- 
ke en diergelijke occafien voorvallen, waer doorhy 
dien van defe landen mag gratifieren. Hy begeert dat 
gylieden forgvuldelijk acht doet nemen, dat eenige 
fadieufe, bedektebjk met den Spangiaert houdende, 
hun niet in en dringen in uwen Staet, om met die on- 
derkruypinge te genieten ’t goed vin dat Privilegie, 

’t welk 

t. 
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’t welk niet vergunt en is dan den genen, die met den 
wille en met gewifle preuven verknocht zijn aen uwen 
ftaet, den welken gy geloven moet, dat fijnMajeft. 
wel wilde te mogen verderen en pareren , met de 
fraeyfte en welentlijkfte teekenen, waer mede hy ge- 
woon is te betuygen fijnen goeden wille, tot fijne fon- 
derlijkftevrunden en geallieerden, en felfs verrijken 
met de befte commoditeyten die in fijn macht zijn, 
felfs tot koften van fijne gerechtigheden, mits dat ’t fel- 
ve konde gefchieden fonder fijne onderfaten fulks te 
altereren, dat daer uit ontftonden inconvenientien na¬ 
delig vóór fijnen dienft , en voor uwen eygen wel- 
ftant. 

Hierom is’t dat fijn Majeft. fig genoeg bekommert 
en perplex Vind, om antWoörd en voldoeninge te ge¬ 
ven, óp het inhouden van u'wer E. È. brief van den 
6. Mëërt, aengaende devryheidvan trafijk uwer on¬ 
derlaten öp Spangiën en Portugael , het welke den 
Fran^óylen gantfehelijk verboden en geinterdiceert is, 
zedert de laetfte verklaringe van oorloge tegen den 
Spangiaert, ter zee en te lande. Sijn Majeft. overweegt 
aen d’eene zijde de begeerte van u te believen , ge¬ 
merkt de feer grote nootwendigheid, waer mede uwen 
ftaet gehegt is aen dien koophandel > als de ader, waer 
in gylieden voedet hetfuyverfte bloed delfel ven. Aen 
d’andere zijde beduchten herweegt hy de finiftre oor¬ 
delen , die fijne onderfaten geven fullen van die vry- 
heid , die hun verboden is, en den uwen vergunt. 
Eenigequade humeuren van het lichaem van Vrank- 
rijk, die noch niet ter degen gepurgeert zijn, fouden 
weder mógeri ontwaken door defe on-egaellVeid, en 
vernieuwïnge van hare miferien, die fy des te meer 
achten fóüden, alfo door den rigeur van dien, uwen 
koophandel groter en bloeyenderfalwefen, diengy- 
lieden t’eenemael tot u fult trekken door dit Privilegie, 
fulks dat fy fig verfteken fiende van den koophandel ter 
zee, en ook te lande, zijnde ten meeften deele ver¬ 
dorven , als van allen kanten omringt zi jnde van vyan- 
den, ’t eynde meer en meer vervloeken trillen den oor¬ 
log die daer van oorfake is, en alle middelen verhoeken 
om daer uit te geraken: En ’t quaetfte is dat niet alleen 
uwe onderfaten, maer ook de Spangiaerts : dat Pri¬ 
vilegie en ’t felve voordeel genieten fullen, door de 
fchaduwe en dekfel, dat uwe koopluyden hun bieden 
fullen, hun lenende haren naem in hare chartes par- 
tyes, ’twelkeenfoordinarismifbruykis, enfofwaer 
om te verbeteren, overmits het t’eenemael verknocht 
is aen de winfte, dat fy gedwongen fullen zijn, de 
goederen en rijkdommen haerder vyanden te fien paf- 
leren voorby haergeficht, fonder die te durven aen- 
taften, alfo die geavoüeert fullen zijn van uwe onder¬ 
faten, ofgewapent met uwe fchepen. En waer toe 
fullen in dien gevalle dienen fijn Majefteyts Oorlog¬ 
schepen en Zee-Capiteynen- Uwe voorfigtigheden 
fullen dan overmerken, tot wat nadelen enfubmillien 
fijn Majefteyts onderdanen gebracht fouden worden, 
indien fy in een felve Fortuyne van oorloge met u ver¬ 
knocht zijnde, gedwongen zijn de gehele helft van 
dien uit te drinken, en uwe E. E. den goeden wijn, 
indien men hun doet akkeren het land, waer van gylie¬ 
den alleen de vruchten famelen fult. En is het niet een 
beklagelijke fake, dat terwijlen fijn Majeft. doet fluy- 
ten en toe doen alle de Poorten van Vrankrijk, op dat 
de gedef-unieerde Provintien gebracht werden in 
uyterften nood van koorn, terwijlen hy befig is om 
alle vernielinge te doen in Artoys en Henegouwen , 
men evenwel herwaerts-over niet laet de voorfz Pro¬ 
vintien daer van te verfien in overvloed; de gierigheid 
der koopluyden paflerende over alle de verboden die 
gylieden daer van hebt doen doen. Waer over ik uit¬ 
drukkelijk bevel hebbe klachte te doen, en te betonen, 
dat te vergeefs, ja ook met godloolheid, wy de arme 
landluyden verderven fullen , als door uwe fchepen 
des vyands fteden gevoelt fullen werden, ’t welk de gene zijn diemen by den hals moet grypen, en haer 

uyken ingewant dwingen, de Spangiaerts en haer 
voetfel uit te fpouwen. 

Het fal u L. dan believen daer fulke ordre op te ftel- 
len, alsdeneyfch der fake vordert; en aengaende de 
trafijk op Spangiën en Portugael, fijnMajeft. als be¬ 
gerig om fig t’accommoderen na de noden van dit land, 

eh die 1b na by te komen als hy fal mogen, vermaent u 
te bedenken de bequaemfte middelen, die genomen 
lullen konriën werden, om defe on-egaelheyt eenige 
verwe te geven, en te Vërfwakken ’t geroep en de ge¬ 
ruchten , die daer uit komen fouden; waer op gylie¬ 
den letten fult aen uwe zijde, ’t zy met te ordonneren 
dat uwe koopluyden eenige pafpoorten namen van 
fijne Majeft. of anderfins, fo om te beletten de mif- 
bruyken, die de handelaers bedrijven, als om wech (Fol. *$.) 
te nemen het fubjeft van fo veel geruchts en dolean- 
tien, die fijn Majefteyts onderfaten op dat beginlél 
doen fullen. Dit is ’t gene hy van U 1. begeert defen aen- 
gaenden. By aldien gylieden my toelaet, u mijne opi¬ 
nie vryelijk te verklaren, foopditftuk, alsopandere 
diergelijke, ikfoude u luyden raden, denvyaftd de 
oorlog fo krachtelijk aen te doen aen uwe zijde, en 
fijnMajeft. om defe felve oorfake te helpen met uwe 
middelen, metfo veerdigeenruymemildigheid , dat 
hy hadde waer mede, door de continuatie van uwe ef- 
fedten en weldaden, te beantwoorden den nijd, en 
de tegenftellingen, die tegens üWe voorfz trafijk ge¬ 
daen lollen Werden; dit is ’tgene uL. van Weerde en 
recommandabel kan maken by Uwe vrunden; dit is 
’tgene uwe Vyanden kan ruïneren, en uwe vyanden 
de mond ftbppen. So gylieden delen Weg kielt, enu 
vaft houd aen defe refoiutie, gy fult niet alleen 'confer- 
veren uwe vrunden, welkers oorbaer gylieden hier 
bevorens getoont hebt u fo dïerbaer tewefefi; maer 
gy fult uwe vyanden ruïneren. So gylieden ter con¬ 
trarie flauwelijk te werk gaet, beforgt zijnde om aleer 
gy de volkomen opbouwinge van u huys gedaen hebt, 
te repareren de breflen, die gylieden gemaekt hebt in 
uwebeurflën, enaftefnijdend’onkouên, die gedaen 
moeten werden om die te continueren, gylieden fult 
in’t eyndebevinden(God geve dat ikeen vallch Pro¬ 
phete zy) dat by gebreke van mildelijk gecontribuéert 
te hebben tot den gevel eti dak van dien, den regen en 
t’onwedërallenxkensdeflelfsgebinten en t’famehvoe- 
gingen fullen ontdoen, de muren cohfumeren, daer 
na de folders ,• daer na lal ’t gehele gebouw in grote 
wankelingeftaen ; ik wil leggen, mijn Heeren, dat 
door uwe wapenen, door uwe goede Kaden, door 
de goede en veerdige officien, waer mede gylieden 
denKonink enVrarikrijk t’uwaerts verbonden hebt, 
en gefondeert, en voet gegeven uwe glorie en vryig- 
heid , door defelvige gylieden die moet conlêrveren, 
en datfe allenxkens verloren lbude gaen, lb gylieden 
niet toe en bracht fo veel yvers en aftëdtie, om den 
gevel en top van dien wel te ftofferen,als gylieden niets 
gefpaerthebt om daer van goede en grondige fonda¬ 
menten te leggen. 

Mijn Heeren, alfo deKonink feer grote begeerte 
heeft, dat mijn Heere den Hertog van Bouillon voet 
nemen en fig veftige in ’t land van Lutfenborg, en alfo 
daer toe grotelijks kruyt van node is, hebbende alre- 
de geëmployeert een deel van ’t gene in ’tMagafijn van 
Sedan was, fo om des vyands plaetfen aen te tallen , 
als om te verfien en befchermen de gene die gecon- 
quefteert fullen werden, bid fijn Majeft. u L. hem te 
dieneffefteteleenen 300.00. ponden, dat altans niet 
konnende doen ter oorfake van de veelheid der plaet¬ 
fen en oorden, die hy gedwongen is te verfien, en 
van de verfcheyden legers, die hy té velde heeft. Sijn 
Majeft. fal defen byftand leer te propoofte gedaen ach¬ 
ten , en fal die op rekeninge Hellen, nevens lb vele an¬ 
dere goede officien, diehy ontfangen heeft van defen 
Staet, die hy niet laten fal t’erkcnnen, als d’occalien 
daer toe voorvallen lullen; Ondertuflèn heeft hy my 
belaft voor de voorfz quantiteyt van kruyt obligatie te 
palieren. Gedaen in den Hage den 6. May 1595. On-* 
dertekent Bu^anval. 

€n obermite in Defe p20.pofme Ban ben i^ccrc nsar tm 

aanbal mentte oernacht teert/ ban be teteben ban *“&**«" 
naturalttent/ en eremtic ban’t recht ban lubenne / 
fa en bonnen top bier niet booeöpaacn te herbalen/ cpus. 
toat bet recijt ban ‘3tnbepne itt ©aanbrijb W bacr 
ban ben ïiomnh bc onberfaten ban bc ©eceenioöe 
^eberlanbcn/ bacr be Staten berfelberoebicbbcte 
ben/ eftimeert; bittefulhen rechten in©2anbri}b 
banaüentijben acteupbelbben fecr|tnitteujfionber; 

botiben 
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ftouöm gdaecft/ Hat alle toiremticlhtgctt ftcrbcnöc 
in ©?anftnjft / alk hare noeöcrcn öte fp ftdjbcn / bt* 

futen en nalaten/ ftarc erfgenamen baer banberfle; 
ft en ^nn / en getonftfqueect ölijUcn tot beftoef ban ben 
föonntfu 

<De jgeere Calbart 3£gcm ban be Staten ban 3£e* 
berlanb in Btanbiïjfr 3ijnbe / beeft fijn tijb toaerge? 
nomen/ cnbanbenüomnhbecfocOt/ en herkregen 
ejrenmeenquijtfcbeibmgeban fuift cecftt/ mettme? 
ben ban naturaltfaró imi aüc be onöcrfatenberbcc; 
ccnigbe ^eberïanben / toelfic beteben ft? aen be 
ten <35eneracl obetgefonben beeft / toepmg tijbb boot 
ïjet boen ban befeptopofme/ enftpfcftJeef ooft ober/ 
bat bc Cilnceïrije bet ^cgel ban bet pttbilegte ban 
naturaïtteptgetayeertbaöbeït op 8oo. bronen/ ban 
bat On 'tfefbc t^ebert boot toebocn ban mijn l^cere 
ban©iïierop/ cnbanbe^eere^arguter fijn eerfle 
contmtö (bcbJdbe recht aen ’t^cgel beeft) boot niet 
berftregenftabtse, bcbootf5 btieben toaren/ fcbttjft 
ft?/ bpöenl^eere banlBitïero? ingefteït cngcemnE 
beert/ en ft? recommandeert bie bieniten ban ben 
3$eerparqmer/ bie ft? in befen en bele anöere fatten 
gebaen beeft fabocabeïïjft/ aio betbienenbe confibe- 
ratte ban cerfiembeib/ ftettoeïfte inbten ’tgrfcljtet/ 
begeert b? bat baer ban acn ftern gefcbtebcnbjcrbe 
in ftüfter tale / bic be bootf? l^eere ^arqutec betflaen 
moebt/ alötoefenbcccnfïüftban particuliere cottfk 
beratte/ gelijft oob om b’eerctt ban ’tïanb te öebta? 
ren/ gefctjiettO. 

<Debootf5 ïmef bande generale naturaïïfatte boot 
alle be onberfaten ber bereenigbc .$eïrerlattöen/ tb 
itipbcnbealbuo: 

^?cfban TT Enrik. by der gratie Gods Konink van Vrankrijk 
naruraU* ■*^,en Navarre , Allen tegenwoordigen en toeko- 
farie in menden Saluyt. Wy hebben fo vele vriendfehapsen by- 
3©?anhrijfe ftands ontfangen, inalleoccaiien, van onfe leer lieve 

fi°ö?0rlei>C en Soe<^e vrimden , de Heeren Staten Generael der 
ö£c Dn* ° Vereenigde Nederlandfe Provintien , en van de gene 
«enigbe die ’t met hun houden, dat wy hun niet genoeg betuy- 
JteöEcian* gen konnen de begeerte die wy hebben van die te ver¬ 

gelden met alle clevoiren van goetjonfligheid en van 
goeden wille, die wy hun lullen konnen mede-deelen. 
Want een deel der voorfz Nederlanden, geweeft zijn¬ 
de van het oude Patrimonie der Koningen onfevoor- 
faten, gelijk een y der weet, fo heeft fig in Jt herte van 
de onderdanen ingedrukt en ingewortelt, fulke heide 
en affeeftie tot den voorfpoet vanbeyde, dat alhoewel 
den tijd en de occafien hun belet hebben dat te doen 
blijken, hun niet te min gebleven is eene oprechte wil¬ 
le, om de effeéten daer van te openbaren; het welke 
ons vertoont geworden zijnde by denHeere vanCal- 
vart, Ambafladeur van onfe feer lieve en goede vrun- 
den, de Heeren Staten Generael der Vereenigde Ne¬ 
derlandfe Provintien: En dat het volk en de onderda¬ 
nen , de welke ftaen onder het gebied en gehoorfaem- 
heid van de voorfz Heeren Staten Generael, fonder- 
ling begeerig waren onder ons believen, by ons gena- 
turalifeert te worden, en te gemeten de felve Privile¬ 
giën, de welke onfe onderdanen genieten, fonderdat 
na haer aflijvigheid, in gevalle dat fy komen te o ver¬ 
lijden in dit ons Koninkrijk, onfe fucceffeurs mogen 
nemen en aentaften de fucceffie van haer goederen, 
door het recht van Aubeine , op conditie, dat 
de voorfz Heeren Staten het felve fouden doen 
voor onfe onderdanen, refiderendein de landen van 
haer gehoorfaemheid; doen te weten, dat wy, ney- 
gende tot de bede en verfoek van den voorfz Heere 
Calvart, en willende eenen yegelijke betuygen in wat 
achtinge dat wy houden, de vrundfehap van de voorfz 
Heeren Staten Generael. Om defe oorfaken hebben 
wy den onderdanen en ingeborenen van de voorfz He¬ 
den en plaetfen, alwaer de autoriteyt der voorfz Hee¬ 
ren Staten Generael erkent word, toegelaten, verleent 
en verwilligt, laten toe, verleenen en verwilligen, 
begeeren en ’t belieft ons, uit fonderlinge gratie, volle 
macht en Koninklijke autoriteyt, by defe tegenwoor¬ 
dige , dat fy mogen redderen en fig ter neder ilaen in 
dit ons Koninkrijk, landen, landfehappen en heer¬ 
lijkheden van onfe gehoorfaemheid ? en daer te ver¬ 

krijgen alle en yegelijke goederen, fo roerlijke als on¬ 
roerlijke, die ’thungoet dunken fal: defelve, mitf- 
gaders de gene die fy alrede verkregen hebben, en de¬ 
welke met goeden en rechtveerdigen tijtel alrede op 
hun vervallen zijn, en noch fouden mogen vervallen, 
competeren en toekomen, ’tzy door fucceffie, gifte 
ofanderfmts, te houden, tebelitten,- daer van te or¬ 
donneren en difponeren, fobyteftament, ordonnan¬ 
tie van uiterften wille, gifte onder den levendigen ge-» 
daen, als ook in wat andere maniere en voege dat het 
ookzy, en dat haer Erfgenamen of andere, tot wiens 
behoeve fy daer van gedifponeert fullen hebben * hun 
mogen, mits dat fy in ’t rijk woonachtig zijn, fncce- 
deren, nemen en aentaften het befit en genot van haer 
voorfz Goederen, even als landfaten en ingeborene 
van onfe voorfz Koninkrijken en landen, en als foda- 
nige gehouden, geacht en gerekent worden in alle 
Aden, fonder dat in kracht van de placcaten, infet- 
tingen en ordonnantiën tegens de vreemdelingen ge- 
maekt, het contrarie verbiedende, onfe officiers mo¬ 
gen , na het overlijden der voorfz onderdanen en inge¬ 
borene van de fteden en plaetfen , alwaer de autoriteyt 
van de voorfz Heeren Staten Generael erkent word , 
haer goederen, ons toekomende door ’t recht van Au¬ 
beine , nemen , nochte in de genietinge der felve haer 
voorfz erfgenamen aen doen eenige moeyten, verhin- 
deringe of beletfèl. Endefen aengaende, hebben wy 
de voorfz onderdanen der voorfz Heeren Staten Gene¬ 
rael, mitfgaders haer voorfz erfgenamen, bequaem 
gemaekt«n gedifpenfeert, habiliteren en difpenferen 
mitfdefen, uit onfe macht en autoriteyt voorfz, fon¬ 
der dat fy daer voor gehouden zijn te betalen aen ons, 
of aen onfe nafaten Koningen in Vrankrijk, eenige 
fmantieofindemniteyt, van de welke, totwatweer- 
dijeen fchattinge of eftimatie die ook zy of belopen 
mach, wy hun gifte gedaen hebben, en doen by dele 
tegenwoordige , met onfe eygen hand ondertekent. 
Op conditie, dat de voorfz Heeren Staten Generael, 
verleenen fullen gelijke brieven van naturaliteyt, voor 
die van onfe onderfaten , de welke vertrokken en 
woonachtig zijn in de landen en landfehappen van haer 
gehoorlaemheicl, en dat die uit de voorfz landen, de 
welke fullen willen genieten de gratie in defe tegen¬ 
woordige vervattet, gehouden fullen zijn te doen blij¬ 
ken by autentijke A&e, dat fy geboortige onderdanen 
zijn der plaetfen, alwaer d’autoriteyt der voorfz Hee¬ 
ren Staten erkent word, welke A&e fy fullen doen re- 
giftreren in de griffie van ’t Bailliufchap en Senefchael- 
fchap van de plaetfen, van haer refidentie van dit ons 
Koninkrijk, fonder dat het van node zy eenen yege- 
lijken van de onderdanen der voorfz Heeren Staten 
Generael, de welke defe tegenwoordige gratie genie- (Fol. 16.) 
ten lullen, particulierlijk brieven van naturaliteyt van 
ons te nemen ; maer alleenlijk copye, die behoorlijk 
ecollationeert is, tegen delen tegenwoordige, wel- 
ewy begeeren en verftaen dat hun helpen fal als dit 

tegenwoordig originael, en even als of wyeenyeder 
van hun hadden doen expedieren onfe brieven van de¬ 
claratie en naturaliteyt. By de welke wy belaften aen 
onfe lieve en getrouwe, deluyden van onfe rekenin¬ 
gen , Treforiers van Vrankrijk, en Generaels van onfe 
Finantien, en aen alle onfe Bailliuwen, Senefchaien, 
Pro vooften en hare Luy tenanten, en aen alle onfe an¬ 
dere Jufticiers en Officiers, tegenwoordig en toeko¬ 
mende , en aen een yeder van hun, voor fo veel als 
hun aenlangen lal, dat fy onfe tegenwoordige gratie , 
verlof, permillie en habilitatie van quijtfcheldinge en 
Oftroy, en van alle het inhouden van defen tegen¬ 
woordige, fy doen, dulden, en laten volkomelijk 
en vreedfamelijk genieten en gebruyken, de voorfz 
onderfaten en landfaten, van de plaetfen en fteden, 
alwaer d’autoriteyt der voorfz Heeren Staten erkent 
word, haer onderfaten en gerechtigheid hebbende» 
ceflerende en doende ceflèren alle quellingen, troublen 
en beletfelen ter contrarien: Want het ons allo belieft, 
niet tegenftaende de voorfz placcaten, ordonnantiën 
en inftellingen, tegens de vreemdelingen gemackt, 
dat de valeur der voorfz Finantien, hier niet anders ge» 
fpecificeert en verklaert wort, dat fodanige giften niet 
en behoorden gepafiëert nochte geverifieert te wor¬ 
den , dan voor de helft of het derdendeel; d’ordonnan- 

tien. 
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tien, fo oude als nieuwe, gemaekt op de ordre en uy t- 
delinge van onfe Finantien, endebrengingedertelve 
in onie kofferen van Louvre: datby deplaccaten, by 
ons gemaekt op de oprichtiginge en beveftiginge van 
de Thrcforiers Generael van Vrankrijk, Generalen 
van onfe Finantien, wy hun uytdrukkelijk verboden 
hebben te palieren fulke en fodanige giften, wat man- 
dament, patent of uytdrukkelijk bevel wy hun daer van 
ook mochten doen expedieren, waer onder wy geen- 
fms begeeren dat de tegenwoordige gifte begrepen 
of verftaen zy; maer hebben die daer van geëxcepteert 
en gereferveert, als ook van de placcaten en ordon¬ 
nantiën defen contrarie. En op dat dit vaft en bondig 
zy voor altoos, fo hebben wy ons zegel aen defe te¬ 
genwoordige doen hangen , behoudens in eenige din¬ 
gen ons recht, en dat van een ander in allen. Gegeven 
te Parijs in de Maend van April, in ’t Jaer der gratiën 
15 95. en van ons Rijk het fefte. 

<De ©ccte» Staten <0enerael peppen ïjtcr na op Pc 
p20pofme Pan Pen ©ccrc st&ufanPal / gegeben 

Po naboIgcnPe ?iinttooo?Pe: 

Oünttooon rVE Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, 
De tan Dc L-/ rijpelijk gedelibereerthebbende.op de propohtien 
^eeteu van c]en Heere van Bufanval, Ambafladeur van de Ko- 
«Sencrael/ rrinklijke Majefteyt van Vrankrijk, den 24. Decembris 
opöepjoo Anno 1594. endenó. May laeftleden, in hare E. Ver- 
pofitieöan gaderinge gedaen, hebben geconfenteert en geaccor- 
©ufantoai/ deert, conTenteren en accorderen by defen, tot fecours 
Stmbaffa* 'van fijne voorfz Majefteyt, voor den lopenden jare van 
Deucbait 1595. fo tot onderhoud van’t fecours van ruy teren en 
ninftban knechten voor den voorfz jare, ten dienfte van fijn 
©ganfienü. voorfz Majefteyt onderhouden, als in penningen ver- 

ftrekt en noch te verftrekken tot de lichtinge en onder¬ 
houd van de Gafcoeners, in plaetfe van de ruy teren en 
knechten van defe Landen, by ordre van fijn Majeft. 
gelicht, indefomme van 200000. ponden van 40. gro¬ 
ten ’t pond, en noch in ’t furniflement van 30000. pon¬ 
den Qofters buskruyt te fenden na Abbeville; en al is ’t 
fodatdekoften van het onderhoud van de ruy teren en 
knechten in den voorgaenden en in den lopenden jare, 
tot dienft van fijne Majefteyt gefonden, ongelijk meer 
bedragende als 265000. der voorfz ponden; fo zijn 
nochtans de Staten voornoemt te vredemdat (boven de 
15000. ponden uyt de penningen van defe Landen, by 
ordre van fijne Majefteyt gelicht, tot de lichtinge van 
de voorfz Gafcoeners, en de 6000. gulden voor den 
Heere van Bufanval, Ambafladeur van fijne voorfz 
Majefteyt verftrekt) tot onderhoud van de voorfz Gaf¬ 
coeners , en de gene die voor het fecours van defe Lan¬ 
den te paerde en te voet gebruykt fullen worden, van 
wegen de Staten voornoemt, door hare Gecommit¬ 
teerden verftrekt lal worden , volgende d’inftruótie 
den felven te geven, de fomme van 114000. ponden, 
munte voornoemt, fonder dat de Staten aen ’t felve 
volk hen voor eenige reftanten, of vorder als hier vo¬ 
ren verhaelt is, verftaen te verbinden. Gedaen ter ver¬ 
gadering^ van de Hoog-gemelte Heeren Staten Gene¬ 
rael, in’sGravenhageden 21. Julij 1595. Onderftond, 
ter ordonnantie der voorfz Heeren Staten, onderte¬ 
kent C.Aerffens. 

©e fóo* Itonmgnme Pan CitgelanP dtyaöctl?/ Per 
ningintie ftacnPc Pat Pe ^ccccn Staten a3enct\ici Pan éeöer- 
fanöS-e"la!1ïï/ öeit ïtoitmh Pan ©lanteijfc ftuipc m bpfranP 
Dm bèta* ticïïett / fa Pan Polft als Pan gelPc / toas Paer feer ja* 
itngeban loursaf/ en liet paer PePunPm öat in nu ‘jaer fclfö / 
StT5 fonöecjjaK öpjïanö/ niet alleen tod fouPen linnen 
geitj / en bcljdpcn; maer Patfe ooft pact nu tod fouPen Pon* 
toeüer* ncn toeperom gepen Pc penningen Pie fn tot pare pul 
S W Pecftcent en Perfcpotcn paPPe / Pie fi> tot Pde nu * 
Dols; {tocnen begrote: Paer toaren eenige Pan pare raPen / 

Pie Pe^ePerlanPen geen grote gunftc toe Ploegen/ 
Pie paer in Pit Pooenemcn fterftten. t©e heeren d|ta> 
ten pier Pan Pertoittigt 5iinPe / Pooi Paren Eigent Pen 
©eere^odPeCacon/ ©ecre Pan ^tponetoal / be* 
ïaftcnïjem fijn uiterfte PePotc te Poen/ fo bn Pelfee 
een Pan paren raPe / Pie meelt bn pare jBajcfïcnt ge* 
aept toaren/ aio bppare jBajeftePt fdPe/ om paer 
Pit uit Pen poofPe te ftacn/en te Pettonen Pattet Itrpgf- 

Poll» met na ©lanfccijfc gcfottPen toas / ontroem en 
eergierigpeiP, maer Pooi nooP/ en om Pen Prpg 
elPeröte leppen/ enPatPe J^ePerlanPfe folPatcn op 
Pc frontteren in ©lanftcpP meer UooiPcds PePcn/ Pan 
of fb binnen in ’tlanP toaren geblcb.cn/ mttSPatfc 
Pen pnanP Pertoaertö troPPen/ en fo paren aPertt Paer 
Pooi toat ffpeppen moepten/ Patfe pet anPcrfimo niet 
en PonPen parPat tegen foPanrgen magttgcn PuanP. 
^Dicoaltoet tegenftaenPe peeft fn paren SUmbafifa* 
PeurfCpomaSS&oPlep oPergcfonPen/ PetodPe Pen 
16. ^aimarij fijne piopofme in Pe Staten <©encraei 
PePe/epffpenPe betalmgeban parcpcrfcpotcn ftrftgs- 
Poften/ enPctoePerPomtïe ban pare folPatcn. TDe 
Staten <©encrad piet in feer gualtiP te piepen mn* 
Pe/ pebbenmet alle Pe befte nUPöden geforpt paer 
t’ontfcpulPigcn / en paren 3CmbajïaPeur te betoenen / 
om pare falie fofaPorabclijft aen pare ïlBajeft. boot 
te P?agen/ aio mogdijpfouPentoefen/ bertoonPen 
pept opregtdpp Pe toare gdegentpeiP ban paren 
ftaet / fo Pat pet fepeen Pat pn tamdpp bernoegt Per; 
ttoP / met Pefe nabolgenPe frpnftdpp anttoooiPe. 

OP de propofitie, gedaen by den Heere Thomas-?CnttBocjD 
Bociley, Ambafladeur van den doorluchtige Ko-batl 

ninginne van Engeland, ter vergaderinge van dé Sta 
ten Gënerael der Vereenigde Nederlandfe Próvintien , Dt, cit p:a* 
den 16. der maend Januarii laeftleden, in kracht van pofitie «art 
fijn brieven van credentie, gedateert den tweeden tier k'rece 
fel ver maend, hebben defelve Staten, na rijpe deli- a 
beratie voor eerft haer Majeft. we! ootmoedelijkwil¬ 
len bedanken, voor de continuatie van hare fonder- 
linge affeétie, tot de bevorderinge van ’t gemeene befte 
defer Landen , en voorts verkh rèn, dat fy niets liever 
nochte fo feer ter herten hebDen, dan haer te mogen 
believen, om degrotegunften , weldaden en Konink¬ 
lijke byftanden, die ’t haer belieft heeft defe Landen 
te doen tot behoudenifle der felver, hebbende noch in 
goeder en verfcher gedachteniftè , dat fy in haren 
grootften nood en gevaer feer ootmoediglijk bidden¬ 
de , dat het haer beliefde de Souveianiteyt of eeuwige 
proteftie der felve Landen t’aenvaerden, oftenmin- 
ften hun een merkelijk fecours te doen, fy ook uyt eene 
Koninklijke goedertierentheid bewogen is geweeft, 
hun’t felve fecours te beloven gedurende den oorlog 3 
waer voor de Nederlanden eeuwiglijk aen haer ver¬ 
bonden fullen blijven, alfo ongetwijfelt, mits de ge¬ 
nade Godes, dat een middel fal wefen, waer door de¬ 
felve Landen in ’t generael eyndelijkontlaften verloft 
fullen werden van de Spaenfe tyrannye, tot feer groo- 
te eere en eeuwige lof en reputatie van hare Majefteyt, 
tot den welftand en dienft, niet alleen def voorfz Lan¬ 
den , maer ook van de geheele Chriftenheid, nameht- 
lijk van de Koninkrijken en Landen de gemene fake 
toegedaen; infgelijken hebben de voorfz Staten ook 
feer wel aenmerkt, dat den oorlog, niet alleen ge voert 
moft werden door de wapenen, maer ook door repu¬ 
tatie , uyt Welke oorfake fy zedert die lb goedertierene 
belofte van het voorfz fecours, door een goede corref- 
pondentie met hare Majefteyt alle hare aftien te dien 
eynde geftuurt hebben, om de vyanden te doen ver- 
hefen de reputatien van hare grote macht; en ter con¬ 
trarie te vermeerderen en doen blijken de Hoogheid en 
Mogentheid van hare Majefteyt, op dat fy daer door te 
meer gelieft, geacht en geëert foude werden, niet al¬ 
leenlijk in hare eygene Koninkrijken,en indefeLanden; 
maer ook van allede Koningen,Princen en Republijke, 
de gemene Chnftelijke fake toegedaen zijnde; ’t wel¬ 
ke fy als noch feer nodig achten te continueren, fo ten 
aenfien van defe Landen, als van alle de voorfz naburige 
Koninkrijken en Landen, tot der tijd toe, dat de Spaen¬ 
fe ambitie en tyrannye fo verre gebracht fal zijn, dat 
nochte defe Landen,nochte d’andere naburige Konink¬ 
rijken en Landen, die geenfms meer t’ontfien ofte vre- 
fen hebben; zijnde dit geweeft een van de voornaem- 
fte oorfaken en aenmerkingen, welke de Staten het 
voorleden jaer bewogen heeft, om tot haren groten 
laft te doen aennemen en onderhouden een Regiment 
foldaten van de Engelfe natie, om door dat middel in 
der menfehen herten te beter te doen gewaer worden , 
en continueren t’effecft van het voorfz fecours, by haer 
Majeft.belooft, welwetende, darde Spaenfeambi- 

ij tie. 
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Het twe en dertigfte Boek, *5 9 
tie, nochte hare deïïêinen, ontworpen enbeftaen in 40. 
jaren herwaerts , om den Staet deler Landen, en felfs 
dien van Engeland, te overmeefteren, niet cefleren 
Tullen, fo lang als de Spangiaerts fich Tullen konnen be¬ 
helpen met de Nederlanden tot haren ftoel van oorlo¬ 
ge ; om welke en andere Teer gewichtige redenen de 
voorfz Staten hopen, dat hare Majefteyt geenTins be¬ 
hoorlijk Tal vinden (tenminften gedurende deTen oor¬ 
log) dat hare Hoogheid, macht en rijkdommen van 
geld en menTchen in eenigen twijfel getrokken werden 
door een propofitie, welkers redenen {leunen op fwa- 
righeden van de uytputtinge haerder fchatten, en de 
verminderinge van’t getal haerder onderlaten ; alTo 
dat eyndelijk niet anders Toude konnen bybrengen dan 
een generale ontcourageringe, en als verblindinge in 
de herten van alle de Potentaten, Princen, Republij- 
ken en Gemeenten, geaffedlioneert tot de gemene fa¬ 
ke der geheele Chrillenheid ; en Toude ter contrarie 
den vyanden de moed doen groeyen en toenemen, de¬ 
welke dielhalven nieuwe hope Toude nemen om tot 
haer deflein te komen, fulks dat dat poinél van Teer 
grote confideratie is voor den Staet der gehele Chri- 
ftenheid, voornamelijk in defe gefteltenifié, dat den 
Tel ven in groter gevaer is dan oy t te voren, To ten aen- 
fien van den onfekeren Staet van Vrankrijk , én het 
vuur in’t Koninkrijk van Schotland aengefteken, als 
anderfins. En indien de Taken konnen geholpen en 
gehandhaeft werden , door vertoninge van de la¬ 
llen van den Staet der Vereenigde Provintien in ’t 
generael, en der Provintien , Steden en Leden van 
dien in’tby Tonder, men Toude wel met waerheid mo¬ 
gen feggen, dat om de continuatie van den oorlog, 
en de vermeerderinge van de laftendelTelven van jaer 
totjaer, den Staet defer Landen fich zedert het jaer 
1585. datmen handelde met haer Majeft. fich wel eens 
fo Teer beladen en vol fchulden vind, dan die was ten 
tijde van het Telve Tra&aet, en dat zedert ook veel 
meer contribuerende Steden en quartieren verloren dan 
gewonnen zijn geworden • want alfinen maer alleen¬ 
lijk Tal confidereren, dat van de foldyen der oorloge 
riet dan twe derdendeelen betaelt worden (het andere 
derdendeel onbetaelt blijvende tot lafte van ’t Land) en 
dat daer-en-boven om de betalinge der voorfz twe der¬ 
dendeelen te doen, verfcheyden Provintien bedwon¬ 
gen zijngeweelT velehondertduyfent guldens te vin¬ 
den door verkopinge der renten, en opnemingen van 
penningen op intereft, behalven alle hare ordinarife 
lallen en contributien, gelijk het Teer waerachtig is, 
en niet kan tegen gefproken werden. Indien men be¬ 
vinden Tal dat het voorfz eerde poinéb (te weten, dat 
de landen tegenwoordiglijk eens To Teer belad zijn, en 
in fchulden deken, dan Ty waren in het voorfz jaer 
1585.) Tonder eenigen twijfel is; indien daerbenevens 
overmerkt werd, dat om de fake te handhouden met 
eene goede mijne en reputatie, toteereen diend van 
hare Majeft. en confervatie defer landen, men tegen¬ 
woordiglijk wel een vierendeel meer contribueert, 
danmendede in jaer 1585. ’t Tal ook licht te oordelen 
zijn, dat de Provintien fodanige contributien nieten 
konnen opbrengen, Tonder fich meer en meer te over¬ 
laden. En alfinen daerby voegen Tal de grote en over¬ 
dragende fchaden, die d’Inwoonders defer landen ge¬ 
leden hebben zedert het voorTz traftaet, en noch da¬ 
gelijks lijden, door het nemen en plonderen van ha¬ 
re fchepen, varende op den koophandel en viflérije, 
ook de onweerdeerlijke fchaden, door de grote tem- 
peelten van het voorgaende jaer geleden in haer dij¬ 
ken , fchepen en koopmanfchappen, Telfs noch in den 
verleden maend van Meert door de inundatie van vele 
hondert duyfent morgen lands, en de belchadinge van 
vele lieden en dorpen, menTchen en vee, Tal men 
lichtelijk konnen Tien, in wat poindlen en termen de 
Provintien in’t generael en particulier geilek zijn; en 
voor To vele belangt de gedane vergelijkinge der con¬ 
tributien van de verloren Heden en quartieren met de 
concjueften, zedert het jaer 1585. gedaen, het is waer 
dat ue Had van Antwerpen alleen veel meer plach te 
contribueren tot de gemene befcherminge , dan alle 
de geconquelleerde Heden en quartieren t’famen in 
3 • jaren Tonden konnen doen, en boven de voorfz Had 
van Antwerpen blijven noch zedert het voorfz jaer 

verloren de Heden van Mechelen , Sluyfe, Grave , 
Yenlo, Gelre, Wachtendonk en vele andere ftede- 
dens, Herkten en quartieren, fulkx datmen lichtelijk 
verfiaenkan, dat alle de devoiren, die tof noch toe 
by de landen gedaen zijn geworden , geëffeélueert 
zijn met Teer grote lafien der Telve, om met behoude- 
niflevan hare Majeft. gunfte, fo wel de reputatie en 
dienfl van defelve, als van het land te bevorderen ; 
waer toe des te meer gearbeyd is geworden, om niet 
te laten voorby gaen deoccaiïen , die fich prefenteer- 
den om de vyand te befchadigen, en de landen te ver- 
fekeren, welke occafien byfonderlijk in het Huk van 
oorloge moeten aengevat worden. yÓm die inlicht, en 
voornamelijk om de verfcheyden ernliige vermanin¬ 
gen van hare MajeH. hebben de voorfz Staten fich la- 
ten induceren, om den Konink van Vrankrijk eenigen 
by ftant te doen en te fenden, achtende, na den Her 
wijfen raed van defelve hare MajeH. dat het veel beter 
was, door defen onderhand de grootfle forcen der 
vyanden te diverteren na alfulke plaetfen, daerfena 
alle apparentie eer geruïneert fouden konnen werden , 
en door dat middel, niet alleenlijk te beforgen den 
dienH van den voorfz Konink van Vrankrijk, maer 
ook van defe landen , en van alle andere geinterefleer- 
de Koninkrijken en Republijken; en ’t lal hareMa- 
jelleyt believen gedachtig te zijn, dat op gelijke hare 
vermaninge, de Staten niet gelaten hebben, in de 
grootHe fwarigheden van ’t land, tegen des vyands 
forcen te doen alle ’t gene hun eenigfins mogelijk ge- 
weeftis, gelijk gebleken ss uitdegrotetoeruftingeen 
onderhoudinge der oorlog-fchepen, die hier toegeruft: 
en onderhouden zijn in ’t jaer 88. om te beletten enbe- 
Hoten te houden (gelijk Ty door Godes genade gedaen 
hebben) defeer machtige vlote,die de vyand in Vlaen- 
deren gereed hield, om die over te voeren na Enge¬ 
land ; ook dat Ty in ’tjaer 89. op gelijke vermaninge 
van haer Majeft. merkelijke onkoften gedaen hebben 
om by te ftaen, en te favoriferen den aenfiag op Por- 
tugael, gelijk Ty ook gedaen hebben in de volgende 
jaren, en noch het voorleden jaer,op gelijke vermanin¬ 
ge van hare Majeft. in de toeruftinge en onderhoudin¬ 
ge der Oorlog-fchepen, om die te voegen by de forcen 
van hare Majeft. en den vyand te helpen belchadigen 
inBretaigne, ’t welke niet geeffeélueert en is Tonder 
groote lallen en excellive onkoften ; maer alfo geoor- 
deeltwierd, dat de reputatie van hare Majeft. en defe 
Landen daeraen gelegen was, en dat debefchadigin- 
ge des vyands daer aen hing, zijn de confentenvan 
de Pro.vintien daer toe verkregen geworden ; en ftaet 
vaftelijk te hopen , niet tegenftaende alle de voorTz 
groote lallen des Lands, en de jaerlijkfevermeerde¬ 
ringe van dien, dat door Godes genade de Taken noch 
eenige jaren Tullen konnen op den Tel versvoet gemena- 
geert en gecontinueert werden, indienmen den Telven 
ïoop mag houden; daer ter contrarie te vrefen Tonde 
ftaen, indien men aen de Staten der particuliere Pro¬ 
vintien , Steden en Gemeenten van dien , openinge 
moefte doen van de voorfz propofitie, dat de Gemeen¬ 
te eenig achterdenken Toude vattert , en onwilliger 
werden, en dienvolgens niet alleenlijk niet geindu- 
ceert konnen werden, om te bewilligen in de begeer¬ 
te van hare Majefteyt, maer daer door ook ongefint 
werden, om de contributien, nodig tot ’s Lands be¬ 
fcherminge ter Zee en te Lande, te continueren, of 
op nieus in te willigen, temeer, indien dc contribu¬ 
tien To niet fouden mogen gemenageert en aengeleyd 
werden , datmen eenige exploiclen van importantie 
tegens de vyand Toude mogen aenvangen; allo in fui¬ 
ken gevalle een yeder oordelen Toude, dat de Landen 
fich alleenlijk op de defenfive houdende , men den 
vyand Toude willen laten alle’t voordeel, ’t welke op 
hem verkregen is geworden, en men Toude den Staet 
wel haeft in groter confufie Tien, dan die oythierte 
voren is geweeft, ’t welke niet alleen ftrekken Toude 
tot feer groten ondienft van hare Majeft. en dele Lan¬ 
den ; maer ook tot Teer groten lader en difreputatie: 
mits ’t welke, en gemerkt de voorTz Staten defe valle 
hope hebben, dat de voorTz doorluchtige Koninginne 
van Engeland , wel en behoorlijk onderricht zijnde 
van dit Huk, niet goed Tal konnen vinden, dat de 
voorfz propofitie gecommuniceert werde aen de Pro¬ 

vintien . 
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vinden, Steden, leden en gemeenten van dien, ge¬ 
lijk noodfakelijk gedaen foude moeten worden, m- 
dienmen een ey ndelij ke refolude op defelve begeerde ; 
fo verhoeken fy op den voorfz Heere Ambafladeiir, 
dat hy aen haer Majeft. fulks wille vertonen de rede¬ 
nen hier boven vervaet, en andere, die hem breder by 
monde verklaert zijn geworden, dat de dienften en 
ondienften, diemen daer van te verwachten heeft, al 
voren rijpelijk mogen aenmerkt, ondertaft en over¬ 
wogen werden by hare Majeft. en haren Rade, op 
dat men in e^n fake van fuik een grote importantie en 
gevolg mach procederen met alle behoorlijke confide- 
ratien, gelijk betaemt tot de meefte eere en dienfte 
van defelve , en van defe landen , ondertufien hare 
Majeft. verfekerende van de gefonde en goede intentie 
der voorfz Staten tot haren dienfte. Aldus gedaen en 
befloten ter vergaderinge der voorfz Heeren Staten 
Generael, inden Hagein Holland den 19. April 1595. 
Onder ftond, ter Ordonnantie der voorfz Heeren Sta¬ 
ten. En was ondertekent. C. Aerffens. 

(Foi.28.) «©nttembefc felfbe tijb ïjecft bcfBatftgrabc ban 
^abJefebercn D:ief gefcD?ebm aen be Ijecre giacob 
ban jjlMtoep (ffóalbere) een eöelmanbanl5oo2m(v 
eci‘tijöS|ljn pupfgcnoot en boe in ï|ollanb gebutoc* 
IiUït / Doet in Op betpadt bat be Staten ban b’anberc 
Jtoobintientodgefint fcljcnen te toefen tot bereentm 
ge/ met be Staten bet ©ereenigöc^obtntten/ en 

eeniae nteeitbe battet feet goebe appatentietoe toao/ fomcn 
toaojee* maet ben anberen eeno modjt bomen te fpjdten en 
fielt / öaee malftanberg meninge boten: be heeren ban HM- 

1JjjL toen toonbe befen ü2icfaen be Staten en fijn €rcell. 
bur0tom« en na Deliberatie baet op gcljotibcn / tébetoïlligt/bat 
munnatfe 3©octü2 dpeobonté liefbelb/ eettftbö Canceltec ban 
Bcöouöeii 25jabanb en jiBaes / met eenen ^eccetarté ban ben 

Hertog ban lerfcljot tot itëilbelburg in Eelanb 
mocpten bonten ; en ban be 5ijbe bet <0eimteetbe 
jftoobintien pebbcn fijn €itell. ben (Ctefotiet ban 
Edanb/|BC. (^acoD ©aïft/ en ben ïïaebbDect ftocté/ 
Oen 00b albaet gebonben/en baet toett ben i4.lp2ilté 
cenige communicatie geljouben: .ïBaet alfo fijne 
€rcdl.3iBauuittu?s ban^aftbu bedlom / bat fpïM 
ben niet ban meningetoaren te öanbeïen fonbetben 
Jkoninft baet in te begrijpen / fo Oeeft befelbe fijne 
Ctcell. beehlaett / bat be meninge ban be Staten bet 
©eteemgbe^obintien niet entoaoteOanbelenmct 
ben üonmb ban Jjpangien / maet tod met be 
ten ban be anbete ^obintien Date nabuten/ mits 
bat fp bp contracten berbonben toaten met anbete 
Woningen ; ooft ftenbenfp ben üoninft ban Hifpanien 
fo betöittett en betjïoo^t op Den lupben / boot pet om 
gdijftbat Dp (ten onrecpte) toa.0 ptetenbetcnbe bat 
pcmgebacntoas/ bat Op bat nimmetmeetenfoube 
bergeten/ foDpmet getouftte gefcpnften en berftla= 
ringen genoeg te bennen gegeben Dabbe / fulfts bat fp 
Den op fobanigen toebe niet en ftonben bettoutoen/ 
fonbctbngc Detotjle ben ï&oninft bat pietert boo2 Dem 
Dabbe / ’t gene be €peologanten ban biet 3pbe tot een 
bebmantelenuitbomfteDabben,- quod hereticis non 
htfervandafides, Datmenaen be ft etters geen nou 
toe noeb belofte en bcDoeft te Doubcn. l^ict op beeft 
be booify Cancelier gcamtoooiö / battetniet beftoo2? 
lijft toas/ bat be Staten Dunnen Hioninb buntenben 
toebe Hupten fouben/ en bat men ban fijne Majeft. 
fulb geboden niet beOootben te bobben/ bat ÓP fijne 
ttoutoe en belofte/ bie pp penlteben bp ben toebe toe; 
feggenfoube/ met foube pouben of baet in menebig 
toefen fottbe / DP toas een goebettieten ^eince bie 
fijnbetonbetbanen todbaert focDte/ en bat fp geen 
anbetbermoebenban pcm en bepoo?ben te Oebben: 
^e 3toince|Baurttius cepïicectbe / bat be Staten 
bet ©eteenigbe ftoobimien fulfts toaten getefolbcctt/ 
batfe met ben i&onmft in geen Danbelinge begeetben 
te tteben; maet fo bc Staten Dan b’anbetc 3ijden met 
DenlupbcninDanbelinge tteben bjilben/ fo toaten fp 
beteeb infgdijftr met penlupbcn in een opretpten 
D2ebe te tteben/om be oo2loge upt aHc be fftobintien te 
bannen / en Don al f famen met ben anberen te Dctcc- 
nigen en bat Dot boo2 ben tegentooo2bigen tijb niet an- 
bet0 bonbe toefen; maet baet toatc te DetÓopon/ bat 
Dcranbctenbe ü’oojfabo be.0 mifltoutoenp / be faben 

IV. Deel. 

metbertiibbetetmocDtonfnctcberert/ alfmen fpcuts 
becenoprccijtcmopningeen gemoeb. <Crmbelijb alfo 
be vöcbeputeerbe Dan bc Staten Dan b’anberc 5pbe 
genen anberen lafï Dabben/ ban om D^ebe te maften 
upt ben nacrn en Dan toegen ben Iftomnft Dan 
gien/ of ben felDen baet in te befïupten / fo iö befe 
t’famenftocftinge te Dergccfb getocefl/ en 3ijnongc^ 
banet fafte DjucDtolooo gefcDepben/ alfo be ^taten 
bet ©eteenigbo janhen genen fmaeft baet in Dato 
ben/ batfe met ben üoninft fouben moeten Danbe^ 
len; boeïj toctbe DonbitaffcDcptmebcnegcDen/ im 
bien be afgcfcDcpbene pioDnmen Deliefbe met be 
Beteenigbe IdioDintien ficDtoDJiilenDeittnbon/ tot 
DotbipDinge cri uptftenngcbanbcb2ecmbe ^pacnfe 
natie upt alle be geDoele ^ebcrïanbfo ^2oDmt»cn/ 
liutfenburg en ï^oog-jöourgonhicn baet in öegre^ 
pen/ bat in fulften geDallo be Staten bet Bercaïig; 
be ïtoobintien ftctepb toateninDanbelingetotrebcn; 
nocDtoetbcDoo2gef(agenbatmeuin be Heütgic cgene 
Doranbecinge foube maften/ maet bio foube ftluDen 
tet bifpofitie Dan dfte ^oDintie/ fonbetbataiibete 
Daer beo fouben ijeööen te üemoepen/ en alfo 3ijn be 
(üjefamen gefcDepben: be iBacgutj Dan ^aDee 
fcD2ijft baet na toebetom ïjieu Dan aen iHalbeen in ’t 

ftenbe/ met pafpoojt D002 cenige perfonen / bio tot 
bien cpnbe in ©ollanö ftomen fouben. <Dc Staten ga- 
Den iBaltoep lafï om t’anttooojben/ bat betoijlmen 
toifïe bat ^paenfe ^nfltumenten ficft in ’t ftelenb Dan 
befen Oanbel mengben/ men niet gefmt en toarcin 
eenigc Danbelinge te tteben/ ban met bc anbete éno; 
DinticnDatc naburen alleen/ en fonber be 
giaettp/ entébaetftpgeüleben. rJft Deftftc een toicf 
Dan ben (Ctefotiet JBaSft uitiBibbeïDutggefienDan 
ben lefien 5Hp2il 1595* toaet Danb’opfcD2ift toaoaen 
mijn ieeten/ mijn ïfcete ben 3tbDocaet Dan ^0u 
lanb/ tnbentoelftenDpDctmacnt Dan be fafte Dairbe 
Dopagie Dan 3©epgatp / en Doïgen baet in befe imm* 
ben: ‘<©en roep Dan be communicatie Dan ItiefDdb” 
té groot op b’anbet 3?jbe / en toetb baet Dan be <02a? ” 
Dc Dan dpucmcö uptgegeDen/ bat fulfté gefclnetté/ ” 
ten Der foefte Dan bie Dan ^oïlanb en Eelanb. ^jtem/5» 
bat ben hertog Dan 3ferfcftot / iBatgui3 be l^aDeten/ ’» 
en <5?aDc Dan ^oltc baet op na Bollanb foubefto^ *’ 
men/ Doetoel gefepb toetb/ bat fuifts ben ^pam’’ 
giactto fufpect to ,• ift bucDte batmen in ©2anftnjft en ’1 
€ugclanb baet Dan toeet te fpjeften/ fo ooft^atllp ” 
baet Dan fcl)2t)ft upt Calté. 

■^toianuODan |Beetöeeft/CD?omjft-fcD2ijDet fint- 
toerpen / fcDftjft ooft bat be fjollanbers en Eelanbetë/ 
en Dunne Donbgenoten te befen tijbe / bat te Dettoonbe^ 
ren toao/ te tabe 3ijn getootoen om Dan pepo te Danbc; 
len/fenbenbe tot bien epnbe eenen ^pangiaett/bie lam 
gen tijb in Dunnen bienfï toaö/ aen ben ^aDc Dan 
JfuenteO/ om Dem te Dettoimgenbatbe^ollanbeité 
en Donbgenoten Dan fin toaten / Den met ben Bomnft 
Dan ^nangien te Detfoenen/ al toao ’t bat fp be gefan^ 
ten Dan ben Jionmft Dan Btanftrijft en Éoninginne 
Dan €ngdanb boob-Dpanben Dan ben l^oninft Dan 
^pangien/ in Dun lanb Dabben/ en op bit DalfcD fom 
bamenr/(’t 3p uit guabe onbetticDtinge of moettoillige 
ontoaetfteib)gaet Dp Dooitö en fielt eenige ootfafte/toat 
bic ban H ollanb en Date Donbgenoten öetoccgt om fuU 
ftc Danbelinge aen te foeften/ en DetDadt Doo2t.o bc falie 
eenfbeeté na fijnfantafie enpactyblgljdb/ aiotefien 
té in fijne Cuonijfte pag. 81 r. 

3Bant contrarie bit fcDtijDcn iotoaetacïjtig/ bat 
niet bie Dan Ijollanb en Eclanö / befe Dp-een-ftomtle 
DeDDen Derfocljt / maet io Dan b’anbet 5ijbc DerfocDt / 
ooft DeDDen fp nopt betftlaert batfe gefint toaten Den 
met ben ïioninft Dan ^pangien te Detfoenen,- toant 
tet contrarie io toaccacbtig/ batfe met ben Doo2f3 Mo* 
ninft/ bie fp D002 onDetfoenlijft Didöcn / niet en De; 
geeröcn teftanbclcn/ gelijft iBeerDecftbacrna/ ficl) 
fdfö conttatietenbe/fdté fepb / en Doegtet Dp / bat Den 
fuïr DctDoben en omtaben toaö'uanbenfiomnftban 
©2anftri)ft en Iftoningimie Dan €ngdanb. 

€n tot ftlactbet Detotjo / bat be %ctcn Staten 
bet ©ercenigbe ^jobninen niet DeDDen DerfocDt met 
ben Sfoninft Dan ^pangien in onbcrDanbdinge tc 

m> tteben/ 



.^8 s>° Het twe en dertigfte Boek ? 
ttebcü / fo tö ooit biaetatHttg / bat öe ©?abe ^prrton 
ban bet Hippe/ eenen ©octo? Jftnaufi/ met €ce= 
öentte-bjteben gefonben Heeft eenen b?tefbanöen 
ïicpfci* aoöolpfiuö/ Hebbende ’t opfdptft aen öe 
ten ban ©ollanb/ öetodbe öe toppe ban beo boo^ 
noemden ikepfers b?tef aen öefdbe Staten öebbenöe 
gecomnumiteect/ Hebben beiitaen bat befefabemet 
bic ban Rolland tn ’t partttuïtet/ rnaet öc lieren 
Staten ©encrael acngmit/ baecom fp ben feiben 
t?2ief aen be ï$ceten Staten ©enctael Hebbenober^ 
gclebert/ öte aldaet m Haeriteöcr mefentte / alg toe? 
fenbe een meöe-ltö ban öe lieren Staten ©enetad / 
geopent en gdefen tö, tttbjeifeenb?teföe&epfertpe 
3©ateft.öcn©?eöe/ daer Hp enöe©o?ftenen«gtem 
ben ban ©uptgïanö (ftfpöft feet na te berlangen) ïjer? 
teïp tg recommanderende/ op batöe gdjeele ©tefc 
fienHctötotpepggcb?acHt5iinöc/ fijne 2kepferl.,fBa= 
ieft. tc baerötger Hulp en bpfianö tn ö’oo?Ioge tegen 
beit €rf-bpanö ntotfit gefefiaft toerdem €>p bjdb 
fcH?tjben ban be Itepferl. Höajeft» be petten Staten 
©enerad alöug geantöJOO?t Hebben: 

Jllder-machtigflt en oveywinntlijkfte Kjyfer, 
genadigfte Heere, 

^(cftoaii T^En Grave van der Lippe heeft den Doftor Knauft 
öe .ètaten &Jr met Credents-brieven aen ons sefonden, dewelke 
aen &cCat'1 Ult uwe heylige Keyferl. Majeft. bevel ons deflèlven 
ïtÉpffr. brieven gelevert heeft, houdende aen de N- Staten 

van Holland, en met eenen gerecommandecrt den 
pays, van uwe heylige Keyferlijke Majeft. en de Vor- 
ften en Stenden van Duytfland grotelijks begeert. Nu 
hoewel ’t opfchrift van de voorfz brief niet aen onfe 
vergaderinge hield, maer aen de N. Staten van Hol¬ 
land» ’t welk maer een van de Vcreenigde Provintien 
is : Nochtans fo uit eerbiedinge, die wy uwe heylige 
Keyferl. Majeft. gaernedefereren, als om dat den in- 
houd van den brief (want de gefant van den Grave van 
der Lippe heeft ons de copye daer van gecommuni- 
ceert) eygeritlijkdegeneraliteytbetrefte, als ook om 
datdenGraef van der Lippe dieaenonsgeftuurthad- 
de; hebben wydefelve j met confent van de Gedepu¬ 
teerde van Holland onfe Mede-broeder, opgebroken, 
doorlefenenrijpelijkoverwogen, gelijk datd’impor- 
tantie der fake vereyfchte. Wy en konnen dan niet na¬ 
laten uweheylige Keyferl. Majeft. ten hoogften te be¬ 
danken voor fijn vaderlijke forge over de gemeyne ruft 
en heyl der Chriftenheid, en fonderling defcr Landen : 
en daer na defelve uwe heylige Keyferl. Majeft. feer 
ootmoedelijk te vertonen, dat ons niets liever noch 
aengenamer is, dan dat wy eens een eynde vandefe 
bloedige oorloge, waer mede defe Landen fo lange 
jaren na malkanderen gedrukt zijn geweeft, mochten 
hen, en dat wy niet meer en wenfehen dan dat Neder¬ 
land, door het wegtrekken der Spangiaerts en andere 
vreemdelingen, weder in fijnen ouden glants en voor- 
fpoet geftelt mochte worden, en de gehele Chriften¬ 
heid bevredigt zijnde, uweheylige Keyferl. Majeft. 
te veerdige fecours mocht hebben in den krijg, diete- 
gens den Erf-vyand gevoert word. Maer gelijk wy 
verhopen in dat voornemen met Godeshulpe te fullen 
volharden, alfo betrouwen wy ook dat uweheylige 
Keyferl. Majeft. en d’andere PrincenenRepublijken 
van Chriftenheid eens gewaer worden, en oekennen 
fullen de hartnekkigheid van die vreemde natie, de¬ 
welke hooveerdiglijk onder eenen gemaekten dek¬ 
mantel van Religie, na anders niet als na de tyrannije 
van de gehele Chriftenheid trachten. En daer is gene 
hope (’t welke met verlofgefeydzy) vandeChriften 

(Fol. 29.) forcen wettelijk en volftandelijk by-een te voegen te- 
gens den vyand van deChriftennaem, ten zy dat die 
iioute eergierigheid, dewelke ftaet nadenondergank 
van alle de gene die de natuurlijke en wettelijke vry- 
heid beminnen, ftrengelijk gedwongen word. On- 
dertuflehenhoefwaerhetons, en den genen voor de. 
welke wy forge dragen, vallen foude met den Span- 
giaert en lijnen aenhang, of een ander in fijnen naem, 
van pays te handelen, dewelke ons in een fwaerder 
oorlog fteken foude, en twijfelen wy niet of uwe 
heylige Keyferlijke Majefteyt heeft dat ten vollen en 
genadiglijk verftaen, fouyt de redenen in onfen brief. 
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in Januario anno 1591. aen uwe heylige Keyferlijke 
Majeft. gefchreven, vervat, als uyt d’antwoord die 
wy den Baron vanReyd, uwe Majefteyts Ambafla- 
deur, in defelve fake gegeven hebben j en voorname¬ 
lijk uit de particuliere argumenten, die wy het verle¬ 
den jaer verhaelt hebben, aen, of tegen den doorluch¬ 
tige11 Prince enHeere, hoger Memorie, uwe hey¬ 
lige Keyferlijke Majefteyts broeder, den Ertz-Her- 
toge Erneftus. Zedert alfo de aftien der Spangiaerden 
niet alleen niet verbetert en zijn, maer door de con¬ 
tinuatie van geenfins betamelijke, ja vervloekelijkc 
praéti j ken meer verflimmert, als oyt te voren, ja fo 
feer datter ook nietdealderminftehopeis, datwy of 
by den Princen, met dewelke wy in vrundfehap en on¬ 
derling verbond ftaen, of by de gene, dewelke daer 
interen: by hebben in defe Landen, eenigfinsyetfou- 
den mogen verkrijgen, ’t welke het voornemen van 
uweheylige Keyferl.Majeft. conform foude wefen : 
Daerom is ’t, dat wy uwe heylige Keyferl. Majeft. oot- 
moedelijk bidden, dat defelve gelieve d’importantie 
onfer redenen met een onpartijdig gemoed te overwe¬ 
gen , en npchte fich, noch de Keur-vorften en andere 
Stenden van het heylige RoomfeRijk, dewelke laft 
hebben, nopende de gepretendeerde Pacificatie, wijder 
hier in laftig te vallen; maer genadigft de hand daer aen 
te houden, dat de voorfz eergierigheid der Spangiaerts, 
fo gebreydelt mag werden, dat de Chriftenheid, en 
voornamelijk defe Landen, mogen verloft werden van 
de vrefe, die fy met recht van hun hebben. 

Grootmachtigfte en onverwinnelijkfte Keyfer, ge¬ 
nad igfte Heere, den goede en Almachtigcn God wil 
uwe heylige Keyferl. Majeft. tot heyl der Chriftenheid 
lang gefond bewaren, en gewenfte vieftorien op den 
vyand verlenen. Gegeven in onfe vergaderinge bin¬ 
nen ’s Gravenhage, den 12. Junij 1595. nieuwen ftjjl. 
Geparapheert, Sloot ut. Onder ftond, uweheylige 
Keyferlijke Majeft. feer ootmoedige dienaers, de Sta¬ 
ten Gener ael. 

D€ ©?abebanf«emeg/ naöatBpCSatfeletge^e 
toonnen Hadöe/ gdfife berfiadt tg / Heeft fijn?3" 

Hcgcc gebtacfitboo? ©oudang / een ^§tab feet ötep JStoSte» 
gdegen tn ’t lanö ban Hlctbopö/ meec ban ccrngc feab ian?. 
ban pttat*öic/fp tuaö met Kabdnncn cn 53olbJcd»cn 
bJdboo?ftcn/ fjocbjclbcmuurcn tnöactfdbcnftoaïi 
3ijn; öactlcpöcenïsafictf aenöcpöena ©2antmjb/ 
ï)ct todfic mt biec heftaet / öc ^tablcpb 
in ccn bïalt bdb/ cn boeg Ocnefmc ban bctccbtctócn 
ban^ucp/ 3irn baec gtaxtitcn conbom bol bjatecö/ 
beljalbcn öte ban ’t hafled / aünact ’t fdbe ont^ 
biecht mit^öact ftoegte: ©p !jcthaffcd!agöc^cc>- 
u ban ïtonjap/ ccn tbtccöc btoebci: banbcit<6?abe 
ban <©tjnant; be (6«?abe raeb gcHonbcn Hobbcnbc 
toacrmcnbc fiab bef! acntaffcnfoubc/ ïjetaeu 
bt)^ ban ©alcnttin be ^aibtcti / -iccrc ban ïa Jföotte/ 
bic ban ben Sfoninh ban ^nangien gemadtt 
©i?abc ban Cödbccguc/ «23enecacl ban’t geftfyut/ 
batmen acn bc 3iibc ban bet itab fulbg beft boen 
fouöe/ entotüenbeöactombcnió^uïij bcbnatljtö 
tnbeiBancftHtjn/ beftepgen öepmetfeöactmenbc 
batenje befl jtdim fouöe / tb’ W met een mufguet^^'öo 
hogel getteft getoojöen boben fïjntecötetooge/ 
menöe aefttee aen fijn Hooft toebet tipt / toaet ban pneucaan' 
op (taenöe boet booö tet aetben biel ,• P baaö een oub 
en erbaten brtigo’man / Haööe lang b’oodoge gcötentj 
bjant tn ben tare 1557. toab lp al Capttepn ban een 
baenbeï a©alcn boo? ^ ©tunttn: bp tiiöen ban ben 
hertog ban afilba/ toetö HP Colonel gemaebt ban 
een 3©alfcö Regiment/ en bn tpen ban ben <0:oot- 
ComntanöeutbJecbHP ©ionbetmut ban <©;,ebelüK 
gen/en alö baer na bataten «©enerael met ben 
te ban ©rangien/ en öte ban ^oilanö en ^elanb 
gemaeht Habben öe ^attfttatte ban ©ent/ en öc 
^pangtaetöen boo? bpanben Habben berftïaeit/ 
toaö ïjp aen öe Staten jijbe/ en beftHoot Hot ha- 
fleel ban ©ent: ntaet bp tttben ban ©on ^oHatt 
ban ©oflendjb/ Heeft bp toeöet geltofen be 3ijbe 
ban ©on ofjan / en b?atHt aen öte ynbe be fteöc 
ban ©?ebdtngcn / tot bergdömge ban bjellten btenji / 
©on goban Hem bebejltgbe tn fijn ampten ban 

©OlO' 



* 5.9 5- Vervolg der Nederlandle Oorlogen. SP 
Colond/ en ïjet doubemcmcnt ban <02ebelingen/ 
en 43cnc':adftpap ban ’t gefcput/ cn t’jcbert ispp 
éïtrjtö aen be 3übc beo üomnïtö gebleben / poetod pu 
niet feer gdulthig in fijn crplotcten gctoecft ra; toam 
pp berffpepben aeitflagctt / tod boo^ficptig actige# 
lepb peöbenbe/ pent cbenbjel fadgeerben/ cntocrb 
tot Diberfe repfen in öefeïbc gequetiï. gjn ’t bcfto^men 
banpet jpori^IupS/ berïoo?pp fijnen reepten arm/ 
in recompenfe ban ’t boeit» ben^onmP pent gaf pet 
Commanöeurfcpap ban Cftepa / cn ben hertog ban 
$arma/ biepem in grote aeptinge pabbe/ pet^u# 
perintenbentfepap ban ©iaenbercn : |Bet fpne fïa# 
ten 5pn na fijn boob bootten bpf perfonett ban rjuali# 
teptj pet Regiment of fpnColondfcpaptoctbgege# 
ben aen naonftctir be Ia Coquelle/ fyn Eieutenant 
Colonel/ be compagnie ban mannen ban Voapcnen 
aenbenCpabeban <§ota • pet <6oubemement ban 
«Epebdittgen aen Hêonfteur be<0arnebalfpnen,Hc# 
be / betodhe lange iaren fijn 3£uptenant getoeeft toas 
in bie plaetfe,- pet «guperintenbentfepap ban ©lacnbe# 
mtaenSiopanbeRibas/ Ctoubemcttt ban^lups/ 
en pet «öeneractfcpap ban ’t gefeput aen jIDonfieur be 
25aïanfon/ <0?abe ban Baratr/ btoeber ban ben 
fBarqut5 ban ©arambon; fult bat pp boot fijne ^ta* 
ten bed rijfcbommen bergaerbe/ en Poept berfepep# 
benHeerlpPpeben/ bie Pp ben ïsoninP tn een Cpaef# 
fepap beranbert toerben ,• pp pabbe maer cenboep# 
ter/ bic itotf aio fp pouPacrtoas: pp toas tod een 
ban be PlocPftc Capitepnen bie aen De ^paenfc 3pbe 
toaren / ban toas feer pobaerbig en tojeet. 

^e <öeabe ban JPiemes en t gepeeleEcgertoa# 
ren routoig om fpn boob / botp bat bergtnP PcptdijP 
aisnagetooontc; na fijn boob Voertcr gerefolbeert/ 
Datmett pet Pafted cerfï foube öefpemgen / baerom 
pet bolP bat in be 3©epen en aen be rebiemt lag / baer 
ban baen troPPen / nemenbe in een piaetfe bie ronbs# 
om met aerbe acngepoogt toas / een BaïPonct-fcpeut 
berre ban ’t Pafted / 30nbe een feer gelegen 002b/ 
aio pcbbenbe Voater eneemgepupfen/ tuffepentod# 
ïte plaetfe en pet Pafted een pooate of peubelPen toas / 
’t VodP be mttllcrije genoeg ïtonbe bebjijben / bit 
toerbe genomen tot b’alarm-plaetfe/ en bacr Voer; 
be een 5p02t gemaePt om bie te bcrfePcren, baer Voer; 
ben 00P ttotp tloec ipotten gemaePt/ om bie te be? 
feputteu b002 bc jprancopfcn / bic be plaetfe foube 
brillen ontfetten/ notp toerbe een jpoat gemaePt aen 
be noo:b-3i)bc ban be ^tabft todlt pet grootfte ban 
allen toas) om be rebiete en be paffagienapetlanb 
ban SürtpopS te bebtaren/ tot betoaringc ban ’t Vod? 
Pe 1500. mannen baer in gdepb toerben; benbooj# 
toept ban be 2Hpp?ocpen is pet regiment ban 3Don 
SWottfo te beurt gebaUen} en alfo ben Colond niet 
Vbd te paffe en toas/ peeft ben Sergeant .iiBajte / 
H^nan Cello ftete Carero/ bon laft baer ban op 
fiep genomen: ^paenfe Regimenten/ bie00P 
gepolpeit toerben ban be gsourgonbife en 3©alen/ 
imoepten met fulpen blijb/ batfe na ttoee nacptens 
acbepbs gePomen 3ijn aen be gcbePtc ftrate of gal# 
berije / uit toelPe fp ben berben nacpt be bdegerbe 
berbeeben/ pen aftoïnnenbe cenPlepnRabdtmPen/ 
baer bleben ontrent 60. folbaten ban bie ban iriti# 
ncn/ 00P bele ^pangtaerben en ban be natiën boob 
en gequetft/ onber VodPc geVoeeft is c>on Cialmel 
be ^otomajo?/ een Capttepn ban^ourgoignonö; 
be ^pangiaerben bit RabaltjuPen geVponnen peb; 
uenbe/ pebben paer fterlt gemaePt/ en aïbaer ge# 
plant bete ftuPPen geftputë bp be Pant ban be graept 
peit 22. giulp bes nacpts/ 3P bacr een Deel fol# 
baten binnen gePomen: mibbdertijb quant fföon# 
fteur ©ilarS/ 3Cbmirad ban ünaïtPrijP met 400. 
uptgdefen paetben/ uit bon 5fibel ban5|o?manbien 
mttneit ^mtens / befgdpps ruften be C52abc ban 
puttpol/ be ©ertoge ban bouillon en ben hertog 
ban feeberö / paertoe om <Doudano t’ontfctten/ 
di naberbe baft na aen pet ^paenfcPleger/ ineen 
poep genaemt ©ercbillc/ ontrent anberpalf mple 
ban -©ourlans/ en men begon befrpepbelijp t ont# 
oePPen df troupen paetben/ bte men aeptebe on# 
trent 1500. fterlt te toefen; be belegger o’ toaren feer 
ronfups/ en beeefben bat fpopbequartiercnfoubcit 
aenballen/ Vpaerom fn alle be bagagie / bie afgepaPt 

IV. Deel, 

ftorn/ nabe alarm-pïaetsfonben/ b’VodP be dfrait## 
copfen fienbe/ meenben batfe ontVoijfdpP opbealseit; 
be <£5?abc ban j?acüteö fienbe batfe refoluteïpp na 
pcnUeben tocquamen / oebonneerbe öatmen bc 
toacpt ban bc tccncpccn berfterPen foube/ cn bat# 
men tot onberftanb ban’t grote jpott/’t VodP b’alarm- 
plactfe berfePeröe/ ecu cfquabaon ban boctboiPfou* 
be f02mercn ban 2000, man/ met bier palbe Car# 
touVoen/ mitfgabersnotp een Plepn bliegenb’ efqua# 
b2on/ altemad ban ^pangtaerts/ om t'emplope# 
ren baer ’t ban nobe toefen foube/ ’tbdepb ban pet 
groot efquab?on tocrb gegeben aen Con ^uguftpn 
meria/en ban pet bliegenbe aen be Capttepnen llon# 
fo be Ribera/ jprancifco 3Dega be .ïiBenbofa/ €0|t# 
treraö/ Rofabo cn <©on ïBebio bc *6uebara. ^en 
Euptenant ban ben 3ödb-,ïlBacrfcpalP <£3enerad 
<0afpar Capena/ toerbe geoibonnecrt omfiepmet 
ioo®. v©uptfenopbc^llarm-plaetfe te pouben/ om 
pem met be fdbe of een gebedte ban Dien fiep te ber# 
boegen / baer ’t pen geojbonnccrt foube toerben: On# 
bertuffepen qttamen be jfrancopfen bajt aen marepe# 
ceninbefeo’bomtamic/ ben 3fbmirad©illarspab# 
be ben booi-toclit met fijne Hoopmannen/ cn 100. 
Curaffiers ban IBiccarbte / 5ljnbe berbeeït in ttoee 
popen/ b’cene ban 100. en b’anber ban 200, paer# 
ben/ iBonfieue ^afebal boevöcbenTifiböel-totpt/ 
inbetodPe ontrent 300. paerbenuit#i£farbientoa# 
ren/ attemad in cenen troupe/ be refle 30nbc6oo. 
Curaffiers berbeeït inbijf troupen/ toierben Pdenb 
Pp ben hertog ban bouillon en be ^abeban^im# 
pol: Bepalben Defe b2ie popen / toarenber eenigc 
troupen ban 3Crquebupers te paerbe en Oaagonberb/ 
bteboo2pberpooptroPPen/ om ben fcpcrmutfdaen 
te bangen; aen paer reepterpanb mar cpeerbeit 1200. 
uptgdefen mannen te boet/ uptbe Regimenten ban 
CPampatgne en petarbte/ «effens bctodPe ooö 
toaren 20.tongenen gdaöenmetantunttieitban002#XFo1,*°'! 
loge/ bte fp met pet boetboiri poopten in be ^tab te conVSa11* 
toengen/ en ban toeberom te lieren/ toaennfpmtn# im, mn5 
bet ftoarigpdb maefeteti ban pet legergcpedopte ^ouciancf 
ffaen. <©e <02abe ban .faentes fienbe bat beifran#^"^*^ 
copfen fo tta-óp toaren/ bebe bemannen ban toape#öfn ÖX 
ncn acn be reepterpanb upt-treltlien / en belicpte rup# pn. 
terpe aen be linöcr-panb / cn.pp boegbe fiep in ’t mib# 
ben / mareperenbe alfo na be 5praneopfen toe / Pp 
fiep pcbbenbe ben fèoninltUjPen ^tanbaert / en ber# 
gefdfepapt 3ijnbe met be Compagnie ban ^anepo 
be Sima / met alle ’t bollt ban qualttent ban fpn 
Hof / eenige ban bctodPe toaren ben Hertog ban 
^umaïe / fBonfteur be Rofnc / bc H>Mtcn ban" Cpi# 
map en ^ibdü'no / be |Harqut3 ban Barraten/ <©ott 
Slonfo be iBenbofa/ «^teppano b’^lbarra/ <J3oit 
Siopan be ^atamome / gjopanbc<6ufman/ Sar# 
tpoïomeobeCo2talba/ Sergeant ,ïlBai02 bandon 
3Hntpomo bc üpiniga/ en ontrent 25. of 30. <0ere# 
fOHtieerbe Capitepnen; be mannen ban toapenen 
met be Cfeabe bah moffit/ bic bacr ober comman# 
beerbe/ fpaepben fiep terfïont tipt bleugds-toijfe/ en 
bleben fïüfiaen/ be litpt-getoapenbe ruptcrije pab# 
benfobdetijbSniet; toant alfo be ttoee eerftetrou# 
pen (toaer ban b’eene beftont upt be Compacmien ban 
2ilonf0 be .ïBonbjagon en <Don Imbeofio Üanbtia# 
ito/ enb’anbereuptbcCompagmen banben^jabc 
‘llonfo iBomeCutuïo cnben ^2abe franrifco Bel# 
liofo) op be plaetfe quamen / toerben fp befpjongen bn 
begrotetroupeban bcn^bmtradBtllars/ betodbe 
pun fofeüiiP aenbiden/ batfe terponb be blucpt namen 
en be rugge Pcerben: <Bon Cparlos be Caloma / 
bie be berbe troupe boerbe / ftcnbc befe onotbenin# 
ge/ en bat be troupe ban jSafeVul ter $ijbenaftrob 
aen paer reepter 3nbe/ om baer na ban ter 3ijben 
aen te ballen/ peeft fonber ïafï te bertoacPten baer 
op aengeballen/ met fullten furie en refoluptpeib/ 
battet terftonb bde ^rancopfen beu 3abeï rupm# 
ben / en b’anbcre Peerbert ben rugge met bollen 
loop/ aen üepbe 5pben blebcnöer eenigc boob; maer 
ban be Hranfen meeft. “Joc Cteibe ban 5puemes 
penbepet quact beboir/ bat fijne eerpe troupe 3fan# 
eters gcbacn pabbe / en ’t goebefucces ban be trou# 
pe ban <Don CParlos / öcbaï <Bon ^aitcpo be 
3tuna ftep mebe panbgemeen te maliën / cn ban 
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4° Het twe en dertigfte Boek, 
ter 3s jöen aen te ballen / op dc troupe ban ben ?ïönn 
rad ©tllarö / bic ftcft begebcn pabbe om d’ecrpe 
troupe te betboïgen/ ’tmdft ^antpo bébe/ en pp 
met eenige ban b’eerpe btaften pare landen/ ftloefte; 
lijft ton ter jijden aengtypende be laetpe troupe ton 
de pondett Curaffiera ban Btllacö / bie baer in per; 
foon bp maa; baer bicbender ban bepden 5ijdcn eeni# 
ge dood / en <Don ^mtcfto metd met een pipool in fijn 
flinftet 3tjde gequetp: €n alfo ^on 2lmb?ofto Ham 
bdano met be rcpe ban be licfjte rupterije acnquam / 
beeft ©illarif begonnen otbte te flellen om bequame; 
lijft af te mijftcn/ 5ijndc beb?cep boo? pet ^paenfe 
boetbolft / ’t mdft pp pem faclj naberenbe / en alfo pp 
eenftloeftfoïbaetmaa/ faclj pp toel bat pp bedoren 
foubc gaen/ ten mate pp eenig ertrao2dinaria ge= 
mdd bebieef/en baerom aen ben ïgettogc ban ©ouil; 
Ion gefonben pebbenbe om 150. Cutapïera/ bie 
pem datelijft gefonben metden met ben Ctobe ban 
©elftt : ben 3ibmirael ©illata bit fecoura geftre; 
gen pebbenbe/ peeft pem daddtjft toederom na be 
^paenfe gefteeit; maer geloltt 5ijnde onber ’tge; 
fcöut/ ’tmdftafgaendc/ grote feftade onber be boo?; 
pepaerdenbede/ noefttana btacpt ppfe tneberom in 
be bïucpt. Cmn Stlonfo be ftibera en d’andetc Capd 
tepnen/ dtepetbliegende efguabjon boerben/ bom 
ben ficlj op eenen peubd / onber demelfte be ^ptancop; 
fe rupterije paflcctden/ de^pacnfe nafettende/ be; 
ben met be mufquetttera grote fepabe onber pen/mita 
mdfte / en fo be C>?abe met be mannen ban toapenen 
en C>on Cparloa/ bie met be ,§paenfe rupterije de 
geblucptetroupcn ban^afebal nagejaegt pabben/ 
tneberom quant om©illara aen te tapen/ gebolgt 
ban ;Don 2l!mb?öfioHand?iano/ benCommtfTatio 
Cüenerad Conteraa/ ettalb’anber ^paenfe Capi; 
tepnen en Huptename / be Compagnten Italianen / 
3Dalen en natten/ moebgefepept pebbenbe/ bielen 
teffena op ben Idmirad aen / enpebben pent t’eene; 
madgeflagen/ alfo fp in groote bif-02d2e quanten. 
<Den SUdmitael maa lupig en frap in ’t Habijt / en op 
een btaefpaert gefcten 5tjnde / met eett ftopdijft pat; 
naa/ biel in panben ban be Huptennntë $etro be 
^ofa en J$ernanbo patigno / folbaten ban <©on 
Cparloö / en be Euptenant ban be ©ifcorne be 
Copa/ fone ban fBona be ïïone / builende baer 
rnebe bed aen pebben/ begonnen baer ober on-eena 
te merben / en niet tegenpaenbe ben SUdmirad itt 
goet ^paena tegen pun fepbe/ batfe te b2eben fom 
desnijn/ pp pabbe genoeg boo2 pen allen: 3©aec op 
denCommiffaria^enerael ban be paetben Conté; 
raaaenftomcnde/ peeft upt nijd/ fo eenige feggen/ 
ban bat pp fo een goebe bupt in eenö anbera panben 
fag / fijn pagie bebolen bat pp pcm foube ombtem 
gen/ en alfo pet bifferent fepepben, be pagie/ bol; 
genbe pet bebel ton fijn meeper/ peeft een ptpool in 

s®oob ban ’tpaep ban fijn pooft gefet/ en pcm bbtera boot’t 
JJ5 n£n'' Pooft geftpüten / fo bat pp boob ter aerben bid: c©e; 
tor?. ' fe bacb ban fo een perfoon ban qtialitept / na bat pn ge; 

bangentoaa/ om te brengen/ toerb fo tod ban be 
^pangiaertö / alö ban alle anbere feer gelapert; 
Contcraafepbcboo2blauercufe/ bat pet niet btllijp 
tnaa fiep tc fttpmen met gebangena / be bpanb noep 
niet geped obertoonnen 3pnbe. *©e ^paenfe ïjiporp- 
fcp2tjbera feggen / bat gelijfc pp b’eerpe tnaa getoeep 
bie be ^paenfe 3ijbe / en baer boo2 pet Pcimfel ton be 
religie in id/anbrp berlaten pabbe / <6ob alfo pabbe 
toegelaten / bat Pp ooh b’cecpe foube ^ijtt om be 
prap,et’ontfangcnbö02 panben ban be ^pangiaet; 
ben/ podöoelbat be maniete ban boen/ toaer boo2 
pn omgeb’acpt teerbe / bp toepnige goet gebom 
ben ia: %tboetbolftber ^rancowfen fotftten ineen 
bofeptegeraften; maer fp toerben ban be rupterije 
fo befp2ongen en mcepenbeel boobgeflagen / naer 
feer bjepnig bjebecpanba/ be munme-bjagena 
boerben alt’famen geftregen / be goederen bah be 
grote Zeereu boerben terponb geplonbett/ baer ia/ 
bepaïben ’t boetbolft baer maer 50. of 60. ban ge; 
tongen boerden/ ober be 500. man doodgebfeben/ 
bande rupterije/ mcepenbeel al 2idd/ en 124- 0e; 
bangenen/ bepaïben ben Sldmirael/ bie genoeg met 
ftoelen bloede bacrd omgeb2acpt j 3tjn baer geblebcn/ 
IBonpeuröe^afebal/ 3fuptenant ban pccardie/ 

be teerc ^tfonap jpRaerfcpalft / be lieren ban <0at; 
macpo / ^erbtiere en Craufie / be Coubemeura 
bantope/ (Couta/ <©iepe en ^ontanbemer,- be 
4jecren ban ,^euberg / ©erlp en Canimbille ïïtmtee; 
pcra / en meer anbere fótddcra ban epime/ ban be ge; 
bangena toaabe boo?nacmpe be CtobebanBelin/ 
vi3ouberneut ban ^arpa/bie fbjaerlijft gequetp toaa: 

i^eeren ban iloncpa / 55abe en 3Cubignp/ ben 
©aron ban (Crefe en noep ontrem 50. ban qualitept/ 
bie altcmael groot rantfoen betaclt pebben. 
^paenfe / obermita fp befe bict02ie berftregen opf 
ben 24. Snip/ 3pnbe fïacoba abonb/ ben pa# 
troon ton bec$paenfe/fcp20ben bie bict02ie^.^a; 
cob toe/ bat pp doo2 fpne gebeden be bict02ie <©ob 
boo2 paer afgebeben peeft. m hertog ban ©ouillon 
en ben <©2abe ban ^impol 3pn met omtrent 500. 
paerben omftomen binnen 3fmiena/ ala benïterto* 
geban^eberamet (pn bolftbaerin quam/ dorp te 
fpabe om ^Doudana dontfetten / poetod pn noep fgne 
couragie tonende met fpn bolfe en b’oberblpffelen 
bande rupterije/ en ’t boetbolft ban^iccarbpe pep 
liet pen ontrent 2. mplen ban pet ^paenfe leger/ 
boep merftenbe bat pp niet ftonde uptreepten / ia toe; 
berom gefteert; be Ctobe ton Jfiientea geb2upftte 
bebdeeftpeib/ batppbebobelicpamen ban ben 38b; 
mirad ©illara/ en ^afebal tot3fmicna fond aen 
ben ï|ertog ban iSebera/ batben hertog feer aenge; 
naem toaa / en bebefe eerlpft ter aerben belleden/ met 
fodamgen patie ala be qualttcpt ban punneperfonen 
toeponb. 

ïbeCkabc ban^uentea peeft noep meer gefeput ©oatimw 
ban Streept boen palen / en bede pet ftapeel ban*00*0^* 
<©oudana perft befepieten / en baer na op ben laerpen 2*/' 
S«lijbepo?mcn/ en niet tegenpaenbe/ bie belegerde namen, 
paer feer b jomdpft en ftloeftftdijft berbjeerben / ia be 
<62abe ban Cunan / «©ouberneur albaer / bjomdpft 
beeptenbe / baer boob gebleben/ en be ïjeete ban 
üonfop pjnen bloeder booblpft gequetp 3tjnde/ begon; 
ben ben moed te bedtefen (pebbenbe alreebe 2. po?; 
menafgepagen)/ entetoijften/ bieabe ^pangiaer; 
ben dapperder aenbielen/ roepende/ bictorie/bictorie/ 
en^. Sacobj en ging op een boobpaen met fulften 
furie en to?eetpeib/ alafp in fulften gebal gebooon 
5ijn: 3£e pad ia baer na gepionbert /poebJdbe pion; 
beringe fo groot niet toaa/alfo pet een jprontier-plaet; 
febjaa/ en meer een garnifoen ban folbaten/ ban 
bjoon-plaetfe ban rijft bolft / en pet bepe bed ban 
be pad bjerd afgebtand / fp ftregen baer 24. puft; 
ftengefeputa/ fo groot ala ftlepn/ baer bleben boob 
omtrent 2500. ^rancopfen / bepaïben be bo?gerjï 
bie ober be 600. maren ; be boden ban qualitept 
marende<f5?abebankman/ fijn B?oeber be ^eere 
ban ftonfop/ bel^eeren ban ‘Hlngerbiüe/ jpefcama 
en^ouillp/ 4. ïtitmeepera en ?2.Capitcpnenmet 
paer Cfftnera; be gebangena ban qualitept toaten / 
be^eeren ban^arancourt en pjn b2oeber / be^ee; 
re ban Cteibobal/ <t5ouberneur ban ^ontremp / be 
^aerfcpalft ©iüerop / be t^eeren ban ^anfebin/ 
banConrop/ ton J%effart en ban©2acamont/ en 
beet anbere meet; be <i3?abe ban Jpuentea peeft be 
^eere ban l^arancourt / <J52iftobal en Hïittfebal / op 
pet ftapeel ban SUmtoerpen gefonben boo? fpn fdben / 
bebJdfte met paer b2ien 40000. ducatenm rantfoen 
betadt pebben om loa te raften: 5^e anbere maten 
boo? be gene diefe berftregen pabben. iBen meent bat 
men ban be gebangena / bie ben 24. en 31. giulij 
geftregen merben / ober be 200000. ducaten ban 

inbienpp in ’tleben gebleben / en in fulfter boegen 
niet omgeb?afftt mare / gdnft berpaelt ia. 
Ci2abe ban ipuentea pdbe aïbaer tot <6oubemeue 
ben^ergeamiBajo2^arnan Cello $02toCatero/ 
bie pet oppept ban be loopgraben in be bdegeringe ge; 
pad pabbe/ en liet baer bp tn damifoen bat alle 
natiën omtrent bupfent man / en 12000. bucaten 
ombeb2effentebermaften/ be bobe licparnenmerbe 
4. dagen aeptee een met xoo. magena/ bie anbera 
nictenbebenbanbiete boeren/ na een feer grote en 
biepeftupï/ bie baer toe een puftboeega batt ’ttopeel 
gemaeftt en gegraben toaa / aimaet befdbe im 
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1595 Vervolg der Nederlan dfe Oorlogen. 4* 
accöe 2* pieben fjooö bcöefct toteröen / nochtans? om- 
(tont daer fuiken corruptie en putrefactie Pan in öe 
lucïjt/ dat öacr een ped ban bcroorfaebt toieröe/ 
detodheboorts? toegnamen öe toepmgc borgets? öic 
öacr nod) obcrgebleben toaren. 

ftubribfcn tDc ©raueban jpuentes? bleef 15. dagen met tjet 
iby eenige leger leggen te ïucuei/ een mijle of 2. ban ©our- 
©?»*»»’ [anö! teetonIeöatöeb2clTe gerepaceert toerö/ en’t 
SS bom ficïj toat berbeefrijte / ’t todb bat tod ban doen 
3rjbe baööe. ©nöettuflenquantenalöaer gefantenbande 
JtniuiB aen* ©^hintten ban 3l!ctüpe? / ^cnegonbjen / 3Uilc en 
nm°SE,!(202nefia/ betfocbenöemet grote indantie/ datljn 
“Sube' fijn öeboir brilde doen om öe (taö ban Camertjb te 
fionien. bekomen / die bp baerlieöen fo feec begeert boterde / 

en boor des? &onmbs? ban Spangtens? dienfifo nodig 
en nut toas? / prefenteerben goetmtUtg tot fubftdte 

<rói. ji.) ban dien acnffag ; die ban ï|enegoutoen 200000. 
guldens en 5000. mannen te boet/ en grote menigte 
ban munitie ban oorloge; 3lrtbope? bood 100000. 
guldens? en 2000. foldaten; %ille met IjaerCaffde- 
rijen 150000. guldens?. Coups? de ©ariapmonö / 
©iffclpp bans©oormb en <Êrt5-©ifl'cbop ban ©a- 
mertjb 40000. guldens? / 00b op (iclj nemende den 
laft om aen te bonden aUeö’andeceoffcen te doen bol; 
brengen ; en al t’famenbjaren fp oberltomen 4000. 
montérs? aen te nemen en te betalen: H&monbcrfocfjt 
bob bet gemoed ban öe gcmuptineeröen banfCfjhten 
enCappellc/ totdefen öicn(iöaette laten emplope- 
ten / ö’eerfte pjefenteerde met 600. paerden en ö’an# 
der met 250. ten Dienfl te bomen / en toerden ö’cerfte 
gebracht bp den ©rabc 'San fjacob ©cüopfe/ een 
ban d’€)|tagiers?j <©on jptancifco de ©aötlla noch 
al in benlupder betoaringe bigbende. Carel Philips? 
öe Crop / jtëarguij ban pabre / 3tjnöe ban den Kade 
ban State / binnen ©ruflfd refiöerenöe / baööe grote 
moeptegeöaenom öe gemuptineeröen tot öefe cefo- 
lutietebetoilligen. 

©>e©rabeban jpuentes? op öefe bope feec geant- 
meert 3önöe/ enöetijöingeöiebp ontfmb/ ban Dat 
de genummerde bun gereed machten cm ijem te bo¬ 
men fuccourercn/ cnoobgeanimcert jijnöeöoor een 
nicu regiment 3©alcn/ ’ttodb de ©rabc ban ©uk- 
ftop/ onlanr upt Spangien gebomen / aengenomen 
baööe / jonde ober 1500. mannen (ierb / mttfgaders? 
bet <©uptfe regiment / ’t todböe©rabe ban ©ia 
bracht/ en bet 3©alfe ban £a ©erlottc / ’t todb ficïj 
bermaebt en berderbt baööe / na dat öe fabe in ILujt 

pijen • ijetboib is? meed tefdjeep den Seb en den Kiju 
opgebaren / en gebeten bacr als? of fp op ’s? ggmogen- 
©ofclj ballen tobden / dan is? op ©cefburg getogen / 
enbanöaeröeni2. tot Sdmcn en jengelen gebo- 
men/ öacr öe©ommiffanfenbanöemonderinge 
den ij. gjulij mede gcarnbeert 51)0/ en bcbben.be 
©ommiffacifen de gciterale mondelinge geöaenj 
©raefïDillcm ban üafliui guam bacr 00b ten felben 
dage aen met 18. baenöds?/ öe toelbe derb getdt tooi¬ 
den 519. gelederen ban btjbcn / bedragende 2595. 
mannen/ en toerden ban t©ocfburg alöaer gebrodjt 
8, hele en 8. balbe hanoits? / die alöaer / fonöer dateer 
eemg gereetfdjap geb20ben toao / tod gebomen jpn/ 
niet tegendaenöe den toegtot eenige plaetfen al toat 
guaeö en moeras? toas? / dan fijn €rcdl. badde 0202e 
gegeben dat die quaöe plaetfen gemaebt toaren. 
man«©erritöe§onge fond fijn€rccil. 2,b2ieben m 
boogdupts? / den eenen gefdjreben upt <öroi bp <02aef 
grofjan ban ^tprum aen 43racf barman ban den 
©erg / ban dato den 10. ^ulij/ bem adberterenöc 
ban de bomde ban fijn €rcdl. berfoebenöe/ dat bp 
alöten fijn <£rcdl. bet op <©201 modjt boor bebben/öat 
bp geen tijd berfupmenfoube/ maer bom bp goeder 
tijd fecours? toebomen motbte. <Den anderen brief 
toas? gefdjreben aen Coenrardo / Secretaris? ban 
-©raef laarman ban den ©erg/ upt<£Höemcd ban 
dato Den 9. gillij/ inbouöenöe/ dat fp door een ber- 
trouöer man beedaen bobben de bomde ban ©rtnsf 
jKaurits? in die guartieren / met beel bolhs? / en met 
50. dubben gefetjuts?/ maertoid niet toaecfp benen 
todden/ etc. o^en 14. giulij iö .fijn <£rced. met#J<n“ 
al bet bnjgfbolb / derb toefenöe omrent 6000. 
mannen/ beljalben öe ©riefen en öe ruptcriie/ en fa "nwSt 
16.dubbengefebuts? boor<©rolgebomen/ deamer-öno: 
garde met bet gefebut guam al toat lact / alfo fn den ®iQU 
recljten toeg gefadgteert badöen j die ban de daö en 
deden geen uptbalien/ maer feboten al temets met 
2.blepne durbens? gefebut/ öaer fp al eenige fcbaöe 
medebeden/ hebbende00b bet oaerd ban öen^eerc 
ban der j^oob doodgefebotent f;)n€rceü.dede ia- 
dond 2. grobe dubben gefcijuts? gereetmaben/ om 
baer gefebut te demonteren, fijn Crceil. beeft 00b 
eenen getnterctpteerdcn brief gebregen ban <©raef 
SobanbanStptum/ <ö5ouberneurban <©rol/ aen 
<02aef ijannan ban den ©erg/ dat bet bnjgfbolb/ 
dat binnen koorts?/ terdonö m<0roï mocijt gcfoit' 
den toorden; die ban 3locbiim bregen öe bagagic ban 

enburaafgedaentoaren/ aenguamen marcelen/ en öic ban <©oor/ cnfïoegen omrent 3 o. dood/ en bre 
Ijpberdonööatfc al in ’tland ban karnen gebomen gen eenige gehangen / öaer onder eenen Huptenant 
toaren/ is?met bet leger banEucbeulopgebroben/j toas?/ d’andere blucöten/ en quamen toederom in 
en na 4. dagen mareberens? in ’tgeftebt ban Carnet 
rijb gebomen. 

IBaer eer top ’t beleg ban Camerijb befcljrijben / 
fullcn top eerd eenige andere faben herbalen / en boor ' 
namdijh/ ’t gene den ©rtnee jjBauritius? ban j^af- 
fau boorneemt upt te richten. 

D€ Staten ban öe ©ereenigöe Nederlanden / aen 
ö’eene jijde geport jijnde ban toegen den ^onntb 

ban©ranbrijb/ om pet ter banden te trebben/ tot 
afbreuböeg!&omnhs? banSpangien/ dieljem met 
oorloge aen alle jijde feec peede en benauöe/ en aen 

bare geleende en berfefjoten penningen/ bonden niet 
toel tot refolutie bomen / toat fp ter band nemen fou- 
deit; epnöelijb refoiberen fp een leger te hdö te bren¬ 
gen/ en öacr mede te belegeren öedeöeban <0roltn 
set vöraefftbap ban ^utpljen s maer toetende dat den 
ouden |©onfdragon lad badden ban den<©rabeban 
•puentes?/ om met eenige regimenten/ fo3©alen/ 
puptfe/ ^rfe en andere/ acht te doen op fjenüeden 
Doornemen/ en Jt fdbe tegen te daen/ bebben bet 
geeufe regimem alöaer gdaten/ om in ’tlanö ban 
3©aes? te ballen/ en eenige febantfen alöaer in te ne¬ 
men/ enbemte öiberteren en alöaer ontrent te hou¬ 
den; ober fulr fijn €rcdl. öe ©rince jSBauritiup ban 
33ajTau/ hebbende fgn leger doen gereed mabenin’t 
begin ban Cultus? / is? den 7. <3lulp upt den ©age ge- 
repd na mnbern/ hebbende al bet hrngOjolb befebep- 
den te Selm en lengden/ in ’t <©raeffcljap ban Ent- 

IV. deel. 

«©oor: Sijtt€rcdl. beeft hem terdond alöaer doen 
befebantfen en ö’approcbcn doen maben ; de ga- 
bionsÈ of fcljanfb02beii toerden ban defelbe nacbt in öe 
loopgraben gebracht/ en fouddt den 21. <3|ulij ge¬ 
plant toerden; men ntaebte duet om j. galöerijen te 
maben/ d’eene aen de poincte ban bet jupö-toed 
boltoecb/ die den 2 i.aettbéfi eet toorden / d’audcrten 
noorö-toeden bp ö'€ngdfe / arfjter de brugge bat 
dcpoorte/ en de derde in ’tguartierb«in©raef3©il- 
bdm ban Naffau / die den 22. en 2 j. gillij fouöcn be- 
deet toorden. <©en 21. Uitlij / na dat fijn €rceü. met 
2.dubbengefcbuts?3. boleen baööe gefeboten/ beeft 
bp een trompetter aert den ©ouberneur gefonden / en 
öeöe de daö op-epfeben; bp gaf boor amtoooröc / dat 
bp öe daö toilöe houden boor ©oD e« den ijoninb tot 
den leden toe: Doch men meende öatfe toel bacfi an¬ 
ders? fpreben fouöen/ gelnb 00b toel gefdnet fouöe 
hebben / fo .iBonfdragon (daer ban top terdontfpr^ 
ben fuOenjfo baed fnn ©rcell. metgebolgttoarc.^en 
20. toaren öe ©eöcputeeröe ban de rcgcringe ban 
l©under in’t leger boor ©rol/ en deden fnn €rcriL 
een bereecinge ban 10. amen toijns? / 2. toageas? ba- 
bec/ 400. hefpen en een bergulöen bop/ met noch 
eenige andere bereeringe/ om fijn Crcell. te betoe- 
gen/ fulbeoröretcbouöen/ öattergeenercurfienop 
baer land en fouöen gefcljieden / daer in tot die tijd toe 
todboorfientoas?/ obermitomen öe rupterenreeftt 
midden inde guartieren gdogeert baööe/ enfulrnt 
bidt öatfe niet upt en mochten. 

Itëonfbragon / ©ouberneur ban ’t baded ban 
?Cnttoerpen / bectottdöt jtjnöe bat fijn €rcdi. na 

i ©rol 
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J13onfö?a* 
gan tjolgt 
fijn «Frccll. 
in (jaefie / 
om <ö5?ol te 
entfetten. 

(F0I.31.) 

«SP <Sr* 
reii. b?eeftt 
bet leger 
tsoo; <£5j0l 
op. 

.iWiffiöe 
ban öen 

JBaurit$ 
ban jfjaf» 
fau/ aen 
ben t^eece 
?CDboraet 
ban i^oP 
imiö. 

Het twe en dertigfteBoek, 1 5 9 S-. 

<©»ï toe bias / peeft fielt terftont gereeö gemaft om 
fpnCreelL tcbolgen/ en bp öen anöeren bcrgaöert 
pebbettöc alle’tknjgfboik öat pp m25?aöanöbp öer 
f janö paööc / en alöaer gelaten bias / om fijn €jecell. 
boomementeflupten/ fo is pp met pet felbe bolk/ 
bcftacnöe in 2. regimenten ^pangiaeröen/ ban Don 
SCntlionto öe Euraga en DonSoups/öe 2000. 
fers/ öiegeteepgatpaööenin ©?aitkrijk te trekken/ 
en öe toalen ban iBons öc «tfRifoit / met öe f eren ban 
^tanlep/ t’famen ilcrït omtrent 7000. mannen / en 
ontrent 1300. paetöen / gecommanöcert bp Don 
«jopan öe C02öua; onöcrtoegen iffer öp gekomen 
pet regiment ban <02acf reöjih ban öen 25ergc / en 
3ijnalle rfamen te Jjepfcrs-3©ecrö öen ftijn gepaf 
feert/ gerefoïbeert ö5?oi t’ontfetten/ of öen $2ince 
lBaurit3 (lag te lebcren. ^ijnc €rcell. berftaen peb; 
benöcöcober-komfteöeS bpanöS/ cn mettoatrefo? 
ïutïe Ijp ober öen itpn gekomen bias / geeft ftep met 
öc&rijgS-obcrfïcnbcraöcn; piet bielen ötbcrfeopi- 
nien/ ö’ecnemccnöcmcn fouöe blijbcn cnöe belegen 
ringecontinueren/ en ficppaefïenmet öe galöetpen 
ober te brengen/ enteeffe te fepteten eer öen bpanö 
aetiQuantj anöere meenöen/ men en konöc öat fo 
paeft niet te toegc brengen / of öen bpanö / öie al ober 
öen ïïijnbjaö/ en fouöe pent op öen palfe toefen/ en 
fpn <£rcell. bias met fterk genoeg / om bepöe öe be# 
ïegertnge te continueren en öen bpanö pet pooft te bie; 
öen/ en ten minjten fouöe men niet Ponnen beletten/ 
öat pp niet ergens öoo2b?elten enöe ftaö bictuaüeren 
cn bah alles boo2ftcn fouöe; öc j^eere <0?abe ban tjo; 
pcnlo/ öie öen 21. ^ulpmeöe in Öen leger gekomen 
bias/ p2efenteeröc biel/ inöien men geraöen bonö 
öc belegeringe te continueren / öat pp met een öeel bes 
legers/ fotuptetijealS boetbolk/ |Bottfö?agonin’t 
gemoet trekken bjilöc/ om pent eenig afteeuk/ be; 
ietenbcepinöeringe te öoen/ en op te pouben,- öan 
op alles gcnoegfaem gelet toefenöe/fo peeft men racö; 
faemgebonöen/ öc belegeringe op te b2ekcn / 5tgc= 
ftput en ^munitie ban oorloge en bolk te berfekeren / 
öan alles te pafaröeren / en’SlanöSecreen reputatie 
ban fijn €rceïUnpcriiail te pellen; hjantöen roep 
ging öat iBonföiagon al bed fterker bias/ als pp 
baas. De cefolutte ban pet opteeken genomen 3pnöe/ 
peeftmen boo2 ecrpgcpoocptpct grof gefcptit en öe 
principale munitie ha Eutppen te fepikken. Den 
24. gulp öeS abonöS is öen foetdaren acngefcpt / öat 
fp moepten paer felben en pare gocöercn fien tefaïbe^ 
ren/ öat pet leger optrekken fouöe; en öen 25. gulp 
öcsmo2gens Peeft men pet leger opgeb20ken/ en pet 
gene men fomber paeft niet berboeren enkonöe/ bp 
gebiek ban genoegfame toagens cn anöerftnts / Peeft 
fijn €rcclL ais ook öc ftropen putten öer folöaten öoen 
berb2anöcn/ op öat liet öen bpanö niet temitnoepte 
hooibed komen fouöe/ ents foingocöer 0202c opge; 
togen/ fonöeröat öie ban öer ftaö eenige uptbaücn 
tegen pet leger of öen ptnöertocpt pebben ö02bcn öoen/ 
öc foetdaers lieten bid }oo. tonnen biers aepter / öie; 
fe niet meöe krijgen konben/ öaer öe folöaten fobde 
ban öronken als paer bdicföcn/ flocgen boo2ts öe 
tonnen öen boöemen upt/ cn lieten pet bier bedoren 
lopen: öitalfogefcpiet3pnöe/ tSfijn€rcdkkomen 
logeren te !B02kdo 1. of 2. mijlen ban D20I; ban öe 
oplnckingc öeS legers peeft fijn €jtrdl. öe Ijecren 
Staten gef£p2cben/ gdijlippook öen ^Cöbocaet ban 
^oilanö öaer ban bp jBiffibc ban öen 27. ^ulp bet; 
aöbcitccrt peeft in öefet manieren. 

Mauritz. geboren Prince van Orangien, Grave 

van Najfatt, &c. Marquiz, vander Vere, &c. 

EDele, Hoog"geleerde, cndifcrete lieve belbnde- 
re , wyen hebben niet konnen nalaten ut’adver- 

teren, dat wy verftaen hebbende dat den vyand den 
24. deler met fijne madit by Berk over den Rijn ge- 
paflèertwas, met advijfe van de Hooft-officiers van 
defe Armée, tot der landen dierift raedfaem gevonden 
hebben, het leger voor Grol op te breken: Aengefien 
darden vyand, zijnde ongelijk van meerder geweld 
dan wy, was arbeydende of om ons tot fijn avantage 
tot den fiag te bedwingen , ofimmers om de ftad t’ont¬ 
fetten en te reviduailliercn, als zijnde ons onmogelijk 

geweeft, overmits de affite der felver ftede, defèlve 
fo nauw te befiuyten, dat wy den vyand in fijn voor¬ 
nemen fouden hebben mogen verhinderen; en dien 
volgende hebben wy ons met het leger op den 15. de- 
fer na Borkelo begeven, en des anderendaegs na Ulm, 
vanwaerwy de acht hele met noch twee anderhalve 
kartouwen, na Zutphen, en van daer voorts na Doefi- 
burggefonden hebben. Ophuydenzijn wy alhier tot 
Zelem met het leger gekomen, en zijn van meninge, 
gelieft het God, daer mede na Borcht te begeven, al- 
waer wy fullen verwachten ’tgene den vyand foude 
willen tenteren; alhier komende vernemen wy nader, 
dat den vyand fterk foude wefen omtrent 8000. man te 
voet, en i^.ofxóoo.paerden , dewelkeIbmmigetot 
looo. eftimeren, Waer af en van ’t gene vorder foude 
mogen fuccederen , wy den Heeren Generalen Staten 
en u by alle occafie fullen adverteren, en hier mede: 

Edele, Hoog-geleerdeendifcrete, befonderegoe- 
de vrund, zijt God bevolen, Zelem den z 7. Julij 1 j 9 $. 
Onderftond aldus, U goetwillige vrund, Onderte¬ 
kent Maurice deNajfau. 

’T OPSCHRIFT WAS, 
Den Edelen, Hoog-geleerden en Difcreten, onfen befon- 

deren goeden vrund, Joban van Oldenbarmveld, Raed en 

Advocaet van Holland. 

23p eenen anöeren iuïef/gefcp2eben ten felben öage 
cn plaetfe/ fcp2pft |B. interns Dupk/ te bier tpö 
rfpifcad ban öer ocnloge / acn öen bocmoemöcn j^eere 
Stöbocaetban ï^cllanö alöus: 

Mijn Heere, 

HOe het leger op eergifteren vertrokken is, om de bp 
overkomfte van den vyand over Rijn, ten fel ven jfW* 

dage, fal ik met den eerften wat particulierder konnen am 
fchrijven , omdatdefen bode tot voorder fchrijvens öenlfleEre 
geen tijd kan geven, en wy fo ftrax hier tot Zelem zijn <©l4> 
gearriveert, fo ik verftaen, om eenige dagen hier te ^^arned 
blijven, en te verftaen wat den vyand fal willen doen; 
den vyand heeft noch van dage met 200. paerden hiel¬ 
en tot Hengel geweeft, en was recht vertogen fo wy 
hier quamen, hebbende tot Hengel 5. van onfe konfta- 
pels gevangen; wy hebben hier by ons noch 6. halve 
kanons, zijnde de refte gifteren tot Zutphen gebracht, 
men begint van avond het leger te retrencheren, dit 
is ’t dat my de haeftigheid van de bode en d’incommo- 
diteyt van trekken my tegenwoordelijk toelaet uwe 
Ed. te fchrijven, dat ik met de eerfte occafie fal ver¬ 
gelden. Biddende middelertijd den Almagtigen, 

Mijn Heere, uwe Ed. tot lange gefontheid en voor- 
fpoedige regeringe, tendienfte van de landen te wil¬ 
len fparen, tot Zelem den 27. Julij na noen 1595. On¬ 
der ftond, Uwe Ed. onderdanige dienaer, Onderte¬ 
kent Antbonis Duyk., onder ter zijden ftond noch al¬ 
dus , 't regent hier fo feer alle dagen datter by naeft een 
onverdraeglijk fayfoen is, den vyand heefter noch ter- 
ftond eenige van den onfen gevangen die watgeexcon- 
teert waren. Noch flakker een kalfken in, daer in ge- 
fchreven ftond aldus: ’t Leger gaet morgen heel vroeg 
naer Borcht, tuflehen Doetechem en Keppel; en heelt 
den vyand defen nacht met fijn leger gelogeert te kley- 
ne en grote Recum in ’t land van Munfter, 4. mijlen 
boven Grol, fo eenige ruyteren van balen terftond ko¬ 
men bootfehappen, dieomdees te vernemen uytge- 
fonden waren. 

DoiöetS ts #2inS ,ï©aurtt3 met fes palbe Cac; 
toutoen bieöerom opbiaerts na öen bpanö getogen: 
cn legert fiep te ^ilbolöen niet becceban aift/ om 
öe klepne lieöen ban Deutecom / Hnpolt / %cen; 
keeg te kefepeemen: iBonSöiagon paööe kejïoteit 
hatelijk bieöec ober Htjn te keten, maecpfttSJIBau; 
cit5becnemenöe/ lietficpkeöunken öat pet pent niet 
eecs genoeg fouöe 5tjn ban öaer te trekken/ fonöcr 
pemtekefocken/ boep lag pet teer fo öeguaemgc* 
logeert en befepanttt/ öat pp öaer geen boo2öeeïop 
fag te öoen; De 3$eere giopan ^aulp fcpjpft upt 
^ilbolöen/ ban öen 9. 3tugupi/ öat een öeel ban 
öe Caballetpe ban öen bpanö boo? ^tool gebJeeH 
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toaren/ en tod 300. beeften genomen pabben/ Dan 
batbcPo?gctpe/ öoenöe bp acbaüe toapenfcpoutoim 
gc/uptgeballcn toaren/en bie ben bpanb toeber afpam 
big pabben gcmaePt: ppfcDnjfïooP/ topleggenpier 
tot grote Poften ban’tlanb; baer 10 monftecmgban 
bc toagenö gcbaen / en 5pn Pcbonben 446* toagenen / 
bcpalbcn be toagenö ban bc RimteefterenenCapis 
tepnen / en öc treP-paerben ?ijn 563. (terp/ en be 
ftpcpcn fo te «©oeöburg leggen / 53ra oolnn groot ges 
taf. bpanb bleef bacr cn tuffcpen nocp tot 3©aP 
fomtegen<D?fopoberftilleleggen/ fijn Crcell. toaö 
bacr en tuffcpen alle bagen boenbe om t bolP te oeffe-' 
nen / boerenbe bic te bcSbe en in ftacp-o?b2e te (lellen / 
bocnbcbeo?b?e ftoenPen/teruggcgaen/ boo?tgacn/ 
ïcePen/ ntaPett en becanberen / opberfepepben ma= 
nieren/ om be foibaten te leeren pare fijlen bolgen/ 
en bun baer in niet te confunberen. 

<©ie ban <öeol en 2&?eboo?t toaren alle bage op ben 
toeg/ en Sjebben bele gehangenen gePtegen/ baeront 
peeft fijn Crcell. ben 14. tOugulh op be pepben/ tuf* 
fcljcn <©eutecom en <02ol / gefonben bijf banen Rups 
teren met balen/ cn geo?bonneert 800. man te boet / 
bic alle be rupcljten enboffepen fouben omfoeben/ met 
ïajt alleö boöb te (mijten toatfc ban ben bpanb fouben 
binben; beeft mebe geoebonneect bat bie ban Meutes 
tont/ «Doesburg en 25?onPpo?ft bolP fouben uptfem 
ben/ en beboffcljen tipt jagen fouben. «DoPtoaffer bp 
ben <02abe ban ï|openlo / met fo beel ponbenalöpp 
babbe bonnen öePomen / geo?bonneert / om alfo mem 
fepen en beeflen alleö upt te jagen battet toaö; en boo? 
bit mibbd tffee een goebc partpe ban ben bpanb bePo* 
men en gemot# / en be toegen beplig gemaePt. 

^en 18. 3Cugu#itö fijn Crcell. met pet Pleger tot 
25i#icp gePomen / altoaer alle be rupteren in ’t 3to?p 
en be pupfen ban bien logeerben; maer ’t boetbolP 
ïogeerbe baer bupten rontöom / in fo?me ban een paP 
be rnacrt ban feer grote ertenfie / bejupben pet <©o?p/ 
aen ben bp lag pet regiment ban beerpotten met 
i o. baenbden/baer acn trePPcnbc ten ooften x 1. baem 
beien / fo ban be SÉeeutoen aio anbere laetfl gePomen/ 
bet omtrcPPcnbc be beie Regimenten ©?iefen met 18. 
banen/ bacr acn <Dubenboo?be met xi. banen/ om- 
trePPcnbc na ’tnoo?ben/ <0?aef fMjilipö banj^af 
fattmèt i2.baenbeïen/ en bcnoo?bcn pet <Do?p aen 
ben bijp trcPPenbe / lag pet Regiment ban be Cngcl# 
fen met 17. baenbelen/ be garben ban fijn Crcell. 
ilopenlo en 25otiö / t’famen #etP ontrent 500* mart/ 
toaren gclogceit Pp dPöber Ijcercn quatticren ; in’t 
boo2bp-trePPen pabben bie ban CmrneriP alle’t ge? 
feput Veenemael boo? be «^tab gelaten: ben 19.cn 
20. peeftmcn’t Steger begon# te retrenrperen/ baer 
anbere alle be Cet-toarcn feer bier toaren / ombat 
be frpepen niet en Ponben acnPomcn / nuts ben gcftas 
bigencontrarietoinb; ben 20. quanten baer aen be 
^epeepö-tnugge / be ponten met ’t gefeput cn eenige 
<©03logs-fcpepen/ en beö anberen bacgö quanten be 
b02ber SCmünitie-fcpepen / bie be bierte ban ’t Eegcr 
toatberfacpten: g^en bpanb toaö totïBaldontoc-' 
ber Pomen logeeren in ben i^am/ enpabbcbaerPn 
Pem ontboben alle begarntfoenenban’t<0ber-guaiv 

(Fo! ) oer/ <0elber cn <0ber-f|iïel/ bie alles ben 2o.?tu- 
guftiöppem guamen/ onber toelPe <0?aeffreb?iP 
ban ben 25ergc alleen upt <0201 gelttpt pabbe be 400. 
mannen/ t’3ebertpetftelegbaecbinnengefonben/ en 
nocpb?iep0nbertban’toubegamifoen/ en bangelp- 
feen upt €>ïbcn5ccl en anbere plaetfen: ten felben bage 
Precgmentpbinge/ bat be bpanb met 3oo.paetben 
na’t 3leger ban pjn €rrell. maerpeerben / toaerom 
men be toarpten alom baer ban bectoimgbe / ontrent 
ttenuurcnguam pp in ’tnoo2t-oo(ten ban’t3leger/ 
baer be Compagnie ban 3£onP be toacpt pabbe/ aen / 
en poetoel pp baer op ttoeemael cpergeccbe/ en bie 
Compagnie baer alleen toaö/ fo en bo2(lppnopttot 
ben ïeger toe fo?feren ,• maer toeber topPenbe gaf be 
Compagniepiaetfeom toeber te tpergeren/ baer in 
fp pacr eetlijp gueten/ te meer om batfe (ban be bpanb 
abberti ffemem gcPcegen pebbenbe) alleö Pereebflon- 
ben met be Carabijnen beerbig tn be panbjben alarmc 
gaf (tep 00P in ’t Heger fo bette bat eenige Ctomnte- 
len geroert toerben / en alle be Crompetten (laPen/ en 
be Rupteren te paerb aen betrenepeen guamen / poe-' 

IV. Deel. 

toel ben trommel terponb belet toerbe/ en ben bpanb 
afgetogen toaö eer be Rupteren aen be trencpccn gua^ 
men • be Cpabe ban ïjopcnlo/ en C2aef ]3piltpö/ 
acn totenö gu ar tier bit gebeurbe / troPPen met eenige 
mufgiiettierö upt, maer guamen mebe te laet / obers 
mitöben bpanb al hertogen toaö/ enbe Compagnie 
ban 3BonP pacr niet ai te feer en ö02(icn bolgen / om 
paer toacpt niet te berlaten / ^onP berloo2 een Rups 
ter/ gehangen / en ttocc paerben / t’ccn boob en pet am 
bergenomen/ ennoepfeöpaerben geguetjl/ enpcb; 
ben baer tegen een paert ban ben bpanb bePomcn/ 
fonber batfe toiften toatter geguetjlmocptjijn, een 
ban ben bpanb toerbe fijn Roer mctfpcPaenbeanb 
gefepoten / bie baer ober feer Prcct en recb toeg. c>cn éön er* 
22. JUuguilt Prcegfijn Crcell. eenen geintercipieerben r„ 
ü?ief/ bie ^teppano b ^barra fcp2ijft aen .fRonö- eunmn» 
b?agonbanbcn 16. c»aer in pp|Bonöb?agonp?ijd/pimöm 
ban fpne fo?gbulbigpeib ennaecfnglicib/ bermaentfai‘ec^a" 
pent 00P ban in ’t Pleger te moeten blpben / bat al iö^SK* 
baer geb2eP in ’t Pleger / pp poopt baer in boo2(ïen fal aen jnaonr* 
tooeben / bat pp 6000. gulbenö bepeppeeft/ cm p20s ^98°n- 
bificbanbtb?eöte bepdlen/ bat <02abc Herman cn 
<02abe gpreberip paer crebijt fullen mogen interpones 
ren/ bat bie ttocc <©?aben pier bePent 3ijnbe/ heel 
boen/ batïtp gelbobergcmaePtpecft/ batbemeepc 
bif-02b2e baer mebealgepiltiö/ bat pp befigiöont 
meer ober te maPen / bat pn !)cm niet en fal bcrlegen 
laten/ batpptoclgcbaen peeft/ pet boiP upt «23201 
en anbere jteben bp pem t’öntbtebert / toant bc pcbeit 
niet penfelben; maer met pet co?pö b’ ^rmee moeten 
geconferbeert tooeben/ bat pet Steger moet bp-eett 
mijtten / tot bat be rebellen paer öibiberen offepeps 
beit; bat fijn Crcell. (pp meent ben<0?abeban firn? 
teö) toat ban meerber impo?tantic boo?peeft/ ban 
^©ourlanö getoeeft iö / baer be ^taten ban ©enegou; 
toen en ^rtops/ gelb / amunitie cn bolP toe p?efcm 
teren : Anbere beteben feggen bat pet CamcrijPiö; 
pp fcp2pft 00P bat pp alle ötïtgcntte boet / en battet 
nopt meerber apparentie en iö getoet#/ om beges 
mutineerbet’appaiferen/ en bat pp bie poopt Poetö 
bp |Bonfb?agon te fepnben. 

5Clö nu bc Ëegerö alfo eenige bagen gelegen pabbeit 
tegen ben anberen / foePcnbc ben anberen een boo?bccï 
af te fien/ fo pabbe fijn Crcell. eenige bagen boen bes 
fpieben/ poe ben bpanb fijn toacptcn upttlelbe/ en 
beponben bat pp alle bagen b2ie banen Rupteren op be 
toacpt boerbe opfePcrcSfanbtocren/ genoeg bcbcPt 
tegen be acnPontfte ban bupten/ cn 00Ptegen ’tges 
fiept ban’tEcgcr/toefenbecen goebe lialbe uure gaenö 
Pan’tSteger/ befetoacptcn (leibenfpolbncpaffen/ 
cn onber fabeur ban bien reben fp óp be bocragie/ 
toaerom men beraemt pabbe/ eemge paerben te fen* 
ben peel poog na b’ooften toe ober DeSlippe/ om ban 
boben in be boo?f3 Htanbtocrcn te Pomen / en bc toacps 
ten Pan ’t Steger af te fnpbcn en toeg te nemen / mitf 
gaberö alle be paerben om bocragtê gefonben / cn om 
bat ben toeg lang toaö / rnttö pet poog onberfepeppen/ 
toerbe (tact gemaePt / bat ’t bolP t’fabonbö / tu(Tcpen 
aept en negen uurenuptrijbenbe/ men beö mo?gcnö 
uiffcpen 8. cn 9. uuren baer foube toefen / toerbe mes 
begoetgebonben/ bamten baer tocemplopercnfoii' 
be / ben C*?abe jBpilipö ban ^affau / met 500. befte 
paerben/ geboren upt alle banen/ ten getalle ban 
clPö 25. baer mebe Pen o3?acf gelaft toaö ’t boo?f3 er; 
ploict te boen in befer boegen: bat be Ibantgarbc fous 
bc belepb toerben bp ben tDtoft ban (Eallanb met 100. 
paerben / en foube fpn <0cnabe bacr op bolgen met be 
refte ban be paerben een gr00/ mttö bat be Rttmces 
fier Conteler pem ban be poop foube aponberen met 
60. paerben/ en baer mebe nemen en toeg jagen alle 
be boeragie-paerben/ en fo ben bpanb fterP uptquam/ 
alleö ben topp nemenbe na be Stippe / fo na 3Befel alö 
fp fouben tonnen/ baer fpn Crcell. Dcftellcn foube op 
een Plepn CplanbePen eenige mufgacmeröompens 
lupbcntebePPen/ en boo?tö een öeugge ober bestips 
pe boen flaen/ om bc rctraicte met o?b?e temogen 
boen. scepter ben berg Pe3pben3Befriïeggcnbè/ fom 
befpn Crcell. pem potiben met be refte ban be Rups 
teren/ en 5000. mannen te boet en eenige ftuPPen ges 
feputö/ om ben bpanb op te pouben/ fo pp ober be 
Slippe mebe toilbe bolgen; bolgenbe toclPen boo?s 
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43:nbe (lag cn beramtnge öen ©labe p$tps? ban iSafau 
SiPar öcn r* <-§cptcmb2is? fabonös? uptgeceöen is? met om 
faurreür’ tfCi'st 520. pcicröcn/ becgcfdfcbapt met öe ©?abe 
mets20. Crnft en Eoöetonb ban kaffan / en Ccnft ban 
wfrtHi sp^sjtitijf/ metöc-Étitmeeflercn ©oöartBalen/ ben 
tSn ilm IBarmdo / Butdjart fnnöbp / lacher / 
bpanö. i©arcelis?Babs?/ ©onb/ ïïnfoir/Bacnaert/ïSo; 

beet ©eet/ Contelcr/ en öe Enptcnanten banaat*; 
eljon / ©auls? 23 ar en ^eeaugiec met meet anöeee 
©jftaeren / en tg öaer meöe gereöen na öcn pap öaer 
fpöe Sippe paffeeën : ©an foment^eöevtbeefiaen 
beeft / 5ijn öp eeltige fenttneUenpeeöu ban öenbpanö 
in’t paffeeën geften enomöebtbaTcopöefe5ijöeban 
3Befcl '©en ttoecöen ^eptembds? fm02gens?is?fljn 
Crceïl. uptgetogen met 51. baenöelen boetbnedjten / 
öe refle ban De tlupteren en önc bdöfïubbcn / om te 
gaen ter beraemöec plaetfen j maer al-eet bp öaec 
quant kreeg bP tijöingc öat öen aenflag ban ©2aef 
©btlipS ban kaffan gefatlgeeit bias?/ en meefl al 
fijn bobt gcflagcn (fjoebocl Ijet fo bicet niet bias?) toaer* 
om fijn Crcell.’t gefdjut en tmpeöimenten toeöecom 
fonö/ bouöenöe met öe rupteren en bneebten eenigen 
tgö op’tbelö/ om te ontfangen öie öaer ban öen öe; 
fatete falberen foubcm 

©enbanödis? albusftoegegacn,- jïlonfbiagonber; 
aöberteeit 3ijnöe ban öe fenttneüen peröu/ ban öe 
feomjle en getalle ban öe rupteren ban öen ^ince 
IBaucttj / beeft alle fijn iSuptctije bjoeg in öen mo?; 
genftonö untgdnadit/ en op berfebepben belöen in 
tl acb-0202e geflelt/ en boben Öien een goeö (lub toeegö 
acbiec öefelbe meöe uptgeboett rooo. man te boet/ 
Dolf mufquettiers? en balf pieben / öaec op öe nipte; 
ren baren toijb ter nooöfouöe mogen nemen/ enijeb; 
ben met fullte geftelteraffe jBauritij bolft bettooebt. 
©2acf©küips? ban jiMffau bier af niet bictcnöe / toe- 
fenöe öe Sippe gepaffeert in öen moegenflont / ter 
geöcfïineeröcr plaetfe/ beeft alle öe cuptecsiöebaffe 
öoen opfetten/ en io öaec na in geftaöig gallopgc; 
Ijoitöen/ fo öat öe atbtcefle niet fo öiebt enjünge; 
bolgt / alö in fullten conjnncture tod noöig bias?; ge; 
bomen 5ijnöe ontrent öen bpanö/ beeft bP Contelec 
afgcfonöcnna öe boeragie-paeröen/ öannaöerbanö 
fienöe/ öat fijn troupcblcpn bias?/ beeft nocb eentge 
paeröcn ban JiBarcdi.e? Babe? na bem gefonöcn / öe; 
todbe in öer bae(ïe tijöenbe om bp Contelcr te bo; 
men/ bebücn öen bpanö achtereen öibbe Ijeggefien 
botiöen/ toaeromfpbtcöertcrugge gereöen^ijn/ en 
bebben fijn ©enaöe öaer af bertoittigt/ öetoelhe mep; 
henöe öat bet niet öan oiöinaris? bcacïtt ban öeöae 
banen en bj4#/ en toillenöe öefelbe ganfclj affntjöen/ 
beeft lm jiiiarcclis? Bar cnecnigcanbcreCarabijns? 
ban öe batalte eenen anöcren toeg bieten in njöen / om 
öefelbe ban ’t Eegcr af te frajöen / cn i$ met öe abant 
garöebooetö geteöen/ en binöenöe eenen argentneg/ 
beeft begeert/ öat öe ©20ft ban Eallanö / 3©emtelo 

fouöc: rnaer 
fo om De engte 

ban 5pautó 
25ar/ 25accbon en öti 23opö bp bem baööe / mitö bp 
toepnig ban fijne rupteren bp öefen aenflag baööe/ 
om öaife op een anöeruptgefonöcn blaren/ en Öat bp 
oob niet en boiflc öe fïerbte öeö bpanöö/ fepöefïjn ©e 
naöebielte bieten öat bet niet öan öe o-iöniactö biacbt 
biao / en fo öen ©jofr antbiociöe in ©oö.ö naem öan/ 
io öen ©iaef met öe anöerc ©^aben/ cnöen ©ioft 
met fün troupe öie enge-fïrate ingereöen / en bomen; 
öe Ö90? een gat öaer eenbelöopöccecbtecbanölag/ 
bebben öaer ontöebt bier banen ban öen bpanö/ ftaem 
öe in f!acb-02ö2c / ö’eenc beel öitbt op öe flinbec banö 
aen öe fjegge/ öien bP terflonö in flancque baööe/ 
enö’anöcrbooibaer/ biefenöe öe banen ban ©iaef 
ilcnönb en ©lobenöonb / en tbiee anöeee banen 
acbterbenUeöen/ in boegen/ öatfecerflcbargeeröen 
op öe bacn ban ©lacf Ijenönb; maer om bat ©20; 
benöonb fieb tcrflont in flanque gaf tegen öe begge 
acn/ en boflcnfe niet alïeö op’tbelöbomen/ maer 
moflen alleen met *o. paeröenbecbten; öit fijn ©e; 
naöe en öen ©iofl fienöe/ gijn bicöer Ö002 öebane 
ban ©lobcnöonb geömbt / om ’t fdbe gat upt te fto; 
men/ öaer fp öe muteren ban 25accbon cn öe 25opö 
bonöen / arbepöenöe om ’t gat in te bomen op ’t belö/ 
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biaer 0002 fp maibanöeren ober 't lijf begonöen te 
ö?ingcn/ in boegen / öat alle öe lanciero baec laiu 
den moflen biegbierpen / enbaec met öe pifiolenbe; 
belpen tegen öen bpanö/ öie ba?rfeeraenö?ong; in 
öefe engte 3ijn ©?aef #ljüiï?0 en ©/aef €m(l ban ^iabtn 
^oïmö fbiaerlijb gequetft / en ©?aef f3ijt(tpö cn^011^ 
Crnfl ban kaffan gehangen / en berfdjepben ban 5 Sa 
öen bpanö/ en ban öen onfen öooö gefdjoten en bon 
gehangen / en 3tjn ö’onfe cpnödiib ’t gat upt^olm^h 
gebomen • en fo öen bpanö baer biiiöe berbolgen/K3ftm 
i0 -femfbp met fijn troupen op baer in gcbouöen/gebanöen / 
en beeftfe hieöer Ö002 ’tgat geb^eben tot op ’tbelö/ 
öaer ö’anöere tbiee banen op bem loö b^aben/ enS?,,?8” 
bebben lange metfjem gebodjten/ bem fbiaerlijb SVebege- 
Ö002 ’t booft geqnetff / en epnöelbb meöe te rugge ge; uangen. 
Ö2eben / bebbenöc becfdjepöen/ fo ban fijn troupen 
alst ban öetroupen ban öen bpanö/ gehangen gebce; 
gen: öefen geöurcnöeissjflSarreli^jöar in gereöcn/ 
om öen bpanö öen loeg af te fnpöen / en bomenöe op 
’tbelö/ öat aebter bet anöer belö/ öaer betoog bier 
banen flotóien / lag / beeft ’t fdbe bol rupteren gebon; 
öen in berfdjepben €fquaö?en / toaerom bP een hiep; 
mg balte biillenöe öoen / om fijn troupen alles? te bet; 
famden/ iö öen bpanö op bem loö gebioben / öaer af 
bp een efqnaöieof tbiee mab; maer om öat bn niet 
in’tgro.öenbofïeberfften/ bieröe bP felfjS meöe ge; 
öiohen/ bebbenöe öen bpanö öaec nócb ö2ïeefijtiaö2e 
flaen ongdiioben / ’t bielb bent beöe te rugge treblien 
om fid) bieöer te berfamelen. l^ier na quant ^arber 
öoo? een anöer en bibber gat op ’t fdbe belö / enöeöe 
een furieufe cbarge / öaer meöe bp te rugge ö^eeftboe 
bede banen ban öen bpanö/ enfobpafftoenhteom 
bem meöe bieöer bp-een te becgaöecen/ 5tjn eentge 
Rupteren ban öen onfen op ’t belö gebomen/öaa* 25aic 
bent toeber bpboegöe / hiillenöe djergeren op be bane 
öie nocb brei en ongetoöett bias? / öan om öat öefdbe 
rupteren met genoeg in een befloten aen en quanten / 
bicröen ö’eerfte ometngdt en ö’acbterfle ban ter 3böen jfoi. u.y 
tngeballen en gebioben / fo batfe met feer groot tttoep; 
te upt öen bpanö bieöer moften flaen; ’t h>dlt ^adtec 
fienöe / en öat öen bpanö bent te (leeft hiaö baüenöe f 
beeft fijn retratete geöaen/ gelijlt ©ar meöeöeöe: 
Balen mast na ïitnoltp en boot een anöer gat gefto* 
men op nocb een belö / baer berfdjepben rupteren 
flonöen / öaer bp eettige af gebiobcn beeft / en is? epm 
lijft felfb 00b gc(i20hen/ en beeft fijn retratete moeten 
boem ©onteïec fienöe öat ïjet al-om fotoeginb/ tcj 
fcieöergefteeit / en beeft meöe eentge partijen öeboeb- 
ten/ öocb om öat nergens? genoeg in’t gros? en met 
een gcoote troupe ban ö’onfen geboebten bieröe / mit^ 
Öe bperigijetö ban fijn genaöe/ enöebafleintpiefTie 
öie bp baööe öat bet niet öan öe ojötnaris? tnacijtban 
öen bpanö bias?: maer met blepne partijen en beb; 
benfe niet bonnen te öegen fonferen/ uptgefeiö ©ar= 
be r/ öie öeb/aeffte cbarge geöaen beeft/ baer meöe 
bp öen bpanö fo geftnabt beeft / öatfe biel 40. ban öen 
onfen/ gehangen 3ünöe/ bieöer lieten lopen/ en om 
öer öien öen Suptenam ban $au!ö Bar / met meer 
anöeee ©fficiers? en Rupteren s ©it is? ’t gene öat in 
öefen aenflag gebeurt 16/ men hieet met öat eentge 
ban aenfien ban öer Staten 3tjöe öateitjböooögebfej» 
ben 3ijn; maer Burcbarö ïJinobp is? 0002 öenbop 
gefdioten enfbiaerliib gequetft/ cn binnenJBefelge; 
biacbt; JBagemons?/ be Suptenamban Barcbon/ isf 
0002 öe 3ijöe met een febampfeboot gefeboten; ©2aef 
Philips? ban Jüaffau is? ter 3ijöen onöeröe rufönge in 
gefcboten/gaenöe aen öe anöerc 5ijöe aen bet been öoo?/ 
en bianöe feer aen fi jn bleeöeren / toaerom bp ban öen 
paeröeleggenöe/ niet bcrö^agenmocbtöatmen bem 
tocöet te paeröebofp/ fo öat bP gehangen is? getoo?; 
öen: ©2aef Crnflban ^olme? isiöoo^’tlijfgefcbo; 
ten/ in bepöe armen/ aen ’t booft en'teen been ge; 
quctfl/ en meöe gehangen/ met ©2aef€rnflj|af; 
fau; öen bioeöer ban öen ©enecad ^rancops? ©eer / 
genaemt JSobert ©eer/ en öen Euptenant ban öu 
Bops? toeröe meöe gehangen ,• Bcrnacrt Euptenant 
ban ©?aef J|enö2ifi ban JlafTau / bet al biefenöe om; 
bomen/ Ijocenbc batfe 0002 öeEippemoffenftoem* 
men/ en biefenöe te becöienben/ mits? bPftoaerge; 
toapenttoaö/ ip bieöer te rugge gebeert en meöe ge; 
bangen: ©aer toccben ban öe rupteren bermifl on; 
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tratt75*póctbenert 57.mannen/ bcbalbenbeboo?f5, bctfabeurbanfnn boetbolb/ baet bec Staten Wh 
b?ie<©?aben; en baet tegen hebben öeonfefebenoft 
attft gehangen ban Den bpanb / en tien of ttoarifpaet? 
ben. 

55en tbieeöen September beeft <©?acf Barman 
banben&erg/ met ben iBarbgraef <g]aban Caerie 
ban 23aben/ ontboben/ bat be boo?f5 D?ie<8?aben 
tot Kijnberb maten / en begeerben bat &b2iaen 
Spiegel/ Chirurgijn ban fijn Ctcell. baet bomen 
foube/ baet toe bP pafpoo?t fonb / en tetflont bet? 
toaerto tepfbe. €n niet tegenflaenbe bat be ^paenfe 
benbermaten/ batfe met ban 12. mannen bertoten 
fjabben / en in bete jaren fo fignale bictorie niet gebab 
te hebben/ fo berhlaetben be bienaerO banbeboo?f3 
IBatqmj/ bat bp-naeft alle b^fftctetjS ban be tup- 
terije ban ben bpanb gequetff en boob maten/ enbde 
bón onfe tuptetije en öttmeefïetó betMaerben al ober 
be 150. bOben in ’t belb geffen te hebben: 55aetom 
fcb?êef IBc mntboraO 55up& (boe ter tijb iptfcael ban 
bet oojloge in bet Staten Sxgeij bie ïjctrt op alleO 
gemfo?meett babbe/bat bet baet boo? te tjouben toao / 
bat bet betlieo bet boojf? Beeren onfe fafte betfmaett / 
en bat anbero ben bpanb meet berioten babbe aio top/ 
obermito b’onfen mceft alle feet toel gebocljtcn bob¬ 
ben ^ mact toaten alleen obetballen bp be menigte 
bet bpanbenv bie ben altooo t’famen-boegben/ on? 

niet bomen en boeten, gjmmeto fcö?yft be beo?? 
noembe 55uph / batmen ban ben HSatgut3 betftaen 
beeft / bat alle be tantetje ban ’O bpanbo ifeget baet 
getoeefl toaten/ fo bat bet niet b?eemt en toao/ batfe 
’tbelb l)etJbeu moeten quitteren/ en in ’t aftreblien 
hebben D’onfc be tettaicte pasapasgcbaen/ bocb op 
betfebepben plaetfen / fonbet bat be bpanben ijaet opt 
betbolgben/ b?efenbe/ foben|Bacqiii3fepbe/ boo? 
eenCmbufcabe. 

<©?abe pbilip^ ban iSaffau iö ben betben^p ^ootnjan 
temb?tOobetleben/ en CÖ?iftelijft in ben Beere ge?®£!'’es 
tuft/ metbeftlaginge fijnöet fonben/ en met brco?&B„ B» 
mngebanleebtoefcn/ bebbcnbeffjn CrceU. en b?oe?fau. 
betenenanbetenom bctgcbtnge boen bibben/ baet 
bpbtnlupbenin bettoo?ntmocbte bobben ; öPtóecn 
feet beleeft en bappet onbettfaegt btijgfman getoeefl-/ 
baet ban bP tot betfebepben ttjbcn goebe p?ocben ge? 
gebenbeeft/ fo Dat bp een jonhBeete toao ban goe- 
bet bope/ en bobben be ïioninh ban ©?anlttijlt en 
Betrag ban bouillon ooh fulbc getupgeniffe ban 
bem gegeben; bP iö ban be fyne feet bemint getoeefl:: 
<3jn fgn cctfïe jeucïjt beeft bP met fijne Cjccdl. |Bau? 
ntiuö tot iepben geftubeect / in be ©mbetfiteptal? 
baet. BP ió in fijne belle fïeut beo lebeno / ban beien 
feetbeblaegt/ oberlcben. 

/% faerdicht op ftjn overlijden. 

|&j)iLip$s De Haffav een CLoeCfe / ioncfe en VrocM |£eU / 

<® VerLeeD van WonDen Der VianDen / ontfangen in ’t VeU. 

©ooööan 
<3?«be 

4Enwfl 
ban 
Aolnijf. 

55e <®?abe Ctnft ban ^olmo io ooh ban fijne 
guetfutenben^.^ulb beo na-mtbbagö Citoflelnb / 
met goebe benmffe / oberlebcn. .jBonfbiagon beeft 
bepbebebobe<8?aben aen fgn €j:cell. in ’tleget tot 
25if!ib gefonben/ met eenen feet touttopfén b?ief/ 
en ïjteft be litbamen boen tonbopeten met 8. petfo; 
nen/ baet ban be biet beo abontObpfïjnCrcetl. ten 
abonbmaeltoaten/ b’anbetebieten bpbebobclit; 
bamen gebleben, eene ban be biere bie bp fijn €rcell. 
bleef eten/ toao genoemt ^be^mtBtcto?/ foon 
ban een ^pangtaett binnen a.oben geboren / be ttoe# 
betoao bcEnpteuant ban <0:aef éenb2ib ban ben 
23etg / toieno gehangen <©?aef #bilipo getoeefl 
toao/ fpbebenben ban groot betlieo ban Officieren. 

35en ïïtbbet ©eet / toieno b?oebet tot a©efel be? 
gtabentoaO/ toao mebe bp fun CicclU ten eten / en 
betbaelbebatfijnb?oebet/ nabat Ijp bmi al geban? 
gen babbe gegeben/ nocb meetbet geguetfl toaO; baet 
on fijn €ccell. fepbe / bat IjP fnlbO ban be <0?abe ban 
^oütio 00b betftaen babbe / en bat bP be gebangeno 
alnjbotoelgettacteertftabbe: baet op fp geen anbec 
ejccufe beben / ban bat fuljc bp |ïfionfb2agon raet toet? 
begeabbopeettj fpiïpfbentocbetom/ met nemen? 
beeen b?ief ban fijnóccell. aen H5onfb?agon/ met 
gelijbettiurtofie. 

55e ttoe bobe Otaben jrjn baet na tot 3Crnbem eer? 
Ijjbenflatelijbinbeïtooft-hetbebcgtaben/ na ’tbe? 
tarnen ban bate Stf-bcmfte / Oeflacljte en <&tate. 

^aerdicht op ’t nf-flerven van Grave Ernjl van Solms. 

<0?aVe <£rnft van £>oLM0 / een ioncfe enDrDeVC^Liicfc latere / 

^iinDe fvvaer gevVonD en gevangen / fterft DeCLaegt feere. 

eimot <©?abe €tnff ban I5affau / mebe gehangen / toil? 
SL °P 0een róntfoen fetten / fonbet boo2gaen? 
toetö at* 5e ban ben <©?abe ban jpuenteo / ban bebben 
tamfoeo baet na 6000. btonen geepfebt/ be feronen tegenO 

mi 3 * / Ö0CÖ bet uantfoen gemaebt op 10000. 
*oooo. au. guiöeno / boo? tuffcben-fp?ehen ban 55on ^an be 

Co?bua<0enetael/ betoclbegettout babbe be fuflee 
ban lïSonfieur be ïtebouto / toelfee 55on 5Ban be 
Cp?biiapafpoo?t ban ffjn Crcell. berfbcljt/ om tot 
3©efel te mogen bomen/ omiBonfieut beföebotirO 
eeno te befoeben / bat bent te licïjtet hergunt toerbe / 

(toi* 15.) ombatmenmeenbe batiBonfteut beBebouto btm 
tot ffjn bebotie foube b?engen/ om ten beften tefp?e? 
ben/ gelbbgeftljiebe. 

55e Sitmeefier ïtiitfbp toaö 00b feet getoont/ en 
begtabmf Ö8tt ^ue^urei11 dt io tot 3©efel eetlgb 

€enige ban be gatbe ban ffjn €rcell. ijeböen be 
qauatttetmeefierban<62abe£jcnb?ib ban bennet? 
ge gehangen gebtegen/ met 13. of 14. ffegte paet? 
Den; fbn€tcell. toao gefint om ben^uattietmee- 
ffet op fgn tooo?b telaten gaen/ban betftaenbe batben 
bptotb geen ban onfe gehangenen op ’tquattiettoil? 
ben loo laten/ raet tegcnftaenbe ffjn €rcell. alle fijne 
gehangene loo gelaten babbe/ btbgfman tegen brijgf? 
man / fo moft be «©uatttermeeflet mebe notb raat 
blgben fitten/ tot nabet o?boimantic» 55aet toetben 

eenige b?iebenban ben bpanb gcintetcipieert/ baet bp 
fpffb?bben/ ban begtote bictotie bie fp betbregen 
babben/ en ban be boob ban be^aben IMjiUpoen 
ban ^Solnto / ettollerenöe feet be bictorie. 

$a bet ongelub bat Dc 43?aben ©biópo ban j5af? 
fau / €rnft ban joints / bie fo getoonb toetben / bat 
fplieben ban bate quetfuten in bare gebanbeniffe fto?? 
ben / en bat be ^eeten Staten 3leget nocb tot 23ifficb 

goebe abbertentie/ bat fBonfb?agon febete aen (la? 
gen p?attifetenbe toao op eenige Clceffeen^uiiftfe 
^teben/ om befelbe in te nemen; be^eeten Staten 
baet tegentooo?big ffjnbe/ en befe fabe met ffjn €rcell. 
inbelibetatiegelepb bebbenbe/ en betflactibe bat be 
Bibberfcbap en ^teben beo dpntftenbomO Clebe/ 

1 binnen bet ftab Clebc bergabett toaten / hebben raeb? 
faemgebonben aen befelbe te fcb?ijbcn ben nabolgen? 
benb?ief. 

EDele, Erentfefte, Hoog-geleerde, eerfame, wijfe SSjifftJan 
en voorfichtige Heeren , Naburen en goede vrun- 

den, de goede genegentheid die de Heeren Staten Ge- am 
nerael, en ons van wegen der goede Nabuurfchap, be iliaoec=> 
en tot handhoudinge van der goede Nabuurfchap, en 1möe 
tothandhoudingederUnien, en onderlinge travaten 

, van vrundfehap j tuflehen uwe eo eenige defer zijdsjiaiöcm^ 
1 Land- 
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öltcf/ öcl-5 ï-andfchappen, opgerecht en heylfamelijk orderhou- Stielt hin» den, bewogen hééft, fo u L. als die van den Hertog- 

ntcfïaö domme van Gulik, en die van den Berg, trouwelijk 
ee^‘ en van tijd tot tijd te waerfchouwen, wat wy tot ont- 

dekkmge van verfcheyden aenflagen en praftijKen te¬ 
gen den Stiet van uwe refpective landen en fteden heb¬ 
ben konnen vernemen, gelijk wy verhopen noch in 
verfcher gedachtenjflê te zijn, wat by den Heeren Sta¬ 
ten Generael van den Ruermondifchen Cantfelaer bin¬ 
nen Emmerik geopenbaertis. Defelve onfegenegent- 
heid heeft niet toegelaten u L. te verfwijgen, wat wy 
onlangs in ’t feker vernomen hebben , daer aen u L. ten 
hoogden is gelegen, namentlijk, dat het Spaenfe Le¬ 
ger tuflchen de roer en Lippe tegenwoordig gecam- 
peert, voorhebbens foude zijn by eenige gemaekte 
Muytinatiet'incorporeren, enfich meelter te maken 
van eenige fteden of fterktenin den landen van Gulik 
of ten naeften gelegen. Devoorforge, vand’welkons 
ook ten deele genootfaekt heeft, ons dus na by den 
vyandte legeren en te houden. En of wel 'tfelve Ten¬ 
der fchade van den ingefetenen niet en gefchied tot on- 
fen groten leedwefen: fo hopen wy nochtans daer in 
by allen liefhebberen der aengeborene en wettelijke 
vryheyd te Tullen verontfchuldigt blijven, in aenmer- 
kinge ’t Telve nietweyniger en ftrekt ten beften defer 
alsonfes eygen Vaderlands : Biddende dat uL. ons in 
fuiken voornemen fulks wilt feconderen , en met Tulke 
correfpondentie bejegenen als den nood vereylcht, en 
Wy en aen onfer zijde niet hopen te faelgeren. ’T ken- 
ne God Almachtig die u L. Edele, &c. wil houden in 
fijn Godlijke befcherminge. Uyt het Veld-leger tot 
Billik den ii. September 1595:. & c. 

S^aberbanb atöbe Icgccs? febepben/ trol! ffêont* 
btagon op/ enberfcïjoonbe ’tianb banCïuIi&feer/ 
om ’tbootfyaDberriffementbató te malden/ öoetoel 
ÖP niet en bonbe/ fjehbenöe ai bewoont en conform 
bet gene geabbijeew toaö met lift getracht buffel* 
botpin te nemen. Cenanber/ met namen 3©tücm 
ban jptpbacD / febrijft aen Sjonbbeer 3$enrift ban 
Stenen/ Raebban^tate/ baniftonttoagöRöop* 
btdiingcalbiiö/ bcnS.Cwob. 15951. 

Troupen van Montdragon zijn gepaffeert, en 
{jelmban* ■L'hebben haer gelegert rondom het kafteel vanReyd, 
5ftpbacö hebbende het land van Gulik groot refpeót gedragen , 

,/ïch contenterende met het land Ceufen, en dat om 
rtóisaii deferedenenmijnsbedunkens. Teneerften>omvalfch 
S&jleneit/ te maken de advijfen van de Staten Generael aen de 
ÊacD »*n Staten van Cleve gegeven. Ten tweeden, om te hou- 
^CWe’ den de belofte van den Grave van Fuentes, gedaen aen 

de Gedeputeerden van ’t land van Gulik. Ten derden, 
om fich een fpijs-trefoor te bewaren tegens de Lente, 
en naerder by de vereenigde Provintien te zijn. Ten 
vierden, den overlaft: gedaen in het Cleeffe en Bergfe 
land, om door dit vertrek den Rade van State daer 
mede te belaften, en verhael te maken by de Staten 
van alle de Provintien, en by dehuyftuyden. Waer 
toe grootelijkx dient, dat alle die ’t met den Raed hou¬ 
den, voorben zijn metOfficien, ’t welk een goed lok- 
aes is van de refte; hetmeefte met vrefe vervult zijn¬ 
de , ter oorfake van het verlies van Cameryk, fbber 
fucces van de Staten Generael, een gerucht van grote 
beroerte in Vriefiand en elders. De grote toeruftingen 
van den Konink van Spangien, de komfte van den 
Ertz-Hertog Albart, en van den Prince Philips, Mau- 
rity broeder , de handelinge van den Konink van 
Vrankrijkmet den Paus, &c. 

3De Cïcbeputccrbc ban turn Xanbc ban Cleef / Dcfi» 
bcnaenBöonfbtagon gcfoUititcert/ om te bettrefc* 
ftcnbanbeö©02ftcn bobmt; Dp gaf boot anttooot* 
bc / bat alfo lange fijne .ïiiaajeftcptö bpanbenöaec la¬ 
gen / ïju ooit lalt Dabbe baer tc blijben / en niet eet en 
foube bewrcDbcn boot bie bettogen toaten: bcfgdijhg 
bctfofljten be bootf5 <©ebeputceiben 00b aen fijn 
€rccl(. bie baet op boot anttoootbe gaf bp gcfdjttf* 
te/ inboubenbe in effecte/ bat be gemene bpanben 
t’imputcren jtonb fjaerlupbct homfte albaec / betod* 
be baer ccrft gchonien yijnbe en nocl) blijbenbe om in 
be jOetecnigbe $cberlanben mbteufete boen/ genoob* 

fadtt toa# getoeep fjaetïiebet te bejegenen/ en bat 
fijn Cwcïï. nodj bc Staten geen geballen tjabben 
aen be fcïjabe bie albaet gefdjiebe / ïjcbbenbe fo 
bdc o?bte geltdt/ atónagelegcntijdbeemgfinëmo# 
gdp toao/ bat alle betbetf foube mogen getocew 
tootbe». 

<£Dp btpbag ben 29. ^cptembtiov tjaöbe lBonf* 
btagon een aenftag op^uffdbotp/ om bie frab inr“fPa*?* 
tc&tijgen/ fomenbetmoebetot behoef ban be&ep4ii,ojp » 
fetfe en ben |©atfe-C>?abe ban ïïutfenbetg / toefenbe 
jBonfbtagon felfö baegs te boren met 40. paetben 
mbettabgebomert; ben aenfïag toab betaemt bat* 
ter 3oo.l)edbtoeg aen be ftab quanten/ begerenbe 
binnen te bomen/ om baet te biechten en Sacra¬ 
ment te gaen / bie baet onbet bien meefter fouben ge* 
macht bebben ban be pootte / en fouben fijnten ontfet 
gebtegenbebben 500. paetben en 500. te boet/ bie 
be^nacbtjSte<©erenbo?pen©üttbeten toaten gefco* 
men/ elb tuptet met een man aebtet bent, maec 
ombat be botgets be 500. mannen niet gelyb bril* 
ben inlaten / moet tod met partpen ban 20. bie 
baet getoeet aen be pootte fouben moeten laten/ en 
bat ö’anberen niet in faubenntogen bomen / boo? 
bat bie toebet uit fouben toefen / to ben aenflag 
gefadgeett / en35311 baet na alle# afgetogen/ beb* 
benbe be bootf3 botpcnuptgeplonbcit/ fonbetbatbe 
Ciceffc ©otlïdijbe Baben ben beo febenen aen te 
nemen. 

<Den To. en n.(DctobtiO/ iOfijn <22tcdl. bolft bie 
te 25iflib lagen / feet fierb ober ben ï5ijn getoeefï / om 
boetagie te balen / baet men 00b een goebe partpe ge* 
baeltenin ’t leger gefataebt beeft: be bpanb menen* 
be bat men ben 12. toebetom baer bomcii foube / bab* 
be baet op gctoacljt ,• maet niemanb betnemenbe 
(mitobetbetbobentoao/ batniemanb obetbebtug* 
ge moefjt gaen of rijben) bettoonbc bent op be na¬ 
noen met 0. of 7» banen tupteten tot aen be fdjantfs 
boot be btugge / maet en breeg niet ban 2. of 3. folba* 
ten bie na kanten gingen / en bewoog alfo toebetom t 
2.bagcntebotenbtegcn be bpanben eenige paetben 
banbeö<0taben ban ^obenlooo Compagnie/ om* 
trentCmmetib. t©cn 13. toaten op toeg/ en al om* 
ttent 3©efd / ben 3|eete ban ifêertoe / ben ï|eete ban 
Rifoir/ ban bet ^oot/ ben «öbertten <Dubenboo?* 
be/ ^teenbupfen/ Ctelloen meet anbete/ altoaet 
fpliebcit ben bpanb getoaet too?benbe ( 5ijn toebec 
na ’t leger gebeew / fonbet betbeo te Inben; m* 
bien fp boottgegaen Dabben / foube be upanb een 
bnfte jötmfe geDab ïjehbcn. Cen fdben bage Deeft 
3Ian üenart / bie ben "©tori ban ^allanb ban be 
laetftc tecontte bcel nagefept Dabbe/ opfqn monb 
üloppen / ctt bdiemten bat Dp ’t gelogen Dabbe/ en 
<Ü5ob / be ^ufime en ben 35toft om bergiffeniffe bib* 
ben moeten. 

(Den 19. CttobttO Deeft fijn Cwdhltebene boen 
boen/ ban ben gantfcDen leger/ uitgefepb?.baenbe* 
len folbaten / bie obet be btugge op be toadjt toaten / 
tc toeten/ een banbe©ttefen/ een ban^ootb-ï|ol* 
lanb/ en een ban <£5?aef ©Dtlipö regiment / baet af 
bc nombte beliep 5382, mannen te boet/ boben be 
gene bie ban elite Compagnie m ’tquatiiet toaten 
gcblcben/ totbetoatinge ban be Dutten, en na Det 
bunlien ban ,flèee|tet ^ntDonitf ^Dupb / fofjp fcD?öft 
ben 20. <Dctobtis5 uit 25ijlih/ allejef op ben anbeten 
gefmolteit/ en fouben obet be 6000. te boet niet ma* 
herti enopbatmen te beter en nabet betbritttgtfou* 
be toefen/ fofonbljpaen ben ^tbbocaet ban^ollanb 
een ftadtgen/ ban ’t gene DP baet af gepen en aengete* 
bent Dabbe/ baet uit befdbe foube bonnen berpaen 
’t getal ban elb regiment/ en ban dbebane tupte* 
ren/ bie t'famen miiebten 1057. paetben/ boben be 
gene bie na 25tabanb/ $ieumegen ett(©bet-||ffd/ 
met betlof ban fgn Crcell. motDten bettogen 3ijn/ 
bie nocD tod 400. paetben toaten. (Den bpanb mep* 
ncnbebatDetgeDedelegetoptoog/ quam onbettu^ 
jen met etlijbe paetben tot boot be fcDantfe aen be 
btugge/ bantoetbemetmufquetten te tuggegebte* 
ben. (DefeïiïebeuegefcDiebe op een gtoot bdb bup* 
ten ’t quartiet na ïteeö toe / onbec p?etett ban 
’t boïb in flacDo?b?c te rnaben / en in m ftoenben 
t’eretcfven. „ _ 

VOET- 
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47 

j&taet Dan 
te rttotnué 
gebatn btn 
19. <©«tv 
b|Wi<95. 
ln*t^xa* 
ten Eceec 
tot apiflift. 

<$rtgelfefiu.ülecfmemcn/ ’teetflcs.j&ambefenflerït 
(Ctoeebe Jftcgnrant ban 9. ©acnbelm 
©?anb 5. ©aenbclcn 

Subenboo’bmö ücgimcm 9. ©amöclcn (leeft 
’t <£etfle ïïegtmmt ©rtefen 6. ©aenbclen 
%tttoecbe Regiment 7«©acnbclcn 
’t35crbcïlcgnwnt 

630. itëamiat* 
si;o. Ifêannen. 
630, jannen. 
630. jjfêannen. 
2.91. ffêannen. 
730. iBannen. 
650* fBanncn. 
710. naannen* 
73o* iBanmm 

etile’tBoetbollu’famen 6232. jÈanmntelwt* 

RUYTEREN. 

^gnOeccH. 70. paerbm/ 
©alen 100. 
3©atmdo 71. • 
<£nffen 60. 
Eaurenst 41. 

l^obenlo 41. 
©crcbon 36. 
$.©a&ï4°- 
<©onti 40. 
#at&ct 54- 

<0?aefl|enti^. 48. 
3^U©0pg 41, 
IB*.©aïir 47. 
<£bmonb 58. 
©CCt 54. 

t’^amenUïupteven 1057, 

<62aef$öW 
Contelcr 
&tnffcp 
^meltjMt 
^ibnep 

55« 
54* 
47» 
65» 
29» 

©eEcsrt# 
ftjjfpötq. 

D€fetbjee legert Bleben ftia* alfa fitten befcbanfl 
leggen tegen ben anberen/ te toeten/ het^ta; 

ten leger te ©tfïï& / en ffêonftoagon bp ïtepfetö- 
3©eert / geen ban bepben toülenbe ectfl fcftepöen ; 
toantjBonftoagonmeenbe/ fobpeetflfcbepbe/ bat 
frjn €rcell. baet ergen.0 in bat quartict noch petfoube 
mogen boomemen / epnöltjb febepbe iBonftoagon 
noclj b’eerfle / en fonb 5. banen tuptetm na ’t 3©ente 
in baet getooonlijn <ö5armfoen / bet toelbe fgn €rcell. 
toetflaenbe/ tgsbefeibenagebolgt/ metbe tupterge/ 
bopenbebefelbete onbetfebeppen bp ^orften obet be 
Hippe / banfp fpoeben baet fo feer batfe ontguamen: 
g&act na iss fpn €rccll. 00b gefebepben/ en belafte ben 
aHibbec ©eet/ bat b«P£ 3©cerbenburg/ baet om; 
trent5o.of6o. man tn<©armfoen op lag/ in te ne¬ 
men/ betgefebut toetb baecboo?geb?acbt; mact 
alfo bet niet op bequame plaetfe toab geftelt / bielöen 
baet be gene bie baet op toaten toat te tvrotfec / b’toelb 
©eet niet toel nam/ en baetom bP bet gefebut beo 

teiBeect arlj}CCcn baego berfet 3ijnbe / en toilbet op baet bet; 
foeb niet opnemen/ banopgenabeenongenabe/ ge; 
Ipbfp boen moften; bPbet i5.folbaten/ bie ban bet 
<jBacmfoen ban <©201 toaren / en baet binnen toarety 
top gaen ■, ben Capitepn ©mptf bebe bp om ftjn ttotfe 
onttoooebe/ aïö bet opgeepfebt toetbc/ opfjangen/ 

ben 27, (batiö op ben 7* fjulij ftilo novi) tot 15* toe op 
©ttlettnjs in febet boetten en plactfen ban berftab ge- 
fielt/ ootteentgeacbteteenttatrc gegeeffelt/ anberc 
baeclupba* ooeen afgefneben en uit bet ftab gebart* 
nen / toelhe ^iuflitie fenber anbere betoetten op giften 
ten/ febegft bp / aengmït / na bat be {lab gebeel in toa^ 
penen toert geftelt / en een pegeltjb geboben bat fp 

tngena# 
min. 

b’anbetemoflcn bet lot ttebten ttoee en ttoee/ tote . fotter aengefept te 5t)n / bat niet anbeto en tefleetbe 

be feonnv 
gmne ban €ngeianb be %ete ban ©oblep baten 
3lmbaffabeut aen be Staten <ï5enctael gefonben 
babbe / bo/betenbe betalinge ban baet betfcljoten (Foi.36 ) 
gelb / en toebetbomfte ban baet boib / en bat be 
%eten Staten *0enetael baet op feet beleefbeant* 
tooo?be en ercitfe gcbaen babben aen bate laaien, 
en hoopten batfe bcfeïbe ten bellen nemen/ en bp befe 
gelcgentbeib be fafee foube laten betutlen, ban fp bet* 
ftonben boo: bet feljnjben ban baten boomoemben 
tlgent/ bat bate .ïiBajétl. nocb bp batemertmgetoasÈ 
petfifletenbe / en batfe ban meninge toatü / ben 
boo?ft baten Hmbaffabeut ©oblep toebetom bp bc 
boo2f3^eeten Staten <$5enetael te fettben/ omnotlj 
beftiget aen te bouben op baet boo:f5 betfoeb / fuit \y» 
fcb?eef/ batbem ooö boo: be<0?abc ban €iTer (bie 
ottfe fabe feet toegebaen toaö) en bp ben groten ®rc 

top gaen of bangen foube. 
Ca5ijn ban bet tyd/ febteef ben eetflen «©ttobet 

uit ^utpben/ aen ben mbbocaet ©Ibenbatnebelb/ 
bat be ^olbaten ban ?lnbolt een goebe bupt bebomen 
babben/ ban omtrent 16 of 17000. gulben/ bie be 
fblbaten ban <0Iben5eeï fouben bebomen bebben. 

gjn giimio befejS laetö io binnen Xonben een gtote 
beroerte getoecfl / (fo ben eigent ban be petten Sta¬ 
ten Hoe! be Caton aen ben l^ecte ©Ibenbatnebelb 
boo2f3 fcb2pft/bp naiffibe in bato ben 28. giurtp 1595. 
ftilo veteri) bctoo?faebtboo2 be grote biette ban boom 
en anberc cctUjbc toaten / fobat eenigebiefopjenteo 
noemen baet betmeten bobben / be Mark-lieöen 

©pcoertt baet boter en b200b af te nemen / en tot baetlieben 
%Sn/ ötfccetic te betbopen/ bocb bebben bet gelb baet af 
«n in» bie bomenbe / be ifóatbt-ïupben gegeben / bebben bo^ 
aefiuti?. berjsoobeen pmclamatte op baetlieben èpgen auto; 

titeptinbibetfeboeben ban bet (lab gebaen/ enbet 
boom/ boter cn anberc op eenen p?ik na baetlieben 
goebbunben geftelt/ en geboben ’t felbe niet bictbet te 
betbopen/ en epntelijfe bebben geconfpitcett / om 
öennacpccbanEonben om balp te toengen. €nfo 
»aet geen p^omte o?b?e gebonben en toare getoeefl/ 
baneenige ban be principale boofben gehangen ge; 
feregen te bebben/ fonbet ttopfel foube bit fluft/ fcïngft 
bP/feetqualgb afgelopen bebben/ bocb bebben be 
lecbtet^biet op neetflig getoeefl/ en tegen be boof; 
benfcbetpelpb geprocebeett / bocb betflacn bat fp be; 
felbena baetltebet rechten/ tot bet boobnietenbeb; 
ten nonnen bettopfen/ met tegenflaenbe bate iBajefl. 
boo? ben ©eete ©uhborfl babbe boen betfelaten / bat 
fp bie al begeetöe gehangen te hebben j baet iffet op 

©eiKcatL 

ban bat belette ban©oblep/ bie niet toet te paffe 
toao/ enbatmenmaer alleen toacïjte na fijne gene; 
finge / batfe anbetfim# toel een anbere foube fenben; 
en betoöle fi)n €tcdl. nu toaö leggenbe met fijn lc; 
get tegen ,ïBonfbragon/ fo 10 be boorfj l^eete ban 
©oblp toebetom te lanbe gebomen / en beeft füne 
p?opofitie aen be boo2f3 petten Staten <0metael ge; 
baenben 15* ^duguflï 1595* 

Mijn Hteren„ HEt en fal my niet van node zijn u luyden indachtig $20üöfh& 
te maken,'t geen ik u 1. lelielijk voordroeg van we- 

gen hareMajeft. foter oorfake dat het niet feer lang ijzuc®o3* 
geleden is, dat ik van hier vertrok, als ook om dat de fa- itp / era 
ke u 1. fo na betreft, dat ik my verfekere, dat gylie- 
den daer noch heel verfche gedachtenifle van hebt 
Het fal u L. dan believen te verftaen, dat hare Majeft. 
met mijn Heeren van haren Rade tot verlcheyden ma¬ 
len met feer rijpe deliberatie overwogen hebben, het 
inhouden van uwe brieven, diegylieden my gegeven 
had in plaetfe van antwoord op mijne voonz propofi- 
tie, en inlgelijken alle ’tgene, ’t welk gylieden my_ 
by monde, ofpublijkelijk in defe vergaderrnge, ot 
aenmyin ’tbyfonder verklaert had, dooralfulke en 
andere perfonagien, die’t u E. £• belieft heeft te ge- 
bruyken, om my levendiger te vertonen den Staet van 
uweaffairen, metfekere van de particulierfte excep- 
tien, die gylieden te doen had op haer verfoek: Dat 
alles niet tegenftaende, ben ik gelaft u E. E. van haren 
't wegen te kennen te geven , dat fy in geenderhande 
voegen u iuyder voorfz allegatien, exceptien en re- 
monflraotien goed kan vinden, of in ’taldermiijfte tut- 

fifant. 
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fifant, om eenïgen fchijn te geven, de weygeringe van 
een fo regtveerdig en redelijk verfoek, gedaen van we¬ 
gen een Princefle, dewelke beter van u luyden geme- 
riteert heeft, dan t’eenigen tijde gedaen hebben alle 
de Princen van Europa t’lamen. En hierom ift, dat fy 
haer niet en heeft konnen onthouden my.datelijk we¬ 
derom te fenden aen u luyden, om by u feer inflante 
lijk aen te houden, datgylieden beter wildet denken 
wat u L. te doen ftond, alles de Generaliteyt defer 
Provintien voordragende, fonder daer fwarigheid in 
temaken ; hun tegemoet voerende de grootheid van 
de Meriten van hare Majeft. hier in ook u L. behelpen¬ 
de met uwe fonderlinge wijlheid en gelchiktheid, om 
henluyden te bewegen, dat fy haer daer van alle fchul- 
dige erkentenilTe doen. Het is langen tijd geleden, dat 
hare Majeft. begonft heeft uL. by te ftaen met hare 
forcen : de uy tputtinge van hare koffers en trefbiren, 
en het verlies van ’t leven van hare feer lieve onderfa- 

is feer exceflijf geweeft : den nood die fy heeft ten 
van volk en van geld binnen haer eygen land (het wel¬ 
ke rechtevoort, gelijk het ook dikmaels hier tevoren 
gefchietis, feerontruft word by den vyand, om gene 
andere oorfake, dan om dat fydepartije enprote&ie 
van a luyden heeft) is van feer groten gewichte, fulx 
dat fy bedwongen is fich te behelpen aen alle kanten , 
en by alle middelen 5 die fy fal konnen bedenken, te 
infifteren, dat gylieden gelijke achtinge neemt op ha¬ 
ren Staet, als ly gedaen heeft op den uwen in uwe 
grootfte noden : Om het welke te doen, hoewel uwe 
middelen en vermogen niet fodanig zijn, als het wel te 
wenfchen ware, fo is ’t nochtans, dat inlicht geno¬ 
men zijnde op de vermeerderinge van dien, die gylie- 
denonlanx gekregen hebt, zijnde daer toe gekomen 
alleenlijk door het middel van hare Majeft. naeft God, 
gylieden, God lof, de macht wel hebt, om dat te 
doen fonder u luyder befwaerniflè. En om u luyden na¬ 
der te verklaren d’intentie van hare Majeft. op dat ftuk, 
de fomme, om dewelke fy my expreflèlijk belaft heeft 
aen te houden, is van iooooo. pond fterlinx, dewel¬ 
ke fy verfoekt haer datelijk betaelt te worden. En aen- 
gaende de refte, hare begeerte is, dat het u luyden 
believe eenige van uwen’t wegen te deputeren, en in 
Engeland te fenden, fuffifantelijkgeauthorifeert, om 
fich te voegen tot de gene, die van haren ’t wegen ge- 
ordonneert lullen worden, om alle de rekeninge te be- 
fluyten, arrefteren en effenen , en daer op te ordon¬ 
neren , aengaendede betalinge van de refte. Op dat 
gylieden ook weet, dat deoorfaken, de welke hare 
Majeft. daer toe beweegt hebben, fo dringende zijn, 
dat daer geen middel meer is, om langer te konnen dul¬ 
den eenige weygeringe of uytftel, achtende het eene 
even als het andere, heeft fymy belaft uL. plat uit te 
verftaen te geven, dat, indienmen fich niet en voegt 
in aller fpoet, om haer eene honorable prefentatie te 
doen, dewelke proportie hebbe met de grote fchuld, 
en dewelke ook de Koninklijke acceptie weerdig zy, 
dat fy niet alleen datelijk wederom roepen fal alle hare 
forcen > dewelke in u luyder dienft zijn ; maer ook 
alle de wereld vertonen met hare publijke protefta- 
tien, met wat loon fy vergolden word by de Staten 
der Vereenigde Provintien , na dat fy hun fo vele jaren 
achter een io Koninklijk gefecoureert heeft. Zijnde 
eyntlijkgerefolveert, dat fy liever, dan hare eerebloot 
te geven voor fodanige onweerdigheden , door welke 
de gemene vyand oorf ake nemen kan om fich daer in te 
verblyden, fo fal fy wel een ander middel bedenken, 
en miflchien fodanig, dewelke geenfins conform lal 
zijn, nochte met haer naturel, nochte met de fonder¬ 
linge affeftie , die fo fy als hare voorfaten van alle oud¬ 
heid her defe landen toe gedragen hebben; daer aen 
d’andere zijde haer goed believen is, dat ikuL.ver- 
klare, dat indien gylieden haer in defe fake goed con- 
tentement fult geven, het welke fy wel verwacht, fy 
haer noyt vermoeyen fal van uL. goed te doen, hare 
aótien en proceduren fulks conformerende met de uwe, 
en met de behoudeniflè van uwen Staet (mits dat het 
niet en zy tot haer feer groot nadeel) dat gylieden da¬ 
gelijks groter oorfake lult hebben, om hare vruntfchap 
en nabuurfchap te achten en te eeren, dan eenig ande¬ 
re, dewelke oyt geweeft is tufichen eenige Princen of 
Natiën van Europa. j 

In den Hage den if. Augufti 1595. Ondertekent 
T/;o: Bodley. Overgelevert ter Vergadermge van mijn 
Heeren de Staten Generael den Z4. Augufti 1595. 

3£a öat öe boojfj TSoöfep fijne p?opofme 
fcfeiftelp obergelebert ïjaööc / lieeft l)p aen öe boozf? 
leercrt Staten «Semtacl ooh otoccijclctoert fehere 
.ïlBifftbe bp ïjace iBajejï. aen öc boosfj^eeeen^ta^ 
tenfelfggefcï)?eben/ met een feec fcïjerpe of jteaffe 
penne/ lupöcnöealöuo : 

Mijn Heeren, 

ALfo wy niet konnen denken, dat gylieden niet feer 26defbara 
vreemten vint, dat na fuik een antwoord, dieDc 

onfen AmbafTadeur ons van uwen ’t wegen gelevert cnèelanö/ 
heeft, wy fo lange ftil gefwegen hebben, fo ter oor- aen be 
fake, dat gylieden felfs wel weet de redenen van ons^18^0 
verfoek fo rechtveerdig en klaer te zijn, dat gylieden 
u daer van fo lichtelijk niet foud konnen ontfiaen, als 
ook dat wy u L. verwittigt hadden door uwen Agent, 
het voornemen, ’t welk wy hadden van uwen Dienaer 
expreflèlijk wederom te fenden,, om u luyden ons be¬ 
klag te doen , hebben wy u L. by defe occafie wel 
willen te verftaen geven, dat niets, ’t welk ons van 
u L. wegen aengeboden is geworden, weerdig of aen- 
neminge, of langer beraetflaginge, ons wederhou- 
den heeft van hem datelijk aen u L. af te veerdigen; 
maer fijne fiekte en indifpofitie, federt fijne weder- 
komfte herwaerts-over, is d’eenige oorfake daer van 
geweeft. Want ten felven ftonde, dathy ons rapport 
dede van fijne handelinge, moeten wy u L. feggen dat 
wygeenderhandeoorfake nochte reden vonden, om 
hem te doen vertoeven; maer veel eer om hem ter- 
ftond wederom te fenden, gelijk hy gekomen was, 
om u luyden plat uit te feggen, dat wy ons feer qualijk 
voldaen vinden van uwe zijde, daer wy ter contrarie 
alle de befte erkentenilTe van u luyden verwachteden; 
boven dien dat het ons niet dan mifnoegen geweeft is * 
te denken, wat interpretatien onfe gemene vyanden 
mochten doen (dewelke de oren open hebben na uwe 
manieren van procederen met ons) als fy fien fullen, 
datgylieden, dewelke fo feer in ons gehouden zijt, 
hebtgewilt of ons fodanige antwoorde prefenteren, 
of dat onfen Dienaer, zijnde fo wel verfien met argu¬ 
menten ter contrarien, geaccordeert hebbe van fich 
te laten gebruy ken tot Bode der fel ve, dewelke gylie¬ 
den felfs (in uwe confcientien) niet en foud konnen 
ontkennen te zijn geheel'contraire onfe meriten; en hy 
ook, doordeexperientie, dewelke hy heeft van onfe 
adien in die landen, haddewel konnen oordelen niet 
te wefen, dan feer wijt verfchillende van onfe verwag- 
tinge. Want als wyu luyden komen te aenmerken ais (F0I.J7.) 
een lichaem, beftaende uit een getal van deftige Perfo- 
nagien, wijs en geverfeert, en ervaren in de wereld , 
dewelke fo wel weet te oordeelen van de perfonen en 
tijden, en dewelke de luyden niet en zijt om lichtveer- 
diglijk vervoert te worden tot de humeuren van ee¬ 
nige particuliere (foder eenige zijn) verwonderen wy 
ons , hoe het mogelijk mach wefen , dat gylieden 
een fo ongefondeerde refolutie foude nemen; waer 
van indien uwe brieven felfs gene getuygen wa¬ 
ren, wy die feer qualijk fouden hebben konnen ge¬ 
loven , al hadfe onfen Ambaiïadeur felfs ons gefehre- 
ven. Want gylieden moet denken, dat wy, dewel¬ 
ke fo vele jarenlang ons onthouden hebben van u luy¬ 
den daerom laftig te vallen, terwijlen dat alleenlijk 
om u luyder wille fo exceflive koften gedaen wierden, 
en dat ons volk ook alleen geconfumeert wierd, rech¬ 
tevoort om gene lichte oorfaken defe refolutie ge¬ 
nomen hebben, van dat fo expreflèlijk en ernftelijk 
van u L. te begeren • maer met een vaft gelove en 
gedelibereert oordeel, datmen in gene confideratie, 
nochte van eere, nochte van redenen, ons daer in ee- 
nichfints weygerig T allen konde , hoewel miflchien 
in famenftellingen van woorden eenige fubtijle uyt- 
vluchten gevonden mochten worden,om tijd te gewin¬ 
nen, ofeenig argument fchijn te geven, het welke wy 
noyt verwacht fouden hebben van de gene, van de¬ 
welke wy met feer goeden rechte mogen feggen, dat 
wy meer geraeriteert hebben} dan eenig ander Prin- 

cevan 
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ce van Europa. Want hoewel de oorfaken en motiven, 
dewelke van den beginne ons beweegden , om de ver- 
eenigde Provintien fecours te geven, juftificabel zijn 
voor God en den menfehen, niet hebbende geftrekt 
tot anderen eynde , dan om van mijne en verdruk- 
kinge des Spangiaerts te bewaren een volk, van alle 
oudheid her geallieert met onfe Krone (en alfdoen ge- 
violeert in fijne Privilegiën, waer aen hy en fijne voor¬ 
aten fo feer verbonden waren) fo is’t nochtans dat ge- 
dient heeft tot een dekfel en pretext voor alle de pra¬ 
ktijken en aenilagen, die men van langen tijd aen te- 
gens ons gebrouwt heeft, dewelke nochtans (door 
Godes gratie) alfo ongelukkiglijk vergaen zijn, als het 
fondament van dien onrechtveerdig was. Gemerkt 
dan dat dit alles niet duyfter en is , maer de gehele 
wereld kennelijk , en datmen niet kan ontkennen, 
dat wy, naeft God, den eerften en principaelften 
middel geweeft zijn, om uwen Staet weder te bren¬ 
gen in defe verbeteringe, daer defelve fich rechtevoort 
in bevint, kond gylieden wel denken, dat wy geen 
fmaek konnen nemen in defe fubtijlheden en uytvluch- 
ten, genomen uyteenige woorden en conftriétien tot 
voordeel getrokken. Wy, die in uwe grootfte extre- 
miteyten niet verfint hebben u luyden de handen te 
doen binden , achtende door weldaden ganfehelijk 
uwe herten verbonden te hebben, u luyden noytyet 
Wes hebbende doen voorhouden, ’t welk u 1. de min- 
fte fufpicie ter wereld mochte geven , dat wy voor 
hadden profijt te doen, of u 1. te verbinden, dan alleen¬ 
lijk in cautie voor het onfe. Waef in hoewel wy niet 
nagevolgt hebben het exempel van vele feer wijfe 
Princen, dewelke fich voorfichtiglijk beholpen heb¬ 
ben met diergelijke occafien , fo om fich rijk te ma¬ 
ken, als om haer palen uyttebreyden, nochtans fo 
hebben wy gevolgt, ’t gene ons naturel aengenaemft 
is, fteeds bereyd om onfe naburen openhertiglijk te 
fecoureren in haer verdriet. Maer van dit fubjed ul. 
t’anderen tijde in ’t breede gefproken hebbende, fo 
door voorgaende brieven, als door de levende ftemme 
van onfe Dienaers en Ambafladeurs, en ons daer van 
op ditmael beklaegt hebbende over u luyden felfs aen 
u luyden felfs; fullen wy voor ’t laetfte en met ernft 
feggen, dat indien wy niet fien, datmen fich voegt 
omonsvoldoeningetegeven, maer dat gylieden vol¬ 
hard in defe weygeringe of uytftel (want fy fullen het 
beyde even-eens nemen) fo fullen wy alle de wereld 
doen blijken, (met publijke proteftatien der oorfa¬ 
ken) dat wy ons ontladen fullen van dit fwarepak, 
’t welke fo langen tijd gelegen heeft op den hals van 
ons en onfen Staet. Ons vorders gedragende aen ’t ge¬ 
ne onfen AmbafTadeur u 1. alreede voorgeftelt fal heb¬ 
ben , of hier na voorftellen fal , na de occafien en 
Inftrudtie, daer hy mede voorfien is; verwachtende 
dat fonder meer te gebruyken defe ydele uytftellen, 
om defen handel in meerder longeur te trekken, langer 
dralende te houden, dan het van node is, gylieden 
hem geven fult audiëntie en veerdige depefche, en die 
fo conform de reden, dat ons daer door geen oorfake 
gegeven werde, om fuik een refolutie te nemen, als 
wy niet gaerne fouden, indien het intereft van onfe 
eere ons daer niet toe dwingen fal. En hier mede, mijn 
Heeren, bidden wy God u 1. te geven het gemoed, om 
fuik een refolutie in uwe faken te nemen, als den wel- 
ftand en eere van uwe Staet vereyfcht. Gefchreven 
op ons kafteel van Greenwig, den27. Julij 1795. On- 
derftond, u luyder feer geaffe&ioneerde goede vrien- 
dinne, fo gylieden het' meriteren fult. Ondertekent 
ELJSABETH C. 

’t OPSCHRIFT WAS, 

Aen mifn Hetrcn, onfe goede Vrienden de Staten Gerie¬ 
md der Vereenigdc Nederlandfe Provintien. 24. Au- 

Zrf'1S9T- 

©eeroi Staten <tf5enerad/ geïjocut ïiehbcr 
ce uoo?f3 f&opofme ban ben SmDaffaöeuc ® obh 
3pn met toet te toeten getoeeft ban ten boozfë Ijefttr 
totef m öefe gclcgentïjetö / C002 tien ooltöenüom 
ban ©janbrijfe op mm berfocljt ljulpc en affiflen 
ban bolfe/ totontfetban beltabbanCamecnb/1 
bp ben <a?abe ban tfmm$ belegert toat / fo ï 

lv. Deel. 

bier na fullen becDalen. SBactom fnluptert gecom? 
muteert fjebben / ^onfeïjeet i^enrtft ban 232tcnefi 
C’SClfte/ <©oct02 5^Uafmö te ^illc / ©enftonariei 
ter flat Hmftertam/ en 3!onliljeer/ <§ol)an ïïett? 
gerjS tf)o ijelm / om te trefchen na ten steger tot 
2$tfïtg Cp fijn <£rcell. en ïtaüc ban ^tate / entefeb 
be aen te tienen te refolutie bp Ce %eren Staten <©e* 
nerael/ genomen op te faftc ban ’t Eeger / en boo2tO 
’t gene foute mogen ftwblten / ten meeften Cienjte 
tefcr Santen/ en boo2teel ban ten feoninb ban 
Jtoanïttijfc; en boo2të fijn <£rcell. en Kate ban ^ta? 
te atberteren ban te toetcr-oberbomftc teö ©eecen 
2&otlep/ SmbafTateur tet ïionmgntne ban €nge? 
lant/ en tefeïbe communiceren ten b2tef ban bare 
IBajeft aen te heeren Staten <0enerad gefclucbcn / 
tie te boo2f3 ilcere 25otlep batte obergetoocbt; 
mitfgaterö te p2opofttte bp ten felbengctaen/ om 
tiet te rijpelper tacr opgeletengetaenteto02ten/ 
gelijb boo2 ten meeften tienift ban te Santé foute be? 
bonten to02ten te beliooren / bolgente t’mftructie 
tefeïbe ten 30. Hugufti 1595. metegegeten. ©02? 
berö bobben tefeïbe ï^eeren Staten <©enerael bp P20? 
bifie taer na aen bare jDajeft. gefcb2eben ten nabol? 
gente b2ieft 

Me-Vrouwe, 

WY hadden gewifielijk gehoopt, dat het uwe25?hfban 
Majeft. belieft foude hebben, na hare aengebo- 

ren goedigheid , Koninkl. goedertierenheid , en affe- aen&e fóo» 
die tot de welvaert van den Staet defer Landen, fichningtnne 
te laten induceren en bewegen, fo door de goede en 
wel gefondeerde redenen van onfe antwoorde op de 
de eerfte Propofitie van den Heere Thomas Bodley 
uwen Ambafiadeur, onfen vertoningen en feer oot¬ 
moedige beden door defelve gedaen, als door de on- 
derrichtinge en particulierder onderwijfinge, diewy 
hem voor fijn vertrek by monde gegeven hadden van 
de waerachtige geftelteniffe van onfen Staet, om een 
volkomen genoegen te nemen, fonder dat defelve ons 
verder gedrongen foude hebben , om te effedtueren 
en voldoen de begeerte van uwe Majeft. (ten minften 
niet voor dees tijd) alfo wy ons inbeelden, dat de ver- 
toninge van onfe fwarigheden, niet alleene nood fake¬ 
lijk gedaen mofte werden, ten aenfien van den wel¬ 
vaert en dienft defer Landen ; maer dat defelve geen- 
fins foude konnen wederleyd nochte verworpen wer¬ 
den , alfrnen aenmerken foude, dat onfe redenen ge- 
grondet waren op een enkele nood, en geveftigt in 
materiën van Staet, ten aenfien van den luyfter der 
beroemde macht van uwe Majeft. haer fonderlinge 
wijfheid, en grote voorfichtigheid , by alle Konin- 
gen , Princen en Republijken der gehele Chriften- 
heid, die haer oogen geftadiglijk op defelve geflagen 
hebben, in alle de conceptien en voornemens , die 
fy tegens den gemeenen vyand mogen hebben. Maer 
verftaen ter wederkomfte van den voorfz Heere Bod¬ 
ley , uy t den brief van uwe Majeft. en fijne propofi¬ 
tie , dat het fo verre van daer was, dat het uwe Ma- 
jefteyt belieft ibude hebben fich te genoegen met de 
voorfz onfe antwoorde, dat defelve ter contrarie haer 
onaengenaem was geweeft , en defelve genoegfaem 
metdifgratieenmifnoegen verworpen hadde , enden 
voorfz Heere Bodley weder in dele Landen gefonden, 
met uytdrukkelijken laft van dies niet tegenftaende 
ernftelijker dan te voren aen te houden, op de voldoe- 
ninge van fijne voorfz eerfte propofitie. Dit heeft ons 
meer befwaert en ontroert, dan eenigen toeval, te- 
genfpoet, offwarigheid, die ons tot defen huydigen 
dag toe overkomen of wedervaren zy in onfen Staet 
fulks dat zedert defelve fij'ne wederkomfte , en de 
openinge by hem gedaen van fijnen laft. wy van tijd 
tot tijd beraedfiaegt en overdacht hebben, hoe en in (Fo!. $?.) 
wat maniere wy in defe fake fouden mogen handelen 
en voortvaren , ten meeften dienfte vdri uwe Majeft. 
en defe Landen , hebbende den Rade van State 
expreflèlijk uyt het Leger ontboden , om ons daer 
in by te ftaen , niet" tegenftaende dat de vyand 
daer dichte by was , en fonder acht te nemen 
op eenig gevaer. Maer alfo wy voorfien , dat 
om de grote gewichtigheid defer fake (gelijk ge- 
feid te) noch wel eenigen tijd foude mogen ver- 

. lopen j 
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lopen , eer wy onfe refolutie fouden mogen forme¬ 
ren, vrefende dat uwe Majeft. dat in’t quadefoude 
nemen , of anders duyden, dan onfe gefonde intentie 
is, en als of wy hierinfochtenecnigeuytvluchtenof 
verlengingen die niet te paffe komen • hebben wy ge- 
oordeelt nodig en van onfen plicht te zijn, al voren 
uwe Majefteyt daer van te verwittigen, defelvefeer 
ootmoediglijk biddende, dat het haer believe ’t voorfz 
uitftel niet anders dan goedertierlijk en ten beften te 
nemen , endattoetefchrijven de waerachtige en op¬ 
rechte affe&ie, die wy hebben, om eeuwiglijk voor 
defe Landen en der felver Inwoonders te conferveren} 
de leer grote goedjonftigheid en faveur van uwe Ma- 
jefteyt- Op dit vertrouwen bidden wy den fchepper, 

Me-vrouwe > uwe Majeft. te bewaren in gefond- 
heid, en een lang voorfpoedig leven. UitdenHage 
den z8. Oftober 1595. Onderftond gefchreven, Uwei 
Majefteyts feer ootmoedige dienaers, de Staten Ge-! 
nerael der Yereenigde Nederlandfe Provintien. Lager j 
ftond , ter ordonnantie der voorfz Heeren Staten. IjfP 
was ondertekent C.Acrjfens. 

'T OPSCHRIFT WAS, 

Aen de Doorluchtigfie Kj>ninginnt van Engeland. 

t?>£ Zeereu Staten Weiterad/ niettoeïteb2cben 
3ÖP.ÖC in bit Deftig fcbnjben Dan be Jjouinginne / m in 
bcltberanc gclcpb bebbenbe / of f pltcben cemge na €u= 
gelanb acn Date jBajeflcpt fouöen fenben / om nabec 
aen Date fBajeftept te beltonen be toacracbttgegc; 
ftaltcniffc befet Éanben/ en bet onbermogen tnbefe 
gciegembeib / en te bcrfocken bat Date fBajetlept ge; 
lieben foubc baet begeerte en bciboig ban Det term 
bourfement ban Daer berfrboten penningen / tot Octet 
gciegembeib tint te Hellen ,■ ooit te bottonen bat bet 
fetcuto/ ’t toelk fp aen fijne iBajeft ban ©2ankrpk 
betten/ niet gefebiebe uit obetbloeb/ aio of fp baet 
toe genoegfame bubbelen Dabben/ batfc’tfeïbefon;. 
bet beftoaringe boen konben j macr batfc ’t fefoc boot 
groten noob boen imfeen/ omb'oodog/ fobdemo; 
gciglt/ fo bette ban ïjate S.anbpalen te koeten/ en 

ben honing ban ^pangten eibers toetk te geben/ 
etc. nu bc Staten biet mebe feer belaben toaten/ 
Doe fp bc Uontnginne beft foubencenigfmobifpone^ 
ten/ tot ’t gunt boojf? tb / en batmen baft belibe;, 
reetbe/ toie men baet toe beft foubecommitteren/ 
fo beeft bet ï^eeten Staten eigent Boel be Caron / ®e 
Heereban^cbonetoal/ cencn erp?cffen bobe gefom 228 
ben / met eenen b’ief ban bate ben feiten iaobembilo/ jnu 
baet bp bP be ï^eeten Staten <6enerael abberteerbe / ««0010 
bat bare IBajefi. uptge|ielt babbe / tot beter gele; 
gcntbelb ban be heeren Staten/ bet berbolgen ban mciunati 
bet rembourfement ban baet betfeboten penningen / b acteer* 
aen bet fccourg befet Eanben gebaen/ en bat Date^?1™0/11 
.ïBajcjiept eettfbaeg# felbet boo2 ben Bccte fBoblep / afw 
’tfelbcfoubcbocntoetcn j toaet ban beletten ^ta; semiimi 
ten fcctbetbïijb toaten/ en bebben ben bobeboo?bdSfnDe 
boben-bjoob ban fobanigen goebctijbinge/ ertcao?; IJS 
binario met een goeben bbnk-peraimh befebonken. 
D<®n fSntborao / bettoeben ïtonmk ban ©o?tu; ®00öJ3ai3 

gael/ fietf ben 24. 3®ugu|li befeo jacrö binnen t?0ü,nn, 
#ati)0 / afe bP nocb bet boüe 64. jaer fijns oubet; tw^eum 
bonts niet babbe beleeft t Bn beeft in fijn !eben bele fcontnfc 
gtootc ftoariöbeöen geleben ,• toam ben tftoninb ©Ijl 
itp0 be tbjeebe/ aio DP fknmgael boo2 ben hertog 
ban ftlbametge’melbbebe innemen/ beeft bent ge; 
noegonboojfienberraft binnen 3tiffabon/ aibjaet bP 
feer geguetft jbnbc/ bluefitenbe omguam / en bet; 
tolgt sbnbe/ io booj een fcljip ban €nbbupfenge; 
noeg miraculeufdijb upt ^odugad getaebt in 
©lanbtbb : baet na beeft bp boofto tot berfdjepben 
tepfen gepoogt toebetom in fijn Liijb te bomen/ fo 
boo2 ïjulpe ban be jptancopfen/ aio <£ngdfe / ban 
beeft niet bullen gdubben,- baet na beeft bPbemfe; 
beten tijb in ©2anbrijb genoeg foberïijb met toepnig 
bienaetoontbouöen: ^p beeft tbjeefoncnacbtetge; 
laten/ «rmanuel en Cbdfïoffel; Cmanueï beeft baet 
na gettout ©2oubje Cmilia / boebtet ban toijlen ben 
booduebtigen 3©i!bdm pince baat€)tangien/ etc* 
biefenbe een bolle ^tifïet ban JBaurit3 / peince ban 
©tangien / fo ter gdegenbet plaetfe fal berpaelt toet; 
ben* 

^aerdicht op fijn afjlerVen. 

S£ml)onio öie Conitig van po^VgaeL vvn^ gcCcoont / 
Macr 10 tot parii0 in Vranchriic^ van De dood niet VerfCïjoont 

©tnmfier*- fxC ^P/'.tbcrbevö toaten bit SJacr jcet ftcrbter 
ïroicrSï* ^ W fcu öïotc febabe aen be Jjoopbaerbetg/ 
bc c? * namen bed febenen / en bic fp niet mebe nemen bon; 
Sm. ben/ baer namen fp be^cfiippetOen^tupdupbcn 

af/ en b?adjtenfe binnen ^npnhctben en tantfoe; 
neerbenfe* g[n 3Jmuo toctbcn eenigefebepenbanbe 
toacljt boo2 üDupnbetben en be .liBacö toeg-geno; 
men/ en na ©2anbti)b gefonben/ om be^emceffe 
ban #rangten ober te balen/ baet ober bdc^oop; 
bacrdero / niet toctenbc bat b’02bma«o toacbten 
berminbeit toaten/ genomen toetben / beben 00b 
bele febabe onbet be bupfen. tDoct02 jprancopö 
jB idffon / febtijft ben 20» ^ulij 1595. ambeni|ecte 
5tbbOCaetban Boüanb : Dat hy den ró. was tot Am- 
fterdam geweeft, en aldaer verftaen hadde, dat die 
van d’Admiraliteyt aldaer ’s daegs te voren aen de Ge¬ 
committeerde Raden hadden gefchreven, hen grote¬ 
lijks beklagende van de grote lchade die by den Duyn- 
kerkers dagelijks op Zee en aen de Buysluyden werde 
gedaen, en datmen tegen de refolutie, genomen op 
de veylinge der Zee, fekere Schepen van de wacht 
voor Duynkerken hadde genomen, en t’huys komen¬ 
de , hadde noch meerder klachten gehoort, fulks dat 
de Burgemeefteren de burgerije niet wiften ter neder 
te letten, enwareninduyfentpeynen, temeer, om 
datdefchepen op deküften geordonneert, waren op 
d’Eemsgelonden, en w;areq dien dag Buyien ingeko¬ 
men , die recht voor Ameland van de Duynkerkers 
waren genomen; fulks dat hier, fchrijft hy; wel eenige 
fchadehjke inconvenienten fouden mogen rij fep , dat 
God verhoede ; die van d'Admiraliteyt welènde tot 
Hoorn, hebben gefchreven aen degeneraliteyt, om 
de fejiepen van de Eems te hebben. Wik dpch arbey- 
den, fchrijft hy, dat in alder ijl hier in mach voorlien 

werden , en dat beter ordre op de Maes mag gehouden 
worden, want fy daer al fpelen wel gevolgt, en konnen 
de fchepen voor Duynkerken gedeftineert , ook tot 
Convoy gebruyken op Vrankrijk, God weet oft par¬ 
ticulier daer ook niet degelijk en fpeelt. Alle de Ste¬ 
den hebben gifteren , tot Hoorn wefende, wel heftig 
geklaegt, en my bykans in fuiken manier aengefpro- 
ken 5 als of ik de lake aldaer eenigfins foude hebben te 
verantwoorden; inderwaerheid, ik ben in defe fake 
feerontftelt, en ben ook van herten bedroeft, dage¬ 
lijks hoe langer hoe meer, verftaende van ’t ongeluk 
van de fchepen alhier, en denke wel datfealdaer op de 
Mafe niet vry gaen. Onfe Schepenwerden meeftgc- 
nomen voor de gaten, overmids daer geen fchepen en 
zijn, tot bevrijdinge van de kuften geordonneert, 
noyt gedurende defe oorloge is ’er quader ordre ge¬ 
weeft, fo langs de Kuften, als op ’t kruyflen van der 
Zee. Wik doch in alder y le beneerftigen datter in ge- 
remedieert mach worden, &c. 

€cnBumtfter£iei- quam met berttg gehangen (chip¬ 
pers? / bic fn ban bc fdjepen genomen Dabben7 binnen 
<Diipnhedien/ bie alle be fdiipperö rantfoenccröcn. 

<ïèen anber ^upnhcdier toerb gebregen/ eneen-_^en 
cn-ttoiwïg gehangene berloft/ bie 4^000. gulbenö 
tot ramfoen belooft Dabben. ^iclCofter/ een fterbe m£n. 
^upnbalier/ Ijebbenbe 12. ttubben gefcljuto / en 
een feftip ban ontrent 80. lallen en 127* man op/ 
toerb ban b’ooUogb-fcbepen befer lanben befet/ bP 
toeeebe bem lang en bloehclnb/ en ficnbe bat bp ’t 
niet bonbe ontbomen / flab upt bcrttonfelmg ïjet 
bperin’t poeber/ en fp/ank ober boo?t/ baer toer; 
ter 44. af gekregen en tot fïotterbam gehangen/ 
b’anbere toaren m ’t becljtcn boob gebleben : ‘tBit 
machte toeber toat ontfidjtfr 
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Di .€ ïiorattö ban ©?anftcijft b’oo?logebetftonbigt 
1 peböenbe tegen ben Üoninft ban ^pangtett / ge* 

inftgefepb iO/ peeft gefodjt alle troo?logeteb?engen 
m bibetteren op be lanben ban ben feoninft ban 
jgpangten/ fobcleppmocftte; en peööenbe beftanb 
gemaeftt met ben ©ertog ban Éottectngen/ betoelfte 
toeltet/ batpetooftogO-bolft/ bat pemgebientpab* 
be/ mochten bienen aen ben &oranö ban ©?anft* 

öft bolfe (*t toelft geboett toetbe boo? ben 
J* ©eere pan Ctemftlecoutt en Sfffonbtlle) en meet an* 

Sn Snwbe»/ onbet be ©eete CacoIuO <©untalb/ ©cttoge 
bolt in pan ©fton / 5ijn fp geballen in ©ourgonbien / baet 
Poute°n; ^tron fijn aenbanb maeftte aen een ban be p?fttti* 
ï?"cni0e paelfte fteben befet©?obinticn/ genaemt ©eaurne/ 
Uitben in* gelegen aen een feec b?ucptbaren oo?b; be J^ectoge 
ncemr. pan ji&jpne fonb baet 300. folbaten in/ boo? qua* 

be fufpitie bie pp op be bo?geten pabbe/ en beben 
bepoo?tentoemaften/ en baetna nocp&tmtengefon* 
ben peö&enbe noep ponbert folbaten / bacpt pp bat 
pp bet nu fo beel foube ftonnen in ftrijgen aio pp toil* 
be; maet be öotgeten lieten paer bebunPen / fo fp 
meet bolfte innemen fouben/ batfe al paet b?ppeib 
fouben quftt en gepcel obmueeftctt toetben / en in 
ceutoigc btenftbaeupetb getaben fouben/ pebben fe* 
etetcUjft met ben hertog ban ©icon gepanbelt / bat 
pp paet öeloofbe geen plonbecinge noep moebtoille 
tegen be tongeren te plegen / fp fouben pem be ^tab 
openen : be ©ertoge ban jmaptte piet bantoatge* 
poo2tpebbenbe/ meenbe met fpnen oubften fam pet* 
foonlnP baet binnen te bomen/ en benbojgetenpet 
getoeet af te nemen cn fomtoapenen; maet fp boo?* 
quanten bat/ en namen be toapenen in panben/ 
poenen een beel ban ’t <©amifocn boob / en eentge 
gehangen/ bn*efteb?cbcnfpopbe bluept/ enfonben 
aen ©tton/ bat pp pem fonbe pacftenenpaerpulpe 
fenben/gelppppbebe/ quant ba#felbebinnen/ met 
ben|EatP-<©/abcban|Kirabellc en ben <©?abe ban 
Cctcrino / en anbere ftrpgo-obccften / en toetben 
feet pcetüjö mgepacltettontfangen. baetna toetbe 
pet ftafteel belegert/ en met tien grote en ttoeemib* 
beibatc ftuftften gefcpntO befepoten/ boep gaben ’t 

(Foi.39.) aïfmen gereetfeftap machten rat ben ftonn/ op / onbet 
tonbttte/ bat be Pnjgölupben met fab en pabonte 
ftpabtgt upt-treftften fouben / met itptgcbane lonten / 
ingetoonben baenbeien / en fonbet (Cromflag / en 
foube ben ©berften i5coo.btoonen (gelpb pem te 
boten al aengcOoöen toao) tot betabngc ban be fol= 
baten / aengetelt toetben. <©acr na bequam pp 00b 
be ftab ban SCutone met aecooet: 2tutun ging 00b 
obet/ eenfbeeiomet pepmelpb betftanb/ en anbec* 
beel.0 met getoelb. 35e boo2f5 ©eccen ban Crcmble* 
toutten Wonbille/ namen 00b betfepepbenpupfen 
enftafteelenin/ en plonbecben 35o?pen en ©lebben/ 
en beguamen gtoten bupt / ’t toclb be boeten en lanb* 
lupben / bie in bit &anb in langen tpb geen oo?lo* 
ge gepab pabben / niet getooon toaten / bieo baet 

geblag ontftont. <©e i&oninft ban ^pan* 
San€afïf*^en öel3al ^on dfetbinanbo be ©elafco/ €omie^ 
iteii herat flabel ban Caftmen/ en alfboe <©ouberneut ban 

IBpIanett / bat pp met een Stegec na ©ourgon^ 
bientrebben/ en be fabealbaet toebet te reepte toem 
gen/ en be jprancopfen ban baet betb?ijben foube; 
be Conneftabel bergabertin paeH 8000. boetfeneep^ 
ten en 2000. rupteten/ en guam baet ntebe in 
©outgonbien / nam toeberom eentge betloten 
plaetfen in/ fo bat b’oojloge albaet patb biel; pet 

©janhtp toelb be fëoninb ban ©tanbtpb betfraenbe/ guam 
ftomt meöefelbe albaet / en potentie bat be boegetije ban 
tn ®ouc gton of 3£pon oneenig en tegen ben <©betficn in ttopï 

toaten/ fpoepbc ftep bettoaertö/ cn bebonb bat 
ben iBatefcpal be ©icon met 50. cuptcren / ban 
ben bo?gcren baet in toaö gelaten / en met pupje 
ban be burgeren/ be toeberfpanntge in ben©ucgt 
pabbengeb2cben; be BoninP b2efenbc batbenCotv 
nefïabel ban Catttlïen/ bie onlangö pet Pafleel ban 
©enfo/ bat be5Ftanfenbetobettpabben/ toebetom 
ingePtegen pabbe/ foube Porncn om be©utgtban 
^pon t’ontfetten / toao ban mentnge om pem te 
booromen/ eet pp ban fijne Pomfte foube toetert; 
en na bat pp be toacpt binnen <©pon met buofcnt 
mannen befet pabbe / en bat pp boo? be ©utgt ecrage 

IV. Deel. 

in 2Bouc* 
gonOien. 

©e lüo* 
tnnfj oan 

fiontiun. 

fepantfen pabben geo?bonneeit / baet obet pp ben 
<©:abeban (<totigmo bebri gaf be bdegeringe te con? 
tinueren/ io pp met 1000.3lanctet:e en 500. Cata^ 
bpnio na fpnen bpanb toe getogen/ op pope ban ben 
friben een boo?beel af te pen / eet pp pem getoaet 
too?ben foube; pp floeg op toegmet pet opgacnban 
beu bag/ betgefclfcpapt met ©icon / be hertogen &tiso» 
ban <©upfe/ Cilcbeuf / la («Irimodie/ be iBatP- 
<©?abe ban Ctemcl / ^jntebïlle / ©ifanp / Cljafteau JlK 
©teut/ iBitepotr en Hoeguelatite, en algfp tot <comiefta* 
gefeomentoaten/ fonb pp ben i^eerc ban Uffcnbillc^1^" 
met 100. paetben boo? upt/ om Ponbfcpap ban 'ta'uue,1< 
be bpanben te Ptpgen/ pp pabbe 00B betfepepben 
fptonp uptgefonben / bie betfepepben tpbingen b2acp* 
ten / fo bat pp niet en toift toat pp boen foube; epiv 
bdplt toetb befïoten men foube na Jpontepne jpran- 
cio toe wjben : iBibbelcr tpb meenbe men bat be %e^ 
te ban tUffonbille toebet tot ben feomnh bomen / en 
pem ban bess bpanöë gelegentpcib getoiffe honto 
fepap toengen foube. SClfo toog be fcomnb m goebet 
o?berange boo?t/ en aio pp norp ontrent een mple 
ban pet bo?p ban iFontepnejptaneiotoao/ fo guam 
eenbobeban ben ,j©arh-©?abe ban .fDitabeau/ 
be fone ban ©icon/ aenfeggen/ bannen ben bpanb 
niet bette ban baet geften pabbe; maet betoplefp 
ben Itecrc ban ?Hffonbtlïe onboo?fienoopJt Ipf toa^ 
een geballen / en bctbolgben met 300. rupteten / fo 
pab pp gualplt tpb gepab pem op eenfcPete plaetfe 
tebegebert; betpalben toetbe ben ©ettoge ban ©i^ 
ton met een batte rupteten ban ben ©aton ban %uv 
uptgefonben/ om getoiffe konöfcpap te toengen. 
pabbe ben bpanb fttp in pet bo?p ^t. ^epne / aD 
toaet be tetóere ^epnc pittenooifpjonït neemt/ ge^ 
IfSftt/ en pielb be %ttog ban .ïBapne (bie met een 
beel bolttO pem bp ben Conneftabel geboegt pabbe / 
fo batmen ntepnöe batfe ffamett tocl 15000. fterft 
toaten)feetfietbaen/ bat be Conncflabel be ©tce- 
»©?abe ban (Cabana/ bie pem opbebojgtte ^pott 
pieib/ foube ontfetten: ülaer op ben Conneftabel 
anttoootöe/ bat pp geen lag ban fpnen ^oninb pab* 
be om baet te meppen / en fpotte met ben ^ectog 
ban jfBapnc; maet aio pem fePece tpbtnge gcb20cpt 
toetbe/ bat ctlpPe ban beo ïPotrinPO rupteten niet 
bette ban baet geften toaten/ gaf pp ben %rtog 
ban Jtëapne lag/ bat Pp 500. Cutaffieto en 500. 
Pepte paetben foube uptfenben / om te befpieben toat* 
ter toao. ©tton fonb baet-en-tuffcpen ben ©aton 
ban3turmet20.rupteten boo2 peen; befe fonb tien 
rupteten toebetom/ op bat ip>fe te beter uptloPPen 
foube; maet fp treften fo teeftont op pem aen/ eer 
pp Item rebben Ponbe / bat fijn paecb onbet pem boob 
gefrpoten en pp feet getoond toetbe: baet lag een ban&uc 
poogte tuffepet? bepben/ baet boo? bepbe partijenl0Erö fPti 
betptnbett toetben/ batfe ben anbecen niet Itonben K 
ften; maet aio ©tlleto/ ben Cbetflen aen be jijbe doou 
ban ben Conneftabel/ op ben pcubeïguam/ enbatf£fio«n. 
pp be lionmlife tn o?b?e fag acnltomen / fonbet te toe*: 
ten poe fterbfp toaten / betmaenbe ppbe^paenfefp 
foubenftcfttenfttpbcbetept maften / ’t toclft fp pal# 
ftarrigafftoegen/ feggenbe geen bebeï te pebben ftep 
met een beel boo2looperO/ bte penbetreban’tlegec 
af-fepepben/ te ftröben. ©tton ftenbe 3lut tnftoa^ 
tigpetb/ en maet een matetijft getal op bc poogte/ 
fttet boo?t / en pcbbenbe pet boben ftlaec gemacftt /al¬ 
fa be ^pangtaerto te rugge teeften fonbet te totllen 
betptett / fa fag pp een anber groot getal/ uutpet boftp 
baet ontrent leggenbe/ acnftomcii; betpalben pp fteet- 
be om ben ïtoninlt rabbetteten / bat aUebetuptenje 2ÏÏE,. 
bet bpanben boo? panben toao/ maet petboetbolft 
niet; boep pem toaten teeftonb 500. paetben opbe fe. 
ptelen / en poetoc! fpn meeftc bolft pem berltct / ftenbe 
fo grote menigte op pem aenftomen/ peeft pp pem 
met bpfttg rupteten alleen tegen ben bpanben omge# 
ftectt / en ftoeg baet nt; ©ïion toetb teeftonb ban bc 
menigte omtingclt/ cn tocrb gequetft in ’t Itooften 
in ben ftupft; pp foube met ben fijnen baet geWcbcn 
peftöcn/ fb bc Éontnft pent felbe niet en pabbe onm 
fet/ bc ^oninft fonb tn bet paeft eentge iSuptetpe 
boo2 peen/ en pp felf bolgbc met groote paefte/ be 
boo?gefonbene guamcu pem al blutptenbc te gemoet / 
pp ptdbfe op/ cn nep een beel ban fpn boomactm 

C 2 ftc 



$2 Het twe en dertigfte Boek 3 
fte3$cerenbpname/ en ontfctte 23trött / ’t melb ge# 
tsmsijnüe/ beaclft bpfün boïfe mebet in 0202e; bc 
itomnfi toap op bie tijb met fterber ban ontrent 
260. paeröen/ mant beuure batbpbeteftebefcbep# 
ben Dabbe/ DiaPnorij niet om/ baer bépartpc baer 
be hertog ban iBapne fjem bpgeboegt Dabbe on# 
trent 400. fterft maren : 3Be Ipmge ban fBapne 
benibefijn bolft boot ’pSoranïtPoogcnm*. Dopen/ 
be ïiomnD be fijne in 2. Dopen / ben eenen Doop 
gaf lp ©iron / en ben anberen Doop nam bp bp Dein / 
Dn Dabbe geen mapenen/ aio eenbarnapenboetop 
fpn Dooft/ boel) Dn Dabbe Deel lieren/ pintenen 
€öeïiiinben om bent / baer op Dn Dem betroübe/ 
batfenietfoubenfopen/ fp2aDDeninDo.2te tooo?ben 
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ren/ bie <fta!ien gébmongen/ nomen geploitbert/ 
Cefac belegert/ (Curltenen^arafijnenin ’tupterftc 
ban ooften öeftoo2t/ en bc CafttlianenfobibmilPte 
Dange' gemaebt Ipbt: ^tootnaen be merarDtentet/ 
alk be bermaerbe neberlagen / baer be toereït af 
bermonbm is / 3ijn Dek tijbo Dan mepnige ober# 
Domen/ bat en ip <6ob banD geen DojgeriijDe 00?; 
log j tnbien baer geborene gprancopfen onber pp / 
bie Dem onber be ^pangiaerben begeben hebben/ 
fo DOtibfe D002 beilothenbe iprancopfen: <De eere 
bie Dier te bepalen fes/ bie fal ’t gehele jpranfe rijft 
behalen, giP bet leDen te btetüaér D002 fo een panb 
te berbebigett} iD mager Det mijne bö02neffenpan# 
bere / macr neffenp mp niemant een Somnftrbft: 
<H5acnb5pbartncn/ iftfie ben segen en bictortefefter/ 
fomibbelernjbb’onfebpDomen. C>acr mebe ftiet Dp 
met jfuïben couragie op ben eerften Doop / bcftaenbe in 
300. rupteren/ bieiBapne Dem tegen gefetDabbe/ 
bat Dnfe Dan ben anberen fp2epbe/ en be fijne meber# 
ormno2b2ebicDtbpben anberen geDoecDt Debbenbe/ 
DielDpopbentmeebenDoop/ bcftaenbe in 200. rup# 
teren/ bie Dp mebe op be DlurDt b2acDte/ en Dan ben 
anberenfcDeurbe/ ’t toelft DolDocrt Debbenbe / Dabbe 
fijne iüajeft. naulijbp itteer alp 24* man bp ben anbe# 
ren/ bè02 bien b’anbere be DlucDttge nafetten/ beo 
onaengefienbiaDDpbacr mebe be berbe fcDare/ be# 
ftaenbe in 150. Supteren; ©icon bie Dan fijn epgen 
quetfutefl en Dan fjjnbec bpanbenbïoebgcbedgcbcr# 
met map / Dabbe baeremufcDen in be troupen / bie Dp 
D002 Dem Dabbe / 00D een rebbtnge gemaeDt/ en 
be laetfte neergelepb/ ontrent 60. treben na bp ben 

®e®* hertog Dan HBapne / bie Dem op een Doogte Diel 
niet be refte/ om be DlucDttge t’onfangen en te öc# 
ff Hermen; maer merbe felf met alle batter map in 
be Dlucpt gebteben/ tot acn ben Doch Dan ’tbofcb; 
alfboen quanten ban alle otben totbcnSoninft/ Ca# 
rolwp <©?abc Dan HDergnc / xofcobttu# D»ofpitaIiuP 
©ttrtuP/ DeSomnlijftebaen ban belichte paerben/ 
ïjenticuPlucaltuP/ C^abe banCcberino/ en alle 
b’anbere Danen bic acptergcbïefeen maren/ befetref# 
fenbenSoninli aen op be plaetfe baer ben ftrijb ge# 
meejl map. <©e Soninft 43ob gebanbt Debbenbe/ 
bebalDetiupben baefc tot jpontapnc jprancio fouben 
blijben / en DP quant in ber nacljt tot 3tur. 

Jlaöten be Conneftabcl Dan Caftilten hernomen 
Dabbe / bat be fsonmft felfperfoonlijb in ben ftrijb ge# 
DieeftmaP/ en poe alle fatten Dergaen maren/ ge# 
boob Dp beP anbercnbaegp/ in ïjoogftcr biefe op te 
bteben / en mceb acuter ficD tot <6?aDium/ en be# 
maerbe/ en bebeftigbe fjn leger aen een bafter plaet# 
fe. 3Befe Conneitabel map mei be Doo2naem|ïe Dan 
be ttamme fjnp geflacDtP / en be alberrnbfte Dan 
^pangien in goeberen: maer en mapinteijgp-fa# 
Den niet erbarm / en Dp betroübe be Jprancopfen 
niet / maer maren Den fufpett / maerom Dn ben 
iiacb Dan ben ^ertoge Dan .ïBapne niet miïbe 
Dolgen / fulbp bat be tfertog te DergeefP aenDiclt/ 
bat lm be belegerbe op ben 25urg banenjon ontfet# 
ten foubc. 

©m^o?0t ?©e ^pangiaerben DeracDtcnbe jprancopfen/ en be 
Sf" 5Prancopfen meber be ^pangiaerben / be ^pan# 

giaerben méenben/ be Jpranfen maren ben ïioniitD 
ban©ianbrplt tocgeba.cn; baer en tuffrïjen Dcbbcn 
bie Dan be 26urgt Dan #pon / fienbe batfe geen 
ontfet ftregen/ tjaer felben ben 28. SImip oberge# 

geben aen bert ijoninb / betóelfte Den ^efibent en 
liïaben meberomïtfnnen ^pon ontboob/ en^eibcal# 
leP meberomino2b2c met Dergennge ban 5t gene ge# 
fcDtet tpbaèna begeeft ftep be HoniriDin ®ourgon# 
bien / en foepte ben Cönnetfabel / bemelfee fieft tot 
<©2ap omïricït/ tipt te lobben tot een Deïbfïag/ ban 
baer Dielen niet ban eenige DerfcDepben fesjermut# 
fingen / baer in onber anberen BlpDonfuP Sbiaqnep/ 
^one Dan loDan ^btaqitep / bep feoninbp &# 
Itppt^ecretarip/ gebannen merb/ enCDa'itemap 
ober be Kupterpe Dan ililanen: ^efe merbe Dier 
na Dooi 20000. bronen germttfoetteert / fjbemei be 
Ijüllanberp/ {fo gefepb merb) Deel meer gelbpbooi 
Dem boben. Cpnbelijb be iieninb Decjfaenbc / bat 
be <02abe Dan ^uentep Camerp belegert Dabbe / 
Deeft Dp/ om op alïepotfue te Hellen / ficD meberom 
na©?anbnjbbegeben/ en quamteHlponP/ baerDp 
met grooter eeren en blpfcpap orttfapgen merbe. 

Dcrnijle be üoninb Dén ©2anbrijb nocD in 25our# ®etts öan 
gonbien map/ fo Deeft be <©2abe DandFucntep^"1^^ 

alle Djn fo?cen bp-eengeboegt/ en ficïj Dcrfïerbt met 
een nieu regiment 3©alen / ’t meilt be C»?aDe ban (foi.4o.) 
25ucguop/ bie onlangp üpt ^pangten gebemen map/ 
aengenomen Dabbe / jijnbe ’t feïbe Regiment ober be 
1500. man fterb / mttfgbberp Det ^Buptfe Regiment 
ban be <©?abe ©ia/ en Det ïialfe ban©ourlotte/ 
en ip baer mebe gebomen in ’t gcficDte Dan Camerijb 
ben 14. fCuguiïi. ^efe ^tab fes eenbanbegrootfte 
en (terbfle fïeben Dan ^eberlanb/ aen be oojt-mbe 
kpbeen^atleeï/ baf be ^epfer Sarei be bijfbege# 
titcDt Dooft/ Dobbenbe Dier of bijf boimerben feer fterb/ 
met DJijbe en biepe grachten/ maer fonber mater/ 
obermitp be plaetfe hoog lepb / 5tjnbe anberp mé 
bemaertmetCraberfenen Dalbe manen; Danmaer^®*fc8tro# 
gaenbe na Dotnoo?ben/ bomt men aen een Dalfboi#^,!00^ . 
merb ropael / genaemt sHoüert / melberp gefteelefE öw m* 
<©02bijne DeD?pb motb / Dp een ban be Doimerbeit 
ban’tbafteel/ DoDDenbe 00b een feerfterbeb02ftme# 
ringe/ en een Doge en lageCafematte/ maer mebe 
bernuurgebefenbeertmert/ totbe©oo2tc/ bieDpbe 
^nmoonberp Dan ’t lanb genoerntmerb/ be fBael- 
©002te/ en iP be gene bie men na ©alencnngaet: 
in melberp Demaringe tot aen be ^eïiep-Boo2te 
toe/ melb een merb ip fo recht alp een b2aet/ een 

00b oen rebbtnge gemaebt/ en! Sabelijn lepb DanaerbeenKijp-boftcDen/gmoemt 
■ * ~~—" ’t ïiabclijn ban la |5oDe. <©aer na bolgt terftonb 

Dot &tot/ on be ^ellep-©oojte/ 3ijnbe een oub 
bmb/ maerom ©alignij millenbe ’t felbef02tifice# 
ren op be nieume mijfe/ Dabbe baer eenige jaren te 
Doren b?ie punten Dan öoimcrben Dan actbe en finp- 
Doften gemaebt/ in be f02mc Dan een fterre/ be# 
melbe nu aïtemaeï Det Denefitie Dan’t mater genie 

geeft fictj 
aen ben 
feomnft 
oöet. 

ten/ Dan bie poofte af tot aen be Canttmp2e-pÓ02te/ 
loopt een gotbijnebiena’tmeftengebeertip/ bebjel# 
be / DeDalben batfe gefo?Dftceert ip met een feec 
ruprne muur / en een goebe malle baer achter/ 
boo2tp Dolbomentlijb berfebett mo2b/ hare geheele 
lengbe Denen b002 ben Dloeb Dan be ^chelbe / Det 
Eanb acn bie 3ijbe 00b niet alleen mocrafacDtig / 
macr 00b Dp-na on-toeganbelijb 3önbe; aen b’anbere 
3ijbc ban be Cantimp2e-poo2te/ lepb meberom een 
go?bpn tot aen be poo2te Dan ’t Deplig graf/ of la Por- 
te s. Sepuichre genaemt/ met een feer biepe geacht 
Dol materp/ goebe muüren en mallen/ en een feer 
b2aef fSabcïijn; ban befe poo2te af tot be nieume 
poo2te toe loopt be muure Doogp-gempfe / DeDDen# 
be een feer groot en titpm Doimerb / genaemt 
SiortP Doimerb/ boo/tn? ’t melbe ’t mater epnbigt/ 
en be gracht meber btoog begint te 3ün/ mefenbe an# 
berp feer biep en mei befebermt met Ccaberfen / fo 
gefenb iP; acn b’anbere5ijbeDanbefenieumepao2te 
bomenbe/ gcraebt men meberom bp’tbafteel <©e# 
fen gebeden ombanb / begrijpt een jpranfe nptef 
Debbenbe Dan binnen ober iooo.iuipfcn/cn ober 7000. 
botgetP / bie feer md gemapent 5ijn op be JFcanfe 
maniere: (€ot <©arnifocn Dabbe ©alignp in be ftaö 
2000. man te Doet/ 5Prancopfenen3©alen/ en 500. 
^mitferp en 300. paerben/ en op ’tbaftodontrent 
500. jfcancopfcrt / 3pnbe al t’famen mei geoeffent 
Doïb; bcCbabeban jpuemep ban ipbootbefe^tab 

gebo# 
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gebomen ben i4*2Cu0U[it/ fieft legerende te la jpolio/ 
omtrentccnhalf mplban Dcc flad / en hebbende Ijiec 
toe Doofden ban oen leger bp-een geroepen in den ©a? 
de/ Deeft Den berhlaert fijne meninge te mefen/ eit 
getefoibeert te 5ijn befe plaetfe acn te grijpen / met be 
fbgeen en fubjtdien Dem belooft / bte tja mag bermacb? 
tenbc/cn berfocDt alleen raed op be fogme ban bic te be? 
legeren; en om bat te beter ie refolberen/ i.öljp met be 
crtic yelft ban be ©upterije na be 3bde ban’t bafled ge? 
paffeert/ latenbc d’andecljcïfte aen be 3pbe ban be 
Cannmpgc-poojte / onbet ©on Carlog Coloma / tot 
madjt/ d>mylede<0gabe dcrbjaertg mag geredót/ 
btclen bic ban binnen upt tegen b’andere Delft ban be 
rupteryc; maer merben fo ontfangen / batfe mederom 
mojfen binnen ficeren/ latenbe ccttigc boben en ge? 
bangenen atljter: de<©gabedat gdjede ccftcrfeöcel 
befirljtigtljebbcnbe/tobjcbergebeert/ Ijcöbenbe goet 
genoegen/ ban dat Opbebondfo goede becjuameaer? 
de na fijn jut/ cnljab ooft een goet geballcn/ bat die 
ban binnen in Ijacc uptballen fo bejegent maren» 

©en 15. &ugufli / 3pde Höaria ^emdbaertg 
bag/ in ben abonb/ hreeg be <©gabe adbemmie/ 
ban 3loupö be ©illaer / «©ouberneue ban CDafldet/ 
Doe bat bp boce feber mifte / batüien fclben nadjt be 
feince ban ©ctdijë/ oudften fonc ban ben hertog 
ban Üebetg / binnen Camerph foube bomen ,• be 
guartieren maren norf> niet gemaebt / en ©on 3tm? 
biofio Èandgiano lag met alle be ruitertje in ’tdogp 
ban ÏBarguom / een uure ban be ftab; be <©:abe be? 
laft ©onCDartog Caloma/ bat DP foube fcïjibbcn 
Dem te biitben ter plaetfe baer be megen ban ^eronne 
en dSuintyn 3ijn / tfamen te bomen / boog bien 
ïjp geen febere abbertentie Ijabbe ban maer fp bomen 
fbuden; maer bat ljpmi(t bat aen be nieume poogte 
en Depbge graftg poogte bolb foube 3ijn / om Dem 
t’ontfangen. 3&ctmag alrniddecnacDtenfeetdonber/ 
alg ‘©on CDarloo upt Ijet guattier getcobben mag; 
Dp Dabde bp Dem fpne Compagnie/ bte bandon 
3ptancifco bc $adilla / en iBonftenr ©iïïecourt / 3ijn? 
be Ëanciccg / on bic ban 3francifco bc <©uebara/ 
^cbaftiaen <©ondart ,cnüemanbo <§ala3ar / 3tjnde 
arguebuftcré: ©on cDarlog gebomen 5nnbe ter be? 
ftember plaetfe / Deeft aen betfcDepden plaetfen trom? 
petten gelaten/ ombe^rancopfentebebgiegen/fonb 
lopers uit ombepbe be megen t’omdehben / en fidde 
fentindlen baer ’t nodig mag: (Cen leet niet feer lange 
aen / of men merd be bomjïe ber francopfen gemaer/ 
men floeg alarm/ en be trompetten bliefen aen allen 
3ijden/ fo bat be ifrancopfen meenben bat alle be rup? 
terge ban’t ^paenfc leger baer maren/ban Det mas fo 
bonber / bat men niet bonbe Den,- be $gince ban 

35EPiirice ©etdopg/ en ï&eere ban ©igucg/ meben met 25. 
Kt liomt pa^Oen ter 3ijben af/ en boog be bonberbeib en belcnO 
binnen ban een ^olbaet / bie fnn guibc maö / b’ontmoetin? 
<rametph. gcmijbenbe/ en ber latenbe Daec paetden/ 31)11 boog 

eenenDepmebjfeentoeganbin bc flab gebomen/ fijn 
bagagie/ en bande Hibbero en i^eecen/ bie in fijn 
gebolgmaren/ merbengenomen/ baer blcbcn ette? 
lijbc bood/ bebjelbe op magenö gdepb merbenbe/ 
binnengebgotDtmerbcn/ en baer maren 00b bdegc? 
bangenen / bde ontguamen boog bc bupfïerDeid* <©ess 
moggenö fond Migttij een mompetter ncn^iicnieo / 
om dejs ^ginccn ^©octog/ bie mede gehangen mag 
gebregen? te rantfocnercn / met een €dlc ban iTöonë 
23uffp / ©oefler-^ecr ban ben $gince / bie bcrlecmt 
mag in fpn ccne 25 een/ fa bat Ijp niet enbonbegaen,- 
00b Dabde bc $;tnte Dem ban ccn bal feer gebaen aen 
fijneenebeen/ baer boog/ cnOoogd’alteratïcnt fote? 
beren jonbDeib (mant DP toag maer 15. jaren oud) 
baer een boogtg toe-floeg / fo bat ben ©octoi ïjem md 
te paffe gnam» ©eg anbcrenbaegg Deeft men bc 
guartieren geogbonneert/ en binnen 12. dagen tg bc 
bdegeringc in fijn bolle en bdjooglpcfogme gebgacDt/ 
op befe mijfe: gin bc mijnen ban 't b02p j^tcmi merb 
een fod gemaebt ban 4. boimerben/ beflacnbe ccn 
ÏJcubdbcn/ bat al mat beifjebcnmag/ ccn banon- 
fetjeut ban ’t bafled / mdb fogt Det leger bebte tot aen 

jsojmcban de ïjcpltge gcaftg poo:tc toe / maer ban bet öpftcfft ge? 
tec btiege^ gcbeii mctdc ben 53’incc ban Cbtman / met 800. 
SS 3®alen/ bie Ijet land ban ïjenegou betaelbe, nutgga? 

berg fp bende ban ogdotmantie / en be Compagnien 
IV. Deel» 

argueöufieug ban Capitepn 23a|liacn en ffogiet 
Caconï Cen banon-fdjoot becce ban bit fogt liepen 
tmee (CcencDeen/ Debbenbe be figuce ban cén bage 
(be binnertfïe om b’uptballen / cn bc buptcitile om ijet 
fècourg te beletten) tot aen Ijet quaetier ban ben <©2^ 
be ban jpuenteg/ ’t mdb f)p genomen Dabde in ’t bo:p 
ban €coiiöub2c / aen be rebiere / omrent een banon- 
fcDootban bc ftaö/ cn in ’t midden ban befe Cren? 
djeealageii7» rebupten/ bie ba nacDt dbg niet een 
Compagiiie JBalen ban ’t land bemaert merbenbe? 
3übcn beg C52aben guartier / aen befdbe rebiere/ 
merb alle belirDte mpterije gdogccrt/ aen mciberg 
boogfle ccn bgugge gemaebt mag / bie bemaert merb 
Opeen fogt/ baer tmee Compagnien/ ’teen©uptfe 
dl’t ander talfeit/ op machten: 2Sen be ginber 
Danbbanöegj3gabenguartier merb Ijetboétbolbbp 
malbanberengciogcert/ tuffen bc tmee CcencDeen ; 
acn geen 3ijbe ’tfógt/ ’tmelb bc rebiere bemaerde/ 
merbenbèrebuptengcfoutinucert/ tot aen een afge? 
bgobenbcilie/ genoemt Colce berbe / rontg-om 
melbe een fogt gemaebt merde / maer in 400. ©upt? 
feu te boet gelept mierden/ cn bc genmtincerdc rup? 
terijebanCDappeile/ altefamen onder ’tbebd ban 
^olian Oejöomercg/' 25aron ban lip ïjan baer 
merben be rebupten meber gecontinucert tot aen 
b’ lbbije ban i>gcnu / baer men ooit een fogt machte / 
maer nodj rupmer/ cn mert ben <©gabc ©ia met 
500. ©uptfen ban fnn regiment te bemareiï gegebem 
©au bit fogt / ’t mdb lag aen be bobcnfïe 3ijdc ban bc 
rebiere/ baer bc fdbein be frad loopt/ merben bc 
CcencDeen en rebupten loeder gecontinueer t / tot acn 
Det fogt baer be $:mce ban Cliimaa commartbeerbe / 
bemdbe alfa fp aen ben yeciculcuftcn Doch lagen / bp 
narDten bp dage bemaert merben bp^paengboet? 
bolb / onder ’t commandcment ban Vïonfo be ©tbc? 
ra/ en ^atario 2£ntolmeg be25urgog/ cn gaarne 
©iguc/ Capitepn ban galonen. §u Det legér ma? 
rennurupm 12000. mannen te boeten 3000. paer? 
ben/ obermitg be©gobintten/ bie befe bdegeringe 
berfoept Dabben/ per beloften ïjidben, 00bgetto? 
men 5ijnbebe ©uptfen cnfBalcn bie bcrmacljt ma? 
ren / met be gmtutincerdc ruptertje / onder ’t bdepö 
ban Cion ^acomo 25dgiofo/ 700. in getal/ bic 
gdepb merben in Det doip ban (€un / een blepne mijlc 
ban bc ftab. ï^et leger albug gcguatttcct 3ijnöc / st^joaicn 
Deeft be <©2abe bebolen batmen tcrfïonb foube be?bEoonnm 
ginnent’appgocDeren/ na bc febouber ban Det l13 
bgegtgboimerb/ ban bemdbe/ algoohban’t geDde 9 * 
bebgijf ban bit 25deg / DP ’t opficljt gegeüen Deeft aen 
©on ?tugtiftnn ülSeria / bie met een fonberlingc bigt 
’t fdbe bcitccrftigt Deeft / niet tcgenflaenbc be menig? 
bulbige uptballen ber bdegerben / bie fulr poogben te 
beletten: ©nber anberc Cflpitepnen en geappolnc? 
teerbe / bic Dun bp ©on Bugufujn liP.cria lieten bin? 
ben / mag 00b be Capitepn cn ^ergiant iBaiog 
25artïj0lomc be Cograiba/ befe boende in be loop? 
graben merben / miert fijn Dooft / fo Dp ’t fdbe bupteti 
ttaïi / Docmelbpnacljt/ afgefcDotenmetccnbamn/ 
’t mdb be^pangtaerben boog een groet bcrliegbid? 
ben/ mant Dp mag onder henlieden gendjt boog een 
bgoom folbaet/ cn ban mieng abbijg ober-aimaec 
IjpDem bont/ bed geOoudcnmcrt j men gtnh feer 
Daefldijb boogt met be loopgraben/ en in mepnige 
dagen ig men ban Det galnebdt/ ’t mdb baer ia Bri- 
querie genacnumccb/ al baer men begonnen Dabde/ 
gebomen aen be bant bande gracht/ maer uit ©on 
IHugtiflgn met be bood ban eenige foldaten/ bcöe? 
legerde geheel ber jaegt heeft; ’t fdbe heeft 00b gebaen 
Det3©adfcl)boetbolb/ onder ’tbdepdbanla 25our? 
lotte/ met ccn ander tab ban repgodjen/ maer batt 
Dem / alg Xuptenant ban ©on Sfuguftjjn / ’t opficljt 
gcgebeiimag/ bie gebgocljt mag na het rabelgnban 
la ,flobe/ met begeerte/ batmen alöacc be bgeffe 
fcDietenfoube/ of acn onfe gf >©goume poo2te/ bic 
alfboen met aerbe gebult mag; en berhalben Dcbbcit? 
fcopftjnperfuafie/ 00b om bc bdegerbe te biberte? 
rencriDaertebmingen/ fichaen bde ogden te fojti? 
ficeren / aldaer een baterpe gemaebt ban feg bartou* toecten oe? 
men/ ombcboogf3poogte te bcfchteten, op Det gal? f"?1' * 
gebeld ftonben 00b 4» banong/ bemdbe fchoten om 4 
be Ijiipfen en platte fojmen ban ’t bafled te rupnei en j 

€ 3 baer? 
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©ftfjacl 
ban EEH10 
Jftanss 
fccaucss 
binnen 
«Cameujft 
gebjactjt. 

baermboben 3ijnbcr m ’t quarttet ban ^onHugu 
flijnnocö 14* ttufeftm geplant/ opberfdjepben bat 
terijen / bcijalben öc bootfj 24. ftuHHcn / 3ijnber 
noch 9. eepiant tegen be fdjouber ban fSoLstedjts? 
boïtoerh / en nodj meer ban 3 o. anbere / out be botft 
toeringen en gotbijnen ter aeröcn tc fcïjieten/ boot 
allcbetodftc oberbloeb toas? ban boeten munitiën/ 
todHe bmgen met grote goettoïüifrïjciö gefrtjaft 
toicrbenbpbe boo?betö£sdbo3btobmtien/ öic öttöc 
ieggeptocureertfjaböen/ ’ttodh een groot bed ban 
’tgduHtoas?/ batbeCtëabcban^uente?? in öefebe 
legcringe pabbe: befdbe ^binden Hebben ooit ber 
ftljaft bc 4000. «bomers? / bte fp geptefemeert fjab 
ben / ban betodhe baer bele ölcbcn / boo? pet geflabtg 
fcfjicten imöejtaö, toautfp Ijabben 00b geenbrupt 
noefj munitiën gebteh / en Itctemtietadjterbanfjet 
gene tot Ijun beftfjeeminge btenbe. ^ler-en-tnfffben/ 
alfo tic Soninb ban ©janfcrijh uit 25ourgonbien toas? 
gefcfiepbeti/ Deeftfjnbe (tab ban 21 pon# en öc fafee 
ban P’obence laten baren / tot op een beter gelegent 
iKtö/ en begerenbe Camerpfontfetten/ beeft on 
trent ïjalf September baer toe begonnen papara 
tien te maften / en met fïjn leger na pccarbpe te ber 
«rebben/ altoaer bc%nog ban ,$eber# en Ctabe 
ban Jjimpoï al omtrent 5000. mannen en 1300. 

paerben bp-ccn fjabben / en acljtcnbe bat fjp met fo 
eenftoaerleger/ ale?ljpbadjtbertoaert#te b,teugen/ 
tc toeten/ ban 10000. of 12000. mannen te boet en 
2500. paerben/ nietfo bacil/ al# bet be belcgerbe 
ban camerp tod ban nobe Dabben/ tt ,§. Cumtün 
(altoaer f>fhnrenbebcus?bacfjt te nemen) honbefio 
men; fofjabtjp befïoten al eer Hp ban jlponöber 
trof* / jjBonfleur be ©tdj / <8ouberneuc ban <§. 
3>emj#/ een ban be erbarenfie ïinjgö-öbcrftcn ban 
gebed ©tanftr jjH/ in alle mogefijfte bacil boo2 upt te 
fenben/ met lafl/ bat bP foube fien binnen Came 
tijfete bomen/ tip met eenig bolfe of flirt perfoon 
alleen/ alfofjpbootfdiec bielt/ bat boot fijn raibbel 
Debdegmngetodfo lange tegen fjouben foube/ tot 
bat bp baer na met fo groote fotcen als? bp nobig atfj; 
te/ foube bomen/ om te trachten befe (tab / ötc boot 
bem fo impottant toas? / t’onifetten. 

IRonfieur be lékt) te? ben 8. «^eptembti# te 
Cutntijn gebomen/ en ben 10. omrent couture boot 
ben nadjt ban baer bertrebbenbe met 500. ötago 
nero / of mufquettier# te paerbe/ beeft ben gantftljcn 
nadjt gereben / en omflacnbe na be fïin&erijanb/ 
beeft bp alarm gemaebt onbec be^ipacnfe lopers» te 
paerbe/ bic alle nadjt uptreben om be toegenfon« 
bobben: bctoclHetcruggc berenbe na ©on 3tmb?o? 
fio Danbttano/ btens? beurt fiet bien ttacfjt toa# op 
Het fccourjstc paffen/ met 700. paerben en 300. man 
te boet/ 5pnbe SBalen/ bebben bem bertoittigt/ 
bat bet fccours? aenguam/ en na bat fpbem Ijaböen 
fienaenfettenop be Hinber banb/ ootöeelöen fp bat 
bp boot öc ^clleö-pootte foubefoeben binnen te geta 
ben: iDon ^motofio Éanbtiano babbe alle fijnef02 
ten gereeb tegenp ober be Cantimp2e-poo2te: maer 
botenbe bic tpbinge / nam bp boot Hem / fo berre ban 
bes fiaöo muïiren af te bnjben / bat bP ficfj bequame? 
Ipb foube mogen berboegen betbiacits be ontfettero 
barenbjcg fouben nemen; ’tbJdb bem alfo ön ben 
i£elb-ï!Racrfrt)aïb <©cnerael bdafl toaö / lioebjd 
bat bet otimogelpb febeen en ooblnaö. nDe^eüeo- 
P002te gebult 3bnöe met aerbe/ en bat men baer uit 
nodj in bonbe bonten/ ban boot eenfecrfilepn jijöe- 
poottben/ en een blepn btiiggcben/ baer geen tbjec 
mannen be3pbcn ben anbecen ober en bonben gaen/ 
batbpfocfien foube baer lange? met een ftoop bolfts’ 
binnen te bomen; enöe ’tbjab een grote faute boot 
bimlieben / batfe baer boot bebuebt toaren. <Den öa= 
geraet begon eben aen te raften / alsf omtrent 3 o. rum 
ter$ alarm machten aen be ^elleb-pootte/ dtorifi 
tDon ®£mbtofto bootte? t’eenemad öebefligbe in fijn 
geboden/ aio bat bet fecoure? baer langs? meenben 
tn te bomen/ cn berbalben fienbe Cfjados? jRana 
Wiftmc/ met fijn Compagnie ïanaers?/ bic feher 
teïili/ biefieb ontrent Cantimpte lieten fien/ toilbe 
gaen beft ohen / beeft bem opgebouben met rtgoucem 
febjootben/ feggenbe/ bat bp niet acnballen foube 
fbnber lag / en bem boot fyue al te baefligen bto- 
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mtgbepb/ benemen be bictotie bte bp alreebeinfim 
banben Ijabbe. .URonfieur be ©tdt en fïtep onöer? 
tuffeben niet/ maer lette bid op fijn guh/ en &t\y 

tenbebatbc^pacnfetroupennu genoegfamt geper# 
fuabeert toaren/ bat bp boot bc^dleé-poottebacbt 
binnen te gerahen / beeft bp ’t op een bot op be Cam 
timpte-pcütte aengefet / aiöaer bP binnen gebomen ÈJS“wLfI, 
is? / fonber eenen man te berliefen / latenbe <©on «“n ca‘ 
^mbtofio aianbttano befpot met fijne al te grote menju. 
fotgbulbigbdb. 30g nu baeg bag toetb / en men niet 
met allen en berbootöe/ meenbemen ccrlt bat bet fe^ 
cours?/ migroubienbcbangoetfutces?/ bjeberomte 
ruggegetrohben toas?; maer alg gebed bag bias?/ 
bergonbenfpban eenige boe be fnïie bergaen toa«?/ 
baer in fp al te famen Her gentoept toaren / en ptinc« 
paipb ben Cdabe ban Jpnentes? / bie bier ober feet ge- 
goott towb. 

.TOons? be Bitfi binnen Camerijh gebomen 3ijnbe / 
beböenbefabentergonb een anbere fotme beginnen 
te nemen/ baer aen tod biedt/ toat en ïjoe bed baer SS 
gelegen toas? aen bebapperljeib en erbarcntljeib ban »E» ^ 
een man alleen in een bekgeröe gab; Ij? beeft boot ,Iiaöfi- 
eerfïonttootjpeneen balbe mam ban ïüobtccbü^bob 
toecbaftotbalftoegen be gdjede gotbjjne/ bootfe? 
fterboubenbe/ öatmenaen bic bant be ötefTe foube 
toiüenfcbieten. Colt beeft Ijp een platte fotme boen 
maftentuffeben befelbepootte/ en Ijet boltoerft ban 
geiles’ / ban betodftc men binnen feer hotten tiib 
geeft begonnen met eenige gultben tc fdjicten op be 
^paenfe / of ber beleggers? loopgraben / ’t todft 
ptinnpaltjh gebaen teerbe / om boot be ^paenfe 
mdïlerpe te bdtlien 12. feartoutoen / bie bp bebe 
planten tegeitobebattcrüe ban be 14. lïuftitm en ban 
be 9. fruïiften / baer ban berpad gebaen te?. 

<DeCtabe ban fueme^ Ijabbe laggegeben/ om 
ben 22. September pet fdpeten ban be barterije tebe* 
ginnen/ als? ber bdegerbms? Strtillenje btoegec in 
be toeer toefenbc/ merbdtjfte fcpabc begon te bom 
onberbe^paenfe. ^aertoert anbcrbalben bag ge-' 
feboten fonber opöouben/ tencpnbc ban todften ttjb 
negen ban be ^paenfc Canons? ontfdjomt toaren / en 
ober 100. foïbaten/ enhongapels? baoben gequetfl. 
Cp ben fdben ttjb toiert ooit met be mufquettierg 
en bupttoerhen geen minber fepabe gebaen in bm 
gebeden omganhban betcendjeen. ijabbenoofe 
een mijne gebtadjt boot begraröt tot dnber be bat^ 
terne ban be bootf5 9. guhhen/ en fjoetod bie niet 
te öegen gemadtt toas? / en befelbe be belegger# 
feifs? eenige fdtabe bebe ; niet te min i# b’aerbe 
baer boot fulr ingefenhen onber be bootf3 9. guh; 
hen/ bat be btie geïjcdijlt baer in begrabm bleben 
en be rege boot bie tijb onbtunhbaer toaren. 

$|fer tegen bebe Jpuente# grote blijt boen om be 
batterijen tc repareren/ baer mebe men tod 12. ter 
gen befidjgetoeeft %a ©ourlotte toierb in frjn 
quartier oohnodt 4* fiultlten gegeben/ mits? toelfte 
lip oen gefotmeerbe bottertje ban 1 o. flultlien babbe ; 
Ijpbebe ooft nod) een toeganli maften/ bp-na boot 
aen bc fdiouberbanfjct Stobtecptg? boltoerft / onbec 
’topfidjtban «Don Hlonfo be Herrna. ^aer toerbe 
nabegamifoenengefonbenom meer fbïbatenfm om 
quaimtept ban botnere? in paer piaetfe) om te leggen 
m be fotten en rebuptm / en baer quamen nodj 2000, 
JBaïen btabc foibaten: ^on *©aflort ^ptnola toerbe 
met 1000. mannen te boet gclaft te toaditen op bet 
fecours?/ bat bp nadjt foube mogen bonten / baer 
mebe men meefï ödtommert toa#. Caer toerben ooft 
quartierengeaffigneertboot 400. paerben/ bie alle 
nacftt beranbert toerben: ,ïBen plantebe 7. ftanon# 
op fefterc Hoogte/ gmaemtlajleufbtile/ tegen ober 
öc pootte ban isdlcs?/ om be fjupfen en be nientoe 
platte fotme ban achteren in mijne te fdjieten / en bat 
geHdebaftmiuiro ban be bootf3 pootte af tot aen’t 
rabdijnbanlaj^obe/ ban goiöun rontbloten. <&m 

dtabctoaëfeer blijtig in allen fafeen/ en onöerfjidt 
fijn cotrefponbcntien onber eenige botgeren/ öorijfeec 
fecretelp/ bat nmnanb anbers? baer ban quam te 
toeten. 

®e batterijen rmbolHomendijft opgemaefiten alle 
be toegangen bp na tot perfectie geütacljt 3ijnbe/ 
Hreeg be <©2xibe be tijbinge ban be nebedage/ en het 

bangen 
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bangen en fterben ban be <©2aben Pbtlips ban &ap 
fau/ «Efcabe ban SolmS en €nifl ban$affau/ bat 
ai bed toeebet geertenbeect toas als be toaedjeib / 
(gdtjfc bleek uit eeltige geintcrcipieerbe toteben/ bie 
fijn €rcell. bekomen babbe.) ïpet boot toas ben <£5?a? 
been’tgebdeElcger feec becblyb/ en ben 26. SdP* 
temb. ’SnacbtSbcbe pp tot een techen ban een gene? 
ralctoeugbe/ tottoiemaeltoe87. flukkcngefrfjutS/ 
onbec grote en klepne / af-fcljictcnnabe flab toe/ en 
’tfdbetoettook gebaen bp meet ban 6000. arquebu? 
fiers en mufquettietS/ btctnbefotten/ cebupten en 
ioopgtaben maten; bebelegetbe en toiften niet toat 
bitbebupben/ en maten feet bebteeft/ befonbetbe 
boigcrS/ bie min geoeffent 3tjn in ’t petyhel/ en 
meet intetefï lijben in be febabe. 

jiEunna, g^^abcbanifuettteS/ gelijk top gefcptbeö&m/ 
mmS iJtelt cottefponbentie meteenige kinnen Cametyk/ 
«amecijfc. maet banbeboomaemfte maten be ©20bofi©o?ne^ 

mencoutt/ be E§eeren ban EIcutoe en ll igueres / met 
ben Capitepn 3£ole/ befe kregen beie onbet be taggers 
tot ïjaet met bate petfuaften,• mant be biecfacbttgfle 
ïpelbenfpboo2 pet ongebal ban Soudans / be mne? 
minge eenigerfïeben/ bet betfiacn en ombtengen ban 
fo bele 3?rantopfen / boo? bat fp bartnekkdijk bact te? 
gen ben ïkonink ban Spangienïjabben gejïelt ; bril? 
ienmpom25alignit toiïle onöfdben (fepben fp) in ’t 
betbetf toengen* gin ’t begittfei toas ’t al / mp behoef? 
ben boot geen ontfette toefen/ en aio’t al om tornt/ 
bebben mp niet ban een tongen ban 50. jaren (fp meen? 
ben ben ftomce ban ftetdopS) met 25. of 30. ban 
fmibabetstCrcljtcrs/ en een fjalf man met 400. ma? 
gonets/ bat mccttoakcn 3tjnömonfcbitoesb0O2ts 
te betfïinben/ te bulpe gekregen/ en bit is ’t a!/iaet ons 
ons boegenna ben tijb/ enonfe macht leren tonnen/ 
eet bat top bie onnuttelyh toiilenbe betoaten/ topbe? 
fclbe met onfe lebett en goebeten quijt takenj. en fo 
rokkenben fp bail b’een en b’anber op / fo bat b’optoe? 
rigecpnbdijk be flerkflc toctben / en quanten toel 
3000. enmcecfïetkkpbenanberen/ baeteenenboop 
^toitfecstoebielcn/ fobatbe <6tabe ban jfuenteö/ 
bebbenbe toeffe gefeboten ban ontrent 30. babemen 
ïank/ en fijn bolk in 02b?e geilek bebbenbe/ aio of 
bp totïbe ftoimcn/ fp lupben niet aen bc toeffe/ bet 
toelk te periculeus toas j maet aen be bepïige geachts 
poo?te met tekenen begonben bate refolutien te kennen 
tegeben/ ’t toelk be-]toince banEübellino ben<©?abe 
batelijk bebe toeten / en fenbenbe aen bem ttoee Capi? 
tepnen/ S02C enCatlc/ bie met tcoce taggers upt 
bet flab gekomen maten: tettotjlen bit gebeurbe/ 
bebben 23akgiuj en jjfèotis be ©icbbict ban be toete 
gekregen / en ban fulke nientoigbeib bettoonbert 3ijn? 
be/ bebben bun na be markt begeben/ menenbeboot 
bare autbomept bact in te temebieten; maet albaet 
tomenbe/ fagcnbootbacroogcn be taggers in baet 

(Foi.4z.) mapenen in natalie itaen/ bol robebelbtckens/ en 
baet boo2 botbtenbe boo? een erger / 3ijn na itëotoccljts 
boimetk getoeken / om ban baet met meerbete feket? 
ketb na’t kafleel te mogen blucïjtcn/ en bc folbaten 
tecouragercn/ bie be b2effe befekermben. ESaltgmj 
babbe in be bclegetinge koper gelb boen munten / ban 
tmee en biet realen / baet tnebe bp be folbaten ketaei? 
be / bpkeloofbe bie te bertotffelcn in filbet en gout/ 
ais bet beleg foube opgeloken 5ijn / be boigetcn moe? 
tenbe’tfelbeontfangcn/ mutmHteetbenbiet feet te? 
genö: |Ecb20utoc baiKBalignij/ bat eenc manne? 
lijke b20utoe toaö / bact be jptancopfe ï^ttotp-fcb2ii? 
betS beel b2cemtö affcb>ijben ban baet kioekbeib / als 
bat fp be machten befoebt / be flukken bebe laben / en 
fcljootfeafaisbe befte konftabel/ coutageetbe bcfol? 
baten/ en toonbc meet toomigbeibs/ als bc b20ii? 
lijke nature getooon iS/. quant op be maukt bp be 
boigeten/ ptefeitteerbe al tot topercgelbbabekjkte 
miffelen: maet fp en bonb geen gcboo2/ ’ttoas te 
bette gekomen; mant be bo’gers onbertuffeben be 
Cantimp2e-poo?te geopent bebbenbe / toaccn bact 
binnen gekomen / ben Secretaris Stcpljano b’S; 
batta/ eniBonfieutbeiBotienfatt/ biegcbcputccrt 
maten om ban betonbitien bes betb:acbs te banbe? 
len / bemelke al op bet tlabljups 3bnbe / en bet febie? 
ten een toijlc tijbö opgebouben toefenbe / bebben eeni? 
ge jptancopfen fommige feboten na bc loopgraben 

IV. Deel. 

gebaen/ aimaet fp ittonficur b’<0mb2e/ <©oubet? 
neut ban onfe El. Bioutoe ban ïjal/ boobgefcljoten 
tobben,- toaetombe<ï32abe ban jfuentes bebal toe? 
betont te fcbicten met ntcetber furie ban te boten / bet 
toelk be «öcbeputeetbeeecflniet toepnig bekommert 
maekte/ fïenbe batfe baet felbcn cnbebacljtelyk ge? 
fielt babben / in ’t getoelb ban een oproerige gemeen? 
te, maet be botgets / btefenbe boet meetbet fwang? 
beiben perykcl/ bcttoilligben alles toat Stepljano 
b’gjbarraepfcbte/ enbpfienbc baet bebteefl/ lepbc 
fijne btefc af / enflelbe be conbiticn genoeg na fijnen 
toille/ nabatbebatternen 4. of 5. mad gelOft bab? 
ben/ bebal be<0?abe bet fcljieten toebet op te Ijou? 
ben/ bertoitticbt3ijnbe/ batbp bertoacfjt toert met 
openepooken/ en baet gekomen 3tjnbe/ bebonb bp 
bat bet 2Cccoo?t met liotte toootben befloten toas. 
^eiljalben is <©on SEuguftijn IBetia met 1000. ©onetu? 
Spangiaettsbait fijntemment baet binnen toimk?BS" 
ken/ befettenbealïebep2incipaleplaetfe«/ be f tan? mf» m 
copfennamejtbentoijk met bare tjoofben na bet ka?<ean)uöB. 
(led: <©e ^2abe ban jpueutes en Spangiaerben bef? 
toonbetbenljaetfelfs/ batfe btfe flab alfo in banben 
kregen / fonber bele ban be bate gdaten te bebben. 

<©e <©2abc ban jpuentes betbolgenbe befe bicto? Sttf£t 
tie / toilbe geen tijb bcrfupmcn / bebe bet kafleel op- cafien 
epfcljenbie ban bet kafleel fienbe baet becingdt met tan ^fa- 
fuiken leger / en onbootfien ban genoegfamc leeftorlj? niEtS& w* 
ten / en bet kafleel aen bc 3ijbe ban be flab fo niet boo2? 
flenmctfomficaticn/ als nobig toas om fieb te bc? 
febetmen/ bebinbenbeook gebjckbanboeragiebooe 
bepaetben/ en bannen boo2bcbupfcn Ijaefl acn bact 
beftenkonbekomen/ bebben op ’teerfleacnfoekttoe 
Capitepnen gefonben / en berfoebten bat br» bun toil? 
be todaten om baet ecte te betcacljtcn / batfe aen ben 
hertog ban debets / bie tot S* <©innnjntoas/ 
mocljtmfcnben/ en berfoebten baet toe fes bagente? 
fprjti maet bp boeg ben fuïr uit Spaenfeljoogmoe? 
bigbeib eetflaf/ feggenbc/ bat bpfe niet alleen fes 
bagen/ maet bele meet bagen toilbe bergunnen/ fo 
fp bem toilben berfefeeren battet eenig ontfet boo? 
banben toate/ op batfe malkanbers ktacbten öepjoe? 
bcnmocbteitj maetbetoijlebp toifl battet geen ont? 
fetboojbanbentoas/ toiltic öp pact geenen tijb bet? 
gHitnen: ^aet op fp toebet anttooo2ben/ batbetoijle 
fp aen fuiken tod-bettoaetben plaetfc toaten/ toil? 
benfpliebet alle baet leben baet laten/ ban fp pet 
foubenboen/ bat tot nabed ban ben jfrancopfcn na? 
me foube fltekkett. $jiet op fepbe lp toebet / bat lp / 
om batfe ften moebten bat !jp ban fijn feggen betfc? 
ketttoas/ fobergunöc bP ben ebentoel be berfocljtc 
fes bagen • toant be *6?abe bet flnk infienbc met boo2? 
fiebtinbetb/ kooskebet tombe fes bagen te bergun? 
nen / ban miffdjten 15. of meet bagen toe te biengen / 
om bet kafleel te toinnen / befjalbcn nocb be toeballen 
bic ben tijb en be bartnekkigkeib / of miffebien flanb? 
bafligbdbban bat militare en befpetact bolk mebe 
foube mogen toengen. <©e fes bagen obetflreken 3ijn? 
be/ en op pare bertoïttigingc ojbte gekregen bekken? 
be/ ombeplaetfe te berlaten/ Ijeeftmen ban b’3?r? 
tijculen bcS 3lccoo2tSgekanbdtenbefelbe getroffen: 
a®aa* ban be nabolgenbc be boomaemflc toaten. 

D%t b’oberieberinge ban bet kafleel ban Camc? ©00^ 
njk/ als ook ban alle be artillcrije/ munitie cn 

bitoeS / bcnVCktobtiS foube gefebieben/ gmmciv 
be be |*tancopfen een bag meet om baet faken terneneet 
febikken/ en letten op be kcUoubenifTe ban|t)eb20ii?u-ïn 
tocbaitfSakgmj/ bic op baet fierben lag. 

^ataUcbe^tancoifentc boet cn te paerbe/ upt- ben 
trekken foubm in troupen en efquatooenen/ met alle at» &m 
baet toapencncnkanicten/ met trompetten/ flaen?1®?^^^ 
be trommelen/ met kogelen in be mout/ kmnbenbc3rumiE^ 
lonten/ bliegenbebaenbden/ en alles toat fpfjabben 
enbcntoequam/ batfpin bc flab 0002 tot biucbtcn 
in’tkafled baet gdaten babbnt/ bic bedoren toaten 
foubenbetadt toerben/ tot uptfp/ake ban ©iques/ 
Kofnij en nocb een berbe. 

3Bat boo2 fcljulben bat ©akgnij in be flab gemackt 
babbe / fouben bie ban Cametijk betalen / fonber bat? 
fe ter ooefakc ban bie cenige 3lrreflen op fijn goebereu 
fouben mogen boeit. 
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3tlïe&egenc bic in bc ftab imibcn blijbcn/ of na; 
maeltfDemcHHen/ foubcnbat mogen boen/ enïjaer 
fjDebecenbccbopcn/ of Dippen gemeten/ naijcnVne^ 
gebalïcn. 

T>cn oPerften 25aDgmj foube niet te bewnttöoo?; 
ben Hebben ban ’tgene gepaffecit toaö / geöurenöe 
batïjninbienitbanbcnföoninb ban ^pangten toao 
getoeeft. 

©oob ban tïï>c Hupfbeou'üc ban QSaltgnij / bic Daer feer man 
5e£» in11’ tn ijet beleg geOouben liabbc / be toacHten en quat; 
coaugny. ttcrcn bcjodicnoc / On Dage en Up nacljte / touuageceit; 

bebefolbaten/ gelHHgefcpt ief/ tnaö feer qualiife te 
b?eöem:nbe|eongcbmge/ cnbecirnjtcnöe baren man 
fnnflcffigDeiït/ biel fp in een jieHtc/ cnftotfbanfpijf 
en ((crtfccr / eer fn ban fjet Hajtccl tcoWten, 

©e j/ran» <Den 9. «Bctoliiitf 3»jtt bc 3ptane3pfen uptgctcofe; 
uSnn / tentluee tinten na mibbag / iledt ontrent i300. 
uittjètfw* wannen te boet én 243; paetben/ en meet ban too, 
fitciraii haagenen/ geiaöenmetgoetj en itaet te meten/ bat 
«amccjiii. in b: fiib bleben alle be folbaten btc betf feoninïtöban 

^nangteno onöerfaten maten / gcnictenbe ïjet gene 
tael patöon bat (nut hergunt baas?/ bte ooft toel fo 
ftecfibjaren. Baügnij met een foomien ban n. ja* 
ren/ be$2mcefianfteteïöp$/ Biel)enanbere/gin¬ 
gen öcltlecb met cteritjHe Habijten/ en geen 100. paffen 
banfnm bolgbc ’tlidjaem banjiBebeoubieban 25a; 
itgnp/ fïaette op een magen bte met fjoatt ïubjeel 
bebebtbjao: öc Beabe ban jruemcöbcrbjacOte ijun 
acnbe nieubjeoootte/ fcct b2aef bergefelfepapt met 
fijn ganrfelie Ho<7 en na bat ï)p Dun gegroet Dabbemet 
grote bcleeftljeib/ Heeft lm benCommijfano <0ene; 
raelöeiafl meteen groot beet ban be rupterije Dun te 
bergefelfrDsnpett tot $eronne toe. ©e jBunce ban 
SibdlmoÓaObelufïfpn UbetaeiDdb en DeufDetö te be¬ 
tonen/ betijalben pun met beriofban ben <02abe 
mebe gcfelfcHap Doubenbc / Heeft Hnfe bien nacHt / bie 
fpgebbJongenbjatenopHet belb te blijben/ metful; 
feenmagrafitentte en obcrbloeb gcttacteert/ niet al; 
leen be b002naemfte/ mact ooit bc folbaten/ batfe 
baetbanberboonbettmaten/ en fijne mtlbigHeib en 
öeleeftDcib / grootclijbo loofben en p?efen. 

25aligmj bonbben ïtoirinH ban BjanHnjöte 
©uintijn/ aUnaet Dp boo2 4. bagen gcltomen baas? 
met Het meefïenöeel ban fijne rupterije/ feer begeerig 
jijnbeomHemt’ontfcttcn/ toaer in Ijcm meer fina; 
rigHebenbooi quanten/ ban l)P ficH met ben eerflen 
ingebeelt Habbe Hp otttfing Hem met fluutfHept/Hoe; 
toelHpH02tc?öaer na bjeberom in bc gratie quam/ 
bowmtbbelban Het nieubje Hnbjeltjli / bat Hp bebc 
metecrtfuftcr ban befcHonc aBab2iele/^ertogimteban 
25cautfo’t / beo ïtoninr beminbe. 

35e UimtinH boao tot €Huntijngcltomen/ om 
met gclMdt CamerijH t’onqlntcn/beletten Staten 
<0enerad Habben l)cm tot affiftentie gefonöen tbjee 
regimenten boetbolr / onber Het commanbementban 
ben l^eere ^uflüutö ban kaffan / Hbmirael ban 25e; 
lanb/ teen regiment mefenbe^tbotten/ onber ben 
Colonel jiBnrccp / liet anbec ColonclfcHap ban 
35ü2t/ bje}*enbemeeftZelanber«; ban be Éontnlt/ 
Heöbenbe fijne fb2Cen nocH met Op ben anberen/ en 
boo2 fjjnc fptono berftaen Hcbbenbe/ bat be <02abe 
ban jpuenteP be toegen / baetmen foube paffeeën moe; 
ten/ fobefetbabbe/ bannen ’tonmogeüjit acHfeom 
boot te Hemen; tnant Hp op ben eenen tneg gelepb 
Habbe b2ie f02ten/ mcl boo2ften met grof gefcijut/ 
bacr ober tommanbeerbe bc |Barqui3 ban Barrant; 
bon, op ben anberen boeg maren bier f02tcn / beeften 
alPboten/ baer ober tommanbeerbe be^2ince ban 
CHtmap; be berbe meg toaö ooit met b2tc f02ten/ 
mcbemdboo2fienmctbolHengrof gcfcfiut/ bacr Ia 
jSarlottcbenlatf af baboe/ foïjceft Hp Het niet Hom 
ncnontfetten/ bemijle ben tfjbteHo2tbiel/ eer allee? 
bacr toe nobtJT3ijnbc/ Hotte' gccccbmefcn/ en Hu al 
firn fo teen nocD niet Habbe/ gelijlt beiaoninH ’tfelbe 
fci)2ijft aen ben ^eerc 25ufanbal/ fijnen 3Cmbaffa; 
beurbp bc i)eeren Staten v0encrael ber Bereenigbe 
,^eberlanbai / in fcHct bifcoitrs? boer bpgeboegt 
Hier na bolgenbe; 

Mjn Hctre Bufanval, 

Y fuk fien uit het difcourj, ‘t welk ik u fende met Dart 
de tegenwoordige, en verftaen, hoe weynig fchiji 

en vrefedaer was van ’t verlies van Camei jjk , na dat ©j'an'icijft 
daergelukkelijk ïr.gekomen waren de forcen en nood- a:n Den 
drufc, dewelke mijne Courijns , de Hertogen van ^«tcuait 
Nevers en Bouillon daer binnen hadden gefchickt, ver- ^opraol? 
wachtende mijne wedcrkOmfte van Lyon ; van wagr ’tftcrluö 
vertrokken zijnde > engeftadelijkte poft gereyftheb-ban.'2ai' 
bende tot in mijn ftad van Parijs, hebbe daer komen-ttlEc^£‘ 
de, verftaend’ontrouwigheid, die d’inwoondersvan 
de ftad bedreven hebben, tot groot nadeel van mijnen 
dienft, welk wijt verfchillenoe van de verfekertheden, 
die fy door haer brieven i, gedatècrt twee dagen voor 
r vol voeren van de voorfz verraderije, my felfs gaven 
van hare getrouwe refolutievan fich te verdedigen on¬ 
der mijne befchuttinge, weynig dagen te voren gefwo- 
1 en en geïtereert in de openbare en iblemnele vergade- 
ringe. Niet beduchtende nochtans het gehele verlies 
van defe plaetfe, om’t vertrouwen, ft welke ik had- 
de op ft kafteel, en op de dapperheid en kloekmoedig¬ 
heid van een goed getal van mijnegeaffedtioneerde en 
voornamelijke dienaers, die daer op vertrokken wa¬ 
ren ; maermy felven veel eer belovende defelve lich¬ 
telijk wederte fullen veroveren? met brave en grote 
forcen, van alle kanten vergadert en by een geroepen 
tot een diergelijke effedk, ft welk ikvoorfien haddete 
konnengefchieden , terwijlen ik fo wijd van de hand 
was. Ik ben in drie dagen voortgetrokken met een deel 
van de voorfz forcen, dewelke fich al by my gevoegt 
hadden, tot Montdidier toe, alwaer ik verftaen hebbe > 
tot mijn groot leedwefen, en tot grote oneere van de 
gene.die laft hadden van ft voorfz kafteel, dat vele noot- 
druftigheden, fonder dewelke de plaetfe niet behou¬ 
den konden werden, daer niet gevonden werdendö 
om fich alleenlijk 8, dagen daer mede te behelpen , 
mijne voorfz Dienaers, die anders bedwongen fouden 
eweeftzijn, binnen den voorfz tijd daer uit te trek¬ 
en , met de ftrop om den hals, oorbaer gevonden had¬ 

den de voorlz plaetfe mijne vyanden over te geven» 
van dewelke twijfelende, datfyna hare gewoonlijke 
verwaentheid en liftigheid dit verlies fouden mogea 
gebruyken tot nadeel van de reputatie van mijne faken. 
Sohebiku wel willen verklaren de waerheid van alle 
ft gene datter gepafleert is, ft welk wel uytdrukkelijk 
verhaelt word in ft vooifz difcours, het welke u die¬ 
nen fal in plaets van inltruóHe, om te wederleggen, het 
gene mijne voorfchreven vyanden niet laten fullenmet 
alle middelen uit te ftroyen; verwachtende dat ik met 
de voorfz forcen op des vyands bodem komende, ge¬ 
lijk ik rechtevoort doe, Godmy die genade doe, dat 
ikuytvoereenuontbiede de rever.ge, dieik voorge¬ 
nomen hebben met fijne Goddelijke hulpe van dit ver¬ 
lies te nemen op mijne voorfz vyanden : biddende fijne 
Goddelijke goedigheid dat hy u neme, 

Mijn Heere Buzanvabin fijne heylige hoede. Te Pe- 
ronneden 14. O&ober 1595. Ondertekent HENRfY. 

En lager, F0TIEI{. 

’T OPSCHRIFT, 

Aen MoJifuur de Bu^anval , ordinarii Edelman van 

mijn kramer, en mijn Ambaffadeur, refidennde by mijn 

Heeren de Staten Generael van de Vereenigde Nedcrlandfe 

Provinciën. 

<©ntf. Den 2. $obcmö. 1495:. 
®»et ÖlfcourP btier ban fijne iHm'efï. inentte macht 

müefen imef/ aen fijnen toojfj^mbaffaöeuc/ toas? 
lupücntic alöifiï: 

■n» En yeder weet hoe leer de Konink van fijne die- ©ifreurp 
Cinaers , die in Bourgondien, Lyonois en andere öan 
omgelegen Provintien zijn, gedrongen is geweeft van 
een rey fe derwaerts te doen, eer fijn Majeft. die refo- gtf[ ban 
lutie genomen heeft. Den voortgank die fijn Majeft. CatDBrjjif. 
gedaen heeft, gedurende de voorfz reyfe, de vrucht 
die daer uyt gefproten is tot welvaerd van de voorfz 
Provintien, en tot vorderinge van fijne faken, doet 
genoeg blijken, hoe feer fijne tegenwoordigheid daer 
van node was. ’T welk hy al oordeelde van den tijd 
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afdatmende voorfz reyfe op hem veifocht; en noch¬ 
tans overleggende het Generael van fijne afFairen, en 
particulierlijk de gene die pafleerden, en die gefchie- 
den konden op de Frontieren van Piccardieen Cham¬ 
pagne , heeft uytgeftelt de Voorfz reyfe aen te vangen, 
Wachtende tot dat hy op de voorfz Frontieren gefielt 
foude hebben, d’ordre die hy nodig achtede om te we- 
derRaen d'aenilagen van fijne tyanden: Waei' in fijn 
MajeR. meende Voorfien te hebben in de reyfe', die hy, 
vooi lijn vertrek, in Piccardien deden, hebbende de 
Frontier-fleden befien, eh de Gouverneurs van de Pro- 
vintien van Champagne, Normandiè, Pjpeardie, en 
i’Ifie de France geördonnéert, te vergaderen dë for- 
cen, dier fy elx ’tgebied'over hadden, als-de felve 
van node foude zijn , tot befcherminge vaft defefve 
[Frontieren.] De voorfz ordrevan fijn MajeR. gege¬ 
ven niet hebbende konnefi achtervolgt noch. onder¬ 
honden worden, gelijk wel gefchiet (oude'zijn in de 
tegenwoordigheid van fijr. MajeR. So heeft het leger 
Van den Konink van Spangien (defe gelegerïtheid, en 
het afwefen v?n fijn M^jeR. Waernemende , zijnde 
ookgefavorf eert geweeR van den hazard van de oor¬ 
loge ) ingenomen de Steden van ChaRelet en van Dour- 
lans: Waer in fijn MajeR. ter oorfake, dat hy fo verre- 
van de hand was, en om de fwakheid der felvcr [Re¬ 
den] geen raed fchikken konde , gelijk hy gedaen 
foude hebben in ’t beleg van Camerijk, indien d4on- 
trouwigheid en kleyne couragie der inwoonders de 
belegerde niet belet en hadde te verwachten dè weder- 
komftevan fijn MajeR. Want zijnde noch te Lyons, 
en tijdinge van de belegerde gekregen hebbende, van 
de Staet daer fy in waren, en van ’tfeeours, ’twelkfy 
verfochten door de tegenwoordigheid van fijn MajeR. 
heeft hy fich fo feer gefpoet, dat hy te Parijs gekomen 
is, op den tijd die de belegerde begeert hadden, heb¬ 
bende ordre gegeven , op de komfle van de Zwitfers, 
en ander voet en paerde-volk, die in fijn heyr in Bour- 
gondien waren, met dewelke, als ook met degene, 
die fijn MajeR. belafl hadde te vergaderen uit alle d’an- 
derc gelegenRe Provintien, hy fijn rekeninge maekte, 
byeente hebben 20000. man te voet, en 5 000. paét- 
den , .daer in begrepen ’t volk, ’t welk daer was op'de 
voorfz frontieren, alwaer fy alle tegen den felventijd 
konden komen als fijn MajeR. Maer hy te Parijs geko¬ 
men zijnde , ontfing brieven van de voorfz belegèir- 
de, waer mede fy fijn MajeR. veradverteerden, dat 
fy hom korden verwachten; en hoewel des vyands bat¬ 
ten je een grote brefie gemaekt hadde , dat fy noch 
couragie genoeg hadden om die te befchermen, en 
haei gewekte beletten : ’T welk oorfake was dat fijn 
MajeR. drie dagen te Parijs bleef, fo om te verwach¬ 
tende wapenen en gereed fchap van de gene, die met 
hem te poR gekomen waren, als om de troupen tijd te 
geven, om op de frontiere te komen. Alwaer fijn Ma- 
jefieyt henen reyfende , verwittigt wiert, dat een 
deel van de Inwoonders der voorfz Rad (van langer 
hand door de Spangiaerts omgekocht .zijnde, en an¬ 
dere vcrfaecht door de vrefe die fy van ’t voorfz beleg 
hadden ) een poort van de voorfz Rad den Spangiacr- 
den gelevert hadden, terwijlendat debatterije fpeel- 
de,en dat de belegerde op de breffe waren, om die te be¬ 
fchermen, en dat de Francoyfenop het kaReel geweken 
waren. Defe tijdinge heeft fijn MajeR. niet belet fijn 
reyfe te continueren , zijnde in vier dagen met de 
voorfz troupen op de frontiere gekomen , hopende 
door den middel van’t voorfz kaReel, en door ’t gebrek 
van leeftochten, ’t welk fich in de voorfz Rad bevin¬ 
den foude , die weder te winnen, en het leger van 
fijne vyanden te beledigen, gelijk het hadde konnen 

efchieden, indien ’t kaReel 10 of 12. dagen behou- 
en waer geworden. Maer zijnde op ’t felve geweken 

een groot getal van krijgvolk, en vele onnutte mon¬ 
den , en het voorfz kaReel fich onverfien vindende van 
kooren , kruyerije en medecijnen, en veel anderen 
voorraed om de grote menichte daer van de d’inwoon- 
dersarchlifiiglijk, en onder pretext van nood, daer 
van gehaelt hadden, gedurende ’t voorfz beleg (fo dat 
het kaReel niet Jonger beeft konnen bewaert worden, 
als /jofs-dageh. ) SijnMajeR. te Montdidier komen¬ 
de , kreeg befcheyt dat het voorfz kaReel overgegeven 
was geworden by verdrach; ’T welk by gekomen 

zijnde door de verraderije der voorfz inwoonders „ en 
door ’t gebrek en derven van ’t gene van node was, om 
’t voorfz kaReel te behouden; fo heeft fijn MajeR. niet 
willendedat het volk, ’twelk hy vergadert had tot 
het ontfet van Camerijk voorfz, onnut bleef, (dat is, 
fonder yet uit te richten) gerefolveert ’t felve te doen 
trekken over de revieren en daer mede recht op de 
voorfz vyanden aen te trekken, om die- teflaCn, ge¬ 
lijk hy hoopt dat God hem die genade fal doen van 
fijne rechtveerdige wapenen te begunfligen -tegens 
d’aenflagen der Spangiaerden, oude vyantlen van do- 
fen Staet. Gedaen in ’t leger v^n Beauv?js,'( drie mijlen 
van Camerijk , den 14. Oftober 1595. Ondertekent 
P O T1E ï(. 

<S>e ïamtnb ban ©2anhrp ïjsc/t Dfrc freneiTen# ©e ®«re 
aen beboeren graten «©éncracï gefonben ƒ Öcliecreban f»»* 
be Ia ■Cuiöeriic / 02binarrë ebelmari ban fime hamer i 

om bcfclbe te bebnnhen ban bet meehelp fceoursHbat co& aen öe 
befeïbeOern/ onber’tbelepb ban de 
ban kaffan / gefonden Oaödc ,• maer oshfjgcr & €\ 

te beltonen degelegentOeid ban fijne fihen.eiitaet in 
de f&jobïntte ban $tccardpe / en om bpgefhen te 
too’benmcteen goede memcOtc ban granen / tot om 
berOoubbantP leger/ te bonen tpt botten.ban ben 
ïtomnb/.op t credit ban be Jjjeercn Staten <i8cne* 
rael/ te betdien opfehere termijnen / baer bovenben 
berbindenfoudenbibcrfc ban be pnnctpaeifte iteeren 
ban ©’anbrtib / fulr top Ijtec na ter gelegertder plaet* 
febcrbalen tollen. •. . 

ïber na beeft be ïtomnh <§onfonp en andere fte* 
dendecEigeurë tngenomen/ ooh la beginnen 
te belegeren/ foebenbe alle fijne bmnenlattdfe ftedeit 
te bermeetlercn/ om b’tntoenbtge oorloge t’epnben/ 
en ban d’upttoettdtac te befotgen/ en tebtengen op 
öeb ïtoninbb ban ^pangieno bodem/ fo bet moge- 
Igbtoare* 

M^Ceraïfo top in tlaetto’ban ’tboojgaenbc boert 
aengeroert Oaddcn ban feberen ttoif! binnen 

Cmbdeti en in €>oft-©2iefland ontfïaen / titffcljen 
ben <©jabe / be ttab en tanben / en bat top üaer belooft 
bebbenbattop in bit boeb fouben herbalen/ boe ben 
felbcn ttoiti boot tutfeben-fmeben ban be l^eeren ^ta^ 
ten<6enerael bettoagen is/ foto ’ttijb bat top ban 
befdbefabealbterbtcberfptebcn/ enbe gelegentbetb 
en ootfabe ban bien herbalen: onrutle afbaer ont- 
ftaen/ toabboojoopbc/ batnabeboobban <0;abeSSte m 
üoban ban €mbben / br btoeber ban <Êbfatb ecftomm 
ban ‘Oofl-B’ieflanb/ bie ben 29. ^eptemb, 159 r.*"®*1! 
obcrlebentoaö/ gelijb top inonb 28. boeb bctljaelt 
hebben. <©2abc€bfarb/ fobie ban be ftab ^mbbentan ^ojï- 
blaegbcn/ hare peibilegien ïjabbe toillcn befnpen/©?iE^»ö/ 
grote en meerbcrgjurifbictie ober liaer toaö nemem ^an emb* 
be/ ato<02abe^lohangebaertengc'p9ochthabbe/ etiben/ tnaW 
bat Op 00b foefjte be rcltnic / bie fpltcbett onber tnne uttöicoiu* 
regcringc gerutïelpentocbelp gebntpbt en onbcr4b?“f*" 
OoubenOabbe/ te beranberen/ gelijb Op alrccbe an^ 
bete erercttie ban religie op fijn l)up£- / genaerntbetoo^gane 
metttoemunte/ tngeboertïjabbe,• tonntbonnenbebe- o«feiöer4 
felbe/ fotertlonb niet t’eèttemael piontpelp berbte^ 
ben/ Oabbc Opeenen jplatrfamfen P’cbitam albaer 
bocnp2ebtbm/ om febepbinge mtïcïjen be bojgerne 
temaben/ baer ober be Oomerije toeefben/ bat l>t* 
booe aentltfttnge ban be <©2abtnne / toefenbé een 
bocljterban ben iiontnb ban ^toeben/ (biernen be 
fcOult gaf ban b’onberltnge ttoiti bte tuffeben be boo2f5 
<02aben geb2oeberen getoeeft toaö) en ban ben ïio= 
ninb banmolen baren löebey bte bepbe be geftttjten 
geheel toeaebaett toaten/ het jDaufbom bacc toeber 
mothtc tnboeren ; btachtcn 00b bele meer anbe# 
re Itlacljten boott ober ben <£52abc/ baer in fp fep* 
ben/ bathacrlupben toa^ berb02tenbe/ fonbaltrtge 
00b in t tlub ban be juflitie; berfüchtctt ban ben 452a- 
be bat Op alle befe ntetttotgheben foubé toillcn laten 
baren/ en af-ftOaffen met goeben toillc en b2tenb* 
fcOap/ enbetoüligbenbe ribberfcOap en tieben baer 
toceenelfooft-frhamngc/ toaerinalle paforten ban 
berijbtietotbearmtie/ tabacOlonetg enbienfiboben 
motlen contribueren / toclb gelb bp ben anberen ge* 
toacötjpbe/ fp ben aöjabe toitben bereeren/ mibs 
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afftbaffenDebenieutoigtoDen/ en gcbenbe baec bet? 
genacgwg1: ban fjare ftlacbten; maec alfo De <ü5jabe 
ö2ongobecbe ober-leberingeban ’tbecgaberbegelb/ 
teepgerben fp ’t fdbe te lebecen / al-eee De ftoacigto? 
benafgcfcbaft toacen: 3$iec ober toieo Den ttoiften 
berbittctingemecrenmeer/ en quant Den<©?abetot 
btepgcmeitten; en men fepde Dat fijnen oudfïenfone 
<0?aef <£mto gefepb foude licbüen / Dat fijn babec 
7 of 8* ban De belljamerO ftcajfende/ Ijp tod ïjaeft 
een geljooefamc bo/gertje fouöeljebben. ^Bïton'oetDe 
bo?gecijc beefiaen 3tjnde/ quanten eenige ioo. boj? 
gerOboo2 fijnbupo/ bent ontbiedende/ DatbPÖcm 
niet en foude laten bjoet maften/ Dattetftet toerftban 
7 of 8* perfoncntoarc; maec foftpfe alle toilDen fien/ 
jouden baec met Dupfcnden bertonen. <Dc <S?abe 
(lecfttefttïj metfoïDaten/ fa op tbupOtot^mbden/ 
alö anDece fync ftupfca/ fcfjattcnDc fijne onDcrfaten 
ten platten lanDe/ tot onderboudittge Dec fdber ,• De 
botgmjé toaeftte Daec tegetto alle nacftt met 300, 
mannen/ hebbende bet pnndpael ftojpuö De toacïjt 
op bet taebbupo. <©e <©?abe feb^eef aen deftad Dat 
fjp bertoondect toao Datfe op fijn raedïjupo onge? 
bJOonlijftebecgaDecinge/ en in tijde ban b?ede/ fon? 
DecbpanDtebeftOen/ toacbt fjtclöcn t ^pgabenbooj 
anttooojde/ dat bet taebbupo toare niet fijn/ maec 
Dec bucgetó/ Die ’t fdbe ooft beftofligtbaDDen. 

jBiDDelectijöfonDenDie ban De lanDfdjap en flad 
€niftDen€>efanten aen Den liepfer/ en DeDen bace 
ftlacbten alDaec/ beefoebten Dat Den &epfec Daec in 
fouDe toillat boo2ften; maec De <0?abefanD alDaec ooft 
fijnen Canceïiec / De ïJecreCocnraed ban 3©efler? 
bolt/ Die De fafee ban boegen Den<j3?abe alDaec bele 
attDerö boo2tb?acbt en becljaelDe/ en bet fefteen Dat 
bP beter geboot alDaec IjaDDe / en Dat Den fóepfec 
bén <tf52abe fuift beftljept gaf/ Dat Dpfe itteec Dan te 
togen DtcpgDe en tcotfle/ fo Dat Den ttoijt alle Dage 
meer en meet bcrmecrbecDe: <0oft Daecom / Dat Den 
«èfcabe De nacfte laten cenen <©octoc Einft genaemt / 
ban Slimbozg/ fijncc ftinDecen ^ecepto? alDaec tot 
©urgemeeftee baödc gcftelt/ dtefïcb bele fatten toil? 
De ondertomden/ Dat bp Den ouDjten tooojdboudett? 
De 25ucgemeeftec plag te gefcbieDen / taiaecom fp 
Den fclben aio een bteemDelinft/ en Daec ongegoet/ 
niet en toilDen ftennen noebte aennemen,- cn alfa De 
<©?abe ooft beeboben Dabde alle fterfcelijfte en Confi? 
ftonale becgaDccinge / fo in Dec ftaD aio ten plat? 
ten lanDe, DatbPooftiBem^ouiting/ pjeDicanten 
Sfeeraec binnen <Émbdett / De fdjult gaf ban Dat De 
ibo^genjentetalleOen toilDen tocftacn Dat bP begeer? 
De/ fo beeft De boof5 HDent30 2Elting De notabelfte 
ban De bodmie in Dc grote ftccfte op ’tCboo2ber? 
gaDcct/ emtldaer bcb2öcfltjft berljaelt en geftlaegt / 
alö Dat allefaftenin’tberdeef liepen/ cnDc fïaballe 
Dagen meec en meec penjöden boacen naftcnDe/ cn 
Damten onDcciïcnD bent alleO op Den Daïfe te leg? 
gen/ aio of l)P dacr 002fafte af toare / boetoel bP 
bem boo2 <6cD cn De luerdt Dacr ban cnfcljnlDig 
ftertoe/ fo babbe bp goet gcbonDen/ benlieDcn boo2 
te IjouDcn / Dat bp alDien De bojgecije gocD botp 
Den / Dat bP ftan Daec fouDe bectccftften/ en Datfe 
aïfDan geeuftdijftee en b?cDelbftec fouDen leben / 
fonDec of met minDec pecpftd / fo ban IjenlupDer 
aio ban Dc edigie/ Dat lip tod te b:cDcn en bececD 
toao ban Daec te bertreftften; maec fo fp ooft bc' 
geerDen Dat bP blijben fonDe/ en Dat fijnen Dienft / 
gaec aengenaem toao/ fo toilDe Up ooft gaecne aio 
eenen getcoutoen becDec ftp fijnfeljapen blijben/ le= 
ben cn tterben. a® aec op aüc be becgaDccDc eenDjaclp 
edijft becftlaccDen/ en beefoebten Dat bpbp bmfom 
Dc blqben/ fptoiflcn Dat fjp bp De bpanDen Dec toacr* 
bciD/ t’oncctbte befcbulDitbt toccDè/ fp toilDen bn 
bent cn boo2 Ijace gerccbtigbeben lijf en goet opfef 
ten / IjaDDcn ooft ban fijnen Dienft een goet genoe? 
gen/ en toilDen bp De leece ban <©obeOtooojD/ Die bP 
fjen baDDe gcleect cn boo2geb2agen / lebon en fteeben. 

<S>acc na iffec een ftatelpft cn bemint bojgecv0e= 
cacD 25olarbuö genaemt/ opgeftacn/ betodfte be? 
gonte berbalen D’ betten ban Den^abe/ en Dat bet 
om baec oevfonen/ goeberen en edigie te Doen toao / fo 
Dat bet tijb toao toe te fien / en De toapenen in De IjanD 
te nemen/ cn bacenabuucenljulpe te becfoefteit/ en 

bpalDienbebojgecenmet bem fulfto geflnttoacen te 
Doen / Dat fp bet Daec fouDen berftlacen / bP boo? fijn 
perfoontoao geceeD/ liebecbe DooD te lyDen / aio te 
gebogen/ Dat De edigie en bace pjibilegien/ oubege* 
cccbngbeDen / baec fouDe benomen to02ben / etc. 
v©tt ban De becgaDccDc b02gerije toegeftemt tonDe/ 
5nntecftowDeftaD in fcftcce touften becDedt/ enfeO 
Colondlen geftoccn/ namentlijft / <6eracD 25olac? 
Duo fdfo / Ijano tBilbclmuö / ^oacbim a©bnboltO/ 
3|an 2tmeünft / petec De ©iffebee en ^ano 25e? 
bault/ boo2to ooft fdtere^oplupben/ Euptenawen 
en anDece officiecO. 

Rebbenboo?to teeftonb totbec toapenen gegrepen/ 
en bun ban bet fiabbupo/ macftt/ pootten en anDece emböm 
boojnaemfteplaetfen ban Dec fiaD meefter gemaeftt / ^men 
enbefiaDO fleutdenaen bace genomen; De 25ucge<=toapenMI 
mecftecO en KaDen / Die ban Den <©jabe alleen / tegen KS, 
baec ouDe feoftupmen gefet toacen/ afgeftdt/ en in 
baec bupfen Doen betoacen; tobben ooft tot gefcïjut/ 
Jttoelft op tot gcote ftecft-ljof na De €emfe gefteect 
ftonD / omgefteect/ en na Deo' <a5?abcn buedjt geftelt, 

^Pbebbenooft teeftonb eenige afgebaecDigt/ De? 
todfte getogen 3ön bp<©?abe3©ilbdm ban ^affau/ 
töoubeeneuc ban ©jiefïanD en doeningen / en ftem 
bectoittigt ban alle De gdegembeib Dec ftab/ gcote? 
lijft ftlagenbe obec Den <0^abe/ en beefoebten/ Deo 
noob 3ijnbc/ Dat bp baec ittet eenige folbaten fouDe 
affiftecen / op Datfe niet obecballen en fouDen tooien. 
«tEteabc JBilbdm ban kaffan bace ftlacbten berftaen 
bebbenbe/ Öeeft baec aen De^eecen Staten oBene# 
cadgecenbopeect/ btnnictte min cabenDetot toebe 
met baren<0?abeen lanbfbecre te maften: ^pfep? 
Den Daec toe in alle manieren tod gefïm te 3tjn/ aio 
tot Jnocftt gefcbieDen met bdjoubeniffe ban bacecdi-» 
gie/ pttbilcgienen ouDe beeftomen/ en affdjaffinge 
ban alle nieutoigbeDen/ en Dat fp bemin fulftenge? 
balie baööcn toillen bereecen met een goebe fomnte 
gelDO/ ombjeDete&open/ ’ttodftfpnocbtodgaecne 
fouDen toillen Doen/ etc. 

3Be<©?abe ban €möben/ toefenbe Defic tijb toe 
Sfiurift/ becftaenbe Dat De bojgecije tot CmbDen De 
toapenen baDDen aengenomen / toeft Den z9. iBaect 
tot Snibben gefonben eenen ^otacio / genaemt èen* 
rift ^cb20Decen/ metgetupgen/ beefoeftenbe au? 
Dientie / betodfte becftcegen bebbenbe/ toaegbe toaec? 
om fp Defc nieutoigbeDen begaen baDDen i boo?Dec 
bjagenbeoffp DenUepfec/ Den topligen rijfteenjja' 
een <ü52abe geen geboojfacmbeiD toilDen betoijfen / en 
afftanD Doen ban baec boojftd i 

3©aec op fp anttooojDen / Dat fp om memcbbulDtfle 
beftoaenufTe in De religie / en om berfebepben balfcto 
befcbulDinge / Diemcn baec na gaf/ ban Dat fp De 
ftab een anber ï^cec toilDen geben/ Datmen barelofïto 
topiibilegien/ Die bun banbenÉepfec beegunttoa^ 
een/ benomen/ en Dat fijn ingcfldDe lïSagiftcaten De 
goetbeib Dec b02geren mifbjupftte/ en meer anDece 
faftengepleegt baDDen/ gebjongen toacen getooeDm 
De toapenen aen te baerben / tot bate Defcbecmmge en 
becfcftecinge / en niet om pemanDen t offencecen,- 
bo2bec becftlacenbe/ Dat fp Den &epfer en Den cpfte 
eeftenben/ en fijne genabe aio baren lanDObeece/ toe 
fp in alle gobbdpfte cn biöijfte faften / toilDen geboojfa? 
menen onbccDanig 3ijti; maec *t gene fp aengeban? 
gen baDDen/ D002 Den noob Daec toe geD2ongen5bn? 
De/ en ftonbenfp niet nalaten/ tec tpD toe men baec 
op bace cecbtbaectoge ftlacbten genoeg gebaen baDDe. 

(0p Defe bace amtooojDe fonb Den <0?abe fijne 
boo2f3 Cancelacc CoencaeD ban ïfêeftecbolt/ toeber? 
om aen De Staten <ïBenecad in 3Cpiil/ betodfte in 
’t paffeeën ban BdefTanD r €>jabe a®ilbdm ban 
^affau aenfpjaft/ Dien bp cornmuuiceecDe Den laf! 
Die bp baDDe om De IJeecen Staten «6enecad aen te 
Dienen/ cn’tfcftcenbp Die faften al bedanbecO bec^ 
ftlaerDe/ aio fijn genabe banbc <0eDeputeecDe ban 
Snibben becfïaen baDDe. <2n alfo fijn genabe bectoit? 
tigttoao/ Dat De l^eccen Staten <©enecad op ’tbec* 
foeftbanDie ban€mbben/ gecefolbeect toacen eeni? 
ge gef anten aen Den <6jabe te fenben / om Die te betoe? 
gen/ Dat bp fijne onDecfaten fouDe toillen eenig cebe? 
lijft contcntement gebot / al-eer Den toanb bojDec 
aengefieftot mocötto02Dm; fa bonD fijn genabe ban 

kaffan 
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ï 5 p 5* Vervólg der Ncderlandfe Oorlogen. ■5? 
$affau goet / ben nabolgenden Imcfin baefie te feitden 
aen ben Heere ban <©ldenbamebeld/ 2tdbocaet ban 
ben lande ban Holland. 

Wilhelm Lodewich, Gr ave to NsiJJau , Catfemllcnbo- 

ge, &c. Stadhêuder in Friejland, Stad en Omlanden in 

Grocningen. 

ban «Bjabe TTj' Dele, Erentfefte en Hoog-geleerde, lieve en be- 
rnmm JCifonder, en goede vriend, de Cancelaer van Oolt- 
Seo'^Vrienand, trekkende hierdoor, heeft ons gecom- 
fcmiEUc municeert den laft die hy heeft, om den Heeren Sta¬ 
man ©peg ten Generael aen te dienen, aengaende eene aliantie 
ifmtëeec” tmfchen haer E. en den Heere Grave, neffens de Ar- 
‘éoöótaer tijculen, daer op welgemelte Grave, aengaende de 
jan iiïol* ftad Embden foude mogen condefcenderen. Ons noch- 
ianö. « tans verfoekende, ’tfelve gantfeh fecreet te houden. 
/Foli x Die wy dan niet twijfelen, of hy door fijne dexteri- 

' teytj voornoemde Heeren Staten Generael fal onder- 
ftaen, die aengeroerde Artijculen teperfuaderen, en 
datmenfevoor goed houden moge , en fo het moge¬ 
lijk is , daer op eenige belofte te krijgen, om hier 
door die van Embden uit te fiuyten, en den Heere Ge¬ 
nerale Staten den weg af te fnijden, datfe daer na niet 
foudenkonneninder faken remedieren tot verfekert- 
heid der religion, en den Staet van de voornoemde 
ftad Embden, daer defe landen fo feer by geintereflèert 
zijn. So hebben wy nodig gevonden hier van u E. te 
preadverteren, fonder hier van, om fekere confide- 
ratien, aen den vollen Collegio te fchrijven, op dat 
de lèlve de hand daer aen mochte houden, dat die 
Heeren Staten voornoemt, hare Gedeputeerden, met 
de reyfe aen den gemelten Graven deden haeften, fon¬ 
der die achterwegen te laten, of in’tgeringftedilaye- 
ren , om de aenkomfte van den voornoemden Can- 
celaer, fonder ook met den felven in den Hage yetwes 
te fiuyten ; maer alles in fijn geheel te houden, ter 
tijd toe die voornoemde Gedeputeerden ter plaetfe ge¬ 
komen zijnde, na volkomene berigt der rechten, en 
fondamenten van beyder zijden, daer op een vaft en 
gedurig Accoort en tradraet mogen bouwen. Afveer- 
digende den Cancelaer voornoemt daer en tuflchen, 
met een generael en beleefdelijk antwoort. Anderfints 
foude men niet alleen die van Embden, maer ook de 
gemene fake grotelijx prejudiceren. Verftaen heb¬ 
bende in ’t lange, uit de propooften ten beyden zij¬ 
den, dat de woorden van den Cancelaer, met die van 
Embden niet over-een komen, dan veel meer contra¬ 
riëren hare allegatien, niet te min defelve tot vrede 
gentlch geneygt vindende, en dat fyfelfs eenige goe¬ 
de voorfiagen werden voorfiaen, in voegen dat wy 
verfekert zijn , dat de Heeren Staten na het rapport 
van hare Gedeputeerden (die wy gaernelbude fiende 
gereformeerde religie toegedaen) middelen genoeg 
werden hebben , tot contentement van die van Emb¬ 
den , op de verfekertheid en eendracht van de geme¬ 
ne fake te voorfien. UE. hier mede. 

Edele, Erentfenfte en Hoog-geleerde, lieve, be- 
fonder en goede vriend, naeft onfe eerbiedemffe den 
Almachtigen bevelende , datum Leeuwaerden den 
6. May 159$. Onderftond, UE- Dienftwillige, On¬ 
dertekent, Wilhelm Ludtvich, Graef^tiNaJfau, &c. 

’T OPSCHRIFT WAS, 

Den Edelen, Erentfeflenen Hoog-geleerdcn, onfen lie- 

venbefonderen en goeden vriend, Johan van den Olden- 

barneveld, Advocact des Graeflijl^heids van Holland. 

©c cano <0e boo5f3 Cancdaet doenbeftjne pjopofïtte acn bc 
Spatie Staten (©endrad/ behlaegbe en bcfcbulbig? 
nan de de trad €mbben groteUjhd ban rebellie tegen ben 
ten froinr ïiepfer / ’t rijhe en ben <jT> jnbc / en fuffineerde / bat? 
ÏÏL.J? ttteii ben 45?abe ’tonrccljt befebuidigden bat bp be 
Iratett ccttgte foebt te bctandcren / bet ging alleen fijn auto? 

rtteptarn/ om fijn tebdle onberbanen / Diefichin 
bipïjeid brilden fielten / fonder een hooft meet te et? 
hennen; daerombpberfocbte affiftentie ban ftrijgö? 
bolh tot fijnen holte/ cm bie banCmbdmmcderörn 

tot gcbooifacmbdd te tnengen: bmer op be generale 
Staten boo: anttooo2de gaben/ bat baten ffaet mad/ 
bat ’et in boo?fien toerde/ eet ben biand öiepet en 
meetbet aengejtehen loerde / en bat ’t felbe totfden fv 
bie ban€mbden ooh taben/ benfelben aenbiebende 
om be fahe te helpen middelen / baet toe fp altebc eeni? 
gebabben gccommitteett/ om baet in/ fo aen ben 
<0eabe/ aio bie ban €mbdcn te atbepden / om bic fahe 
in ’t biiendclijh te atcommobeten en berdiagen. 

<0»e petten Staten <0cnctael bebbenfgecommit? ©e 
teett en dctmaetd aengefonben / be Heeren Cnffin ban 
bet Hei uit «Gelderland / ttepnier Cant / Söutgemee? «ei fhu>ert 
ftet tot 2lm|teibam / en «Doctoi Cbnftoffel Krenfma «iScöEpu* 
uit ©liefland / baet ücbel toao om ben *0eabe tot tMCÖ*n rot 
b:ebe te betmanen/ en bet betfdjil tuffcljen bent en™ öeE 
bie ban bet ftab met alle bnenbelijhbcib te helpen geftpuicn, 
fïicbten/ en fo bette be<6?abe baet toe niet beeftaen 
toilbe/ tebethlaten/ bat be 3§eeren Staten <6ene? 
rael/ ombooitchomenbcfdjabe en inteteft/ biebe 
©ereeragbe ^ebetlanben baet uit tobben te bet? 
toacbten/ niet en fouben bonnen lebtg f aen / haet 
mebe pattpe te moeten mahen/ batfe ooh bie ban 
Citibben fouben betmanen / baet in alle tebelph? 
beib te laten binben, be bco?f5 <j5ebcputcetbc hebben/ 
om alle atcbbJaenbanpartnbighexbtebefbocben / en 
noch tot bcttvj3?abc/ nocli tot bie ban Snibben be? 
geben , maet aen bepbc gefcb?eben/ en be bheben 
meteenenbobe gefonben/ betfoehenbe aen bepbe een 
plaetfe om tet banbdinge te beftemmen / betlnaclj? 
tenbe b’antbJoo?bc binnen <©2oeningen: x©e <£5:nbe 
beeft tot ttoeemael toe ben bobe een tecepiffe gege? 
ben / fonbet eenige anbere anttooo2öe ,• bie ban €mü? 
benantbJ002benbctcpb te 5ijn/ te betfchtjnen baerfe 
ontboben fouben toetben. iHibbelcrtijb bceeg men aö? 
bettentie/ bat bc<02abe ba|t bolhaennam / en bat 
bp befelbelepbeonbe heeren hupfen/ en bat bp be 
boxgeten ban €mbben en bet felbet goebeten aenliael? 
be/ en gebanhelijh Ijiclt/ bat be bo2getö ban geltj? 
hen aenftoegen / al baat fp ban bed <02abcn goebeten 
toiften te behomen/ bat fp be grachten tuffcljen be 
burcht/ en bc ftab met be munten ban be toallen met 
aetbebulben/ fulhd bannen uit be biebe fttate reept 
op t’hupd matcheerbe fonber biugge / bat fp be pooite 
aen befelbe biebe ffrate metaetbebefet/ en De biugge 
ban bupten ’t hafteel afgeb20hcn babben. 

<De 03efameuber Heeren Staten generael b002? 
noemt/ lagenmibbclettijbbaff binnen<i5ioemngen/ 
en hottben niet uprtechten j toam bc partijen Dage? 
lijhd meet en meer berbitterben. t&c «©ebeputeer? 
ben fcljxebcn ben 3. 5!unij aen be Hoeren Staten/ 
bat De Cancelaer met noch een ban fijnbet <0ena? 
be Kaeb / benlupben eerft bp monbe en na bp ge? 
fcbiiftcbabbcnobetgelebcrtfijn genabe bechlaringe/ 
bat hP niet en honbe banbelcn / fonbet obcrffaen 
ban Éenferlphc <0efantcn/ en al-eet alle nieutoig? 
heben in botigen ffaet gcffelt maren / menenbe 
baet mebe/ bat tfoubc afgeffelbe .ïBagtfftaet me? 
Der in baet poffeffie gefftlt maren/ bc nieum bet? 
horene meber bcilaten enbe afgefcelt / be boiger 
baenbelö te niet gebacn/ en be gebulbe gracht bed 
hupd mebetom opgcrupmt maten. <©iaef €nno 
quambaet en tuffehen ooh met een bed hrijgdbolh 
op be €emfe/ enbebeffigbe beHnoh/ om be fclje? 
pen ban Snibben ban be $ee te ffupten. oB*en 3. fjfitmij 
’d abonbd ten 1 o. uuten / quant bc macljtmeefler ber 
ffab €mbbcn met biiebcn tot tHclfjijl / Daer ber 
Staten 03efanten alfboc maren / met biiebcn bp 
peter be ©iffcljer / een ban be ffabd Colonellen/ 
onbertehent,- inltoubenbe/ bat fp abbettcntic hab? 
ben / bat bepbe baet genabige Heeren / baber en 
foneinmeetber metbinge maren omhriigdboth aen 
te nemen / en om alle noobbiuft baet toe Dienende 
te behomen/ bat fpbud lange te lande alleen/ maer 
ooh nu te mater alle piepatatie ban toemffingebaer? 
big machten/ en tot Dtberfc piaetfenin ’t<02aef? 
fcljapbe trommel ffoegen/ fo mie te mater fijn ge? 
nabe begeerden te Dienen / bat defdbe baet in De 
<0iiet fouben laten infefpijben ,• bat ^jano Tljomafi / 
(’tmelhmad degene bie lactftb? fcljepen ban jpranft* 
fooit / hoopmanfehap biengenbe langd bc 3Befer/ 
babbe genomen) en ^otte <6ommerf5 / malcon? 

tentfê 
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tentfc tepbumecö / gclpfe oo!t ttoce €ngclfe en een 
^pacnfe Capitepn in paren ötetpï teen acngeno? 
men : öat in öe gieten Hiunhiiec-ampt (tocfenöe 
elfe ttoee mijlen ban €mböcn) öen ©upsiuptscn getio? 
ben toaö/ bat fn bp be fclofejlag en trommel-flag/ 
op een tijb fullen in pact Ijarnaö en rufönge baerbüj 
3ijn: 3Dat be <©20# ban Hier baegö te boren bier 
toagenö met fepoppen en fpaben na ?lurtP / om boent 
na <©?iete toegefonöen pabbe: <©at be <t3zabe aen 
bic ban gingen aenfoefetnge pabbe gcbaen / om in 
bet ple fo beel putten te fenben al# fp nuffen Ponben: 
<Datfc in getotffe erbarmge guamen / bat be ©eeren 
<6?aben t’famentlp een aenftag op be ^tab pabben / 
biefpeerilbaegöbacptent’effectucren; en om’tfelbe 
te bnicptbaerberte berriepten/ ben Purgeren felcpn? 
moebig te maPen/ en ben ^upgupben tegen pen op 
te reptfen/ fo propbc be Cantfclaet rn ’t /lanü / bat 
be ©eerat Staten bic ban ormöben alle pulpe en afft? 
pentte afgeftagen / en fnn <0enabe oBtabe €bfart 
toegefeubpabbe/ en batPpCantfelaertotbienepnbc 
bertroopetjp/ bat be^eeren Staten met paren 3te? 
gcr bie jfrontieren appeoeperen en naberen fouben/ 
en batfc alle bagen b’appeotpen ban fijn <fl5cnaïie 
blaren bcrtoacptenbe / berfoePenbe aen be '00021*3 
P3ebepntcerben ber lieten Staten bat fp befe faPe 
fouben beperttgcn/ctc. ^ 

3>en negenben giunii Pregen be ^eeren Staten 
<0enerad abbertentte / bat ben <02abe ban ber ïinoP 
na ber Staten fepepen gefepoten pabben,- pet bjelPe 
be fone «02abe €nno epeufeerbe/ feggenbe fulPpbp 
nPupö gefepiet tc 3ijn. ^De tmger s tnefenbe pet Pup; 
ten ber rebtere/ en merPenbe bat pp be &noft tegen 
ober 3E>df5ijl begon meerber te pecPen/ berforpten 
be legeren bcfcputnngc en Pefcpermtnge ber ©er? 
eenigbe Slanöen / pare gebitten en tidigiopb-ber? 
bjanten / bctodPc bc faPe inbeliberatte genomen peb? 
benbe/ pebben niet goet gebonben fo na pare palen/ 
ban een gefufpetteert gebitur/ perPtcn te laten ma? 
Pen / noeïi 00P bc befeperminge ban bie ban Cntbben 
afefolupt acn te nemen,- rnaer pebben toegdaten / bat 
bp p20bifie fCafee %'ttinga/ oberpe Euptenant ban 
<52acf3Biücm ban kaffan / en %ro ©ottinga / met 
öupfent ©eiepe folbaten/ onber bpf baenbden ber? 
bedt/ binnen €mbben trePPen fouben / geïp ben 
i9.gunij befelbe baet in gePomen 3pnmetfcpepen 
enfepupten/ en met grote bltjppap ban bc burger# 
ontfangen/ en met goet betrouten pare perPtenin 
panben gepelt / en togtcnöelpen getracteert pet bod? 
fee gefepiebe met berbjouöcringe ban beien/ en ber? 
ooifflcPte een grootc bevfcpJtPPingconberbieban bc 
lluoP / baer ’t garnifoen terponb af teelt/ en bie 
befringc terö teöet geflecpt. 

<©e <©2abe pem pier ober bo02pjnenCanfcïacrbp 
be Staten <©eneracl bePlagcnbe / fereeg boo2 ant? 
tajooebc/ bat fp bat tot becfePertnge ban ber ^tab/ 
en ten bepen P002 ben <©2abe/ goet gebonben pab? 
ben/ fobcnuibfoubeuptbjpfen/ bermanenbeenca? 
benbe ben <02abcnotp/ batpuficptotccngoebber? 
b2ag foube laten bctocgen / ïjaer alfnoep al# goebe 
mibbclaerö aenbicbcnbe/ ’t bJdfeben©2abeepnbe? 
lijp goetgebonben peeft / baer op be plactfe ban 3Üelf? 
3pl gebepinccrt tö: <©2aef €nno iöalbaerberfcpe? 
ben ban boegen fijnen baber / meteen tamelpefuite 
ban €bdcn en bienaero / pielt b2pe tafel / en toerbe 

(F01.4S.) tn filber opgebient/ en pet fepeett bat be <02abc be 
b2ienbfcpap ber ©eeren Staten <0enerad bjd be? 
geerbe/ fo be ©ecren <6ebeputeeröen oberppteben ; 
en onber anbere / boegben baet bp / baer 5P11 bpf 
jonge ©ceren/ en alfo men pabbe gepen biatgefcptl? 
len en misberpanben / bat tuffepen ©laben €bfart/ 
Cp2ipopd en giopan v©eb2oeberen / teen gelueep / 
en gebleben tot ber ttoee laetper afperben toe / fo 
motpt fulr na <©2abc €bfartö boob onber befe bpf 
©ecren 00P bJd berbJePt toerbenenberrpfen/ baer 
ban men alrebc biel cenige beginfden merPtenen na 
bdefbjarigpcbenenmoepten/ tb ten laetpen pet ac 
coo2t ben 13» Sluip getroffen / op ’t bepagen ban pare 
P2iucipalen / in nabolgcnber manieren. 

nuifjcut! At in de oude ftad Embden, of op 't Falderen, en 
ö/möeac» IV in de Voor-fteden of elders openDaerlijk geen an- 

rtigfteBoek, 
der Religie geleert ofgeexerceertfoudeworden, als tftculen 
doen tegenwoordig in de grote en Gafthuys-kerke ge- b£C* 
predikt werde, fonder nochtans dat yernand foude in 
fijn confcientie befwaert of onderfocht worden : doch <©?abeen 
foude fijn Genade Grave Edfart fijne Hof-predicatie 'fBtab* 
vry gelaten worden, als hy op de Borgt ware Hof^nqw« 
houdende. '5-^uiD. 

Denominatie, vocatie, prefentatie en collatie der 
Predicanten of Kerk-dienaren, fal by de Gemeente 
en hare Lederen ftaen en blijven; maer de confirmatie 
by de Grave, dewelke fullen fonder contradiftie be¬ 
veiligt worden, defgelijks de Ouderlingen en Diakenen 
fullen haer ampten bedienen vry fonder verhinderin- 
ge, na Kerkelijke ordonnantiën. 

Infgelijks fullen Confiftoriale en Clafiicale vergade- 
ringe onderhouden worden , volgende d’ordonnan- 
tien by de Kerke daer op gemaekt, mits dat niemand 
tot den wekelijken C<etum fal gedwongen werden, en 
in de voorfz vergaderinge fullen niet dan Kerkelijke 
faken verhandelt werden. Den Borgemeefier en Raed 
fal’t vry ftaen, een uyt haer Collegie, eneenLidmaet 
der Kerke zijnde, te committeren, om in de Confi¬ 
ftoriale Vergaderinge te verfchijnen. 

Niemand fal in de oude Stad, of op het Falderen 
mogen fchole houden, dan by coniènt van den Borge- 
meefter en Raed, haer regulerende na des Stadsor¬ 
donnantiën. De goederen tot onderhoud van kinde¬ 
ren, Predicanten, fcholen en arme gehorig , fullen 
daer by blijven, lb wel van de grote, als Gafthuys- 
kerke, en de grafen lands, tot Hinta liggende, van 
de Pro voftie gekomen, by des Graven vrouwen moe¬ 
der Ho: Gedacht: de grote kerke begiftigt, en daer van 
genomen, fullen weder daer by werden gevoegt en 
by blijven, en de Grave en fal hem met de adminiftra- 
tie der Kerkelijke goederen niet meer moeyen. 

Dies fal de Grave de Kloofter-goederen (eertijd* 
den Gaudenten toebehorende) behouden. De Stad 
Embden fal fonder verhinderinge blijven ten eeuwigen 
dage, by alle hare privilegiën, vryheden, rechten, 
oude gebruyken, &c. gene uytgefondei t, en nament- 
lijken ook de Privilegiën van Carolo Magno, S»gifc 
mondo en anderen Keyferen in’tgemeyn denVrieièn 
gegeven, en infonderheid des KeyfersMaximiliaen, 
den eerften beyde Privilegia , d’een van de voorby- 
vaert uyt den Eems-ftroom , gedateert den vierden 
November 1494.. en de andere van de Stads wapenen, 
gedateert den 10. Augufti 1495- 

De Zee-brieven fullen by Borgemeefters en Raed 
onder Stads zegel gegeven worden, doch fal yeder vry 
ftaen van fijn genade, de Grave die te nemen , op At- 
teftatie van dat fyborgeren zijn : niemand fal borger 
mogen worden of vryheid genieten, dan by conlent 
van Borgemeefteren Raed. 

De rollen van alle Ampten of Gilden, fullen by Bor- 
gemeefter en Raed onder Stads zegel worden gege¬ 
ven, diefe ook fal vermogen te veranderen : des lul¬ 
len de Gilden fijn Genade om behoorlijken Poon, voor 
anderen, ten dienfte ftaen. 

De Tollen, Accijfen, Importen, &c. met verho- 
ginge van dien, van wat wefen ofnaem fy zijn, die 
door de Keyferl. decreten , en daer op volgende 
Executiones affeheyden , en den vorder Reces, Anno 
1593. zijn befioten, afgeftelt te worden, die fullen 
ook by fijn Gen. afgeftelt zijn en blijven. Maer de ou¬ 
de rechtmatige wel-herbrochte Tollen en Accijfen, 
fal fijn Genade behouden, des fullen des Raeds-Accij- 
fen, Tollen en Importen by de Stad verblijven, en tot 
haren beften ontfangen werden, fonder dat fijn Gena¬ 
de deihalvenfich fal bemoeyen. ^ 

De verkiefinge van Borgemeefters en Raed, &c. 
aengaende, fullen de tegenwoordige geftelt blijven, J 
en de tegenwoordige drie Borgemeefters en de acht 
Raden , fullen tot den eerften Januarij toekomende, 
en voorts fo lange tot dat fy haers ampts ontftagen 
worden, haer Ampt en Officie bedienen, en fullen 
alfdan een van de drie Borgemeefters, en vier van de 
acht Raden by lotinge afgaen, en fullen wederom vier 
tot Borgemeefters, en acht tot Raden by de voorfz 
uyt haer Collegie, als uyt’t geheel corpus by meerder 
ftemmen gekoren worden , daer uyt fijn Genade twee 
uyt vier, en van de acht vier tot Raden fal ftellen, die 

op 
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op den 7. Januar. op ’tftadhuysbinnen Embden, m 
handen van fijn Gen: Commifen fullen fweren fijn 
Gen: en de ftad trou en huid te wefen, alles m confor- 
miteyt van ’t formulier, 8cc. Dieaenblijven, lullen het 
naeftejaerafgaen, en fo voorts. 

En fullen volgen defe formulaer des eeds. 
Wy beloven" en fweren den welgeboren Heere, 

Heere Edfart, Grave en Heere tot Ooft-Vriefland, 
onfen genadigen Heere, en de ftad Embden, yder tijd 
trou en huid te wefen, haer befte te bevorderen, en 
hetarchftenaonfe befte Vermogen te wenden, en in 
alle gerechtige handelingen fo ons voorkomen mogen, 
ons getrouwe en onpartijdelijken te diagen, eneenen 
yederen, den armen, als den rijken, goet ïecht en 
gerechtigheid te adminiftreren, ook defe Artijkelen 
van dit verdrag te handhaven en te befchermen. 

Alle Aften, fententien en contraften fullen bondig 

blijven. 
Des Raeds Officianten en Dienaren, fullen gehou¬ 

den , genomen en gecontinueert worden, &c. 

Het Falderen fal de oude ftad Embden ingelijftzijn 
en blijven, en als een corpus worden gehouden, van 
alle Hof-dienften ontftagen, fo dat fijn Gen: geen Tol¬ 
len , Accijfen of breuken, &c. behouden fal, dan in 
de oude ftad, alleen fijn Gen : eygen gronden en wer¬ 
ven, die fal hy als andere behouden, fo dat Falderen 
in alle manieren als Embden zijn fal. 

Hier voren fullen Borgemeefteren en Raed fijn 
Genade voor defe verlatinge van Jurifdiftie , Tol¬ 
len, Accijfen, Hof-dienften, Breuken, &c. Jaer¬ 
lijks een recognitie geven van 1000. en 700. rijxdael- 

ders. 
Alle Civile faken fullen ftaen ter kenniffie van Borge¬ 

meefteren en Raed van Embden, &c. in Criminele fa¬ 
ken fullen fy ook in de oude ftad en op 't Falderen 
macht hebben, quaetdoenders teftraffen: maer fo fy 
aen ’t leven ftrafbaer fullen zijn , fo fullen fy op de 
Borcht worden gelevert, om het proces by onderlinge 
Gecommitteerde uy tgevoert te worden. 

Om alle miftrouwen te weren, fo ordonneert fijn 
Gen : dat fijn huys of hof binnen Embden, van buy ten 
fonder poorte, brugge, of uytgank, en van binnen na 
de ftad fonder wal of grachte, of eenigen fterkte fal 
wefen: datookdesftads wal aen den dijk achter het 
huys leggende, lal worden gehecht, verhoogt, en 
met borft-weringe verfterkt, daer de ftad wachte 
fal ftellen mogen, en dat het huys geen foldaten en fal 
mogen hebben , dan ten dienfte den burgeren aen- 
genaem. 

Sal fijn Genade of nakomelingen geen vaftigheid , 
blokhuys of fchantfe binnen óf buy ten Embden, en 
voornemelijk boven of beneden den Eems-ftroom ma¬ 
ken ofte laten maken, dat eenichiints der ftads handelin- 
ge, neringe of navigatie mocht beletten. 

Sijn Genade fal alle fijn gefchut wechvoeren mogen, 
uytgefondert de ftukken die tegenwoordig op den gro¬ 
ten Dwenger ftaen. 

Hetkrijgfvolktewateren te lande aengenomen van 
wederzijden, fullen fy gehouden zijn binnen een maend 
af te danken, en uit het Graeffchap van Ooft-Vrielland 
te doen vertrekken, des eenige de ftad tot verlichtinge 
haerder borgerije en bewaringe der ftad en Falderen 
mogen behouden, fonder ondervliegende vaendel, om 
poorten en veften te bewaren. 

Gevangene perfonen en goederen van wederzijden, 
fullen fonder rantfoen ontftagen zijn. 

In confideratie van alle hetvoorgaende, fullen Bor¬ 
gemeefteren, Raed en borgerfchap, tot bewijs van 
dankbaerheid, gehouden zijn, fijn Gen: te betalen 
80000. guldens, gevende haer brieven, van welke fom- 
me fy jaerlijx een rente fullen betalen van acht ten 
100. mits lollende of afleggende ’tfelve met een vier¬ 
depart t feffens, drie of vier maenden te voren infi- 
nuerende. 

Ook fal fijn Genade behouden ’tgene de ftad van 
hem mochte komen. 

Sullen Borgemeefteren en Raed op ftads kollen , 
fijn Genade Borcht na de ftad meteen muure enfraeye 
poorte beftuyten, en een Cloaca of Canael maken, 
en in ’tnaefte jaer op de borcht een bequaem huys 

IV. Deel. 

aenvangen te bouwen, of (b fy niet begeerden te bou¬ 
wen, lofullen fy, fo wanneer fijn Genade bouwet, 
tot die bouwinge geven 20000. guldens. 

Om alle nadenken te weren , en de rechte ver- 
eeninge te veften, fo fal fijn Genade voor hem en fijn 
erven beloven, en uit kracht des Contra&s belooft hy 
alle ongenade en onwille tegen de borgerfchap af te 
ftellen, te vergeten en vergeven, &c. 

Tot verfterkinge defes Contrads, belooft fijn Gen: 
en fullen ook de nakomende Graven zijn verplicht by 
de huldinge, dit verdrach als eên fpeciael Privilegie 
der ftad Embden gegeven , te confirmeren , en by 
Gravelijker eere en trouwe beloven ’tfelve te hou¬ 
den, en doen onderhouden. Defgelijx fullen Borge¬ 
meefteren en Raed in ’taennemen haers eeds beloven 
en fwei-en. 

En fullen fijn Genade en Borgemeefteren en Raed, 
Heeren Staten Generael der Vereenigde Provintien 
van Gelderland, Holland, &c. doen verfoeken, dit 
verdrag mede te willen onderfchrijven en verzegelen, 
en de hand daer aen te houden, dat het inhoud van 
dien ten wederzijden nagekomen werde. 

Ten beftuyte fouden de Artijculen fo worden ver- 
ftaen, dat daer door de Keyferlijke Majeft. denHey- 
ligen Roomfen Rijke , of fijn Genade de Grave en 
Heere van Ooft-Vrieftand, aen hare Hoogheyt, Ju- 
rifdi&ie, en in alle andere gerechtigheden niet en fal 
worden geprejudicieert; noch ook die van Embden, 
in de ongedecideerde Gener alibas Gravaminibus, van 
den anderen Staten der Graeffchap van Ooft-Vrief- 
land , niet en fullen gefepareert worden, maer haer 
behouden den felven met raed en daed by te ftaen. 

In kennifle der Waerheid waren twee inftrumen- 
ten gemaekt, dewelke fijn Genade met fijn eygen hand 
heeft onderfchreven , en met fijnen zegel beveftiget, 
gelijk ook Borgemeefteren en Raed door de ftads Se- 
cretarius , deièlve hebben doen onderfchrijven, en 
met des ftads zegel doen verzegelen, een yeder ter 
plaetfe iïjnder refidentie , alles fonder arch of lift. 
Aldus gedaen en gefloten in de Fortrefle tot Delf¬ 
ziel, den 15. Julij Anno 1*95. En was ondertekent, 
C. van der Hel , Reynier Cant , Cbriflojfel Arentfma, 
Coenraet van PPeJierholt, Ericb Limborcb, Lappa Stel 

ken Borgemeefter , Dotbias Wiarda , HcBor Frede- 
riks, Gerard Bolardns, Pieter de Viffcber, Ubbo Re¬ 

mets , Dierik. Alberts , Pieter van Cauma , Cafper 

Muller Secretarius. 
I 

<ö5efommitteeröc ban hen <0:abc en öic ban 
het ftaö €mböen / 3ftn met öefe gcconeipiceröe en 
getcPenöc trainden bertroPPen/ om öaet op epm 
öelijPe refolntïcban pare principalen te palen / boel* 
ben bolgenöe $ijn öefelbe öaet na bp bcpöe partijen 
aenocnomcn eit gerntificeert. 

^itaecoo2talöub gefloten 3ijnöe/ hebben öic ban ©r «sta.* 
Cmböcn terftonö tbjce ban öe bpf baenöeien latent£" 
bcrtrePPen / en öaet na ooft ö’anöcrc / ober-cen- 5* JfSh- 
Pomenöe met Pet gene öe Ijecrcn Staten o3enerael ten. 
in öefen betPlaett paööett / öatfe in öefen niet an* 
öetö en fotpten/ öan pact epgen bcifcPeringepact* 
öet gebuuren tufte. 

<®eöuurcnöc öett tbjift tufTcften öe boornoemöc ©rs cio« 
<H52abc ban <Ooft-©2teftanö en öe ftaö €mböen / "‘nf*ari 
Heeft öeliomnftliibej^ajeft. banmolen/ bpfelteten.fj,°“"m 
b2tcf tngjiuuogeöateett/ aen öe ©teren Staten <0e*aeihö? 
netaelgeftlj2cben/ nopcnöe öe gelegentftetö ban 
Pe fbjarigpciö / en begeetöc öat öe©ecren Staten g^rElr"eL/ 
<ü5eneraelftct befte öaertnöocnfouöen/ öat öefaften £n tjare 
gemtööelt moepten toeröen fonöcr p2e juöitic ban öe antmoo^ 
©oogpeiöban öen <ü5?abe/ etc. tDe ©eeren Staten öe* 
(öenerad Hebben öaet op gereftrtbeert öen 19. üulp / 
öatfp/ itiettcgenftaenöefplupöen in öefen blocöigcn 
en lanPöuurigcn fttijg / öaet in fp 0002 öen Penlij* 
ïten nooö gcö2ongen biarcn/ fp fonöerlinge öaet na 
altijö paööcn getraept / poe fp lijf / eer en goeö / 
fonöen mogen (bolgenöe öe toet öet naturen) be* 
pouöen/ en noeptanö alle öe teerelö / en infonöer- 
peiö allen potentaten / p2incen en itegenngen / 
en boben al paté nagebuten / 002faPe ban reöelijp 
genoegen geben moepten: en meet ban pare / 
öoo? <©oöeb genaöe betïecnöe geluh/ aio ban eenig 

jr ' tegen* 



62 Het twe en dertigfte Boek, 
tegenfpoet/ fbutveaboenfutaltcn be touefiten/ toner 
Ü3D02 geftomentoao/ bat/ alg tot fiaren groot leeto 
toefen / Haer ten ooren getomen toaren txe öegtmfelen 
Dan mtfbetfianö/ tttffcljcn todgeöacfiten <©?abc cn 
öc fiaöCmtoen/ bcUfpbantopben aengcjöcfitvjm 
be om öcfaftctemiööelen/ fpUipfecn niet en fiaijben 
onbcrlatentoattot meefie teeüc/ tuften eentgfietö / 
met befioiiö öer befioofiper <0?aeffelper fioogfieiö 
en gercdmpetö foiiöe mogen ötenen / tc beartopöen/ 
en een acnfienlpe öepmatie/ ter plaetfe bie 5e %m 
C5?abc en öien ban Der fiaö aengenaem toao / af 
tc beerötgen. Cn miööeïcrojöailc toijöcre onïufi tn 
öer fiaö tefielpen bcrfioeöen / en met «©oölijtorfiufi 
pc fo bde te toege gctoacfit / bat fp fioopten bat <Ö5QÖ 
Sfmacfitig boortaen fijnen icgcn baer tor bellenen 
fouöe / bat alleO ten befien aftopen foubc/ en fiet 
üStaeffebjbe fiupö fienlupöen fouöe fieböen tetoöam 
ben/ en fijne Êontnblijbe jjjfèajefi. oto ooft anöere 
©orfien en ©cercn fijn <Sen: bertoanten/ fpeuren/ 
bat bate goebe gene'gentfietö ten öienfiöcr felber/ 
oob mïöbcrt tn be tegentooo?btge moepettjltfieiö bet 
oorloge met toas betfiautoenöe. <3ln toclft aenbatfit 
boomemetp tot bate Boranhfijbe iBajefi. fp be^ 
gectben te bolbatben/ aio öcffclfO gcnaöe fiacr buur 
en toeert toaO/ btbbenbe ■Sfilmacfitig/ bat fip 
fijne momn&ïfifte jftëajefiept tn bogen booifpoebtgen 
flact oitbettomlpi ban fijnen bpanben toil beton 
ten/ etc. 

ftfjcpöeïpgcfianöeït: Cerfitöt Cöam Slnno 1592.1100118! »an 
altoactbe fahc eemgfttttg totetbe gcaccommobeert/Dnen 
maet braft onlange baet na toebet op / baer oberi-IS*'. 
meutoe Ijanbelinge biel tn ’t^pncöug totllfmiaetïönbe/' 
2Cnno 1595. altoaetbcfclbcC02nd!0lBiggcrtf5banbii)ftebmo 
fijnen öicnfi tot Boom toctb gefiïfpcnöceii / maet £el ,otf 
IBtggettfj bleef ebentod tn fijnen öienfi binnen Boom SS 
continueren: baet obet toeberom nicutoe fianbeimge continue* 
metfiemgeballen to 3teo 1594. utfi^pnoöitotQtwn&e- 
©acrlent / fonbetbat be boorf? Cornclto 5Btggettf5 
tot afftant ban fijn opinie en öienfi ftonöe gebraefit 
toetben boor ben j§ï»ïioben / mitföicn fip fabeur fiaö* 
be bp be j^agifttaet/ bp be ttoee ftetften-öicnaten 
fijne meöetooebetcn / bp fommtge ©uöcrïmgen en 
3B>iaconen / 00b bde tongeren en ïebematen. 

Biet obet tb be JSpnobito ban jj|09?b-©Dllanb ©e^pna* 
ïtlacfjttg geballen aen be Heeren Staten ban Hök&dS? 
lanb en 3Befi-B?teflanö/ aen öctoeïte be acöcpmneiXia* 
teetbeban tfelbe Jjpnoöito/ obergelcbert ficbbenöeBnftaen 
febet gefepfte / betbatenbe be guabeJeetingc ban ben bl l-je£a'm 

WB fnïlen fiiet nu laten bolgen ben ttoift / en 
lm groot gcfcfitl in öc getcfomtectbe fectben 

(Sttllfï Clt 
SeftÖilorrt _ _ ^ 

m-refoöe öpge&it? tuffdien be ^pnobuö ban J^ooit-^ol 
lanb/ cnCo^ndioJBiggeitfj/ ^cöitanttotlfoojn/ 
baet obet bde fianbelingen jijn geballen / bie ge¬ 
buurt tobben ban ben jate 1592. af / tot ben jace 
1598. bie top fommtctZtjlt fnllcn betljalen ; toant 
aïleb te bctfialen/ foubetole te lange ballen/ nodp 
tano beton! men alle ’tlanb boot baet ban beeft toe- 

gecefoj 
mrecbg 
dertien / 
tufftfjen 
tiet sépno 
Dus ban 
J3oa;ö- 
li^oHanb/ 

wiëuDiB*tcntc Afeten/ enbattet betfdjcpben^pnobalcbet 
sectfj mz'' gabertngen 'om geïjoubenjijn/ en be Staten en fijn 
aicant tot crcdl. enberfefiepben Beeteit enpetfonen banguali- 
%oo$n. tept baet mebe gemoept 5tjn getoeefl/ fo bonnen top 

-’tfcibcnictbooj-bpgaen notfi ongetoect laren. 3Bat 
fiet beifcfjil getoeefl 50 / fiannen in ’t toebe hernemen / 
uit f)et boeit bp CotneliO jlDiggcttfj fclfiS in built 
iiptgegcben ?lmto 1597. en geïnultt tot ‘lilmiact bp 
giatob be.flSeeflet/ betbatenbe meefl alle be fripifi 
ten bte bp 'tboontoembe ^nnobuö en fient/ fo aen 
be Becrcn Staten / ais anbctöftnto obetgegeben 
5iin / baet toe ift ben lefet fenbe: alleen fal ilt in ’t 
totte ’tbcrbölcD ton be ^iflorie berfialcn / fo baet 
vit/ aio uit anöere lurentjque fluhften fiiet üpge; 

in laat boeefit. $)ct bctfïfitl toriö ten cetflen ban be €rf- 
Kt/rr"i,t{ fonbe. 2. ban be toeöct-optecfitiuge. 3. ban be bet? 
öEfïonö. toeftnge. 4. banbebetoepinge. 5. ban ben faagma- 

ficnbengelobe. 6. ban ben tonen aSDil. 7. ban begoc 
be toetben cn boïflanbigfidb. 8. ban be booeficmg 
ficib <0ob^. 9. ban ’tbedb «t3ob,0: ^0 fielt €o:ne; 
Ito 3Btggettfj bc poinctcn beo betfefitto in be boo? 
reben ban fijn booinoembe boeit ^ toant fioetod’t ge¬ 
tal en totnc altemet beranbert 3p/ noefitanb fo tod 
in ’tlefie (fept fip) fiiet bngeblcben. ^oefitoiettfin 
befcfiuibtdit obet cenige Ulacfiten bp fiem gcbaen 
oüctberefomtatie/ cn bat fip baet in centgc berbete- 
rinae betfotfit fiabbe. Boft fepbe fip bat bet punctpad- 
fic berftfttl/ of fiet funbarttent baet op alle bc cefi aem 
bomt / toajs/ aengaenbe be berifiatinge ban be be# 
lofteniffe bebbetbonbb/ met 3tbam en €ba in ben 
Batabijfe na ben bal; baet ban bc ^nnoöito of be 
gereftomccröc betfien fieel anöetgs fp’aben ato fip 

fijnen bienil fiabbe gefufpenbeett / betfodtenöe fianb- 
biebinge ban be Bectm Staten / op öat be boo?f5 
Cömdto SBiggettfjuitfimen bienfi getoeert moefit 
tootöen: hiertegen fonb Cocndio IBtagettfj aen be 
%ercn Staten een groten bimöd ftfi?iften tot fijner 
bcröcöinge / en baer bp öefe nabolgcnbe remonfiran^ 
tie/ toaerban fiet origineel niet alleen metComdij 
epgen fianö gefdjteben en getefeent; maet ooit bp 
Clement .ïBartcnft ooft ^.eöicant tot loo?n / uit 
name ban be gcfiele Itcilten-raeb getefient toab / 
Inpbenbc befdbc temonfitantie ato bolgt: 

Am ftvjn Heerm Ai Ss/ttin van Holland en 
lVefl-Friejland. 

EDele, vermogende Heeren, de MilTive van uwe ^UPftjtje 
E. hebbe ik met die van onfen Kerken-raed gecom- öeuöiena» 

municeert, en is by haeren my raedfaem bevonden, Jjf1 Ban 
belangende de fakein de voorfz Miliive vervattet, aen beamen* 
uwe E. defe navolgende t’overfchrijven. Staten, 

Ten eerften, dat ik en fy de voorfienigheyt van uwe 
E. hertgrondelijken bedanken, voor dat uwe E. hen 
heeft laten behagen, om de controverfie, tuflehen my 
en eenige van de kerke gerefen, uit alle voor-oorde- 
len van mijne partijen wech te nemen, enterbehoor- 
lijker examinatie teftellen: En dat wy niettemin ons (Fol-48^ 
van Plantio, die eene der Gedeputeerde des Synodi is, 
bevrefende zijn (ten aenfiên van fekere fijne grote 
lichtvaerdlgheid, van hem den eerlamen Magiftraten, 
en ook den Presby terio alhier, betoont) dat hy de (luk¬ 
ken van de gecontroverteerde poinften uwe E. niet alle 
fal willen ter handen Hellen; daerom voor noodwen¬ 
dig gehouden hebben, om aen uwe E. defen tegen- 

| woordigen Fafdculum van defelve Hukken over te fen- 
! den, op dat Plantius (by alle gevalle) hem niet aenne- 
me door alfulke praélijken uweE. den Stétum quejlkmis 

| te verbergen. 
Ten anderen, dat ik en fy ons hebben te beklagen 

over die van den Synode (in ’t gemeen) datfe defelve 
ordonnantie en belaftinge van uwe E.gementioneert, 
tot noch toe voor ons verborgen gehouden hebben: 
Elierbeneffensook (in’tbefonder)datdeGefanten van 
vele Claflen, als van Alkmaer, van Enkhuyfeo, en 
fonderlinge van Hoorn, al terftond (komende uytden 
Synodo) hebben de flipulatie, die fy den H. Commifla- 
rifen aldaer van wegen hare fchrifien tegens my over¬ 
gegeven zijnde (gelijk ook ik van mijne beantwoor- 
dinge) gedaen hadden, merkelijken, ja fchandelijken 
te boven gegaen hebben, waer over de oneenigheyt 

3Btggettf5. ^jtemm ’tgcncracl ban be gantfrfie öifi ! veel groter geworden is. H ier over nodich geacht heb- 
ripline/ böttoV fepbeÖP/ öc ïecre met öe telltcipe ben, dat van my aen uwe E. ’tfelve overgefchreven 
regeringeen öeöienmge/ bie fip begeeeöeanöeeö ge 
fcjmeat te fieöton'/ öaee onbei* fip ooft begreep öc 

foumoeten worden, omdaer in tijdelijken temogen 
voorfien worden, op dat haer importuyne doen, ons 

formulieren ban beöicmnge ban ben^OOp/ cn ban, eyndelijken niet en bedwinge om onfe eere te be- 
tUtonmtael/ mbe gecefojmcerbefterfte gelmipfte 
lijft/ neffetto cenige bie fiem niet en öefiaegöcn/ in 
be Confeffie cn CatecfijfmuO bcc Ceceformecrben 
fteilm 

fchermen, door betoninge van onfe beantwoordinge, 
die wy tot noch toe, ten aenfien van de hand-taflinge 
ter handen van de Heeren Commifiarifen gedaen zijn¬ 
de , onverbrekelijken onderhouden hebben. 

Ten derden, dat van my en haer niet kan bemerkt 
werden ( aecifiende de forme, welke uwe E. beraeme 

heb- 
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hebben tot nederlegginge desgefchils) eenige bequa- 
jnigheid, om, of lelfe van de calumnie van Herefije, 
daer mede de partijen ons te famen over al onfen goe¬ 
den name gefchendef, en van alle reputatie berooft 
hebben, bevrijdet te werden, ofdegemeynten door 
’t gantfche land in vreden te brengen, en daeromvoor 
goet gehouden hebben, dat ik met defen aen uweE. 
foude verfoeken, dat uwe E.foude gelieven, daedlij- 
kende voorfz Gedeputeerde desSynodi (zijnde Plan- 
tius met noch een ander) en my voor uwe E. te doen 
verfchijnen, en aldaer binnen de plaetfe van uwe E. re- 
üdentie te vertoeven, fo lange de begonnen fchriftelij- 
ke onderhandelinge geëyndiget zijnde, de faken des 
verfchils Chriftelijken getleten, en de fchuldige partije 
tot fchuld-bekenninge gebracht, en de kerke tot eene 
onbevlekte eenigheyt geholpen fal mogen zijn. 

Ten laetften, dat ik en fy in de belaftinge, welke 
uwe E. op mygedaen hebben, ommy te wachten van 
eenige nieuwe leere de gemeente voor te (lellen, defe 
befwaringe gevonden hebben, recht of ’t felve tot een 
voor-oordeel van onfe iake, welke noch niet geoor- 
deeltis , foude van onfe partijen mogen getrokken 
worden ■ en dat daerom raedfaem bevonden is, dat ik 
van uwe E. foude verfoeken (tot verklaringe) dat buy- 
ten defe belaftinge, exempt geftelt mogen wordende 
(lukken deflelven onfes verfchils,zijnde( gelijk uwe E.in 
den voorbenoemden Fafcicule mogen bemerken) ten 
eerden van de Erf-fonde, of de Erf-fbnde de kinderen 
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des verbonds verdoemen, of tot (laven des boolheids <St0tett CCTft ObCCgdfebCEt / ttte gOCt flcbonöcn f)el> 

naers van den Synodo van Noord-Holland, nopende Staten 
de gefchillen, uytdaende tegen Cornelium Wiggerij,tan %o1* 

Kerken-dienaer tot Hoorn, en TakonemSybrands, 
Kerken-dienaer tot Medenblik, hebben geordonneert, atcmjiaj* 
datdedukkenovergelevert tegensden voorfz Corne- 2Bafïin*« 
liumen Taconem, mitlgaders ’tgene Cornelium daer ?j,u? m 
op heeft gefchreven en overgefonden, gedelt dillen ëpSbï 
worden in handen van Doétor Jeremias Badingius , eaeit tnec» 
Profeflbr Theologie binnen Leyden, en Johannes Uyt- ben Bf£üra* 
tenbogaert, Kerken-dienaer alhier in den Hage, en na tSa 
voorts den felven gecommitteert, en committeren by teeaen, 
defen, de voorfz dukken te vifiteren, en de difteren- 
tiale Poinften in ’t korte gedelt hebbende, daer op 

met de voorfz Cornelio en Tacone vriendelijk te com¬ 
municeren , en haer meninge verdaen hebbende, de 
Heeren Staten voornoemt, daer van te doen rapport; 
om ’t felve gehoort, voorts in de fake gedifponeert tê 
mogen worden, als tot der landen diende, en weldand 
der kerke bevonden fal worden te behoren. Gedaenin 
den Hage den ó.Septembris 1594. Onder dond, Ter 
ordonnantie van de Staten voornoemt. En was onder¬ 
tekent C. de Rechtere. 

©olgett# tiefen laft / ïjebbca ^oüto? fRccmtatf 
25aftingmsf en ^ofiannesf ilpttenbogam / fehec 
ertract utt bc^pnobalc fcïfctften / berbatenbe b’?ïi> 

Ijabbm 
mtoojbcelt / getvoMicn / ött ïjefcöcn (n bc gg&rcn 

ffiefbïutfe 

mifbruyken mogen, dewelke daer door niet min als der 
Heydenen kinderen befmettet zijn; en of niet alfo wel 
de kinderen der gelovige ouderen , als hare ouderen, 
kinderen des verbonds zijn ? Ten anderen, van de Pre- 
dedinatie, of de Prededinatie, heerfchet over de fami- 
lien der bondgenoten, om te doen, eerdelijk, datfe alle 
hare kinderen in de verdoemenifiè moeten genereren, 
daer na , dat alleen het eene deel van der geloviger ou¬ 
ders kinderen het gelove en de faligheid kan bekomen, 
en dat het ander deel in ongeloveenindeverdoemenifië 
moet blijven ? &c. Te weten, fonder welke twee poin- 
<ften der leringe,nimmermeer denDoop der kinderen fal 
mogen befchermt worden ; noch ook den papiden de 
mont fal kon n en gedopt worden in ’tgene datfyfeg- 
gen, dat onfe kinderen Heydenen geboren worden, ik 
fwijge dat ons by en door Gods beladinge, welke 
men meer moet gehoorfamen dan den menfehen, 
niet en fal geoorloft wefen , om het inhoud van de¬ 
fe poinften te verfwijgen, of contrarie dien yets te 
leren. 

Edele , vermogende Heeren , tot kenniflè van 
defe onfe voorfz communicatie, hebben die van onfen 
Kerken-raed dit tegenwoordige met my ondergefchre- 
ven, en wy recommanderen uweE. de fuyverTieid der 
reformatie, enbiddenuweE.de veelvuldige corrup- 
telen, die alrede ingeilopen zijn, en om dewelke te 
befchermen, ja om die van den nood der tegenfpre- 
kinge t’ontlaften, eenige uwer E. macht dagelijks fon¬ 
der ichaemteimplojeren, tijdelijken te willen wech- 
nemen, op dat wy ons te rechte tegens onfe vyanden 
mogen beroemen van d’eendrachtigheid en heylig- 
heid der kerken, daer toe ons God beroepen heeft, al- 
dermeeff op dat Gods beluftinge moge zijn, om uwe 
E. en te famen ons , yegelijken in de fware laft des 
Ampts, dat hy ons opgeleyd heeft, door fijnen Geeft 
dagelijks onderftand te doen, Amen. Uit Hoorn den 
4. September 1494. Onder ftond , Uwe E. onder¬ 
danige onderfaten. En was ondertekent Cornelius 
Wigeri. Clemens Martini, uit name en bevel des Ker- 
ken-raeds. 

HET OPSCHRIFT WAS, 

Den Welgeboren, Edelen, Erentfejlen, Eerfamen, vonr- 

hchtigen, De Staten van Holland en IVefi-Vriejland, ver¬ 
gadert in ’s Graven-Hage. 

.^wCv^leceiV^tl1ten &*®ben ïjfee op genomen be 
nabolgcnbe cefülum / met laft en commtffte op <©oc? 
tot^erem?aö^ Baftmni ug en gofiatmcsf öpttenfio^ 
gaect/ lupbenbcnlbius: 

D E Staten van Holland en Weft-Vriefland , ge- 
hoort t rapport van de Gedeputeerde Kerken-die- 

V.Ue ei. 

oen/ batfnbaecmebe fottben repfentot ©00211/ om 
baec ober met Comelto te confereren, éner mebc 
Cerepft3pnbe totèocgn/ IjeOOen fn bcfdbeCojnclt# 
3©xggerf3 booegeïiouöen / enjijn boo2t met hem ae^ 
treben tni bnenbelpe conferentie/ orafjem te mennen 
toteeragpetb metbeherben, maer alfo tjnfepbe bat 
pet^pnobuofijne mentnge gualpïjabbebooge* 
fielt/ en l)cm tn Ijare befcptilbtginge groot ongellt 
gebaen/ begeerbe ïjp coppe ban bat €rtract/' om 
baer op tanttooo2ben met ttebaerbe furncit fcbtftes 
lijlt; bit gefcfjjtft toerb fjem autenttjlteltjït 
m# en iipttcnfjogaert gegeben / met ïiaec epgen 
Ijanbenonberteltent,- en & (jet gefcMftt öternafc 
genbe. 

1. GOrnelius Wiggeri, poogt in fijn fchrift (in fijn dfttract 
twede fchrift Vrager. Articul 3.) te beweren, tdtfe&ete 

dat de Almachtige, Adamgefchapen heeft , om een 
beelt Gods te worden in beftandigheid des tijdelijken Ocputeerbi 
levens, en tot een hope der toekomftige volmaekheid; ö£0 
alfo dathy de volmaektheid door de hope eninoedu- il0an 
rige gehoorfaemhëid des gebods verwachten m°ofte,|2n& 
door welke fijne quade meninge hy Cornelis met Dirk oucrgeU* 
Volkerfz Cornhert God befchuldigt, dathy de oorfaek bm aen 
geweeft is van den val Adams, ais hem hebbende on- 
volmaekt gefchapen, en om een beeld Gods te worden, ban Bol* 

gemerkt fodanigen onvolmaekten menfche heeft noot-IanD 
fakelijk moeten vallen en fondigen, als niet genoeg- &!iL 
faem gewapent zijnde tegen fodanigen liftigen en ccfirtt bp 
machtigen vyand, als daer is de Satan. ©■ Sfrretn. 

Item, dewijle hy Cornelius in Adam voor den val axopan!* 
ftelt, een beloftenifle van de beftandigheid des tijdlij-öptmiboo 
ken levens, fo fchijnt hy met de Pelagianen de dood Bacr(* 
in de wereltte voeren door de nature der fcheppinae wi 
Gods, als offer een natuurlijkeoorfake des doods van iljnge U 
Godin den menfche gefchapen ware. De voorfz me- iJtnp.j, 
ningen Cornelij ftnjden direftelijk tegens des Heeren 
heyligewoord, Gen. 1. verf. 17. Rom. 3. verf. 11. en 
tegen de belijdeniflè der Nederlandfe kerken Ai tijc. 14. 
en de 6. Antwoord des Catechifmi. 

Alfo ook in plaetfe van de voorfienigheid Gods, 5pcröe 
ftelt Cornelius een blote voorwetenheid , dewelke fthjift 
hangt aen ’s menfehen doen en wille ; ’t welk ftri jd Pa9- 31° 
tegen den 13. ArtijculederNederlandfèr belijderifiè, 
en tegen de 26. en 27. Antwoorde des Catechifmi, 
in den welken na den woorde Gods geleert word, 
dat by de goddelijke voorfichtigheid verftaen word , 
de almachtige en tegenwoordige kracht Gods, door 
welke hy Hemel en aerde, midfgaders alle creatu¬ 
ren , gelijk als met fijner hand noch onderhoud , 

2 en 
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en al Co regeert, dat der niet by fortuyne en gevalle, 
of fonder lijnen Goddelijken wille en ordonnantie 
gefchiet, Adt. 17. verf. 28. Matth. 10. verf. 29. 

4- 
«sEei-fïe En gemerkt hy Cornelius de Erf-fonde fielt in de 

volkomen kenniflè Gods, en beluftinge tot den qua- 
* ' * den, fo verlochent hy daer mede genoegfaem , ’t gene 

uit den woorde Gods in de Gereformeerde kerke ge- 
leertword : Alsnamentlijk, dat de Erf-fonde een fo- 
danige verdorventheid is der gantfcher nature des 
menfchen, waerdoor hy onbequaem gemaekt is tot 

(Fo!. 49.) allen goeden, en geneycht tot allen quaden, en dien¬ 
volgens de recbtveerdige toorn Gods, en alle tijdlij¬ 
ke en eeuwige flrafFe is onderworpen , Pfal. 51. 7. 
Gen. 6. 3. en 8. 11. Job 14. 4. Joh. 3. 6. Rom. 5. 19. 
Gal. 5. 19. Nederl. Bekent. Artijcul. 15. Catech. 5. 
en 8. 

.. 5- 
O 'uuu overmids Cornelius ftaende houd > dat alle 

2. kxtytfi. meilichen uit kracht der uitgefproken beloftenifle 
Gods, door de toerekeninge der rechtveerdigheid 

Oktijiui. Jefu Chriftireyn gemaekt, en tot een levendige hope 
^'tcïTi / wedergebaert zijn, en dat het verbond der genade in 
©japej. Jelu Chrifto krachtig is tot een rechtveerdigmakinge 
?Srttjc, 2, des levens, dat is , tot vergevinge der fonden, en 

tot heyligmakinge des geeftes, allen menfchen, daer 
van hy de wortel en {lamme is, gelijk te voren fijn 
fonde krachtig geweeft was tot verdoemenifle van 
haerheden alle , fo dat het gehele zaed der vrouwe 
tot Koningenen Priefteren in Chrifto gemaekt zijn, 
cn dat Adam en fijn gantfche zaed machtig zijn 
gemaekt, vyandfchap te voeren tegens het Ser¬ 
pent, &c. 

Dit gevoelen Cornelij ftrijd direcfteli jken tegen den 
16. iz. 24. cn zy. Artijkelen der Nederlandfer belij- 
denifle, en tegen de 20. 54. en 60. antwoorde des Ca- 
thechifirai: en is defe fijne meninge niet een geme¬ 
ne herefis of ketterije ; maer wel eene te niet-doe- 
ninge der Chriftelijker religie , dewijle daer door 
wechgenomen word het onderfcheyt, 51 welke daer 
is tuflchen de heylige kerke der gelovigen ter eenre, 
en der Heydenen , Ssrracenen, Turken, Tartaren 
en andere ongelovige ter andere zijde, gelijk de Ge¬ 
reformeerde kerke door D. Francifcum Junium, Dodlor 
der Theologie : Item, die van de Ausburgfe Con- 
felhe, door D. Lucam Ofiandrum, en die van de Pau- 
fehjke religie door Nicolaum Serrarium Jefuijt, be¬ 
leden hebben. 

6. 

r. Item , dewijle Cornelius fchrijft , dat God geen 
Ofirtijrul* f°ker getal van menfchen verkoren en hebbe om falig 
3.4.6. * temaken, end’andereinhaerverderf, daerinfyhaer 

felven hebben geworpen , niet hebbe gelaten : Item, 
dat den Apoftel Paulus in den perfone der uy tverko- 
ren , qualiteyten wijf! van de conditiën : Item > dat 
Paulus niet der verkiefinge , het gelove erf liefde; 
maer ter contraire den gelove en liefde de verkiefin¬ 
ge toevoegt: dat is, dat het gelove en de liefde der 
menfchen oorfaek is van Gods verkiefinge, en niet de 
verkiefinge Gods oorfaek van ons geloof en liefde: 
Item, dat d’Apoftel de verfekertheid van degemeen- 
fchap der faligheid, niet aen het uytnemen der per- 
fonen (hy behoorde te feggen, niet aen het aennemen 
der gelovigen ) maer aen de qualiteyten van de ge- 
hoorfaemheiddesGeloofsverbind, fodat alle beyde, 
namentlijk, het eeuwig voornemen Gods, om den 
menfche falig te maken , en eeuwige wetenfchap, 
niet en mogen tot de perfonen , maer behooren tot 
hare qualiteyten getrokken te worden. 

Defe Leere Cornelij ftrijd regelrecht tegen Gods 
woord. Joh. 15. 10. Joh. 13.48. Rom.9. 16.en n.6. 
Eph. 2.8. 2Tim. 1.9. en tegen den 16. Artijkelder 
Nederlandfe belijdenifle van hem ondertekent. Item, 
tegen de 5 4. Antwoorde des Catechifmi. 

7- 
En overmidtshy ftaende houd , datdeberoepinge, 

1^4-die door de predicatie des Euangeliums gefchied , 
'niet min algemeynis, dan de beloftenifle en de gena¬ 

de der verlofiinge, die daer in verkondigt word, alge¬ 
meynis; jadattet opehbaer is, dat God defelve Be- 
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roepinge den gehelen menfchelijken geflachte dade¬ 
lijk toefchikt en aengedient heeft ; ’twelk hy door 
vier in fijnfchrift volgende redenen onderftaet te be- 
wijfen. 

Defe fijne meninge ftrijd tegen ontallijke plaetfen 
van Gods woord, als daer zijn onder vele anderen, 
Deut. 7. 7. en 9.6. Pfal. 76.1. en 147.19. 20. Efa. 60.2. 
Eph. 2.3. 

Is ook openbaer dat Cornelius by de Predicatie des 
Euangelij wat feltfaems moet verftaen, gemerkt in 
in den ouden Teftamentefo vele machtige landen en 
Koninkrijken, en ook noch hedenfdaegs fo vele na¬ 
tiën en volkeren in America, Magellanica en andere 
delen der wereld, in vele eeuwen geen bedieninge van 
Gods woord gehad hebben. 

8. 

Alfo ook fchrijft Cornelius, dat Gods woord de ge- CT)Jt-rf, 
lovigeenuytverkorene overblijffelen noemt, welken JPiaee'4. 
naem hen niet anders, na fijn feggen, mach toebe- 
horen, dan van wegen hare getrcuwigheyt, daer in 
fyde navolginge des Heeren achtervolgen , blyvende 
inden gelove onbeweeglijken, wanneer d'andere de 
navolginge des Heeren begeven, afwijkende van den 
gelove, haerfelven verworpehjk maken. 

Dit gevoelen Cornelij ftrijd tegen de leere, die uit 
den woorde Gods in de Gereformeerde kerken ge- 
leertword, alsnamentlijk, dat Adam, Abraham, 
David, en andere uytverkoren gelovige zijn falig ge¬ 
worden, niet om eenige hare voorgaende of navol¬ 
gende deugden, maer alleen door Gods onverdiende 
genade. Jof. 24.15. Joh. 15.16. Rom. 3. 23. en4.1. en 
5. 7. en 11. 5.6. Eph. 1. 4. en 2. 8. Tit. 3. verf. 5. En 
wat aengaet de gene die verloren gaen, fo leert de 
H.Schrift, dat defelvenoytgehad hebben hetwaer- 
achtig gelove , dewyle het meefte deel van dien in 
hareblintheidzijn vergaen; en dat d'andere, die van 
de kerke afwijken, noyt in den faligmakenden gelove 
geftaen hebben, als die alleenlijk een dood en tijdlijk 
gelove gehad hebben, Luc. 8.13. Jac. 2.17. 26.1 Joh. 
2. 19. Soo dat defe meninge Cornelij in haer vervat 
een fchrikkelijkedwalinge, die hy met Francifco Puc- 
cio Filidino en den Pelagianen gemeen heeft, welke 
leeren, dat het gelove is een gemeen goed der gehe- 
ler menfchelijker nature, ’t welke ftrijd tegen Gods 
woord, Rom. 10.17.Eph. 2.8- zThefT. 3. 2.Phil.i.i9. 
Item , tegen de Nederlandfe belydenifle , Art. 22. 
en 24. en tegen de 21. Antwoord des Catechifmi. 

9- 
Wat aengaet ’t gene Cornelius ftaende houd . dat de 

wedergeboren uytverkoren kinderen Gods,, foolang j&jage 5.* 
dit leven duurt, van God afwijken mogen, en hier 
door van haer faligheid berooft worden, of datmen 
foude moeten feggen, datter al geheel geen verwor- ^ ‘ 

elingen zijn. Item , dat de verkiefinge in de wel- 
ehagentheid Gods verandert mach worden , gelijk 

de menfchen verandert worden. Defe leere Cornelij 
ftrijd dire&eli jk tegen de heylige Schrift, 1 Satn. 1 y. 29. 
Pfal. 33. ix. Efai. 14. 24. en46.11. Mal. 3. 6. Matt. 
22. 14. en 24. 24. Joh. 10. 29. Rom. 8. 28. en n. 29. 
i Joh. 2. 19. en tegen de 54. Antwoorde des Ca¬ 
techifmi. 

Geëxtraheertdoor laft van mijn Heeren de Staten 
van Holland en Weft-Vriefland , uit feker ge- 
fchrifte den felven Heeren overgeleveyt, door de 
Gedeputeerden des Noord-Hollandfen Synodi, 
en volgens den felven laft, Cornelio Wiggerijin 
handen geftelt, om daer op te hebben fyne ver- 
klaringe en meninge. Door ons ondertekent Jert- 
nuas Baflingius. Jobanms Uytenbogaert. 

Comclië 3Btaacrf5 quant fraer na in conferentie 
met TYoaoü 2&afiingio en tfpttenbogacrt/ tber Uit 
«Êravtrt. iittineihe conferentie gefïelt toerö een am 
bergefcïpift/ in ’ttoriït be btfcljulöinge ban ’t^p* 
notuiöV oflictgefcpöe€rtract aen ö’ecne/ enö’ant* 
tooo’öc ban CtuncitjS 3©iggerf5/ bp fo?me ban te* 
genfMinge/ aen b’anber 5ijbe toiert geftelt,- maer 
Co?ncli9 uit öc monöelinge conferentie fmarigbeib 

bótter^ 
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öemécfecnöcflüit fijne 5üöe/ en ebentoel met feonncn* 
De tot gcIyhfoumgDttD öeöeacïjt toetöen/ ücgeeröe 
nocD een Supplement met fyn epgen Ijanö öaerbp 
te; Doen / ’t luelït öe Poo2f5 jBaiftugutö en blptem 
ïrogactt Ijcm toeltetcn/ mttö Dat Dp Det Dun in öen 

^agemetöeneetfïenfouöe na-fcDtfefeen/ alfo fp niet 
tanga- en mocDten bevötöben / öit beloof De en öeöc Dl' 
Daer na/ met fijn cpgen banö/ fomen fietm Dit na- 
bolgenöe fc&tft. 

L* 

Van’t beeld Gods, daer in Adam gefchapen is, en van fijn volmaaktheid of oi> 
volmaektheid voor den val. 

COrnelius antwoord, niet gefchreven te hebben , 
dat Adam gefchapen is om een beeld Gods te wor¬ 

den !, maer dat hy door de fcheppinge een beeld 
Gods gemaekt geweeft is. Seyde ook niet gefchreven 
te hebben, dat Adam de volmaektheid des beelds Gods 
moft verwachten ; maer dat hy de volmaektheid fijns 

DE Synodusfeyd, dat Corneliusfoefy te beweren , dat 

God Adam gefchapen heeft om een beeld Gods te wer¬ 

den in beflandigkeid des tijdlijken levens , en tot ten hope 

der toehomfiger volmaektheid, alfo hy de volmaektheid 

door de hope en in gedurige geboorfaembeid desgebods ver¬ 

wachten rr-ofte. Door welke meninge Cornelius God be- 

fchuldigt met Coornhert, dat hy is geweeft d’oorfacfvan , levens badde te verwachten. "Aengaende den beelde 
den val Adams , als hem hebbende onvolmaeki gefchapen ,1 Gods , daer van doet hy defe bekentenifle : dat het is 
en om een bedél Gods te werden : gemerkt fidanige onvol-geweeft de kennifle Gods, om t’onderfcheyden wat 

(FOl. 50.) maekte menfche noodfakdijk, heeft moeten vallen , als niet! hem behaegde, mitfgaders het vermogen van de ge- 
genoeg pijnde gewapent tegen fuiken vy and, als is de Sa- ' rechtigheid des waerheids, welke in hem was, als 
than. I een boven natuurlijke gave Gods, beftaende door de 
gemeenfehap des H. Geeftes, die over defelve fijne ziele en lichaerr was uytgeflortet. En aengaende de vol¬ 
maektheid of onvolmaektheid Adams,. bekent dat Adam niet onvolmaekt geweeft is , belangende fijne licha¬ 
melijke forme, veel min belangende de eygenfehappen des beelds Gods j maer belangende de conditiën fijns 
tijdlijken aertfehen levens, dewelke waren dat hy konde fondigen, en der fonden ftrafte over hem halen. Item, 
dat hy moft eten, drinken, ftapen, &c. alfo lang de termijn fijns tijdlijken levens verlopen zijnde, God hem de 
belofte des eeuwigen levens foude doen genieten , en hem van de conditiën des tijdlijken levens verloflèn. 

II. 

Van de tijdlijke dood, of defelve in de wereld gekomen is door de fonde, of door 
de nature der fcheppinge Gods. 

De Synodus feyd : De wijle Cornelius in Adam voor den 

val fielt een beloftenijfe van de befiandigheid des tijdlijken 

levens, dat hy fchjnt met den Pelagianen de dood m de we¬ 

reld te voeren door de nature der fcheppinge Gods , al of daer 

een natuurlijke oorl'ake des doods van God in de menfebe ge¬ 

fchapen ware, en dat die meninge firijt tegen des Heer en 

woord j en de belijdeniffe der Kerke. 

Cornelius antwoort, dat fijn gevoelen is, dat Adam 
een vol maekter leven belooft is, als een aertfeh leven, 
te weten, een fuik, dat hy in den Hemel foude beko* 
men , daer hy den Engelen gelijk geworden foude 
hebben. Bekent ook dat defe verhuy finge en verande- 
ringeuytden tijdlijken leven, in ’t eeuwige, nieten 
foude gefchiet hebben doormiddel van de natuurlijke 

dood; maer door middel van een overfettinge, die gefchieden foude door de krachtige werkinge Gods, die 
fijn aertfche lichaem , dat onbefmet was, foude verandert hebben tot een volkomen heerlijkheid. En aen¬ 
gaende de natuurlijke dood > bekent dat defelve tot een ftrafte der overtredinge beftemt was, en op Adam an¬ 
ders niet komen en kondé, dan door de fonde : endoor de fonde op hem gekomen zijnde, hem gedient foude 
hebben tot een verlies van des-tijdlij ken levens heerlijkheid, en des eeuwigen levens volmaektheid, ja tot een 
helfche ftraffe ofpijne. 

III. 

Van de voorfienigheid Gods , of daer door verftaen word een blote voorwe- 
wetenheid, die hangt aen ’s menfehen doen en wille 5 of een dadelijke 

ordonnantie of regeringe Gods over alle dingen. 

De Synodus feyd, dat Corntlius in p/aetfe van de voor¬ 

fienigheid Godsfielt een blote voorwetenheid , dewelke hangt 

aen's menfehen doen en wil le : ’t well^Jlrijd tegen den woor- 
de Gods, en de belijdeniffe defer Kjrfen enCatechifmum, 
alwaer geleert word, dat by de Goddelijke voorfienigheid 

verftaen word j d’ Almachtige en tegenwoordige kfacht 
Gods j door welke hy Hemel en Aerde , mitfgaders allen 

creaturen, gelijk ah met fijnder hand noch onderhoud en al- 
foo regeert, datter niet by fortuyne of gevalle, of fonder 

fijnen wille en ordonnantie gefchiet- 

Cornelius antwoort, dat hy de voorwetenheid ner¬ 
gens gefteld heeft in plaetfe van de voorfienigheid 
Gods; maer gevoegt onder de Predeftinatie, als een 
krachtig middel, of behelpende oorfake tot defelve. 
En, om voorts te kennen te geven, wat hy van defe 
drie , voorfienigheid , Predeftinatie en voorweten¬ 
heid gevoelt, feyd, en eerft van de voorfienigheid 
Gods, dat defelve is een eeuwige en tegenwoordig 
blijvende kracht van Gods wijfheid en almogentheid, 
daer door hy allen dingen doet na den welbehagen, 

voornemen en beftuyt van fijnen Godlijken wille. Defe wille Gods is geweeft, feyd hy , den menfche eerft in 
fijn heerlijkheid te fchcppen, en gevallen zijnde door de fonde, den felven door de dood fijns Soons te verlof- 
fen, en door den heyligen Geeft tot fijn beeld te vernieuwen, hem een Wet des levens, namentlijk, des Ge- 
loofs en der werken, voorteftellen, en die met beloften en dreygementen te bekleden ; hem van nieus in de 
handen van fijn eygenberaet te ftellen, om te mogen in de genade blijven, ofwederomdaervante vervrem- 
den j om hem te laten genieten fijn heerlijkheid , en de verfekertheid des eeuwigen levens, of hem daer van te 
beroven, na ’t blijken van de gehoorfaemheid of ongehoorfaemheid, die de menfche Gode foude betonen door 
de vryheid van fi jnen wille. Dienvolgende, feydhy, dat de voorfichtigheid Godsiich ftrekt tot allen dingen , 
uytgenomen de fonde, feggende dat die tot de voorfienigheid God* niet ge hoort, anders dan na een rechtveer- 
dig oordeel van de wegneminge ofberovinge des heyligen Geeftes, daer toe de menfehen felveooriaek gege¬ 
ven hebben : feggende ook, dat na defelve berovinge des Geeftes, de fonden van de menfche noodwet,dig 
gefchieden moeten, en dat overmits de befmettinge fijner ziele en lichaems, tot dewelkehy hemfelven eerft 
verkocht hebbende, daer na van God verlaten, en fijns eygen herten begeerten overgegeven word : Aengaen¬ 
de de Predeftinatie, die is, feydhy, een fuik voorberaed Gods, daer in hy den menfche na fijn voorweten¬ 
heid onderfchey den heeft, enden felven, of tot den eeuwigen leven, of tot der eeuwiger dood verordineert 

IV.Deel. 52 5 & heeft. 
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heeft, na dat hy bevonden geweeft is in de genade te fullen blijven, of.van defelve af vervremdetwefen. De 
voorwetenheid , feydhy, is wel in God, van des menfchen gehoorfaemheid of ongehoorfaemheid, maer en 
heeft geen oorfaek konnen geven tot het werk der gehoorfaemheid of ongehoorfaemheid, omda’tGodden 
menfche in handen van fijn eygen vrye verkiefinge en wille wilde begeven : befluytende, dat defelve als een 
krachtig middel gevoegt is by de Predeftinatie, om van een yegelijk menfche na de conditiën der Wet des Ge- 
loofs, en der werken te konnen befluy ten in der gerechtigheid , wat' oordeel over den fel ven menfche fal moe¬ 
ten vallen, ’t zy ter faligheid of ter verdoemenis. 

IV. 

Van de Erf-fonde, of defelve alleen is een onvolkomen kennilfe Gods, enbe- 

luftinge tot den quaden, of een verdorventheid der ganfeher nature 

des menfchen. 

De Synodus feyd, dat Co rnelius d’Erf-fonde feit in d’on- j Cornelius antwoord, dat de befchrijvinge van de 
volkomen kevmffe Gods en belufhngetot bet qua de, en dat Erf-fonde moet gedaen worden niet fimpelijk, maer 
hy daer mede genoegfaem verlochem ’tgene uyt den -woorde j ten aenfien van Adams val en fijne weder-oprechtinge, 

x Gods inde Gereformeerde Kyrfe gelcert word, namentlijlg, en dat de fonde anders moet aengefien worden voor 
dat d’ Erf-fonde een fodanige verdorventheid is der ganfeher ! Adam en fijne nakomelingen voor de weder-oprech- 
nature des menfchen, timer door hy onbequaem gemaekt is tinge, anders na de weder-oprechtinge. Voor de we- 
tot alle goed, engeneygt tot alle ejuaet, en dienvolgens den \ der-oprechtinge, feydhy, ftaen Adam en fijne nako- 
rechtvaerdigen toorts Gods, en alle tijdlij fe en eeuwige (Ir af- melingen onder de verdoemenifie en fiavernije der fon- 
jen is onderworpen. . |de; maer na de weder-oprechtinge niet, overmits in 
de weder-oprechtinge voor Adam en fijne nakomelingen, als ftekende in fijne lendenen, te niet gedaen zijn, 
beyde de verdoemenifie en fiavernije der fonden : de verdoemenis door de kracht Jefu Chrifti, de fiavernije der 
fonden door de gemeynfehap van fijnen heyligmakenden Geeft. Hierom fo ftaethy toe de befchrijvinge der 
Erf-fonde by den Synodo geftelt, wanneer men fpreektvan Adam en fijne nakomelingen, aengefien na den 
val en voor de weder-oprechtinge; maer wil defelve befchrijvinge genomen hebben uyt de eygenfehappen der 
weder-oprechtinge aldus : De Erf-fonde is een verderffenis der naturen , wiens verdoemenis door Jefum Chri- 
ftum is weg-genomen , en wiens kracht door de heyligmakinge van den Geeft Jefu Chrifti gedempt, en onder 
de voet verplettert word : fulks dat defelve fonde den kinderen des verbonds (zijnde de gelovige ouders met ha- 
rekinders) nieten mag verdoemen of over haerheerfchen, al eer fy’t verbond Gods breken : In welken ver- 
bond-brekers de Erf-fonde fuiken verderf en verdoemenis der naturen is, daer door fy felve kinderen des toorns 

(Fol. 51.; en flaven der fonden worden en blijven, daer door ook hare kinderen van naturen kinderen des toorns en fiaven 
der fonde geboren worden en blijven, fo lange tot dat na verloop destijds der gramfehap, welke God over 
haer in de conditiën fijns verbonds befioten heelt, fy ’t woord der bekeringe en vergevinge der fonden, dat God 
hun toefchikken fal, om hun ’t gelove en boete te geven, horen en gaerne aennemen. 

V. 

Van de weder-oprechtinge , of defelve fich verft rekt tot allen menfchen, 

daer van Adam de wortel en ftamme is, of alken tot den 

gelovigen. 
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De Synodus feyd, dat Cornelius fiaende houd, dat alle 

menfchen uyt Inacht van d'uytgefproken belofteniffe Gods 

door de toerekymnge der recbtyaerdigbeid Jefu Chrifti reyn 

gemaekt, en tot een levendige hope wedergeboren sgjn : En 

dat het verbond der genade in Jefu Chrifto krachtig is tot 

een rechtvaerdigmakjnge des levens (dat is tot vergevinge 

der fonden en heyligmakinge des Geeft es) allen menfchen daer 

van hy de wortelen fiamme is-gelijk, te v°ren fijn fonde krach¬ 

tig geweefl was tot verdoemenis van baerluyder allen : fo 

dat het geheele sjaedder vrouwe tot Kortingen en Priefieren 

in Chrifto gemaekt fijn, en dat Adam en fijn ^aed machtig 
fijn geweefl vyandfcbap te voeren tegen het ferpent. TVdf 

gevoelen de Synodus feyd dire&eljf te flrjjden tegen Gods 

woord, belijdenis defer Jferken en Catechsfmum, ja te zijn 

niet een gemene ketterije, maer een te r.ietdoeninge der Chri- 

ƒlelijker Religie, en wegntminge van ’t onderfcheyd datter 

is tuffehen de Heylige Kerke der gelovigen ter eenre, en de 

Heydenen, Turken, &c. ter andere fifde. 

Corneljus antwoord, ten eerften , dat hy de be¬ 
fchrijvinge van de gemeenfehap der zaligheid , die de 
menfche in Chrifto heeft, genomen heeft uyt het be- 
fchouwen van de eygenfehappen en conditiën van de 
fundamentele belofteniffe des verbonds : welke be- 
lofteniffe Adam en Eva gedaen zijnde in den Para- 
dijfe, al-eer fy eenige kinderen gegenereert hadden, 
toekomt, eerftelijk den Ouderen en haren zade tot in 
veel duyfent gedachten : daer na ook den genen die 
gevallen mogen zijn , als den welken toegefegt word 
het woord der boete tot hare onderwijfing, met be¬ 
lofte van vergevinge der fonden, als fy hun van hare 
boofheid fullen bekeeren : en dit alle op conditiën me¬ 
debrengende aen d’eene zijde, dat die ’t verbond bre¬ 
ken , fommige voor hun felven alleen, fommige met 
een feker getal van geflachten harer nakomelingen (na 
gelegentheid van de mifdaed) Gods gramfehap moe¬ 
ten dragen : en aen d’ander zijde, dat God de gene, 

die fijn verbond onderhouden, barmhertigheid wil doen tot vele duyfenden. Dien volgende, en ten tweeden, 
feydhy, dathydePropooftenbydenSynodumverhaelt, heeft gefchreven, niet om te bewijfen , dat aller- 
Jey menfchen falig zijn, of dat allerley menfchen kinderen onder "de genade geboren worden ; maer dat d’Erf- 
fonde , onder ’t verbond der genade (’t welk fich uytftrekt fo verre als haer de beloftenifle der genade uytftrekt) 
geen macht heeft, den menfche te verdoemen , of tot hare fiavernije te misbruyken, anders dan dat fiilke, die 
of door haer eygen fchult, of om harer vaderen misdaet van de borgerfchap ifraels mogen af-vervreemdet zijn, 
die dan ook wel konnen verloren gaen; maer allo dat fy verloren gaen, niet om de fchult der kinderen Adams, 
daer mede alle menfchen erffelijk befmettet zijn, maer om de fchult van haer dadelijke fonden, diefyfolve 
doen, cf die haer vaderen gedaen hebben, en hen (achtervolgende de conditiën der beloftenifle) in haren 
fchoot vergolden \yord. Ten derden feyd, dat hy dat woord sfaed der vrouwen, alleen verftaet (eygentlijk) 
van Chrifto, en (oneygentli)k) van de gene, die in hern der genade der belofteniffe dcelach tig zijn, endat 
hy voor alfulke houd, niet allerley menfchen , die oyt ter wereld geboren zijn, of fullen worden; maer voor¬ 
namelijk Adam en Eva, die door de belofteniffe tot een heylige ftamrne geworden zijn : daer na hare kinderen, 
die van haren lichame geboren zijn, en ten leften alle Adams nakomelingen die in ’t verbond gebleven, of daer 
toe weder mogen bekeert zijn, en hare kinderen, die fy ter wereld genereren. En door ’t \aed des ferpents ver¬ 
ftaet hy die gene, die door nieuwe verleydinge des duy veis van de belofteniffe af ver vreemdet zijn, houdende 
dat de conditie der weder-oprechtinge fulks is, dat die in Chrifto een zaed der vrouwen geworden zijn, door 

nieuwe 
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nieuwe verleydfnge en afval wel tot een zaed des Serpents mogen "worden. Ten letten, aengaende ’tonder- 
fcheid tuflchen de gelovigen en Heydenen, dat ftelthy aldus : De gelovige zijn die (feydhy) die in’t verbond 
der genade, dat hy met de menfchen maekte (als hy Adam, de ftamme en wortel des menfchelijken geflachts, 
de beloftenis was gevende) volftandiglijk, in hare gedachten, gebleven zijn, of hen van de boottieid harer af- 
verdwaeltheden tot der felver wederom begeven hebben, en de Wet des Geloofs en der werken in hare herten 
bewaren. Maer de Heydenen zijn een volk , dat fijn afkomfte beeft van alfulke Ertz-vaders, die in’t verbond 
Gods geboren zijnde, door de af-vervreemdinge des ongeloofs de gramfchap Gods over henfelven verwekt 
hebbende, met de drie en vier harer nakomelingen van ’t fel ve verbond afgefneden, en tot hare ey gen begeer¬ 
lijkheden overgegeven zijn : die ook ten tijde van de algemeyne Predicatie des Euangeliums, door de komfte 
des Heeren Chrifli geopenbaert, Heydenen gebleven zijn, om datfe den raed Gods tegen henfelven verfmaed 
hebben , blijvende in hare ydelheden. Summa", feyd hy , de Kerke der gelovigen heeft de oudheid , en is op 
Chriftum gebouwt; maer uyt haer zijn gegaen alle verfcheyden dwael-geeften, die gewandelt hebben tot 

navolginge des duy veis. 

VI. 

Van dc verkiefinge, of dcfelve beftaet in ’t uytverkiefen van een feker getal van 
menfchen, ter faligheid, d’andere in ’t verderf, daer in fy henfelven ge¬ 

worpen hebben, latende, ofte niet : en of defelve fiet op eenige 
qualiteyten van de gehoorfaemheid des Geloofs of an- 

derfints, &c. 

De Synodus feyd, dat Cornelius febrijft, dat Godgeen) Cornelius antwoord, eerft, dat de verkiefinge fiet 
fefer getal van menfchen verkeren bebhe omfalig temaken, 

tn d’andere in baer verderf, daer in fy haer felvcn hebben 

geworpen, niet bebbe gelaten : Item, dat d’Apojlel Pau- 
lus in de p erf oen der uytverkprenen, qualiteyten wijf van 

ie conditiën : Noch dat Paulus niet der verkiefinge ,’t ge- 

Uve en liefde , maer ter contrarie den gelove en liefde de ver- 

kjefenge toevoegt, dat is, dat der menfchen geloof en liefde 

oorfael^is van Gods verkiefinge, en niet de verkiefinge Gods 
ten torfaekvan ons geloof en liefde. Wijders , dat d’ Apojlel 

de fekerheid van de gemeenfebap ter joligheid niet aen bet 

Uytnemen der perfonen (hy behoorde te feggen niet aen bet 

(tennemen der gelovigen) maer aen de qualiteyten van dege- 

haerfaemhtid des Geloofs verbind , fo dat alle beyde, name¬ 

lijk, bet eeuwig voornemen Gods om den menfche %aligte 
maken, en eeuwige wetenfehap niet en mogen tot de ptrfo- 

nen, maer behoren tot hare qualiteyten getrokfen te werden. 

Welke meninge de Synodus boud regelrecht te Jlrijden tegen 

niet op ’t werk der fcheppinge, maer der verloffinge 
en de conditiën van dien. Defe verloffinge (feydhy) is 
tweederley, d’eerfte die hier gefchiet, beftaende in 
een onvolmaektheid onfer vernieuwinge , d’andere die 
hier na gefchieden fal tot een volmaektheid onfer ver¬ 
nieuwinge. De eerfte ftrekt haer fo verre uyt, als haer 
de fonde Adams hadde uytgeftrekt : maer aengaende 
d’andere, daer toe en fullen niet alle gemeen fchap heb¬ 
ben , die in de eerfte part en deel gehad hebben, om 
dat vele hun van ’t leven af vervreemdet hebben. Ten 
tweeden, dat de fekerheid die de menfche hebben kan 
van fijne verkiefinge, beruft op de conditiën, die God 
in fijn voornemen van de verloffinge, belangende ’t be- 
ginfel der felver verloffinge in defen leven, beraemt 
heeft, zijnde, dat die in den Sone gelooft, het eeuwige 
levenhebbe, en dieniet en gelooft verdoemt werde. 
Ten derden , dat de verkiefinge van Paulo den gelove 
en liefde werd toegevoegt, niet als oorfaken , waer- Gods woord en deleïjdeniffe der Kjrke w 

om defelve verkiefinge gefchiet is; maer als een bewijs en fekerheid datfe gefchied zy, en dat daerom dat 
na melden van de conditie van’t voornemen der verloffinge, die gene, die in de genade blijven, de uytver- 
korene zijn. Ten letten, dat deforme van de verkiefinge niet is een uytfchot van perfonen , dieindegemeyne 

(Fol. jï.) verdoemenis leggende, fullen falig gemaekt worden; maer datfe is een onderfcheydinge van de fulke menfchen 
die in de genade ftaen, om by en door een rechtveerdig oordeel, na de conditiën van ’t voornemen der verloffin¬ 
ge , alle die gene die in den gelove blijven , ten eeuwigen leven te ordonneren. 

. VIL 

Van de beroepinge die door de Predicatie des Euangeliums gefchiet, of defelve 
fich fo verre uytftrekt en algemeyn is , als de beloftenilfe en genade 

der verlolïingc , die daer in verkondigt word, algemeyn is. 
De Synodus feyd, dat Cornelius fiaende boud, dat de be¬ 

roepinge , die door de Predicatie des Euangeliums gefchied, 

niet min algemeyn is, dan de belofteniffe en genade der ver- 

lojjtnge, die daer in verkondigt word, algemeyn is. Ja 

dat bet openbaer is , dat God defelve beroepinge den gehelen 

menfchelijken gejlacbte dadelijk toegefebikf en aengedient 

heeft : Een meninge die de Synodus feyd te jlrijden tegen 

mtal'ljkeplaetfen van Gods Woord. 

Cornelius antwoordende perfifteert, daer hy doen¬ 
de dat ’t werk der beroepinge, dat God door fijne 
fend- boden befchikkende is, uytgevoert word tot ver- 
vullinge van den heuglijken trooft des levensin de be- 
loftenifle begrepen, en van het verfchrikkelijk drey- 
gement der verdoemenifle: en dat voorts niemand van 
alle de Bondgenoten , die nu in den gelove ftaen, 
of ook nu gevallen fullen mogen welen, van de voorfz 

verkondiginge van den trooft des levens berooft, en tot de verfchrikkelijkeftraffe voornoemt en werd overge¬ 
geven, al-eer hy de mate fijner boofheid in fijne afvvijkinge, en daer na in’t verfmaden van Gods raed, daer 
mede hy tot boete vermaent word, fal vervullet hebben, en dat al na de conditiën van de beloftenifle des ver- 
bonds. 

VIII. 

Van de zaligheid der uytvcrkorencn, of hen defelve gegeven word , van we¬ 
gen haer getrouwigheid en onbeweeglijk blijven in den gelove, of alleen 

door de onverdiende genade Gods, &c. 

De Synodus feyd, dat Cornelius febrijft, dat de gelovige 

en uytverkprene in Gods woord overblijffelen genoemt wer¬ 

den , niet anders dan van wegen hare getrouwigheid, datr 

in fy de navolginge des Heeren achtervolgen, blijvende in 

den gelove onbewegelijk, wanneer d’andere de navolginge 

des Heeren begeven , en afwijkende van dm gelove , haer- 

IV. Deel * 

Corneliu* antwoord , dat, te feggen dat Adam, 
Abraham en David door de genade Gods falig gewor¬ 
den zijn , en te feggen dat Adam, Abraham, &c. 
achtervolgende de navolginge des Heeren uytverko- 
ren geworden zijn, geen contrarie Propofitien en zijn, 
dewrjlc de eerfte hoort tot den eerften deele des var- 

3P 4 felven 
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ftlvin verwerpelijk malden • welke leere Cornelj de Synodus 

feyd te flrijden tegen de leere die uyt den woorde Gods in de 

Gereformeerde Kerken geleert word-, als nament lij k.i dat 
Adam, Abraham, &c. fijn zalig geworden, niet om 
eenige hare voorgaende of navolgende deugden , moer alleen 

door Gods onverdiende genade. En wat aengaet degene die 

verloren gacn , fo leert de H. Schrift > dat defelve noytge¬ 

had hebben het waerachtig gelove, dewijle ’* meejlendeel 

wan dien inhaer blindheid fijnvergaen , en dat d’ andere, 
dievan der tferke afwijken > noyt inden ^ahgmakenden ge¬ 

love ge jlaen hebben 

we gehad hebben. 

als die alleenven dood en tijdelijk gelo- 

bonds, daer in voor oogen komt het aenfehouwen der 
hoog-beroemder genade Gods, met de waerheid, en 
behendigheid der ielver, en daer op alleen ’t felve ver¬ 
bond ruftet. Maer de andere propofitie hoort tot het 
andere deel desverbonds, waerin voorgeftelt word, 
wat God eyfcht van den genen, dien hy tot lijnen ver¬ 
konde opneemt. En aengaende de diftinétie van 't 
krachtig-blijvende gelove, en van ’t krachtelofe tijde¬ 
lijke of vergankelijke gelove, by den Synodum voor¬ 
geeft : feyd, dat die moet verftaen worden, nietten 
aenfien Gods, die ’t gelove geeft; maer ten aenfien 
vandemenfehen, in den welken het gelove bevonden 
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. „ , vciuuc nicmuicii) in uen wenten net geiove Devonciei 
word, als van dewelke fommige alleen volharden, fommige in verfcheyden manieren het gelove verlochenen 

IX. 

Van de uytvcrkoren kinderen Gods, of defelve van God afwijken mogen , en 

hierdoor harer zaligheid berooft werden, of niet. 

De Synodus feyd, dat Cornelius Jlaende houd, dat de 

wedergeboren uytverkpren kinderen Gods, fo lange dit leven 

duurt, van God afwijken mogen , en hier door van hare za¬ 

ligheid berooft worden : Item, dat de verkjejinge en wel- 
lehage'niheid Gods verandert mag worden, gehjk.de men- 

fchen verandert worden : Een Leere dewelke direBelijf 

firijd tegen de heylige Schrift, en den Catechifmtm defer 

Kerfen. 

Cornelius antwoord hier op anders niet, dan dat die 
van den Synode, inbrengende’t gunt hy gefegt heeft, 
nalaten de befchrijvinge van de perfonen daer van het 
gefegt is, en de vafte fondamenten van de oorfaek, 
waerom het gefeyd is; hem voorts refererende tot de 
antwoord van de vijfde Vrage : houdende evenwel in 
de wederlegginge der plaetfe by den Synodum gealle- 
geert, noch ftaende, dat de gene, die het zaligma¬ 

kende gelove bekomen hebben , van de zaligheid en genade mogen afwijken. 

Nota. In de lefte handelinge met Cornelio over dit Extraét gehad, verklaerde Cornelius dat het eerfte 
poinct van fijne boven-getekende antwoorde, hoort tot het lefte deel van des Synodi befchuldiginge, 
en vice ver fa ’t lefte Deel van fijne antwoorde, tot het eerfte Deel van des Synodi befchuldiginge; poe¬ 
rende dat iulks alhier aeftgetekent foude werden. 

IN ’TS LUYTEN. 

Seydt de Synodus dat Cornelius Reformatie verfbekf van 

deganfche Dij'ciplijne, daer onder verjlaende de bedieninge 

van Gods woord , Sacramenten en l\jrkeljke leflraff.ngen , 
met de toevallende gebrujfehjkheden van alle K^kelijke h~ 

een-kpmflen. 

Cornelius daer by perfifterende, antwoord, dathy 
met recht defelve Reformatie in forma, fo die van den 
Synodo verhaelt is , is vereyfehende. 

Nota. Cornelius begeert dat hier boven in plaets van’t woord Reformatie, geftelt fouden worden, der 
Gedeputeerden des Synodi eygen woorden, aldus luydende : Cornelius feyd, dat de queftie hier is, 
omalledeprincipaelftedeelenotftukkenyandeganfcheDifciphjne, dewelke hy begeert gefuyvertte 
hebben van de corruptelen of misbruyken, die daer in bevonden fullen mogen worden, verftaende 
onder ’c woord Difciplijne, &c. 

Jtntict 45c* 
fftjifr bp 

Itèiggerfj 
nen öe 
©term 
Staten 
ban $ot« 
Jmtö oüer* 
gegcöcn. 

Aen mijn Hesren , de Staten van Holland en IVejl- 

Vriefland- EDele, Vermogende Heeren, Ik hebbe uwe E-E. 
in Decemb. lacftleden geprefenteert een beant- 

woordinge van de Poinéten der berifpinge, dewelke 
die van den Synode binnen Haerlem over en tegens 
eenige mijne fchriften uy tgeworpen, en daer van nieus, 
als een forme van befchuldinge, tegens my aenuwe 
E. E. overgelevert hadden. In welke beantwoordinge 
ik voomemelijk hebbe ontdekt gehad de Calumnien en 
fallacien, welke die van den Synode in defelve hare 
berifpinge en befchuldiginge voornoemt gebruykt 
hadden ; daer beneftens (fo vele degelegentheid was) 
ingebracht’t gene tot breder verklaringe van de voor¬ 
noemde mijne andere fchriften, zijn dienftelijktewe- 
fen. Nu fo is my, uyt belaftinge van uwe E. E.door 
deneerweerdigen mannen, D. Jeremiam Baftingium 
en Johannem Üyttenbogaert, geprefenteert feker kort 
Extraéfc, welke by hun gedaen is uyt de voornoemde 
mijne beantwoordinge, om my da,er op te moeten ver¬ 
klaren, ofmijnemeningefodanigzy, gelijk van haer 
daer in aengetekent is : So bekenne ik wel, datin’t 
felve Extraét niet en is, of het word bevonden in ’t ge- 
fchrift, daer uyt het felve Extraét gedaen is * maer en 
is evenwel in’t felve mijne meninge over eenige ge- 
controverteerde Poinden , niet genoeg uytgedrukt, 
het welke ik houde daer uyt gekomen te zijn, dat liet 
Extraét alleen uyt mi jn laetfte antwoorde, en niet me¬ 
de uyt mijne vorige fchriften, daer in alles breder ver- 
klaert ftaet, genomen is. Neffens dat ik wel hadde ge- 
wenicht, dat de bovengeroerde Calomnien en faÏÏa- 
cien, uwe E. E. uyt het felve gefchrifte mede waren 

aengewelèn geweeft. Om dan 't gunt in ’t felve Extraét 
defeétueus is te luppleienftiebbe ten verfoeke van defel- (*°1, SJs 
ve mannen.en om uwer E.E.bevelen na te komen,mijne 
meninge op de gecontroverteerde Poinéten, op ’t korf¬ 
de, my mogelijk, willen verklaren, en dit tegenwoordi¬ 
ge gefchrifte, 't welke ik in handen van de voornoemde 
mannen uwer E. E. Gecommitteerde geftelt hebbe, om 
door defelve uwer E.E. geprefenteert te werden. En 
zijn defel vePoinéten in getal en materiën fulks als volgt: 

Het eerfte belangende de leere van de Erf-fonde. 
Engevoele ik datfe in den Bondgenoten is, deaenge- 
borenegemeynfehapderfondeAdams, na degelijke- 
nifieder fonde Adams, welke was onder de gemeen- 
fchap der genaden, en niet na de gelijkenifle deffelven, 
welke was voor de gemeynfehap der genaden. 

En dat defelve Bondgenoten (welke zijn de gelovi¬ 
gen) om de Erf-fonde, die in haer is inwonende, niet 
en mogen kinderen des toorns of verdoemt, en onnut 
tot eenigen goede genaemt werden; anders dan ten 
opfien van ’t gene fy uyt hunfelven, alsuythanfelven 
zijn, en van 't gene fy buyten Chriftum eertijds (in 
Adams ofder Heydenle Oudvaderen lendenen) waren, 
of namaels (fo fy t’eeniger tijd de genade fullen verfto- 
ten hebben) mogen werden. Dat hierbeneffens ook 
hare kinderen niet in de verdoenienifle, of onder den 
toorn Gods, maer alleenlijk in fonden ontfangen en 
geboren worden- En dat noch de oude gelovigen, noch 
de kinderen van hun geboren, niet om de Erf-fonde, 
maer alleen door eygene dadelijke fonde, harer afver- 
vremdinge van ’t leven Gods (te weten, als fy de gena¬ 
de Gods, dewelke is, dathaerdegemeenfehap der fa- 

gegeven is; en dan noch dat haer in hare at- 
wijkin- 
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wijkinge, dat woord der boete en van de vergevinge 
der Tonden toegefonden word, moetwilliglijk Tullen 
verworpen hebben) mogen verloren gaen. 

Het andere, belangende de leere van deverkiefin- 
ge. Engevoeleik, datdeTelve verkiefinge , met haren 
tegendeel, welke is de verwerpinge, niet tot de Tchep- 
pinge,maer tot de verloflinge des menTchen toebehooi t. 

En datTe den menTche niet moge toegevoegt werden, 
voor of tekens de beloftenifte, welke toebehoort allen 
Bondgenoten of kinderen desTeftaments en hare kinde¬ 
ren , en mede den genen, die verre geworden zijnde, 
na ’t verloop van de tijden hareronwetenheid, door 
Jt woord der boete en van de vergevinge der Tonden, 
daer toe geroepen worden, en die Adam en Eva gege¬ 
ven is geweeft, al-eer Ty malkanderen bekenden, als 
of God in deTelve fijne verkiefinge beftoten hebbe, al¬ 
leen eenige uyt den menfehelijken gedachte , ja uyt 
den kinderen Adams en der Bondgenoten, datGelo- 
ve te geven, en Talig te maken, &c. 

Maer datTe den menTche, na de ontfangen belofte¬ 
nifte , en na het inhouden van de conditiën daer in uy t- 
gedrukt zijnde, moet toegevoegt worden (namelijk 
den gelovigen en haren zade; hierbeneftens ook den 
menTchen , dien God in ’t woord der boete, de genade 
der vergevinge van Tonden aenbiedet) als een gerichte 
Gods, daer in de gene die het gelove en een goede con- 
Tcientie behouden; van de andere, die defe beyde ver¬ 
worpen hebben : Item , de gene die het woord der 
boete gaerne aennemen, van de andere die Gods raed 
tegens her.Telven verfmaden, van eeuwigheid> na Gods 
voorwetenheid, onderfcheyden zijn, en daer door ge¬ 
nen alle beyde gegeven is de genade, die Ty verkregen 
hebben, volkomelijk te gebruy ken; maer deTen de ver- 
ftoktheid, en de volgende eeuwige verdoemeniflè ge- 
adjücieert of toegewefen is. 

Het derde, belangende de Leere van de vrye wille, 
van de goede werken en van de perfeverantie. Enge- 
voele ik, ten eerden , van de vrye wille, dat de bondge¬ 
noten Gods in Chrifto door de gemeenfehap van fijnen 
Geeft, dewelke de oude gelovige in d’oprechtinge of 
in de vernieuwinge des verbonds, door’t gehoor van 
’t woord der Prèdicatiedesgeloofs, en haer zaed van 
’s moeders lichaem af, bekomen, arbitnum libtratum 

hebben, om God te mogen kennen, en in hem geloven. 
Ten anderen van de goede werken,dat deTelve bond¬ 

genoten in Chrifto, en door de gemeenfehap van fijnen 
Geeft, gefchapen zijn tot goede werken, om daer in te 
wandelen : Verftaende deTen en den voorgaenden 
poinéfc, na de maniere en mate der gemeenfehap van 
Chrifti geeft, To dat noch d’inwonende Tonde tegens 
den Geeft beluftende is, en te gelijke de kenniftè en de 
goede werken onvolmaekt blijven, To lange ditaerdfe 
leven gedurende is. 

Ten derden, van de perfeverantie, dat deTelve bond¬ 
genoten machtig zijn, in Chrifto, door de gemeen- 
ichap van fijnen Geeft, om in de genade te mogen blij¬ 
ven. Hier tegens ook, door de kracht der inwonende 
Tonde, deTelve genade verwerpen, en hier door weder¬ 
om onder den toorne Gods, en terverdoemenifte ver¬ 
vallen konnen • daerom van node hebben voorfichte- 
lijk te wandelen, en den tijd (in defe quade dagen) uyt 
te kopen. 

Ten laetften, dat de vrye wille en de goede werken, 
en de perfeverantie, te Tarnen of el ks befonder, d’effe- 
éten en vruchten zijn van de vernieuwinge des beelds 
Gods, welke beftaet uyt en door de gemeenfehap des 
heyligen Geeftes, die over de ziele en over den licha- 
me der Bondgenoten (na de werkinge, en niet na d’ef- 
fentiefijns Goddelijken wefens) isuytgeftortet, (na- 
mentli jken, de vrye wille is de hertelijke inwendige be- 
luftinge; en de goede werken zijn de dadelijke vol- 
brenginge van de Wet des Heeren, dewelke is een Wet 
des geloofs en der werken; maer de perfeverantie is 
dat werk der bekommertheid en der voorfichtigheid, 
daer door Ty pogen om in de genade te blijven, & c. en 
dat hierom defe drie geen oorfake der zaligheid konnen 
zijn, in den genen daer by Ty gevonden worden ; maer 
ter contrarie een volkomen oorfake der verdoemeniflè 
zijn in den genen , dewelke deTelve niet en hebben. 

Het vierde, belangende de leere van de providentie 
of voorfienigheid Gods; en gevoele ik, datGodeer- 

maels den val Adams, en namaels de Tonde, daer door 
eenige, die tot het verbond van de gemeenfehap van 
de genaden- verlofiïnge geroepen en bekeert, of daer in 
geboren zijn, de genade (’t zy voor hun eygen perfo- 
nen alleen, of te Tarnen voor eenige gedachten harer 

'nakomelingen, na gelegentheiddes mifdaets) teniete 
doen ; door deTelve fijne providentie niet gewilt noch 
verordineert, maergehatet, van te voren geweten en 
toegelaten heeft, en ook niet heymelijken befchikken- 
de, maer opentlijk beftraffende is: gene ( Adams) Tonde 
met den dood fijns beminden Soons; en defe (der bond¬ 
genoten ) Tonde, met de verftoktheid en eeuwige ver- 
doemenifie. 

En wat aengaetallerley Tonde des menTchen, welke 
aen hem bevonden word, na dat hy fijne heerlijkheid 
verloren heeft (To wel Adams Tonde na den val voor fijne 
weder-oprechtinge, als de Tonde der afvervreemde des 
verbonds, na hare verftoktheid, voor haer verdoemenii- 
fe)gevoele ik datalfulke Tonde,in’t gene datTe altfit dient 
tot befmettinge van des menTchen eygen ziele,confcien- 
tie en lichaem, tot de providentie of voorfienigheid 
Gods behoort; ten eerden, voor To vele aengaet de con- 
Tervatie van ’t leven des menTchen, na of achter de tijd 
dat hy uyt fijne heerlijkheid afgevallen is, daer doorhy 
om deTelve Tonde te konnen doen, bequaem en mach¬ 
tig is. Ten anderen, voor To vele aengaet de macht van 
den toorne Gods, welke over Todanigen menTche blijft, 
daer door hy om de Tonde te doen, als verkocht en over- 
gelevert is. 

En ’t felve alle beydeniet pojitive fecundumhabitum > 

recht of de menTche van God gefchapen zy tot een vat 
der oneere, om eenen dienftbaren flaven wille tot den 
quade te moeten hebben, en Godhemdeboofheidge- 
ftadiglijk zy ingevende; dan mgativt fecundum privatio- 

«ew,als die om defe eenige oorfake,dat hy den Geeft dér 
genaden oneere aengedaen en bedroeft heeft, van Gods 
aenfehijn verworpen , en van fijnen heyligen Geeft ont- 
blootet zijnde, miflet den vryen wil tot het goede, en 
overgegeven is tot een onverftandig herte, om te 
doen ’t wel k niet en betaemt, &c. 

Maer in ’t gene dat de fodanige Tonden (fomwi jlen ) 
van fuiken menTche beraemt en toegefchikt word, tot 
nadeel van fijns naeften welvaren ; gevoele ik, dat het 
blotelijk hangt aen de providentie of voorfienigheid 
Gods, of defelve Tonde Tal mogen volbracht werden of 
moeten nablijven. 

Het vijfde, belangende de Reformatie van den ge¬ 
helen Kerken-dienft of Difcipline; en gevoele ik, dat 
alle corruptelen en ongeregeltheden van dien,die tegen 
ofbuyten debelaftinge van Gods woord daer in ingeko¬ 
men zijn en gebruy kt worden, behoren en moeten weg 
gedaen worden, op dat de Kerke Gods tot de gelijk¬ 
matigheid van d’originele Apoftolife begintfelen harer 
eygen inftellinge wederom gebracht moge worden. 

Edele, vermogende Heeren, Tulke en To vele zijn de 
poinéten, tüflchen myendievandeSynodeincontro- 
verfie ftaende; en defe is het volle bericht van de forme, 
na welke ik van die poinéten gefchreven en geleert heb¬ 
be , hoewel Tonder eenig verhad van de fondamenten, 
en van de wederlegginge der tegenfprekingen , welke 
in d’originele fchriften voornoemt te bevinden zijn. En 
wat de calomnien en fallacien, hier voren gementio- 
neert, aengaet, referere ik my dien aengaende tot alle 
mijn voorgaende fchriften, en fonderlinge tot de voor¬ 
noemde laetfte beantwoording?, daer uyt de Gecom¬ 
mitteerde van uwe E.E.den Extraét voornoemt gedaen 
hebben, en daer in defelve elks op hare plaetfe gefpeci- 
ficeert zijn. Verfoeke nu ootmoedelijken aen uwe E. E. 
dat defelve forme met de poinéten vandeberifpingen 
en befchuldingen des Synodi in een tegenftellingen ge- 
ftelt, en elks befonder aen Gods woord en aen d’Analo- 
gie des Geloofs beproeft zijnde, by uwe E. E. goede 
achtinge gedaen werde op de calumnien cn fallacien nu 
gementioneert, en volgens in de fake by uwe E. E. ge¬ 
daen werde ’t gene ter eeren Gods, en tot coniervatre 
van de fuyverheid der Religie fal behoren. Hem bid¬ 
dende, dat hy doord’onophoudelijke tegenwoordig¬ 
heid van fijnen heyligen Geeft, de Regeringe van uwe 
E. E. tot defen felven eynde beftiere, Amen. Onder 
ftond, uwe E. E. onderdanige, en was ander tekent 
Cormlius IVtggtri. 
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7 o Hettween dertigfte Boek, 
öünt booigacnbe Cïtratt / ooft tegentleïlnigc en 

^apültmcm / tö mebc in Conidij boei? folio 126. 
öocï) ip fteeft in fi jn boeft noeft belc binnen baec öp ge? 
boegt / bic in fijn fclptft niet en toacen; bjebeeom ftcïr 
ftp in fijn ftfpift fijne gciftele .ïBiffibe aen begeer en 
Staten/ bte lip in fijn Ooeft niet en (lelt/ alleen (lelt 
lip in fijn boeit ’t miböel(le/ acftterlatcnbe ’t booftte 
ën’tachtcrfte* 

Oan alfa Cornehub baat lang bertoefbe met bet 
fenben ban bitgefclpift/ fclpeef apttenOogaect fteitt 
een Satijn# imefiicii/ op bat lip toat fpoebenfnube 
om rappo2t te mogen boen* öDit biicfteu in biipt# 
obcigefet / iupb albu#: 

D. Frater, na gebiedenijfe. 

WY hebben al lang verwacht na uwe antwoord, 
’t welk gy t’uwen vertrek belooft had, te weten , 

d'antwoord op die Artijculen, waervanwy geconfe- 
reert hebben. Wy zijn verwondert en ook bedroeft, 
dat dat fo lang achter blijft. Nademael dan dat het 
korts vergaderinge der Heeren Staten fal wefen, en wy 

(Fo!. 54,) rapport Tullen moeten doen van ons gebefoigneerde, fo 
willen wy u wel ernftelijk vermaent hebben, dat gy ons 
’t fel ve overfend Tonder langer uytftel. Vaert wel in den 
Heere, en let op den vrede der kerke in waerheid, en 
alle particuliere paiiienaen d’een zijde ftellende, ilaet 
gade, fo’t betaemt, de opbouwinge van’t gemene 
licbaem. Metderhaeft, in den Hage den 16. Novemb. 
1594. Uwe vrienden in den Heere. En was onderte¬ 
kent Johannes Uyttenbogaert , in fijn eygen en D. Ba- 

ftivgij naem. 

Hier op beeft Cotnelui# m ’t Sntiju geamtooo2b / 
al# ftet gcteanflatecirbc in bupiöbolgt* 

Sr>;i'rf‘Jan 
iiyttnibO’ 
tinm aen 
Co’UClijGf 
iüiüOU'i* 

^ lïltioojj q Aligheid in den Heere Chrifto Jefu, den gekruyften 
öóal**£ O en geglorificeerden. 
b.’üfttcn* Beminde broeder, ik hebbe ontfangen u fchrijvens, 

my porrende tot ’t gene ik alrede vlijtig dede; maer mij¬ 
ne lankheid heeft gemaekt, dat die aenporringe byna 
fonder vrucht geweeft is. De importantie van de lake 
vermaent my van defe twee dingen: Dat ik neerftiglijk 
doende dat alles > ’t welke volgens de toevertroude 
difpenfntie my te doen ftaet, een goede confciencie 
beware, en dat ik niet anders, dan dat ik rijpelijk over¬ 
wogen hebbe, overlevereaen den genen, dewelke tot 
lafteren geneygt zijnde, defelve gaerne met fufpitie van 
valibeid belaften lbuden. Ik heb nu by-na afgedaen, en 
’t felve uytgefchreven hebbende, lal bet in ’t laetfte van 
de weke, in God wil, overleveren in dier forme, die 
hy felve verlenen fal. Ik ben in dit werk beforgt ge¬ 
weeft , om ’t felve fodanig te maken, dat het mijne fake 
tegen mijne wederpai tijders, ’t zy dat wy weder t’fa- 
men gevoegt of gehehjk van een gefcheyden werden, 
voor God en den menfehen mag rechtvaerdigen.Ik bid- 
de u 1. en D. Bajliugnim, dat gy het gefchil wel overwe¬ 
gende fonder voor-oordeel en paftie, doet fo veel als 
God gewilt heeft dat gy lieden in dele lake Ibud konnen 
doen, en waer van gyliedenhemnamaelsrekenlchap 
lult moeten geven. God de Heere verlene u luyden 
gelbndbeiddes Licbaems,en alle fterktefijns H. Geefts, 
tot ftichtmge fijner kerke, Amen. Methaeftden ü. 
Decemb. 1594.. Onder ftond U E.feer geaffeftioneerde. 
En was ondertekent Cornelius Wiggeri. 

OPSCHRIFT, 

Welgeleerde, Difcrete Johanni Uyttenbogaert, Dienaer 
des Goddclijkjn Woords binnen ’s Gravevbage. 

vDan alfa C02ncïf# fijn ^dj2iftmctcnfanö/ ban 
tocuntgbagmPoo2Bci‘fmiffc/ en be Heeren Staten 
fcljcpbcn/ cn ftonbc geen rapptat gefchicöcn boo2 ben 
negenben martij 1595:* te boeten/ ten tijbe <©oct02 
fïcemua# 23a(Hngtuö en 'ijolianncö Mpttcnbogaect / 
be ^ceteu Staten boenbe ranpo2t ban alle ftaec gebe- 
foigneerbe met €02110110 / boigen# ijaten ïajl/ ’t botaf? 
<0efclj2tft/ «effen# b’anbere/bie ftaet ban ftatc <02cot- 
IBog. befc fafte aengaenbe/ tet ftanben getïeït tomen/ 
befelbe ïjare <©2üot-$Bog* obetlcbetben. ^>it rappo’t 
geftoo2t5ijnbc/ namen b? Heeren ^tatcnbaa*opbe 
rtabolgenöc föcfoluttc: 
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E Staten van Holland en Weft-Vrieiland, geboort 
t rapport van D. Jeremias Baftingius, Profeflbr bec 

1 heologie tot Leyden, en Johannes Uyttenbocraert, «Staten/ 
Dienaer des Goddelijken woords alhier in den Hage, ConImt5ies 
en gefien ’t inhoud vandeverk'aringeenbeantwoor-mngnini8* 
dinge van Cornelius Wiggers , Predicant tot Hoorn >En öprten# 
uyt lijn gefchrifte in ’t korte vervattet, op de poinéten ïl?0ham 
en vragen van wegen den Synode hem voorgehouden; 
aa^r in hy niet eens foude zijn in den gelove met de ker- 0aen t om 
ke Chrifti; hebben goed gevonden en geordonneert, met 
dat om met goede kennifie daer in te doen procederen, S!L 
by den voornoemden Dodfcor Jeremias Baftingius en Jo- 
nannes Uyttenbogaert, ter eerfter gelegentheid, ’t in- 
houden van de voornoemde verklaringe en beantwoor- 
dinge als voren in ’t korte begrepen, den voornoemden 
Cornelius fal werden voorgehouden , en hem afge- 
vraegt, of’t lèlve inhouden fijn meninge is van ’t gunt 
by hem in ’t lange fchriftelijk is overgelevert; en voorts 
met den voornoemden Cornelius fulks te handelen, dat 
hy op alle poindlen differentiael ten beften mach wor¬ 
den onderrecht, en vereenigt met de kerke Chrifti. En 
fo verre ’t felve niet doenlijk fal zijn, en de voornoem¬ 
de Cornelius verklaert fal hebben, ’t voorfz kort begrijp 
lijn meninge en antwoord te zijn, op de vragen hem 
vooi genouden, als boven, ’t felifde by den voornoem¬ 
den Cornelio ondertekent zijnde, alfdan den Heeren 
Staten voorfz o ver te leveren 3 om voorts in der fake ge- 
daen te mogen worden als’t behoort. Gedaeninden 
Hage, onder’t zegel van de Staten voornoemt hier op 
gedrukt, den 9. Martij Anno 1595. Onder ftond, ter 
ordonnantie van de Staten. Getekent C. de Rechtere. 

Hebbende een opgedrukt zegel der Staten van Hol¬ 
land in roden Waffe. 

. ÏHcllie fcfolutic apttenbogaert/ ten fcïbcn tüöe 
m öc bergaöenngc ber Heeren Staten toefenbe / toec^ 
oeaengcfetö; maer \p berfocljtfccnnflantelpft ban 
ve(e CommifTie ontfTagen te mogen toefen/ ombele 
rebenen en öefbjaermffcn bic lp ftacr €, ftlöog, boo2^ 
(leïbe: ban alfo befelbe Heeren «Staten bpftare^e^ 
folutie pcrfïfteerben/ totUenbe bat \p befelbe nafto^ 
men / cn ben Eanbe en ïfterlie bacr in foube btenen/ 
fo gaf ftn baer op ben felben na-mibbag ober be naboP 
genbe ilcgucftc/ bp betodfte ftp alfnocftontflaginge 
ban bic Commiffie berfoeftt ,• maer be Heeren ^ta« 
tenperfïilccrben/ fo upt be Epo(lille te fieni#. 
boo2f5 ffeguede toa# lupbenbe albu#: 

Aen de E. Vermogende Heeren > mijn Heeren de Staten 

van Holland en TVejl-VrieJland. 

GEeftootmoedelijk te kennen Johannes Uyttenbo®^^® 
gaert, Kerken-dienaer alhier in ’s Gravenhaee, tenbaear^ 

dat hy Suppliant fich hoe langs hoe meer grotelijks be- aen be&toe 
fwaert vind in de laft hem by uwe E- delen voor-mid-^tl^atlh 
dag opgeleyd, nopende ’t gefchil gerefen in der kerken nopenbe ös 
van Hoorn, en dat om redenen by hem Suppliant nu fafte ban 
delen voor-middag in uwer E. E. Vergaderinge ver- tijoo^ru 
haelt. En alfo hy Suppliant vaftelijk vertrout, dat u 
E. E. hem boven fijn vermogen niet en fullen begeren 
te befwaren : Bid en verfoekt nochmaels by delen oot- 
moedelijk, datuweE.E. gelieve, fijne voorfz excu- 
fen aennemende, hem van den felven laft te willen ont- 
fiaen, op dat hy fich te beter in fijnordinaris Ampten 
beroepinge,daer mede hy niet dan te veel te doen heeft, 
te beter en tot der Gemey rite Chrifti meefte opbouwin¬ 
ge , quijten mag. Die doende, &c. 

<Op befc ïScgucftc i# gegeben be boïgenbe Epoflille. 

NAdien den Suppliant, fo ten aenfien van de lallen 3Cpofittte' 
fijns dienfts, als dat andere bequame van wegen 

de Kerke in defen gebruykt fouden mogen worden, 
verfocht heeft van den vorderen laft dies aengaende 
ontfiagen te mogen zijn, en andermael daer op heeft 
aengehouden; hebben de Heeren Staten van Holland 
en Weft-VrieOand verklaert, en verklaren by defen „ 
dat fyluyden den Suppliant om redenen, 1b ten dienfte 
van den Lande, als (onderlinge van de Kerke, daer van 
voor defe rey fe niet en hebben konnen ontlatten,nochte 
houden voor geexcufeert; maer verfocht en begeert, 

fijne 
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fijne voornoemde opgeleyde laft en commiffie daer in 
te willen nakomen en helpen effe&ueren. Gedaen in 
den Hageden 9. Martij 1595. Onder ftond, Ter Or¬ 
donnantie van de Staten. Getekent C. de Hechtere. 

HET OPSCHRIFT WAS, 

Eervsaerdigen , Wijf en, Achtbaren feer Dijcretefl, 
Jthannes Uyttenbogaert , Dienaerdes Godde/ijken Woords 

in den Have. 

jtëaetaïfo ftp ftcft cUcnlucïmet fecu «mbetïjaelie/ 
omöegcoteftoariggetij ötcïjpmöte faïtefacïj / folip 
bctftlactöc / ooft tulTcftcn öcpftcn ftoaftclijft toïertr/ 
fo lieböcn öc Éeecen Staten ïjemtotboltucftftenban 
ben fclben laf! gepo?t/ bp Date €.|Bog. IBiffibo/ 
albRblnpbenbe: 

Eerwaerdige, Wijfe feer Difcrete, 

arcaiffitoe \I7 Y hebben u by defen wel willen vermanen, met 
iban öe W D. Jeremias Baftmgius, volgende voorgaende re- 
i&etom’ folutie van de Heeren Staten, te procederen in de fake 
Hggttvan Cornelis Wiggertfz, ten eynde op de vergaderin- 
öeï^eewn ge van de Heren Staten daer af rapport gedaen mach 
S&tatm worden. Hier mede eerwaerdige, wijfe feer difcrete, 
l>ani£ol* qocj Zy met u £, Gefchreven inden Hage den 13. 

gjotjanmjt May 1595. Onder ftond , Ter Ordonnantie van de 
igptiEnbo* Gecommitteerde Raden van de Staten, Getekent 
0am. c. de Rechtere. 

HET O P S C H R I F T W AS, 

Eerwaerdigen, Wijfen feer Difcreten, Johannes Uyt¬ 

tenbogaert, Dienaer des Goddelijker. Woords in den Hage. 

©tci' op 5ijn be boojnocmbe 23dftfngtu$ en aptten* 
bogaect bjebecom ten ttoebenmaeï na 100211 gerept! / 
om ben gefepben laf! te boltteftften ,• maet na rem 
ftcenttcbaneenwe bagen/ niet feonnenbe Comelütm 
tot eentaftctb niet be ftcrfte ober be berfcfttöenbe notnc? 
ten bebiegen / en baer ban aen be leeren Staten 
fjebbenbe geöaett rapport/ i# baet op bp be Zeereu 
Staten genomen fobamge refolutie/ alp te ften ip 
uitbe nabolgenbemiffibc ban Date €. |Bog. ban ben 
10. migufu 159?. aen ben bootnoemben ilpttcnbO' 
gaertgefonöcn/ lupbenbealpbolgt: 

Eerwaerdige, Achtbare , Wijfe feer Difcrete. 

2Ö3icftoatt A Lfoby den Heeren Staten van Holland enWeft- 
iöe Wetom* t\ Vriefland, op hare lefte vergaderinge, gehoort 
mttteerbe >t rapport van D. Jeremias Banftingius en u L. van haer 
iotfanti3" beden befoigne met Cornelio Wiggeri, Kerken-dienaer 
sen üpt* tot Hoorn, verftaen en geordonneert hebben , dat 
KnbogaEW. d’overgeleverde poindten enConfeffie van den voorfz 

Cornehus, en andere Hukken van der zijde van de ker¬ 
ke en den voornoemden Cornelius geëxhibeert, geltelt 
fullen werden in de handen van de Profeffores Teolo- 
gie in d’Univerfiteyt binnen Leyden, enuL. om defel- 
ve t’examineren , daer op den voornoemden Corne- 
lium tebefchrijven, en de fake tot eenigheid te bren¬ 
gen, indien ’tdoenlijk is; indien niet, den Heeren 
Staten van alles te doen rapport, en ook te dienen van 
advijs ; hebben wy, om de refolutie van de Heeren 
Staten voornoemtte doen vorderen en effe&iseren , ge¬ 
fchreven aen de Do&oren en Profeflbren Theologie 
voornoemt, dat fy lieden met uwer L. volgende de 
voorfz refolutie van de Staten, (daer af d’Adle aen 
henlieden is overgefonden , neffens de voorfz Huk¬ 
ken) op Maendag toekomende den 14. defer maend , 
t’famen willen compareren, omdefelvet’examineren, 
en voorts in der faken te procederen in confbrmité van 
defelve refolutie, fulx dat ter aenftaende vergaderinge 
van de Heeren Staten voornoemt, van alles mach 
worden rapport gedaen , en van advijfegedient, ten 
eynde voorts in de fake gedaen mach worden, fulx 
ten meeften dienHe bevonden falworden te behoren. 
Sal uwer L. daerom niet nalaten, hem op Maendag 
toekomende tot Leyden goetstijds te laten vinden, by 
de voornoemde Do&oren en ProfcfToren, op de voorfz 
examinatie en proceduren , en de coramunicatis en 
befoigne van dien te helpen voorderen, tot dienHe van 

(F»1.55.) de kerke en vorderinge Van de voorfz fake. Hier mede 
Eerwaerdige, Achtbare, Wijfe en Difcrete, Godzy 
metuL. Gefchreven in den Hageden lo.Augufli 1^9$. 
Ouder ftond,Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde 
Raden van de Staten.En was ondertekent C. de Rechtere. 

iiatböelerttjtitoag een ^pnobnp öet $oo?b-ïioR 
lanöfer heeften gcljouben binnen Bmffecbam/ toeb 
ften ^pnobo mtcröiftie gebaen Inaö ban toegen be 
heeren Staten/ Ü002 öer felbeu Commtffarifeti / in 
be falie 3tëtggeti en Cacontë (öact ban Dier fal toet; 
ben gcfp20ften) metft02öer te pjoceöetcn s baet ober 
uit ben name beffelben ^pnobi/ be nabolgenbeïSe^ 
monfitantie gep?efenteert bjerbe. 

Aen de E. Heeren Staten van Holland en 

Wef-Vriefland. 

EDele, vermogende en feer voorfienige Heeren, ver- Öcmon» 
tonen met eerbiedmge u E. onderdanige dc Be- öejs^ocjli* 

dienaers des Goddehjken woords en Ouderlingen, tot Igouanöfui 
Amfterdam in de Noord-Hollandfe Synode vergadert, <êpnobi 
hoe fy uit de Commiffie den E. Heeren Gedeputeerde 
by de Geoommitteerde Raden van Holland en Weft- staten/ 
Vriefland den 16. Junij laeftleden medegegeven, met nopenöcö* 
groteblijdfehap verftaen hebben de feer loffelijke me- $oo!nen 
ninge, dieuE.heeft, om te verfien in de fwarighe- 4]Rebni* 
den der gemeenten Gods van Hoorn en Medenblik, blifï / op 
en dat ten meeften dienfte van de kerke. Yan welk |jet 
Chriftelijke voornemen de Remonftranten in den naem ^an daer in 
van alle Noord-Hollandfen gemeyntenuEd. hooglijk nieriere« 
bedanken, biddende den Almachtigen, dat hy daer foltieien. 
toe fijnen Goddehjken zegen wil verlenen, op dat 
uEd.op ’t fpoedigfte mogen uytvoeren , gemerkt de 
lankdurigefwarigheden tot Hoorn en Medenblik door 
verbeydinge, groter en fchadelijker werden. Danalfo 
de Commiffie der voorfz Heeren Gedeputeerde mede¬ 
brengt , dat in de tegenwoordige Noord-Hollandfe 
Synodo niet en foude mogen werden geadvifeert of 
gerefolveert in de fake van Cornelis Wiggerfz en Taco 
Sybrantfz, om redenen daer in verklaert: So hebben 
de Remonftranten tot quijtinge hunnes fchuldigen 
plichts, en ontlaftinge harer confcientie, hoogno¬ 
dig geacht uE. meteerbiedinge te vertonen, hoe dat 
God Almachtig hun als opfienders en voorftanders 
fijner kerke, erpreftelijk en ernftelijk heeft bevolen, 
goede acht te nemen over de gehele kudde, wel¬ 
ke den Sone Gods met fijnen bloede verkregen Wet. so. 
heeft; en dat, om te weren de gene, die tweedracht 
en ergermfte maken tegen de leere, en de gelovige van beef. *17." 
den fodanigen te doen wijken : ’t welke niet en kan ge- <3Iu. 3. - 
fchieden, dan met behoorlijke kenniflë van faken , '5ïcf*I0* 
advijs en goede refolutien, die de kerke na den woor- 
de Gods zijn fchuldich te nemen en uit te voeren. De 
Remonftranten en fagen niet lievers , dan dat fy moch¬ 
ten ontftagen worden van de odieufe proceduren tegen 
dequade Herderen , by aldienfulks kondebeftaen voor 
den Almachtigen Richter: want fy Wel weten en be¬ 
vinden wat ondank, haet, lafteringe en andere fwa- 
righeden men by den onvromen en eenvoudigen daer 
doorbehaelt. Maer overmits de Heere beveelt, dat-2tff. 4. 
men hem boven al fal gehoorfaemzijn, en verklaert , nerf. 19. eh 
dat de Leeraers en Ouderlingen moeten waken over de 5* öeej. 29a 
zielen der gelovigen, als die daer over fware reken- 
fcHap fullen geven: So bidden de Remonftranten met 
aller eerbiedinge, dattetuEd. believegoet te vinden, 
’tgenedeGodfaligeKoningenDavid, Jofaphat, Hif- 
kia en Jofias, in den Ouden Teftamente; en de leer 
machtige en vrome Key feren, Conftantinus Magnus, 
Theodofius, en andere Godvruchtige Keyferen, Ro¬ 
llingen, Vof ften en Overheden in den Nieuwe Tefta¬ 
mente, in geli jke faken na den woorde Gods gedaen 
hebben, als getrouwe Voedfter-Heeren der kerke•• 
dewelke kerkelijke faken door middel, in de tegen¬ 
woordige vergaderinge der Synoden, of immers by 
refolutien der felver, onder haer autoritey t vergadert, 
hebben beleyd, endoenbeleyden; en altijd het finael 
beftuyt laten doen, door en in den fel ven Synoden , 
als haereygentlijk na Gods ordonnantie en der faken 
nature competerende; hopende en vertrouwende dat 
u Ed. meninge infgelijken wefenfal: Gelijk mede dat 
de Remonftranten fullen mogen in de vrefe des Hee- 

veri 
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ren uytvoeren de kerkelijke cenfnre en ftraffe, gelijk 
hun God Almachtig fo hooglijk heeft bevolen. U Ed-• 
is genoegfaem bekent, dat van den Remonftranten, fo 
fy Godeongetrou waren, geen getrouwigheid foude 
zijn te verwachten , tenaenfiendermenfchën. Bidden 
derhalven in aller onderdanigheid, dat de faken op 
voorfz maniere verhandelt zijnde , fy hen voor den 
Heere, na eyfch hunnes ampts, oprechtelijk mogen 
quijtèn : gelijk fy van herten willig en bereyd zijn, 
hen in allen tegens u Ed. als hunne wettelijke Overhe¬ 
den te dragen, als goede en getrouwe onderlaten, na 
den woorde Gods, fchuldig zijn. D’welk doende, fal 
de genadige Heere veroorfaekt worden, fijnen fegen 
over u Ed. regeringe te vermenichvuldigen , tot bewa- 
ringeen ophouwinge fijner kerken, en ten dienfte en 
vorder verloffinge des Vaderlands. 

ipaccö^ccren Stoten p:eft{ïceröcn hp ftarcrc? 
foUitte. 

vDc ^iDfcffoi'cn ®öcoIO(jie en üntf cntegacrt vin 
öaec na lip malftanöeren gdtomcn binnen llcpöeu ben 
t-G^uoufïi/ altoaer fp alle öe fcïptftenban t&p* 

noöup en Co^neïir ïDiggcri oberlefen hebben / en öaa* 
op Ccpndutm berfodjt tot Scpben bn ftcnlupöen te 
totllen berfcftijnen tegen ben zs. öerfelbccjBaeniï/ 
öitöcöc l)p/ en ïuacljtmeöc *D.<©itft ^oogerbeet/ 
en een Statten ^committeert ban öe JlBagtjïtaet 
en ïiethen-raeö ban ^oo:n / refpecttbe om öaec br> 
te 3ijn alp getupgen / en 3ijnöaer ober öe boomocnv 
öe f^ofefforcn mctïjem3Biggerf5 getccöen in mom 
öeltnge conferentie ober öe Uoo?f3 gefclptfcen/ foban 
öe jföooiö-ïtollanöfe ^pnoöe / alsbanljem/ al bol- 
genöe paren lafi, mricr en bcbUenbp ftem niet meer 
lEptgerecpt aio te boren bp bent uptgerccbt toao/ 
uiaer ban in ^eptembn öaec acn bolgenöc rapport to 
geöaen/ öoo: jprancifcum ^fluntum / ^Jeremiam/ 
23nftingitim en ^obannem Hptteubogaert / fo uit 
eesten Imef tot <©elff gcöjuftt bp gjan?lnöjicf3tefmi 
iov cnbiecnabolgt. 

ïFcl-gehoren, Ede/en, ploog-geleerden > IVijfen enfeer 

Voorjienige Haren. 

to'kpofcft ifmV Heeft11E. E. belieft, fo by refolutie in Julio ge- 
farencee ' A nomen, als door brieven aen ons gefonden van 

date den io. Augufti, ons te gebieden, dat wy die 
vföc/e1 fchriften, welke m de fake van Cornelis Wiggenoor 
siictJiran* delen van d’eene en van d’andere zijde gemaekt zijn, 
i£ii/ acn en in eenen bondel vergadert , aen ons overgefon- 
be ftecccn tjen door-lefen en examineren fbuden , en Cor- 
v.in^joi; ndis EFiggerf^ daer van aen te fpreken > en het ver- 
l.inö. fchil, fo’t doenlijk waer, ter neder te leggen, of(fo 

dat niet wilde vallen) wy de fake naerftelijk en god¬ 
vruchtelijk overwogen hebbende , onfe meninge 
u E. E- daer van fbuden verklaren. En alhoewel wy 
liever geilen hadden , dat defe faek door kerkelijke 
proceduten en oordeel bfeflichtet ware geweeft, by 
fo verre lulx door conferentie of onderhandelinge had- 
de konnen gefchieden, dan clatfe tot ons werde ge¬ 
bracht : Nochtans, aengefien u E. E. dit ons opgeleyd 
hebben, op dat wy onle gehoorfaemheid tegen u E. E. 
en onfe getrouwen dienft tegen de kerken, en’t gehe¬ 
le land, om vredeeneenigheid in de waerheyd don¬ 
derhonden, bewijfen fouden, hebben wy het eerfte 
deeluE. M. hevels met alle naerftigheid betrachteten 
volbracht, en hebben ons daer in fo gedragen 3 gelijk 
u E. E. fekerlijk fult verftaen uit het rapport onfer 
waerde mede-broederen Francifco Jumj, Jerm'ueBa- 

Jhngij en Jobannis Uyttenbogacritj, die uit onfen naem 
en met gemeen advijs, uit het midden van ons aen 
uE.E. om defes faeks wille afgevaerdicht zijn. Wat 
wijders het andere deel uwes hevels aengaet, waer in 
ons opgeleyd wort, uE. E. van defe fake ons gevoe¬ 
len te verklaren: , op dat aen d’een zijde wy u E. E. 
billijke begeerte fouden voldoen j en aen d’ander zijde 
onfe belofte en confidentie voor God den Vader en 
den Heere Jefu Chrifto, die de waerheid is, fouden 
quijten; ‘konnen wy niet nalaten u E. E- ons gevoelen 
indefer vöege t’ontdekken, De opinien van CtrneUs 

Wiggtrfo j gelijk defelve jn die fchriften, die u E. E. aen 
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ons hebben over-gefonden, wijtlopig zijn verklaert, 
en van den voornoemden Corndis Wiggerfz, kortelijk 
in fijn laetfte fchrift zy begrepen, namentlijk, van ’t 
Beeld Gods, van de voorjêcbtigbeid Gods , van de Erf- 

fonde, van de weder-oprechtinge des menfeben, vandever- 
kjejinge, van de roepinge die door de Predicatie des Etian- 

gdij gefebied, van den vrye wille, van de goede werken, en 

van de volhardinge; na dat wy van yeder poind met hem 
in 5tvriendelijke gefproken hebben, dunkt ons, dat 
defelve afwijken van den eenparigen regel des Geloofs, 
welke in ’t heylige Woords Gods, of Prophetifche en 
Apoftolife fchriften des Ouden en Nieuwen Tefta- 
mentsachtergelatenis,en dat defelve van de belijde- 
niflè des Geloofs enCatechifmo veel verfchelen, niet 
alleendeferkerken, diein Nederland door Gods ge¬ 
nade gereformeert zijn ; maer ook van de belijde- 
nifle des Geloofs van andere kerken, die in de Chiïften- 
wereld mede gereformeert zijn. Ja wy achten datfe fo (tol. 56.f 
veel verfchelen, dat fy noch met de waerheid des God¬ 
lijken woords, noch met de belijdenifle des Geloofs 
eeniger kerken konnen geconcilieert en. over-een ge¬ 
bracht worden, noch ook fonder grote fchade en eroer- 
niftè in Gods kerke geleert konnen worden. Van welk 
ons gevoelen wy bereyd zijn, feker bewijs en verkla- 
ringe over te leveren, wanneer u E. E. believen fal van 
ons ’t fel ve af te vorderen. 

Dit zijn Welgeboren, Edelen, Hoog-geleerde » 
wijfe, feer vooriienige Heeren > die dingen, welke 
wyuE. E. volgens onfe belofte enampt hadden voor 
te dragen, en bidden God den Vader onfes Heeren 
Jefu Chrifti, die den God der waerheid en eenigheid 
is, dat hy uE.E. met dit loflijke en heylfaem werk 
der waerheid eneenigheid beiich zijnde, overvloede¬ 
lijk fegene, uwe raedflagen regere, en uwe hande¬ 
lingen voorfpoedig maken, tot fijns naems eere en fijner 
kerken, en des ganlchen lands welvaren in Chrifto 
Jclu. Uyt Leyden des Woensdaegs den 6. September 
i 595". U E. E. Alder-dienftwilligfte Dienaren, Fran- 

cifcus Jmius, Lucas Trdcatius, Francifcus Gomarus , 
Jeremias Bajlingius , Johanncs Ujttenbogaert. 

m Eatijnö ©jtgtnccl heeft Co^nehuö meöe m 
fijn hoeft gemfereect jpolto ? 84. lk>tcr op is lm öe Poou 
i loemöe l^ccrcn Staten gePolcljt befe refolutie. 

T-Er voorfz vergaderinge is by de Heeren Dofto-^uatï 

ren Francifcus Junius, Jeremias Baftingius, Pro-refolutien 
feflbrender Theologie in deUnivbrfiteyttot Leyden, beeï^recen 
en Johannes Uyttenbogaert , Kerken-dienaer alhier 
indenHage, rapport gedaen van haergebefoigneer-^”^”06 
de metCornelio Wiggeri, Predicant tot Hoorn, con-uan 
form de refolutie in de lefte dagvaert genomen, eni^oojit/ 
overgelevert bygefchrifte haerlieden advijs; daer op 
na deliberatie gerefolveert is, dat de voorfz Corneliusgenomen 
Wiggeri byde Gecommitteerde Raden alhier in den öm kS. 

Hagebefchreven en onderrecht fal werden, Dat 
Heeren Staten verftaen dat een Predicant > profejjie ma^en-1^' 

de van te leeren de Gereformeerde Religie in defe landen 

aengenomen, hem voor-al in eenigheyt van Leere met de an¬ 

dere Kjrken-dienaers moet houden. Enfohy in verfchey- 
den poinóten verhaelt in ’t voorfz advijs, hem tot noch 
toe met de andere Kerken-dienaers in 5t gevoelen van 
de gereformeerde kerken niet en heeft begeert te con¬ 
formeren ; dat hem daerom belaft fal worden binnen 
fekeren tijd te prefigeren ■> nader te bedenken, met 
God den Heere te raed te gaen, binnen den felven tijd 
aen de voorfz Profefforen en Kerken-dienaer te verkla¬ 
ren, ofhyhem inde voorfz poin£ten met de aenge¬ 
nomen leere alhier begeert te conformeren, of fijnen 
dienft te verlaten. En fo hy middelertijd, en geduu- 
rende fijne deliberatie, foude verftaen tepredikken, 
en het Ampt van een Kerken-Dienaer van de Gerefor¬ 
meerde kerke te bedienen, dat hy hem fal hebben te 
wachten van fijn contrarie gevoelen in Predicatien, 
gefchriften en anderiïns te openen of te defenderen: 
Op dat alle fchcuringe en divifu in de Gereformeerde kerpen 

mach werden geween, gelijk de meninge van de Heeren Sta¬ 

ten is defelve te weren. En is voorts goet gevonden, dat 
Johannes Uyttenbogaert hem voor eenige dagen bin¬ 
nen Hoorn lal vinden, fo om den voornoemde Cor- 

nelium 
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nelium tot conformiteyt te induceren, als ook om die 
van de Kerken-raed en anderen wel t’informeren, en 
van gelijken de Gemeente met alle moderatie te onder¬ 

richten. 
Zijn in de voorfz Vergaderinge gehoort Arnoldus 

Cornelij, Petrus Plancius, en Johannes Mattifms Ker- 
ken-dienaers , Gecommitteerde van de Zuyd-Hol- 
landfeen Noord-Hollandfe Synoden reipedive, en is 
by monde van Plantio verhael gedaen , fo van de fake 
Cornelij Wiggeri, als Taconis Sibrandi, en daer op 
fchriftelijke Remonftrantie overgelevei t van de fwa- 
righeden , die dagelijks ontftaen uyt de proceduren der 
Dopers, in’t ftuk van deEcht-mijdinge : Item, van 
de Sub-Regent Bertius , welke poinden gerefol- 

veert is. 
Eerft aerigaende de fake Cornelij Wiggeri, datge- 

perfifteert word by de refolutie hier voren geftelt. 
Roerende de fake Taconis Sibrandi, datmen niet en 

verftaet dat fijne beroepinge vorder gecontroverteert 
fal worden f maer dat fijne overgeleverde Confeflie fal 
geftelt worden in handen Baftingij en Uyttenbogaert, 
om defelve t’examineren, en mijn Heeren de Staten 
ter naefter dagvaert adviferen, of defelve niet en is con¬ 
form het gevoelen der Kerken. 

Op de proceduren der Weder-dopers is verftaen, 
datmen het Concept van den Placcate , tegens de¬ 
felve proceduren , fal fenden aen den Hove Pro- 
vinciael , om daer op te hebben haer advijs , ten 
eynde daer op ter naefter dag-vaert gelet en ge¬ 
daen mag worden na behoren. Onder ftond , Ge- 
extraheert uyt de Refolutien van de E. Heeren Sta¬ 
ten van Holland en Weft-Vrieftand , genomen in 
hare E. vergaderinge in den Hage , begonft den j. 
en geëynd den ió. September 1595- En nacollatieis 
daer mede bevonden t’accorderen. Ondertekent C. de 

Recbttre. 

apttcnöcgaert ötfficnlteeite foeöei’om öefeCom* 
mlflïe/ en trilapeecöe fijn vepfe op ^oojn/ tot öat 
Cojncliuö ontboöcn en gef)002t fouöc 3ijn boo2 öe 
<2. €. ijccreti <©cconimtttceröe Haften, maec 
3©tggccf5 UcrfdpePen jijnöe tegen öen feften <0cto- 
fcatö/ om in ben Ejtage te Pcrfdjijnen/ en quant 
niet/ fid) boenbc etetifeten aio onbequaem tot bc 
renfe/ boo2 tnbtfpofttle • en bebe baet na boo2be 
«Bcfceputeetöe bet ^tebe ®)oo2n / in bc bergabc? 
rtnge bet Q. Ij. Staten obedebeten be Hcimn-' 
fltantte / met fijn epgen Ijanb gefd)2eben / baer 
ban Coppe piet bolgt / bic ooit gebonben Pjc2b 
in fijn boeit folio 389. en io lupbenbe albuo : 

jien mijn Heeren de Staten van Holland en H’ejl- 
Vriefland. 

JBemen* ’p' Dele,' Vermogende Heeren, mijne forge is niet, 
OanvEoi. bet advijs der Profefloren , welke u E. E. 
mliffWie* overgelevert is , den refpeft fal hebben van een op- 
Bttfjacnberecht vonniffe , dat tuftchen my en die van den Sy- 
J^.^taten/node, belangende onfe onderlinge verfchil, uytge- 
Setaöbtjg geven zy; om dat het bekent is , datfe ’t felve haer 

advijs van wat anders , dan van *t gene d’eygent- 
ftfloten. lijke queftie was , ook fine ordine judiciario , en tot 

hun eygen profijt uytgegeven hebben. Namentlijk, 
die van den Synode hebben my in de poindten diffe- 
rentiael, in ’t voorfz advijs benoemt, noyt om d’ey- 
gentlijke forme van mijn Leere , fo als die in mijn 
Schriften was voorgeftelt ; maer alleen met argliftige 
calomnien befchuldigt, en de Profefloren hebben de 
fulke hareboolheid ganfehelijkverfwegen, en hebben 
haer advijs geformeert van de forme van mijn Lee¬ 
re. Sy hebben (fegge ik) ’t felve advijs geformeert, 
fonder eerft van die van den Synode gevordert te 
hebben de behoorlijke tegenftellinge van defelve 
mijne Leere , en de wederlegginge van de fonda¬ 
menten , daer op fy beruftende is; en dan noch ner¬ 
gens anders toe , om te juftificeren hare opinie of 
gefintheid in de differentiale poindten , fo fy defel¬ 
ve al van te voren in haer preleEhonibus & dijf>ulationi- 
las Tbeologicis, &c. uytgegeven hadden. 

Maer dit is ’t gene waer voor ik achte dat uwe 
E. E. ’t felve advijs fullen willen houden; te weten, 

IV. Deel. 

dat het eene nieuwe befchuldinge zy , daer in de 
Profefloren op een beter wijfe, dan die van den Sy¬ 
node, dat is, niet met calomnien, maer om d’eyge- 

e poindten mijner Leere, my voor uwe E. E. heb- 
en willen betrekken. In’t felve haer advijs of nieu¬ 

we befchuldinge, prefenferen fy , datfe ter belaftin- 
ge van uwe E. E. willen bereyd zijn, om te verkla¬ 
ren en te bewijfen (’t gene fy my daer in opgelegt 
hebben) dat mijn Leere in alle differentiale poindten, 
in ’t felve advijs opgenoemt zijnde , ftrijdet tegen 
Gods Woort en d’Analogie des Geloofs, &c. Doch 
fy hebben in ’t felve hare advijs niet benoemt ofuyt- 
gedrukt, hoe vele en hoedanig de ftukken van dele 
tegenftrijdinge zijn , in eenen yegelijken differentia¬ 
len poin<ft. Noch fy en hebben daer in niet uytgegeven 
en voorgeftelt hare Antithefes, en de wederlegginge 
tegens de Propofitien en fondamenten van mijne Leere; 
fonder welke dingen de queftie of dat verfchil alfo 
ganfeh verborgen blijft, dat het niet mogelijk is, noch 
voor devoorfienigheid van uwe E. E. om defelve hare 
befchuldinge t’onderfcheyden , hoe groot of kleyn, 
gerechtig of ongerechtig fy is; noch voor my , om daer 
op eenige defenlïe of verantwoordinge te konnen doen, 
(een exempel van doen, ’t welke van gene loffelijken 
Academie ter handen genomen geweeft is.) So verfoe- 
ke is mits defen aen u E. E. dat den Profefloren de bela- 
ftinge gedaen Worden, om te moeten (tot bewijs en 
verklaringe van defelve hare nieuwe befchuldingejde ti- 
tulen in dien opgenoemt refumeren, en uyt mijne fchrif- 
ten en uyt den korten Extra&, welke daer uyt getrok¬ 
ken is, aenwijfinge doen, wat en hoe vele Propofi¬ 
tien dat het zijn, die in eenen yegelijken differentialen 
poinft (na haren fin) foude mogen tegen Gods woord 
en d’Analogie ftrijden ; en hier beneffens, om tegens 
defelve Propofitien te moeten fchriftelijk overleveren 
hare Antithefis of tegen- Propofitien, en te moeten we¬ 
derleggen de fondamenten, op dewelke zijn beruften¬ 
de de Propofitien controvers, in de voornoemde mijne 
Schriften en Extraö: uytgegeven zijnde. Verfoeke inf- 
gelijken mede, dat daer na my van uwe E. E. gegunt 
worden, om te mogen defelve hare Antithefes refute- 
ren, en de behoorlijke falvatie van de Leere en van de 
fondamenten van mijn Propofitien tegens hare berifpin- 
gen volbrengen, en wederom voor de Vergaderinge 
van uwe E. E. inbrengen. 

Edele, Vermogende Heeren, ik late hierna te feg- 
gen, hoeonwaerachtig 't felve advijs of nieuwe be¬ 
fchuldinge der Profefloren zy, ’t welk namaels bli jken 
fal, wanneer fy ’t bewijs van dien fullen ingebracht 
hebben, en ik mijne beantwoordinge daer op fal mo¬ 
gen doen. Ik moet alhier fpreken van de voornoemde (fol. 
forme, daer in fy ’t felve advijs , welke uwe E. E. 
geprefenteert is, toegeftelt hebben, en mede van de 
fondamenten, daer op ’t felve vanhengefondeertis, 
op dat u E. E. de confpiratie, welke fy met die van 
den Synode tegens mijn perfoon gemaekt hebben, 
en de liften welke fygebruyken, en mede haren haet 
die fy tegen de fake des verfchils dragen, bekent 
moge worden. Ten eerften , fo veel de forme aen- 
gaet, datfe hebben willen, (gelijk te voren geklaegt 
is) ’t felve hare advijs van eene andere fake formeren, 
dan daerom de queftie was. ’T felve is gedaen, om de 
fchandelijke calomnien, welke die van den Synode in 
hare befchuldinge tegens my,voor uwe E.E.ingebracht 
hebben , te bedekken, op dat fy, die fuiken mifdaed be¬ 
dreven hadden, foude mogên hier door ontgaen de 
rechtvaerdige berifpinge, welke hen ftonde van d’auto- 
ritey t en macht van uwe E. E. te verwachten, en op dat 
ik de behoorlijke juftificatie tegens hare befchuldinge 
foude moeten derven. Wederom, datfe de voornoemde 
benoeminge van de ftukken der tegenftrijdinge uyt dit** 
haer advijs hebben laten uyt blijven, ’tfelve is gedaen. 
om uwe E. E. het bedenken te doen hebben, dat onder 
myberuftenfulke dwalingen, als daerom die van den 
Synode my oneerbaerlijken door calomnie by uwe E.E. 
befchuldigt hadden, en om defelve calomniateurs hun 
oude reputatie by uwe E. E. te doen behouden. Ten 
laetften, datfe de voornoemde Antithefes en d’uytleg- 
ginge van de poindten mijner Leere, in ’t felve hare ad¬ 
vijs niet hebben ingefchreven; ’t felve is gedaen.om dat¬ 
fe hen gefchaemt hebben, den Statum ofden ftand des 

<5 ver- 
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verfchils, welke is (eygentlijk te feggen) alleen om 
’t verftand of uytlegginge van de beloftenifle des ver 
bonds, als die in alle de differentiale poimften, wel¬ 
ke in’t felve advijs opgenoemt zijn, bevonden word 
Curd» >ei te weien , en van henluyden allo verklaert 
word, datfe alleen eenigen van de kinderen der bond¬ 
genoten toebehoort, &c. in de Vergaderinge van uwe 
É. E. voor teftellen. Op dat ik niet en fegge, datfe na 
’t exempel van de Pharifeeze en Paufelijke kerken , hen 
niet hebben willen achten gehouden te zijn, om voor 
u we E. E. competente rekenfehap te geven van dit hare 
advijs of befchuldinge > en datfe hier in hebben gefocht, 
niet alleen my de middelen en vry heid van mijne defen- 
fie of verant woordinget’ondergaen; maerook u E. E. 
autoriteyt en macht te misbruyken in ’t executeren van 
de conclufie, dewelke fy in ’t felve advijs genomen of 
bedoren hebben ; ja datfe in defe forme van hare eerfte 
advijs (als hun gegunt foude weien op ’t felve advijs het 
gene fy begeren) hebben gefocht een onveranderlijke 
Wet te maken, om tegen te ftaenent’onderdrukken 
de beftraffingen, die tegens d’andere ongeregelthe- 
den , van haer kerken gebruykt > fullen géinftitueért 
mogen werden. 

Ten anderen , fo vele de fondamenten van haer ad- 

en is als noch , op dat de vervallen Kerke wederom tot 
de luyverheid harer eerde Apoftolife inftellinge en be- 
ginfelen geholpen werde : daerpm moet ons daer in 
toegeftaen worden en vry blijven , d’onderfoekinge en 
het onderfcheyd, op dat alles wat fodanig niet is, als 
d’Apoftolife waérheid, verworpen en uyt het gebruyk 
gebracht worde. Ja de queftie is tegenwoordig tuflehen 
haer en my , of ook de voornoemde Confeflfe, Cate- 
chifmus en forme van de Reformatie, welke als nu te 
defen tijde gefien word, over-al en in alles met d’Ana- 
logife of rechtmatige verklaringe van Godes Woord 
over-een komt. Ik fwijge nu noch, dat het felfsden 
Profeflbren niet onbekent mag wefen (’t gene te voren 
aengeroert is) dat defelve Cpnfeflie, Catechifmus, en 
de formele oeffeninge der gefeyde Reformatie voor¬ 
noemt , in de gecontroverteerde poinften van onfe 
queftie ïodanig zijn, datie niet alleen fomtijdsj maer 
meeftendee! te famen my en henluyden , als zijnde 
mijne beichuldigers en tegenfprekers , toeftemmen ; 
en dat de propooften aen weder-zijden daer uyt kon- 
neri bewefen worden, daerom effen vele zijn te ach¬ 
ten , als de Regula lesbia in probandis ArcbijtBurit. 
Somma, dat de ProfefToren haer voornoemde befchul¬ 
dinge aennemen te willen bewi jfen met defe voornoem- 
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vijs of befchuldingeaengaet, fy fonderen defelve on ! de menfehelijke dingen, dat en foude geen bewijfen 
tweederley bewijs, te weten , op Gods Wöord en j zdn-> maer woorden fonder gewichte van faken uyt- 
d’Analogiedesgeioofs, en dan noch op de Nederland -' — -•>, — 1 - - r ' 

feConfeliie, Catechifmus, en op de forme van de Re¬ 
formatie , dewelke in defen tijd gelien word. Ik fegge 
met den Apoftel, die my oordeelt dat is de Heere, en 
en achte niet veel op dat oordeel van eenen menfehe- 
lijkendag; daerom fubmittere of onderwerpe ik my 
gaerne onder het oordeel van Gods Woord, als ’t fel ve 
na d’Analogie des Geloofs verklaert fal mogen zijn. 
Maer op’t gene dat fy defelve hare befchuldinge fon- 
deren op d’andere voorbenoemde dingen (hoewel de- 
lelve alle fodanig zijn, dat ook mijn Leere, daer van 
haer leggen is, datfe tegens die alle ftrijdet, daer me¬ 
de rijkelijk kan bewefen worden) fegge ik, dat fulks 

gieten j of op dat ik duydehjker fegge, het onfekere 
met onfekere beveftigen. 

Edele, Vermogende Heeren, het is recht voor my, 
dat ik tegens fuiken forme van ’t advijs der Profeflbren , 
aen uwe E. E. de voorfz dingen verfoeke; nademael 
het kennelijk is, dat de queftie tuffehen haer enmy, 
dewelke (gelijk te voren geleyd is, en fy felfe hen uyt 
de conferentie tot Leyden indachtig moeten houden) 
beftaet, om ’t rechte verftand van de beloftenifle des 
Veijbonds, en in haer begrijpt d’Analogie des Geloofs, 
dat is, de rechtmatigheid van de verklaringe van Gods 
woord in’t ftuk der Leere, van degemeenfehapder 
laligheid, over-een komt met uwer E. E. Goddelijke 

niet waerdig is om daer op f antwoorden; namentli j k , ] oeroepinge; ’t welke is, verwaerders te wefen van bey 
of fy fullen moeten feggen, dat in defelve dingen zijn ! de de tafelen der Wet. Hier beneffens ook openbaer is, 
’t felve dat in Gods Woord is, en het fal alfdan niet van ! dat alle menfehen die met eenigerhande befchuldinge 
node wefen, defelve dingen tot een bewijs van haer j befwaert werden, (na Gods wille) aen hare wettelijke 
befchuldinge in te trekken. Of fy fullen moeten feg- i Overheden verhoeken, en ook bekomen , dikmaels in 
gen, dat daer in wat befonders zy, ’t welke in Gods j faken van kleyne importantie, fulks als ik aen uE. E. 
Woord niet en is, en het fal alfdankrachfeloos zijn, in defe grootwichtige fake ben verfoekende ; en dat 
het bewijs dat daer uyt genomen word. En op dat ik : de Martelaren die onder de PaufelijkeTyrannije,na het 
de fake van dit haer laetfte fondament naerftelijk voor jbefluyt der Conciliën of Synoden, en by’tadvjjsder 
oogen ftelle, het is u E. ,E. kennelijk, dat mede de Scholen veroordeelt geworden zijn , ’t felve (tegen 
voorftanders van de Paufelijke Secfte, hen beroepen in , Gods wille) geweygert is ; ja een yegelijk belijden 
de befchuldinge, welke fy tegens ons zijn makende, i moet, dat de forme van doen in gefchillen, niet en 
op de belijdeniflè van hare Kerke, ongetwijfelt ook; behoort een partye eygen te zijn, maer beyden ge- 
op hare Catechetijke boeken, dewelke fy beneffens en 
na ’t exempel van den onfen hebben gefmedet (hoewel 
fy defelve noch in de Kerke niet gebracht hebben ge¬ 
lijk wy) en op de gebruykelijke oeffeninge van hun 
Kerken-dienft. ’T gene dat wy noodfakelijken van 
hunliedenvereyfehen (zijnde, datfe hareganfche Le- 
re fullen moeten bewijfen t’accorderen met d’Analo- 
gife verklaringe van Gods woord; en datfe fonder de¬ 
fen , hen fullen moeten mijden ons te belaften, om haer 
Leere te moeten approberen , en d’eenigheid varrhaer 
Kerke mede onderhouden) fulx ftaet ook defe mijne 
nieuwe befchuldigers toe , om te moeten doen. De 
Nederlandfe Confeffie , gelijk ook de Catechifmus, 
welke wy fo nieuweling gefmedet hebben, mag men 
niet toe-eygenen den H. Geeft , als of fy deSchrifture 
waren, (al is ’t datfe by ons in de plaetfe van dien ge¬ 
bruykt worden) maer men moet defelve den menfehen 
toe-eygenen, als een verklaringe en uytlegginge over 
de Leere der H. Schrifture, en onfen fin of herte en kan 
in de Leere der felve niet buyten twijfel ftaen, anders 
dan in ’t gene dat met Gods Woord en met d’Analogie 
des Geloofs over-een komt : En wat belangt de Re¬ 
formatie, ’t is v/el te prijfen, dat defelve in defe Ne¬ 
derlanden, door d’arbeyd van geleerde mannen, en 
onder de faveur en met befcherminge van hoge en lage 

meen ; en niet toegeftaen kan werden, dat de gene die 
eyfeher is, vonnis of getuygeniflè in fijne fake foude 
mogen geven. 

Het is behoorlijk voormy (fegge ik) dat ik, in het 
gene dat aengaet het bewijs; tot welken hen de Pro¬ 
feflbren in dele hare nieuwe befchuldinge beroepen, 
defe hope hebbe, datuweE.E. hen belaften fullen, 
om t’overfien en te vergeten ’t bewijs van den menfehe- 
lijken dag, der tegenfti ijdige opinien, welke haer open¬ 
baren in de Nederlandfe Confellie, in de Catechifmo, 
en in de formele oeffeninge van de gefeyde Reforma¬ 
tie , en hen alleen te moeten behelpen met d’Analogife 
of rechtmatige verklaringe van Gods heylige eenfor- 
mige woord. Overmits de blijkende adminiftratie van 
uweE.E.regeringe, gedurende den tijd van defe Re¬ 
formatie , te befchouwen gegeven heeft, dat uwe E. E. 
voornemen zy, de Leere der Kerken, welke geefte- 
Iijk is, niet na de woorden van menfehelijke wijlheid; 
maer na de woorden die van den Geeft geleert zijn, als 
’t Geeftelijke na’t Geeftelijke te doen onderfcheyden en 
geoordeeit worden. Welke finguliere en eygentlijke 
deagt van u E. E. regeringe, alfo fy eene feer loffelijke 
uytnementheid is, defelve uwe regeringe onderfchey- 
dende van de voorgaende Paufelijke boofheid en tyran- 
nije, waer door d’Onderdanen van uwe E. E.de vryheid 

Overheden, aengevangen is : dan ten volgt hier uyt j der confcientie bekomen , om na de waerheid van Gods 
niet, datmen hierom de forme, daer toe defelve ge- heylige woord,fonder alle periculen en angft van verlies 
bracht is, flechtelijk fonder toedoen of afdoen moet der goederen en des levens te mogen leven : fobidde 
onderhouden. Het eynde van allen defen is geweeft, ik God den Vader onfes Heeren Jefu Chrifti, dat hy 

defelve 
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defelve regeringe door fijn genade en goetheid , langs 
fo meer beveftige en voorfpoedig make, tot lof van 
fijnen heyligen name , en tot faligheid onfer zie¬ 
len , Amen. Onder ftond , U E. E. dienftwil- 
lige Onderdanige. En was ondertekent Cornelius Wig- 

gm. 

Jlöfl) hjccöe ter fdbcrtijöobcrfïelebertcencanïje- 
rc i'ïamnütantte / onbcrtcltcnt hp Clement Blar- 
tenfó en €o:ndtö IBepnertf?/ fcenbe tot bier tijb 
;peötcantcn tot Doorn/ mttögaberö eenige «Oubec- 
ümjenaibaer/ bienenbe tot bcrfcljoninge ban 3Btg- 
gerf3 / enberfoeb om in ’t jïufcbanöe$>)cbcftmatic 
niette Ijooij gesperft te maten. 

Mijn Heer02, 

jProon* A Llioewel wy vaftelijk hadden voorgenomen om 
Rar;t2 tl bemand anders dan Kerkelijke vei gaderingen on- 
ïfwaft«Cn Cen nood te klagen , Belangende de differenten, gere- 
tau i)oc:n (en taflehen den Synodum ter eenre, en Cornefis Wig- 
atnoe gerfz perfone ter andere zijde, opgerokt door fekere 
%L'aim psrfonen, dewelke wy wel hadden verhoopt door 
tuil njob lankmoedigheid wederom te brengen tot de oude vre- 
ïanö. de en eenigheid : Nochtans dewijle wy bevinden, dat 
(tol.58) aj]e onf^n arbeyd vergeefs is, dewijle defelve perfo- 

nen fonderlinge gefterkt worden door de refolutien der 
• Synoden, eerft dat tot Alkmaer is gehouden , daer 

defelve hebben durven befluy ten, dat Cornelius voor¬ 
noemt onfuyver in de Leere der waerheidGods was. 
Tonder nochtans fijne fchriften wel geexamineert, ja 
naulijk* gelefen te hebben : als ook daerna tot Haer- 
lem en daer aenvolgende, daer fy den Statum ejueftio- 

r.is fochten te veranderen, trekkende uyt fijne fchrif¬ 
ten eenige calommen en fallacien (gelijk Cornelius hem 
hier over feer beklaegtj welke fy nochtans in de Stad, 
onder 't gemene volk ftroyden , als zijnde Cornelius 
gevoelen, daer het henlieden niettemin door uE.E. 
Gecommitteerde verboden was te ftroyen , waer door 
het vuur des tweedrachts te groter geworden is , het 
welke wy wel hadden verhoopt op nieus gefmoort 
te fullen worden, door de mondelinge conferentie, 
welke tuffehen hem en de Profeflbris Theologie door 
u E. E. beleyd is gehouden, in welke collatie de voorfz 
Profeffores wel verftaende waren de calomnien en fal¬ 
lacien voorgeroert, feggende geen different re we- 
fen, dan in het ftuk van de Predeftinatie met den aen- 
kleven van dien, gelijk wy fulks uyt onfen Gefanten, 
daer by zijnde, wel hebben verftaen. Maer alfo wy 
nu ook verftaen hebben, dat haer advijs voor u E. E. 
alfulksisgeweeft, dat de Leere Cornelij (in dat deel 
voorgeroert) niet wel moge vereenigt, noch fonder 
grote argernifïè geleert worden in cie Kerke Gods, 
fonder datfèeens mentie hebben gemaekt van de fchuld 
of feylen des Synodi voorgeroert; fo is wederom hier 
door den twift groter geworden , dewijle fommige 
notabele perfonen haer niet hebben gefchaemtdoor de 
Stad om te dragen aldufdanigen Pafquil, daer van de 
copye u E. E. luier nevens vertoont wort, waer door 
fy dan tot merkelijke fcheuringe in de Kerke arbey- 
aende zijn. Want behalven andere valfche woorden 
die daer in ftaen, fo is doch de conclufie een lafter¬ 
lijke calomnie, welke wy by defen betuygen , de da¬ 
gen onfeslevens noch in fijne fchriften bevonden, noch 
uyt fijne Predicatien oytgehoort te hebben. Allo het 
dan, mijne E. Heeren, ook genoegfaem blijkt uyt al¬ 
le de fchriften Cornelij , en byfonder uyt dit laetfte 
aenuweE. gefonden, dat alle die queftien zijnfpruy- 
tende uyt de algemene beloftenifle Gods, eertijts Adam 
in den Paradi jfe gedaen , en daer na met Abraham ver- 
nieut, dewelke Cornelius fuftineert te behoren tot de 
gelovige ouderen en hare kinderen in Linea defcendenti; 
gelijk wy ook by defen belijden, dat het felve alhier in 
der Kerken opentlijk in de Predicatien is geleert alle 
ti jd van ’t begin der Reformatie, als wefende het eeni ¬ 
ge fondament en fteunfel der hope en faligheid van alle 
gelovigen en hare kinderen, ja ook het eenige fonda¬ 
ment van den Kinderdoop : want fonder die alge¬ 
mene beloftenifle het onmogelijk is den Kinderdoop 
tegen onfewederpartyen tebefchermen : Ja, diebe- 
loftcnifTe weg ge voert zijnde, ’t zy in ’t geheel, ’tzy 

IV. Deel. 

ten deel, fo fullen daer uyt grouwelijke abfcrdum moe¬ 
ten volgen. 

So verfoeken wy ootmoediglijk aen uwe E. dat doch 
niemand befwaert en werde met alfulke Wet van de 
Leere der Predeftinatie, waer door defelve algemene 
beloftenifle foude tegen-gefproken worden, en den 
Kinderdoop pericliteren, het welke gefchied (feggen 
wy) alfmen defelve abfolutelijkleydopdengelovigen 
en haren zaden, feggende daer by , mijne E Heeren , 
onder corredie, dat die fake wel zy te vereer,igen, te 
weten , wanneer den eenen den anderen laet in defe 
fake ongemolefteertenongeblameert, gelijk felfs het 
Synodus tot Edam Anno 1591. gehouden, met Corne- 
lio in eenige differentiale poir.den van de gebeden was 
veraccordeert, ongemoeyt te laten, gelijk ook we¬ 
derom onfeGefar,ten, die beneffensCorr.eliototLey- 
den by de Collatie geweeft zijn , hem hadden Vera¬ 
dem van wegen hare principalen, om de Profefioren 
aen te bieden alfulken Collatie als voren verhaelt is, 
het welke hy Cornelis gaerne gedaen heeft, en hen¬ 
lieden aengedient; het welke wy , om de fcheuringe 
te verhoeden, en om der vrede wille, van gantfeher 
herten wel gehoopt hadden. Want men behoord nie¬ 
mand in defe fake van de Predeftinatie fo te perflèn 
en befwaren , datmen even fo hoog daer van foude 
moeten gevoelen als Calvijn en Beza, dewijl het feker 
is, dat alle geleerden fulks niet gedaen hebben; maer 
h,ebben d’eene meer, en d’ander hoger daer van ge¬ 
voelt, gefchrevenen geleert, nochtans malkanderen 
daerom niet voor valfch en onfuyver gecondemneertj 
maer d’eene den anderen in der liefde verdragen, be¬ 
houdende t’famen dat eenige fondament Chriftum Je- 
fum, daer op fy timmeren en bouwen Gout, Silver 
en Edele gefteenten, na Pauli Leere , om alfo het 
Koninkrijke Chrifti Jefli te ftichten en te bouwen in 
vrede, tot lof en prijs van Gods H. name, en faligheid 
der toehoorderen. En belangende de algemene belof¬ 
tenifle, fo is £. nno M90. in den Synode tot Hoorn ge¬ 
houden , eendrachtelijk gerefolveert, fonder yemands 
tegenfpreken, datmen daer by foude blijven, gelijk 
ook op defelve tijd verfchil van de Leere der Predefti¬ 
natie gcrefen zijnde , geaccordeert is eenen Dienaer 
van Valkoog by die fbete verklaringe Bullingeri te blij¬ 
ven, Toekende alfo de meefte ruft enftichtinge fijner 
Gemeente. En verfoeken daerom ootmoedig , dat 
mijne E. Heeren believe alfulke conciliatie of dier¬ 
gelijken te willen maken en mainteneren, als niet al¬ 
leen accorderende met Gods H. Woord, datmen tot 
matigheid en ftichtinge gevoele , maer na vele an¬ 
dere exempelen hier voren verhaelt, dit doende, &c. 
Was ondertekent, TViggert Janf\ in de No/, Jan Hen- 

dnkj\ , Clc’Tjcns Martini , Cornelis Meynardi , Dirl^ 

Pieterf^y Ysbrant Cornelifo, Gerbrant Gerbrantfcy Bard 

Olferfo, en ’t merk van Jdis Gijsbertfo. 

VAn het beeld Gods leert Cornelius ftrijdende din¬ 
gen , te weten, dat het beeld Gods in den menfche 

natuurlijk is, en dat het een onvernatuurlijke fchen- 
kingeGods is. 

Van de dood gebruykt hy fekere vreemde fpreuken, 
die nochtans geen grote fwadgheid hebben. 

Van de vooriienigheid Gods wil hy niet toelaten , 
dat God goed en qnaed ordineert, dat is, byfljnfchik- 
kinge laet gefchieden. 

Van d’Erf-fonde heeft hy vele vreemde diftinduien, 
by gene Schrijvers bekent, leggende,' dat niemand om 
d'Erf-fonde, maer alleenlijk om de eygen dadelijks 
Tonden geftraft werd. 

Van de vernieuwinge des menfehen, feyd hy, dat 
God den menfche in Adam, als den ftruykdes men- 
fchelijkengefiaclits, wederom opgerecht heeft; niet 
tegenftaende dat hy moet bekennen , datter geen Ta¬ 
ligheid is fonder gelove, het welke God niet allen men¬ 
fehen dadelijk geeft. 

Van deVerkiefirge ftelthy caufèn, dat alle andere 
ejfeBus dellen, en feyd datfe alle verkoren zijn die daer 
volftandig blijven in goede werken. 

Vandevoihardinge, feydhy, dat die oprechte kin¬ 
deren Gods geworden zijn, ook mogen vervallen, daer 
nochtans God feyd, dat niemand hem den fijnen en 
mag onttrekken. 

©ft ttffjct 
RafQuit 
Daec ban 
in ÖCÖÜ0J3 
08cni3c 
demon* 
Ihantie 
tacjti ttzte 
Ijaett. ^ 

<0 2 Uyt 
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Uyt defe Leere Corndij word onfe Taligheid in twij*- 

fei getrokken , onfe macht veel te veel toegefchreven, 
onfe goede werken veel te hoog geltelt : Infomma, 
fijn leere is een fondament gevende van de Paufelijke 
verdienden, en een onverdragelijke blafphemie tegen 
het lijden Chrifti. 

den, ten ware dat hy ons daer toe oorfake gegeven 
hadde, feggende; dat hy ons fulx nimmermeer foude 
toeftaen , overmits dat indien hy fulks toeftonde, vele 
andere ftukken fijner Leere louden moeten vallen. 
Hieromvraegdenwyhem, wat hy verftonddoorliet 
beeld Gods? Hy antwoorde, dat hy daer door, fo> 

_ r. . v vee^ de nature des verftands aengink , verftond de 
3£toI)CÖöcn irht ben name ÖC3 ïtcrhen-rtietlö nen öe kenniffedes waren rechtvaerdigen Gods. Hier uyt ar- 

itJgtftl)2Cj3etl / toilCJJfClJCtttlCbtlHCffp gumentëerden wy aldus : In den welkeneenige ken- 
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toe! fliïjc jbiffien hebben gcfonüen aen öefefmgiiltcre 
perfonen/ om bit tc fïropen : sDefetoe fjeöBen on# 
toat tixujffeladjttg gennttoöenö / aiöuö tnfpectefeg? 
genöe: H fduijbcn hebben ton t’famcn ontfan? 
gen/ gelefen en bennibouöbantuenberjlaen/ toaer 
nfii tog bemerken / bat het ben aerb en gemepnc fielt- 
tc ter toecclb ïöV t’otgiielen ban eenö anberö bacb 
fonbec goebe hennijTe ban faken / en na öatfp boeg ge? 
negenthetb of booe-oo:beel gebteben toerb* Hlnbere 
niet Sjebben fp baer op geamtooo’t» 

Ü5tcr op baer na ban toegen bc €. €. boeren 
ten ban ïtollanD acnftljnjibmge gebaen jijitèe aen bc 
bhe ©’ofefforen ^piintutn/ tCrtfcammt en^oma? 
num ((Bafïmgtub toag boe tnboobö'noobofoberle? 
ben) ten enube fglupöcn bp gefchhfte fouben fielten en 
oberleberen bc rebehen öicnenbc tot ^uflificatie ban 
hacr gegeben abbiib / hebben fn bte gcbacn ben 9. tDe? 
remlmg' r 5 9 c, baer aen boïgcnbe met een HLatijn.ë ge? 
fdrifre/ toaer ban het €ractaet mebc tot 0dff ge 
buiht i& / en hier na bolgt: 

Welgeboren, Edele, 
Jichtige He eren , 

Hoog-geleerde , Wijfe , feer voor- 

ïjft oeg? 
bcel ï»ec 
§3,’ofef)a? 
ren ioc 
ïienton / 

1Y hebben uyt de brieven van uwe E. E. Gedepu¬ 
teerde Raden verftaen , dat de gemene welftand 

desLands vereyfehet, dat wy uwer E. E. fommierlijk 
overfchrijven d’oorfaken van ons ad vijs en rappor 

ruige en 
ijoimge 
grojiuin 
ilPiggen / 
een öe 
.t-rarru 
ban LM* 
Irniö en 
Wtfi- 
lOju-ftanb 
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üaniK icc*’t welk wy laeftmael in uwer E. E^ Vergaderinge 
gedaen en overgelevert hebben , aengaende de fake 
Corndij Wiggen , Kerken-dienaer tot Hoorn , ten 
eynde dies aengaende in uwer E. E. by-eenkomfte 
(die wy verftaen dat tegenwoordig gehouden word) 
iulx foude mogen werden geftatueert, als uwe E. E. 
ten dienfte des Lands en der Kerken foude bevin¬ 
den te behoren. Om nu dit uwer E. E. bevel na te 
komen, zijn wy by-een vergadert geweeft, en heb¬ 
ben die voornaemfte Poiixften , die doen verhandelt 
zijn geweeft , met malkanderen overleyd , op dat 
wy d’oorfaken van ’t felfde Rapport (fo vele wy 

(Fol. 59.j konden indachtig zijn) in eenige Hooft-ftukkenTon¬ 
den vervatten j (o wel met de vei klaringe van de wa¬ 
re Leere , als van eenige abfurditeyten die met defe 
andere Leere gevoegt zijn. So fenden wy dan aen 
uwe E. E. dit ons tegenwoordige gefchrifte, fo wel 
ten aenfien van ons Officie , als ten oplien van de 
wille der E. E. LIeeren Gedeputeerde Raden, met 
bede, dat uwer E. gelieve defe onfe korte en na de 
kortheid des tijds t’famen-geftelde verklaringe, mits¬ 
gaders defe onfe gedienftigheid, goedertierlijken en 
ten beften te duyden, als ons zijnde veel eer uytgeperft 
door den nood der faken en d’autoriteyt van uwe E. E. 
als geftelt door onfe genegentheid en wille. 

1. ©atifjtt Het eerfte ftuk dat in Corndij Schriften is geobfer- 
veert geweeft, is van ’t beeld Gods. In ditftuk hebben 
wy Cornelium fachtelijk vermaent, dat hy twee con¬ 
trarie en tegen malkanderen ftrijdende Propoiitien 
hadde geftelt : D’eene, dat Adam door de Scheppin- 
ge een beeld Gods geworden was : D’andere, dat het 
beeld Gods in Adam geweeft is als een over-natuurlijke 
gave Gods, in hem beftaende door de gemeenfehap 
des H. Geefts, &c. Dat het ftrijdende dingen zijn, 
hebben wy fommierlijken bewefen met dit Argument; 

bcEia 
<J5cb^, 

wy aldus : In den welken eenige ken- 
| n>k'e des waren rechtvaerdigen Gods is, in den felfden 
j is eenig beeld Gods : in den natuurlijken menfche is 
eenige kennifiè des waren rechtvaerdigen Gods; fois 
dan ook in hem eenig beeld Gods. Hy ontkende het 
tweede, te weten, dat in den natuurlijken menfche 
eenige kennifle des waren rechtvaerdigen Gods is, feg¬ 
gende , dat hét beeld Gods door de Tonde in Adani 
t’eenemael verloren was, ’t welk van Origene wel eer 
gefeyd zijnde , van de oude Kerke tegen-gefproken 
en wederleyd is. ’T contrarie van dien hebben wy be¬ 
wefen door autoriteyt der Schrifturen , byfonder 
Rom. 1. en z. Hy antwoorde, (’t welk wy nimmer¬ 
meer van hem verwacht hadden) datden Apoftel al- ‘ 
daer handelt van de menfehen die te fijnen tijde leefden 
alleen, en niet met alle menfehen voor fo veel als fy 
natuurlijk zijn. Daer tegen wy hem bewefen, dat de¬ 
fe fijne antwoorde klaerlijk wederleyd word, fowel 
met het eynde en den gehelen inhoud van dien brief, 
als ook mede met de woorden felve van die plaetfen, 
enbeneffens dien met het gemeen confent aller recht- 
gevoelender Leeraren , byfonder dewijle uyt een par¬ 
ticuliere Propofitie niet kan behoorlijk beftoten wor¬ 
den , alfo dat den heyligen Apoftel, in dien uytne- 
menden heerlijken brief, alfo doende, foude gebeu- 
feit hebben. 

Uyt defe Leere dan Cornelij volgen twee (op dat 
wy d’andere verfwijgen) grove abfurditeyten : d’eene 
dat de natuurlijken menfche , indien hygeen kennifiè 
des waren rechtvaerdigen Gods en heeft , voor foo 
veel als hy natuurlijk is , niet meer en heeft in fijn 
ziele als een beeft : d’andere , dat God (dat verre 
zy) onrechtvaerdig zy, als die den natuurlijken men¬ 
fche in fijn oordeel io fwaerlijk verdoemt , daer hy 
nochtans van naturen van de kennifle des waren recht¬ 
vaerdigen Gods ontblotet foude zijn. Ter contrarie 
leert Paulus , Dat den toorn Gods daer over ontdekt 

word, Rom. 1.18. Dat de menfehen daerom fonder 
onfchuld is, Rom. i. en elders meer. 

Hier waren noch overig eenige oneygentlijke Pro- 
pofitien, die die van den Synode in den weg waren ; 
d’eene in ’t eynde van ’t eerfte Aitijkel; d’andere in ’t 
tweede Artijkel : defelve hebben wy Cornelio aenge- 
wefen , en fo verklaert , dat hy ons gevolgt heeft. 
Daerom wy ook defelve faken niet vorder aenge- 
roerthebben. 

In ’tftuk van de Voorbarigheid Gods hebben wy veel ^ 
met Corneliogehandelt; ’t welk wy kortelijk en or- nigfjEiöf 
dentlijk lullen verklaren. Eerftelijk hebben wy hem^oöjï. 
vertoont, dat fijne definitie of befchrijvinge van de 
voorfienigheid Gods twijfelachtig is, wanneer hy 
feyd, dat de voorfienigheid Gods ibdanig is, uyt de¬ 
welke God alles doet na ’t wel-behagen, ’t voornemen 
en’tbefluyt van fijnen Goddelijken wille; want men 
kan dat verftaen , of dat God alles watter gefchied 
doetfimpelijk, of dat hy in eenig aenfien doet alles 
wat hy doet. De lefte uytlegginge ftond hy toe. Als 
wy hem danvraegdenwathemveroorfaektetefchey- 
den van de befcherminge der voorfienigheid Gods, die 
fo heyliglijkin de Gemeente Gods aengenomen was; 
antwoorde hy , datter eenige waren die leerden dat 
Adam gevallen was door Gods krachtig beftuyt ; 
Wy ontkenden fulx van ons gefeyd te worden. En 
als hy wilde ftaende houden dat vele alfo fpraken ;, 
feyden wy, dat hy twee dingen behoorde te beden- 

Alles wat uyt de Scheppinge is , is natuurlijk : het! ken : Ten eerften, dat hetkondegefchieden, ofdat 
beeld Gods in Adam is uyt de fcheppinge; fo is’t dan I die genen (indien der eenige zijn) die alfo onbequa- 
natuurlijk. Is’t ook natuurlijk, fo is’t nietover-na-j melijken fpreken , ’t felve doen door onvoorfich- 
tuurlijk, als hy ftrax daer na affirmeert. Of indien het tigheid , of dat hy uyt menfehelijkheid hare woor- 
over-natuurlijk is , fo en is’t niet uyt de Scheppin- den onbeejuamelijkopneemt : Ten anderen, dat het 
ge, dewelk’t eerfte beginfel van den loop dernatu- onbillikis datmen eenig onvoorfichtig fpreken de ge¬ 
ren is. Als wy nu fagen dat hy hier in bleef fteken, en hele Kerke foude willen te lafte leggen. Maereven- 
fouden wy op dit ftuk niet fo hard hebben aengehou- wel dat Adam met en is gevallen fonder ’t beftuyt 

Gods 
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Gods van ’t Telve te willen toelaten ; welk befluyt wel 
gegaen is voor den val, maer is geen oorfaek daer van 
geweeft. Want indien God befloten hadde ’t felve niet 
toe te laten , fo foude Adam niet gevallen hebben, 
niet meer dan de uytverkoren Engelen. Ten tweeden, 
hebben wy hem vermaent , dat qualijk by hem ge¬ 
feyd word, datdevoorfienigheid Gods haer uytftrekt 
tot alle dingen, uytgenomen de Tonde; want fijn voor- 
fienigheid haer ook uytftrekt tot de Tonde. Dat de 
SchnTture Tulks getuygt in ontallijke plaetTen, ja de 
reden Telve uyt welkers licht vele van d’oude Philofo- 
phen (als uyt Myfleno en anderen blijkt) ’t Telve be¬ 
kent hebben. Wy argumenteerden op deTemaniere : 
Gods des Scheppers voorfienigheid ftrekt haer uyt tot 
al wat hy gemaekt heeft; maer hy heeft alle creatu¬ 
ren gemaekt : To ftrekt dan Tich fijne voorfichtigheid 
uyt tot alle creaturen. Maer(Teydby) hy en heeft de 
Tonde niet gemaekt. Wy antwoorden , hy heeft de 
creature gemaekt daer in de Tonde is : Nu ftrekt haer 
de voorfienigheid uyt in't gemeen en in’tbyfondertot 
alle creaturen. Beneffens dien To werd al veel recht- 
vaerdiger gefeyd , dat de creaturen, hoewel die 
Tondig zijn , de voorfienigheid Gods onderworpen 
zijn; dan datmen Toude Teggen datie daerom van de 
Wet der voorfienigheid vry zijn, om datTe Tondig zijn. 
Ten leftenis hem gevraegt, waerom hy lochent dat 
de voorfienigheid Gods haer uytftrekt tot de Tonde, 
dewijle Gods befluyt van toe te laten , mede hoort 
tot deTelve voorfienigheid, en dat hy Telve de Tonde 
der toelatmge Godes toeTchrijft ? Dit lefte heeft hy 
bekent. Ten derden hebben wy hem geleert, dat die 
van den Synode met recht begeren, dat hy in dit argu¬ 
ment Toude bekennen , dat de Tonden wel niet ge- 
Tchieden ( want dat ware lafterlijk) maer geordineert 
worden van de Voorfienigheid Gods. Hyieyde Tulks 
niet te konnen doen. So vraegden wy hem dan, wat 
hy verftont met het woord ordineren*. Hyfeyde, dat 
hy daer door verftont een krachtig befluyt. Wy heb¬ 
ben hem betoont, dat dat woord wel alTo dikwils door 
misbruyk genomen werd; maer dat om eygentlijkte 
Tpreken, met het woord ordineren, betekent word de 
diTpofitie der dingen na ’t voorgaende, ’t middelfte en 
’t navolgende van ’t beginTel der felver dingen af tot 
haren eynde toe. Dat God de goede a&ien weert en 
doet, in allen als ’t beginTel alles goeds .' dat hy de 
quade toelaet; maer dat hy alle beyde goede en quade 
diTponeert, na d’alderwijdfte en rechtvaerdigfte ordre 
van fijne voorfienigheid. Dat de Tonde is vandefondi- 
gende creature; maer dat d’ordre en’tbeleyd van de- 
ielvekomt van den Schepper, die na fijne voorfienig¬ 
heid fijne creaturen oidonneert. Dat allo de Vader, 
Sone} H. Geeft onTe verlofiinge gewracht hebben, 
door ’t krachtige befluyt van fijne voorfienigheid; 
maer dat hy in deTelve verlofiinge ook geordineert 
heeft quade inftrumenten , als den Duy vel, de Priefters, 
de Pharizeen, Judam, &c. dat het ouaeci van defe 
is; maer dat het goede gebruykendebeftieringe des 
quaedsvanGodis, als d’Apoftelen Act. 2. 3. en4.ge¬ 
leert hebben. Dat God alfo Jofeph gefonden heeft 
in Egypten der lijftocht halven, Gen. 45. en 50. Dat 
God alfo den leugenacbtigen Geefl gefonden beeft in den 

mond aller Propheten Achabs , 1 Keg. 22. Dat God allo 
(F0I.60O belaft heefpdenboo Ten Simei, dat hy den KoninkDa- 

vid Toude vloeken, 2 Samuelis 16. Dat alfo Ezechiel 
feydeapit. 14.9. Wanneer een Propheet gelokt word om 

leugen te [preken, tf de Heere hebbe dien gelokt. En hon- 
dert andere diergelijke getuygeniflen der heyliger 
Schrift. Daerom Auguftinus in ’t iz.boekvandeftad 
Gods , (alwaer Teer wel van defe materie gehandelt 
word) God Teer wel genoemt heeft een helper en ver¬ 
gelder van den goeden wille, een verlater en verdoe¬ 
men van den quaden wille, en een ordineerder van alle 
beyden. En in ’t imperfetftfte boek, de Genefï ad li- 

teram, Cap. 3. fommige dingen, (Teyd hy) doet God 
en ordineerdfe, fommige en doet hy niet, maer ordi - 
neerdfe alleen. De rechtvaerdige maekt hy en ordi¬ 
neerdfe ; maer de fondaren, voor To vele als Ty fon- 
daers zijn , en maekt hy niet, maer ordineerdfe al¬ 
leen. Ja hy Cornehus Telve in fijn Supplement Tchrijft, 
door de kracht der waerheid , der voorfienigheid 
Gods in defen deele wat toe, doch veel weyoiger als 

IV. Deel. 

de waerheid leert in de heylige Schrift. Hier op heeft 
Cornelius wel bekent , dat dele dingen wel wat fach- 
ter van ons gefeyd wierden; maer grotelijks klagende 
van fommige onbequame en harde manieren van Tpre¬ 
ken in defe materie, heeft hy niet vorder willen toe- 
ftaen, hoewel wy hem genoeg vermaenden, dat hier 
by ons gehandelt wierd van de Waerheid der fake Telve, 
en van Godes werk, en niet van ’t Teggen van defe of 
van die, en dat hy daerom met het vaft-houden van 
de waerheid Gods , en niet met het berilpen van defer 
of dier onfekere propooften , behoorde bekommert te 
wefen. 

So volgen dan klaerlijk uytditftuk der Leere, in’t 
welk Cornelius ftrijd tegen de waerheid Godes, en de 

ewifle over-een-ftemminge der Kerken , ten min¬ 
en defe twee abfurditeyten ; D’eene, dat d’eynden 

van de voorfienigheid Gods al verre te nau bepaelt 
worden, indien defelfde haer niet mede tof de fonde 
en’tquaed uyt en ftrekt, dewijle doch de gehele-wereld 

in ’t boofegejlelt is, 1 Joan. 5. Want alfo en Ton der by- 
naeft niet overig zijn, ’t welk de voorfienigheid Gods 
foude mogen doen ; ook To Toude God To veel rechts 
en machts niet hebben over fijne Schepfelen, als een 
menfche een Rechter zijnde , heeft in ’t ftraffen der 
boofdoenders ■ of als een voorfichtig Vader des Huys- 
gefins heeft in’t ontdekken en berifpen van fijne bofe 
knechten. D’andere, dat den Godialigen benomen 
word dien Teer hogen trooft , die haer uyt de heylige 
Schrift en den Catechifmo geleert word, van der ge¬ 
lovigen vertrouwen en fekerheid, als die in die ordi¬ 
nerende voorfienigheid Gods t’eenemael ruften , en om 
deTelve geftadiglijk roepen , als Ty Teggen ; U Rijke 

kpir.e i uwen wtlle gefchiede , en Uyd ons niet in terjoe- 
kjnge, ére. 

In’t ftuk van d’Erf-fonde hebben wy aengewefen > ?• ©an tte 
dat Cornelius niet en behoorde af te wijken van d’aen- 
genomen definitie der felver, nochte van’t formulier 
der gebeden, dewijle hy defe drie dingen, die inde 
befchrijvinge des Catechifmi en in de gebeden geftelt 
zijn, bekent, als te weten , de verdorventheid des 
menfehen, de fiavernije en de verdoemenifle. Alshy 
daer op antwoorde, datmen d’Erf-fonde niet fimpe- 
üjken mofte aentïen, hebben wy hem ter contrarie ver¬ 
toont , dat deTelve Erf-fonde , nochte wel verftaen, 
nochte wel geleert konde worden, ten zy deTelve fim- 
pelijk werde aengefien : Want in de definitie moet 
het wefen vaneen dink uytgecirukt werden; maer die 
dingen die in een feker refped genomen , en ten aenfien 
van wat anders aengemerkt worden, en zijn van ’t we¬ 
len des dings niet,en daerom behoren die tot de definitie 
niet. Daerom ook de Kerken dat Teer wel obferveren, 
datmen in een oprechte en ordentlijke maniere van han- 
delinge, eerft 't wefen der Taken Telve behoort vaft 
te hebben. Als hy nu ontkende dat d’Erf-fonde fimpe- 
lijk geconfidereert konde worden , en daerom fijne di- 
ftin&ie van tijden voortbracht; namelijk, dat d’Erf- 
fonde moft aengefien worden voor en na de weder-op- 
rechtinge ; hebben wy hem eerftelijk vertoont, dat die 
dingen niet wefentlijk zijn; maer dat die der Tonden 
toevallen, en dat deTelve wel niet ontkent en worden, 
maer evenwel niet en horen tot de definitie der fonde. 
Ten tweden, dat hy die tijd na de weder-oprechtinge 
gaet verklaren met een definitie, die geheel meu en te 
voren in de Kerke ongehoort is geweeft ; waer van wy 
terftond in ’t navolgende Artijkel Tullen handelen. 
Ten leften hebben wy bewefen, dat Teer qualijk van 
Cornelio gefeyd word, dat de godlofen die God ver¬ 
doemt, niet verdoemt en worden om d’Erf-fonde, 
maer alleen om de dadelijke Tonde. Want Gods ge¬ 
rechtigheid vereyfcht alfo wel te ftraffen d'aei hangen¬ 
de verdorventheid, als de bofedaed ; en dat daerom 
na fijne Leere defe aenhangende verdorventheid, of 
in den menfche niet is, of van God (dat lafterlijk ware) 

nietgeftraft en word. Alshy daer op antwoorde, dat 
de verdoemenifle door de kracht Chrifti weg-geno- 
men was, hebben wy hem bewefen , dat de heyli¬ 
ge Schrift van de godlofen nergens fiulx Teyd : 
en dat daerom dit genoeg is , dotter geen verdoeme- 

nijft en is den genen die inChriflo Jefitsjijn, Rom. 8- 1. 
maer de godlofen en zijn in Chrifto niet, &c. 

Met defe maniere van doen dan word de Hemelfe 
<© 3 Leeré 
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Leere van d’Erf-fonde, die noodig is wel verftaen en 
geleert. te worden in de Gemeente Gods, verdonkert, 
en men beneemt den Alm'achtigeft God een deel van 
fijne gerechtigheid 3 want defe a’s een rechtvaerdig 
Rechter, neemt acht in fijn oordeel op alle Tonden, 
en gaet’er gene voorby, dan in Chrifto (inden welken 
cle godlofen niet en zijn) als vry zijnde van alle onge¬ 
rechtigheid. 

4. EJantse Van de weder-oprechtinge hebben wy Cornelio 
ttieiier-op* vertoont, dat fijne Leere van d’algemene weder-op- 
V^srui- rec^ir’nge des gehelen menfchelijken gedachtes in 
frjjen. * " Chrifto aftredet van den rechten Tin der heyliger fchrift, 

en het eendrachtig gevoelen der onder en nieuwer 
kerke. Hy ter contrarie wilde houden ftaende, dat de- 
felvebegrepen was in de fundamentele belofte des ver- 

(Oni.j. 15. honds, die God Adam en Eva noch in den Paradijfe 
zijnde, en al-eer fy kinderen gegenereert hadden, ge- 
daen hadde. Wy 'hebben hem daer op aengewefen, 
ten eerften, dat dat niet fimpelijk een verbond is ge- 
weeft, maer eygentlijk een denunciatie aen’t ferpent 
gedaen : Tentweden, dat de belofte des verbonds fio 
befchreven is, datmen duydelijk fiet dat defelve ge- 
reftringeert werd tot het \aed, feggende: ll^/al vyand- 
fcbapfetten offtellen tujfchen u %aed en 't %aed der vrouwen , 
dat ^aed falu den kop vertreden, etc. Welk zaed hy Cor- 
nelius felve bekent eygentlijk van Chrifto verftaente 
worden; maer oneygentlijk of figuurlijk van de Chri- 
ftenen. Daer uyt dan volgt , dat hier van Chrifto 
en den Chriftenen gehandelt word , en niet van alle 
menfchen in’tgenerael of algemeen. Als hy hem hier te¬ 
gen ftelde , en de plaetfen Genef. 17. 7. en Exod. 2.0. 2. 
voortbrachte, hebben wy hem bewefen , dat het ook 
felve met het verbond dat God met Abraham opge¬ 
recht heeft , anders niet en is gelegen ; want waer 
toe recht God dat op met Abraham en fijn zaed, 
is ’t faek dat hy ’t heeft willen oprechten met allen > En 
aengaende de woorden Gods Exod. 20. dat daer me¬ 
de niemand aengefproken word dan Gods volk, 
wanneer hy feyd : Want il^ ben de Heere uwe God, 
fterl^i yvtrtg, ere- te weten , ’t welk hy door een 
geeftelijk Kouwelijk met fich fel ven vereenigt heeft. 
Hierop keerde hy hem weder op de plaetfe Genef. 5. 
maer wy bewefen hem, dat hy met die plaetfe niet en 
konde uytrechten , hoe die ook verftaen wierd , te 
weten, of van Chrifto, of van de Chriftenen. Ver- 
Tfaet men die van Chrifto , daer word niet gefeyd 
dat Chriftus alle menfchen weder oprechten fal ; 
maer dat hy des Serpents kop vertreden fal. Ver- 
flaet men fe van de Chriftenen (als wy ook felfs by ma- 
niere van applicatie doen) fo en kanfe ook met ver¬ 
ftaen worden van’t gehelemenfchelijkegedachte, en 
yeder menfche in ’t byzonder ; wantfy en zijn niet 
alle Chriftenen. Als hy vorder in defe fake beladen was, 
hebben wy hem vertoont twee dingen : eerft, dat 
die plaetfe ganfch niet en diende om fijn mening te 
bewijfen ; daer na (dat meer is) dat die plaetfe fijn 
mening t'eenemael omftoot. Want de queftie en is 
niet tufichen ons en Cornelium, of ’t zaed der vrou¬ 
we’t Serpents kop vertredet (’t welk uyt defe plaetfe 
feer klaerlijk bewefen word :) Maer of alle menfchen 
of’t gehele menfchelijke gedachte, in Adam, als in 
de wortel , dit zaed zijn , en derhalven in Chrifto 
zijn. Die dat wil houden ftaende, die doolt opdrie- 
derley manieren. 1. Daer in, dat hy wil feggen, dat 
alle menfchen dit zaed zijn, regel-recbt tegen’t ge¬ 
ne de woorden felve medebrengen. 2. Daer in, dat 
hy ’t gevolg van de genade allo in ’t zaed der be¬ 
loften ftejt, als of die quam uyt het zaed des vlee- 
fches of der nature. 3. Daer in, dat hy alle men¬ 
fchen in ’t generael ftelt als in Chrifto zijnde door 
Adam.’T eerfte is valfch, ja uyt het getuygenifie Corne- 
lij felfs, en (en dat Hooft-poinét is) uyt de autoriteyt 
Gods, als die met voor-bedachten raed dit zaed ge- 
noemt heeft’t zaed der vrouwe, dat is, Chriftum uyt 
de Maget geboren , en niet uyt het zaed van man en 

(Fol. 61.) vrouwe. ’T twede word gelochent Johan. 1. en 3. 
Want dat uyt den vleefcbe geboren is ■> isvleefcb. Dat na 
d’ordre der naturen ordinaris is, datis natuurlijk, maer 
dit en i« niet natuurlijk, fo en is’t dan ook niet ordinaris 
na d’ordre der nature. Eyndelijk, de Schrifture feyd 
nergens, dat Adam is de ftamrae der genade, gelijk 
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hy is de (lamme der nature; maer leert het recht con¬ 
trarie, 1 Corinth. 15. ’T derde is valfch, want nie¬ 
mand der gener die de Vader in de hand fijns Soons 
gegeven heeft, en fal uyt fijne hand verloren gaen, 
Johan. 10. Maer vele gaen verloren : fo heeft dan de 
Vader vele fijnen Sone niet gegeven, ofdeSone(dat 
verre zy) is leugenachtig. Ja dat defe meninge felve 
in de plaetfe Genef. 3. omgeftoten word, hebben wy 
bewefen op tweederley manieren, i. Een Propofitie 
die indefviite of in ’t gros gefegt word, van een fake 
die gebeuren of niet gebeuren kan , en kan niet ge¬ 
feyd worden univerfeel of algemeen te zijn ; defe Pro¬ 
pofitie Genef. 3. is van een fake die gebeuren of 
niet gebeuren kan , indefinite of in ’t gros voorge- 
ftelt; fo is die dan niet univerfeel of algemeen. 2 Het 
gene gefegt word van ’t eene deel, geftelt tegen het 
ander deel fijns geheels, dat en word niet gefegt van 
’t ander deel ; nu word het een deel des menfche¬ 
lijken geftachts ’t zaed des Serpents genoemt, en het 
ander deel des menfchelijken gefiachts word ’t zaed der 
vrouwen genoemt in Chrifto, en God ftelt vyandfchap 
tufichen beyden , ftellende alfo defe delen tegen 
malkanderen .• So volgt daer uyt, dat’t gene van het 
zaed der vrouwe gefegt word, den anderen niet aen 
en gaet , uyt welker getal der Chriftenen in Chrifto 
uytgenomen zijn. Daer zijn noch eenige andere plaet¬ 
fen der Schrifture voortgebracht , welker fin klaer- 
lijk genoeg verftaen kan werden uyt het voor- 
gaende. 

Defe nieuwe Leere dan van d’algemeae weder-op- 
techtinge omgeftoten zijnde, fo moet ook vallen de 

■voorgaende Leere van d’Erf-fonde : te weten, dat de 
fiavernije en verdoemenifTe der felver Erf-fonde in 
Adam en alle fijne nakomelingen in ’t algemeen en 
univerfelijk na de weder-oprechtinge foude weg-ge- 
nomen zijn; want dat lochent de gehele Schrifture. 
En met fommige andere diftinftien gaet het niet veel 
beter, als dewelke de waerheid Gods noyt geleert, 
die de oudheid noyt gekent, en noyt eenige kerke daer 
wy van weten te fpreken geapprobeert heeft; alleenlijk 
dat defe Leere met de Pelagianen fo verre over-een 
komt, dat daer de Pelagianen den menfchen de macht 
fijner wegen fimpelijk toefchrijven ; daer doet defe 
Leere ’t felve, maer alfo datfe met het zout van ee¬ 
nige diftinótien wat befprengt word. Maer dit zijn 
geheel abfurde en ongerijmde dingen ; de weldaed des 
leften Adams over alle de nakomelingen des eerften 
Adams, op wat maniere dat het zy, te willen uyt- 
ftorten : Chrifti kracht en macht krachteloos maken, als 
of hy niet en bewaerde die gene die hem de Vader ge¬ 
geven heeft ■ en te willen ftaende houden , dat alle 
menfchen de macht harer wegen wederom gerefti- 
toeertis. 

Van de verkiefinge hadde Cornelius wel mogen 5. jgan&e 
fwijgen, of minder daer van feggen. Maer dewijle hy toerftiefm* 
beginfelen ftelt t’eenemael difereperende en verfchey- 8e- 
den van de beginfelen der heyliger Schrift, fozijnwy 
gedrongen met hem daer van te handelen , en hoe 
verre hy van de waerheid afdwaelt te vertonen. Om 
kortheids wille fullen wy fijne Leere met de woorden 
des heyligen Apoftels Ephef. 1. (van welke plaets voor- 
namelijken met hem gehandelt is) als by forme van te- 
genftellinge vergelijken. Den Apoftel ftelt en leert, 
dat Gods verkiefinge in Chrifto puurlijk om nieten uyt 
genade gefchied is : Cornelius feyd , dat d’oorfaek 
onfer verkiefinge is onfe getrouwigheid in ’t blijven 
in ’t verbond , en ’t achtervolgen van de conditiën 
deflèlfs. Den Apoftel feyd , dat God ons verkoren 
heeft ; Cornelius, dat de verkiefinge is niet derper- 
fonen , maer der qualiteyten. Den Apoftel leert, 
dat God ons uyt verkoren heeft eer des werelds grond 
geleyd was : Cornelius , dat God ons wel te voren 
gefien heeft eer des werelds grond geleyd was, maer 
dat hy ons eerft uytvèrkoren en ten eeuwigen leven 
gefchikt heeft, als wy Gode onfe getrouwigheid en 
gehoorfaemheid vertoont en bewefen foude hebben. 
Want uyt-verkiefen by hem fo veel is, als den genen 
die men uyt-verkiefen fa! ; daer nochtans eenen 
yegelijken bekent is , dat voorfien een werk> des 
verftands , maer uyt-verkiefen een werk van de 
wille is. Den Apoftel leert , dat God ons uyt- 

verko- 
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verkoren heeft, op datwyheylig en onftrafFelijk (ou¬ 
den zijn voor hem in der liefde : Cornelius , dat hy 
ons verkoren heeft, om dat wy in de genade en ’t ver¬ 
bond behendig gebleven zijn: dat is, omdatwyhey- 
ligjen onftraftefijk zijn voor hem. Eyndelijk hy con- 
fondeert en vermengelt de verkiefinge met de Predefti- 
natie, dat is, ’t punt met de linie, ’t hoogfte beginfel 
met de gehele verordeninge- Vv elke onwetenheid mo¬ 
gelijk t’eenigen dele loude mogen getolereert worden, 
waer ’tfakedat hy heb onthielt van fulke prindpia en 
beginfelen, die vreen:t en llrijdig zijn de H, Schrifture 
Maer dewijle hy principia Kelt regel-recht {Rijdende 
tegen ’tuytdrukkelijke woord Gods , fo achten wy 
niet datwy ’tfelve met goede confcientie foucien heb¬ 
ben mogen voor-by gaen, &c. 

6. ©anöe Van de beroepinge die door ’t Euangelium ge- 
29ci;oepim fchied , hebben wy Cornelij meyninge naerfte!ijken 
’t^uanflL ondertaft. Hy hond dat, gelijk de belofte algemeyn 
ifum ge* is (welke meynifige wy te voren wederleyd hebben) 
ftijt'sr, datookalfo de beroepinge algemeen is: Eerfteüjkin 

Adam, daernain Chrifto, ten derden in de familien 
der Bondgenoten. Wy hebben hem vertoont, dathy 
fich felven bedriecht , als die den naem univerfeel of 
algemeen neemt voor ’t woord commune of gemeyn; 
mogelijk ook dat hy het alib verftond. Hy feyde 
neen, en wilde den naem van univerfeel of algemeyn 
behouden. Wy hebben hem onderwefen , dat imher- 
fale of algemeen , en commune of gemeyn , fo veel 
verfchelen, als of yematid feyde, de gehele menfche , 
of’t geheel des menfehen, ’t geheel des Lichaems en 
’t gehele Lichaem. Want de gehele menfche liet, 
niet ’t gehele des menfehen; maer ’t gehele des men¬ 
fehen leeft. Met het woord gemeyn of commune word 
alleen te kennen gegeven de gehele fake; maer met 
het woord tiniverfeel of algemeyn, word ook te ken¬ 
nen gegeven ’t gehele van eendink, en alle en yeder 
deel van ’tfelve. Dit geftelt zijnde, hebben wy hem 
aengewefen, dat de beroepinge noch in Adam noch 
in Chrifto unherfeel of algemeyn en is, maer datmen 
met rechte mach feggen, datiè gemeyn is. Want dat 
is alleen unherfeel in Adam, dat van hem, als van 
fijn natuurlijk beginfel, in alle en yeder menfche af- 
gevloeytis: want alfois’tmet den eerften Adam ge¬ 
ftelt , i Cor. 15. Maer de beroepinge des Euangelij 
vloeyt of komt niet van eenig natuurlijk beginfel of 
oorfpronk, of van den eerften Adam, maer van den 
leften, namelijk, Chrifto: So en is dan defe beroepin¬ 
ge in Adam niet unherfeel. Dat defèlve beroepinge die 
door ’t Euangelium gefchied j in Chrifto foude unher¬ 
feel zijn, en kan noch met authoriteyt der heyliger 
fchrift, noch met d’ervarentheidof de gefchiedenïfiè 
felve, bewefen werden. Hy bracht voort de plaetfe 
Matth. 28. Gaet en leert alle volleen. Wy hebben hem 
gevraecht, of hy meynde, dat dat gefproken was van 
alle Heydenen in ’t generael, mitfgaders van een yeder 

erfoonder felver in ’rbyfonder ? Hy feyde. Ja. Wy 
etoondenhem, eerftehjk, hy bedrogen wierd dooi¬ 

de aquhacatie, als die uit een gemeen woord, maekt 
een unherfeel woord, want Chrifti meninge en bevel 
aldaeris, dat de geheyrnenifleof verborgentheid der 
genadeniet langer binnen de palen des Joodfen lands 
beftoten fal blijven ; maer tot alderhande volken fal 
uytgebreydet werden. Ten tweden, dat fijn uytlen- 
ginge ftrijd tegen ’t woord Chrifti, die een gemeen 
'v/oord gebruykt: Want hy niet en feyd , gaet tot alle 
perfonen, maer tot alle volken. Ja dat meer is, felfs 
daer mede dat Chriftus gebied datmen voortaen alle 
volken leren fal, word d’univerfalitey tof algemeyn- 
heyt (om fo te fpreken) omgeftoten, dewijle te voren 
niet alle volken ; maer alleen ’t Joodfe volk geleert 
wierd. Daer uit vokht, dat noch te voren een yeder 
volk onder alle volken, nochte tegenwoordelijk een 
yeder perfoon onder yeder volk geroepen en is, en 
datderhalven de beroepinge wel gemeyn, maer niet 
algemeyn en is. Ten leften, nam hy fijnen toevlucht 
hiertoe, dat de beroepinge univerfeel en algemeyn is, 
niet ten aenfien der gener die haer felven van de genade 
Gods a£-ver vreemt hebben; maer ten aenfien der fa¬ 
milien die in ’t verbond zijn. Dit hebben wy ook be¬ 
toont, niet over-eente komen, noch met de heylige 
fchrift, noch met de gefchiedènifie felve. Aeneaende 

I V. Deel. 

de heylige fchrift; Alle die uytjfrael ftjn , en %ijo niet 

Ifrael, Rom. 9. Aengaendé de gefchiedenifie, daer 
mede en accordeert Corn. feggen ook niet: Want vele 
volkeren in lange en menige jaren niet geroepen zijn: 
ook worden veel kinderkens uyt de familien derChri- 
ftenen door de Turken en Mahumetiften weeh ge- (Fol. 62.) 
voert , tot dewelke defe beroepinge nimmermeer 
komt, en diergelijke dingen meer. Dat dan de beroe¬ 
pinge gemeyn is, is waerachtig; maer datfe unherfeel 

en algemeyn is over de familien, is omvaerachtig en 
vreemt van de waerheid Gods en de fake felve : Want 
fy is alleen den gelovigen algemeen, gelijk de fchrif- 
ture doorgaens leert, alle die gelooft, &c. Item , fo 

wie den name des Heeren aenroept fal falig^ijn. Joelis 2. 
Rom. 10. 

Hier by komt noch een ander quaet, dathydeuyt- 
wendige beroepinge vermengt met h’inwendige, en 
dat hy van d’eene wil argumenteren tot de andere, 
ot tot alle beyden te gelijk. Want d’uytwendige be¬ 
roepinge was (by exempel) gemeyn beydeden moor¬ 
denaren hangende aen de zijden Chrifti,- maer din¬ 
wendige , was alleen des eenen in ’tbyfonder. So an¬ 
dere exempelen meer. Dat hy nu voortbrengt de woor¬ 
den Genei' 17. Ik fal u God zijn en uws zaeds God; 
Die woorden felve brengen mede, dat die belofte ge¬ 
meyn en niet algemeyn is. Want 1. het unherfeel woord 
of teken en is daer niet. 2.’T woord %aed is een ge¬ 
meen woord, uyt ’t welk van een yeder byfonder per¬ 
foon niet en kan beftoten worden. Even als of een Ko- 
nink eenigen Prince beloofde , dat hy hem en fijne 
onderlaten wilde goed doen daer uyt en kan niet 
beftoten worden, dat hy uyt kracht van die belofte 
een yeder in ’t byfonder gehouden foude zijn goed te 
doen. Want een gemeyn v/oord of een woord in ’t 
gemeen gefproken, heeft ten aenfien van een yeder 
byfonder deel fijne betekenifle indefinite of in ’tgros. 
Defe leere dan febrijft Gode toe, dat niet waer is , 
daer uyt de vaftigheid fijner waerheid loude in ’tpe- 
rijkel geftelt worden, en ftrijd ook tegen de gemene 
ervarentheid ; ’t welk in ’t leren van de verborgent- 
heden der faligheid feer periculeus is , en baend den 
weg, orn’tvaftegelove en vertrouwen dat wy heb¬ 
ben op de beloften Gods, te verfwakken. 

Van den Vrijen wille , goede werken, en Perfeverantie of ©alt Ü8 
volhardingen is’tal by-een gevoegt. Cornelius drijft, tott* 
dat den menfche eenen gevrijden wille heeft, (fo hy en 
’t noemt) uyt kracht van d’algemene weder-oprech- öolgacliln* 
tinge des menfehelijken geftachts, en dat hy uyt kracht 
van den felven gevrijden wille geloven of niet gelo¬ 
ven kan, goede of quade werken doen, in’t verbond 
der genaden , achtervolgende de conditiën deflelfs, 
beftendig blijven of niet; en dat derhalven d’uytver- 
korenen Gods kennen na haren wille van fijn ver¬ 
bond uytvallen ; Eyndelijken , dat de gelovigen 
daerom overblijffelen genoemt worden, orn dat fy 
onderhoudende de conditiën des verbonds , hemfel- 
ven excipieren en behouden uyt het verderf vand’an- 
deren. Alle defe dingen hebben wy hem vertoont 
vreemt te zijn van de waerheid. Want ten eerften, 
dat een yeder menfche uyt kracht van eenige univer- 

fele weder-oprechtinge, eenen vryen wille loude heb¬ 
ben, ’t felve lochent Chriftus Joan. 3. feggende: Wat 

uyt den vleefche geboren is, dat ts vlee/cb. En den Apo- 
ftel Rom. 8- ’t Verftand of genegentheid des vleefches is 

vyandfcbap tegen God. En 1 Corinth. 2. en elders meer. 
Wat kan of vermach doch eenen doden ? Nu is een 
yeder van ons dood van Adam af in de fonden. Eph. 2. 
En daerom feyde Chriftus , dat de tijd des Euangelij 

aenquam, in den -welken de doden de flemme des Soons Gods 

boren en leven foude, Joan. 5. En den Apoftel bid door¬ 
gaens , dat de vernieuwingen des gemoeds en des geefts 
van God gegeven mogen worden : Op dat wy verfwij- 
gen’t gene hier voor van de univerfele weder-oprech- 
tinge des gehelen menfehelijken geftachtes in ’t vierde 
Artijkelgeieyd is. 

Ten tweden, dat hy feyd dat wy uyt kracht van 
den vryen wille , konnen geloven of niet geloven, 
goede of quade werken doen, &c. hebben wy weder¬ 
leyd met het woord Chrifti, Johan. xj. Sonder mijnen 

kond gy niet doen (Tc. Item, met dit argamentof be- 
wijs-reden : Een gefubordineerde en onvolkomen oor- 

vö 4 faek 
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faek en kan door haerfelven geen goed werk te wege 
brengen: devryen wille is een gefubordineerten on¬ 
volkomen oor fake; ergo en kan fy door haer ielven 
geen goed werk voortbrengen. Ter contrarie getuycht 
de fchrifture eendrachtelijk, dat het gelove een gave 
Gods is, en niet een vrucht van onfen vryen wille. Ip 

dunken, O Vader, Heer e des Hemels en der Aerden (feyd 
Chriftus Matth. 11. ) datgy defe dingen den wij [en en ver¬ 

pandingen de fer wereld bedekt, en den pleynen geopenbaert 

hebt. En Matth. 16. Vleefch en bloed en heeft u dat niet 

geopenbaert, meier mijn Vader die in de Hemelen is. Noch 
Joan. 6. Niernant tn komt tot my , ten dat hem de Vader 

trekfe; en dien fulks vanmijnen Vader gegeven is \ en fy 

fullen van Gode geleert pijn. Daerom ook de heylige 
Geeft den Geeft des geloofsgenoemt word, iCor.^. 
Want het gelove en is aller (menfchen) niet, 2.Theflal 3. 
Defgelijken hebben wy met argumenten , fo wel 
uyt de nature , als fchrifture genomen , bewe- 
fen, dat God in ons werkt en te wege brengt de goede 
werken. God is’tbeginfel en Autheur alles goeds in 
-de nature: Ergo des goeden werks. ’t Is God die geeft 

"twillen en volbrengen na fijnen goeden wille, feyd den 
Apoftel, Philip.z. 13. Alle goet gefchenp en allt vol- 
maepte gaven kpmen va» boven van den Vader der lichten, 

feyd Jacob. cap. 1. God is ’tdie alles in allen werpt, 

iCorinth. n. &c. Als hy hier op antwoorde, dat 
het moft verftaen worden ’teenby ’t ander gevoegt: 
Is hem weder gefeyd, dat dan fijn maniere van fpre- 
ken oneygentlijk is; en is dat fo, dat hy fulx nu al- 
rede info vele jarenen by-een-komften behoorde ver- 
Idaert te hebben. Maer neffens dien is ’t ook onbe¬ 
hoorlijk, te willen ’tgene de hoogfte oorfaekeygen 
is, gaen toefchrijven de gefubordineerde alderleeg- 
fte en alder-fwakfte oorfake. Want ’t goede werk is 
eygentlijk van God, die den wille in d’uytverkorenen 
vry maekt en regeert, jahybereyd de goede werpen daer 

toewy gefchapen pijn, om daer in te wandelen, Joan. 7. 
enEphef. 2. 

Ten derden word met defelve reden weder-Ieyd, 
’tgene hy feyd van de Perfeverantie , of volhardinge 
in ’t verbond der genade, te weten, dat defelve van 
ons behouden en uytgevoert word, uyt kracht van den 
felfden vryen wille. Want die’t goede werk van hem 
felvenniet en heeft, die heeft ook de Perfeverantie in 
’t goede werk van hernfelven niet, want defe is ook 
een goet werk: Nuenheeftdemenfche ’t goede werk 
van hernfelven niet, nochte ook van fijnen vryen wil¬ 
le; ergo ook niet de volftandigheid. Vorder, God is 
de eenige oorfake derfaligheid den genen die behou¬ 
den worden: Nnbeftaet de faligheid daer in, datfe 
beyde verkregen en bewaert zy: So is dan God alleen 
d’oorfake, dat onfe faligheid verkregen en behouden 
of bewaert zy. Daerom Chriftus werd genoemt Jefus , 
dat is, Saligmaker, te weten, volkomen en geheel. 
Daerom fo leert ons Chriftus dit alle beyde, te we¬ 
ten , fulks te begeren , feggende : Uwen wille gefchie- 

de, GTc. en dat God deffelven gever en bewaerder is. 
Niemand en fal (feyd hy) mijne Schapen uyt mijne han¬ 

den nemen, Joan. 10. En Paulus , God 'fal u verfer- 

pen en bewaren teneynde toe, onfrajfelijptot op den dag 

Jefu Chrifi : God is getroit, door den welpen gy geroe¬ 

pen pij t tot de gemeenfclsap fijns Soons Jefu Chrifi onfcs 

Heeren. 1 Corinth- 1. Item, De God des vredes heylige 
u geheel volmaeptelijp, en uwen volmaeptengeef, enpiele 

enlichaem worde onf raffel ip bewaert in de toepomfle Jefu 

Chrifi. God is getroit, die u geroepen heeft, die ‘t felve 

•ook te wege brengen fal, iThelf. 5.23. En Petrus, Gy 

die in de pracht Gods bewaert Word , door ’t gelove tot 

tde faligheid die bereyd is geopenbaert te worden ter last fer 
tijd. 1 Petri 1. 

Ten vierden, dat hy drijft, dat d’uytverkorenen 
Gods na haren vryen wille, uyt het verbond en de ge¬ 
nade Gods konnen uytvallen : Hebben wy wederleyd 
met defe bewijs-reden : Die uytvalt uyt de genade, 
over den felven heérfchet de fonde; over d’uytverko¬ 
renen en heerfchetde fonde niet: So en valt dan de 
uytverkorene niet uyt de genade. Op ’tgene hy ant 
woorde, namelijk, dat fulks verftaen word ten aen- 
fien dat fy kinderen Gods zijn, is defe inftantie ge- 
maekt: Maer ly zijn kinderen Gods: So en heerfcnet 
dan de fonde over defelve niet, en vallen derhajven 

595- 
niet af. Want hoewel lyfoudeh konnen uyt of afval¬ 
len , ten aenfien van hem felven , fo en konnen fy 
nochtans niet ten aenfien van de verkieiinge der ge¬ 
nade. Hierom feyd Chriftus Matth. 14. dat ook d’uyt¬ 
verkorenen, waerJt mogelijk, doormiraculen van de 
valfche Propheten , verleyd fouden worden. Hy 
wierp hiertegen aldus: Diefondigen, wijken af van 
God. D’uytverkorenen fondigen, ergofy wijken van 
God. Hem is geantwoord, dat in ’t woord fondigen, 
eequivocatie of dobbel-finnigheid fchuylt: Want d’uyt¬ 
verkorenen fondigen niet door het heerfchen der Ton¬ 
den , of door de heerfchende fonde , want de Wet 
haers gemoets ftrijd daer tegen, Rom. 7. Maer over 
anderen heerfchet de fonde, en haer gemoed voegt 
iich onder der fonden heerfchappije. 2. Sy fondigen 
wel, maer en vallen niet heel uyt: Want ’t zegel Gods 

faet vaf , God kent de fijne-, 2 Timoth. 2. en dier¬ 
gelijke fpreuken meer. Maer (feyd hy) den uitver¬ 
korenen worden conditiën voor geftelt. 'Tisfo:maer (Fol. 
dit zijn conditiën der beroepinge, niet der uytverkie- 
finge. Want deuytverkiefinge is fimpel en eenvoudig: 
maer de beroepinge heeft conditiën die God in den 
fijnen volbrengt. Ten leften dat hy den naem van 
overbbjffelenfo verkeerdelijk interpreteert Efa. 1. daer 
uyt ook andere plaetfen fpruyten. Rom. 9. en 10. is 
wederleyt met de woorden Efaim felve, ten ware de 
Heere der Heerfcharcn ons een paed overgelaten hadden. 

Want wat kan doch ’tzaed tot fijns eygen felfs gene- 
latieen behoudenifle ? Daer beneffens word niet ge¬ 
feyd by den Propheet, dat het de Heere is die ’tzaed 
over gehouden heeft? Daerom feyd den Apoftel, het 
felve propooft vervolgende : Is ook in defe tijd eenige 

overblijffel geworden na deverpiefnge der genaden'! Rom. ÖÖBJ.iï.j* 
11. 5. So en kan dan die interpretatie der overblijffe- 
len nietbeftaen. 

Met defe Leeringen dan word de waerheid van de 
genade Gods en onfe nature verduyftert, de weg der 
faligheid werd verhindert ; en den menfche word 
wijs gemaekt van fich felven, dat niet en is. Daer uyt 
dan veel van de genade en barmhertigheid Gods, die 
in ons werkt, vermindert word. 

Defe dingen dan alfo zijnde, welgeboren, Edele, 
Hoog-geleerde voorfienige Heeren, en hebben wy 
niet konnen nalaten dit ons gevoelen voor den Hee¬ 
re , voor den welken wy ftaen ofte vallen , uwer 
£■ E. op t’aldertrouwelijkfte te kennen te geven, me¬ 
delijden hebbende, fo wel met Cornelio Wiggeri, als 
dien wy alles goeds wenfchen in den Heere, als met 
de kerke JeluChrifti, die anders, te weten, in waer¬ 
heid en eenvoudigheid buyten fodanige menfchelijke 
opinien , behoorde geleert te worden. En daerom 
vertrouwen wy, dat uwe E. E. ten goede lullen ne¬ 
men , indien wy uwe E. E. een weynig voor ogen 
ftellen , fo wel van de maniere van doen die CorneYius 
ingaet , als van ’t gene oorbaerlijk is vorder gedaen te 
worden. Wat Cornelium aengaet, wy houden het daer 
voor, dat hy fowelin de maniere van handelen, als 
inde leerelêlver van den weg afgedwaelt is. Want die 
is altijd in de kerken onderhouden geweeft, fo wan¬ 
neer yemandyet anders gevoelde, dat de fake tot een 
wettige kerkelijke vergaderinge , om aldaer geoor- 
deelt te werden, gebrachtwierd. En indien by hem 
na ’tadvijs van die vergaderinge niet en voegde, fo 
wierden by de oude kerke in fulke faken twee dingen 
feer naerftelijk onderhouden. Heteenewas, dat die, 
welkers meninge eendrachtiglijk en rijpelijk geexa- 
mineert zijnde, verworpen wierd, by provifie met 
fijne openbare bedieninge mofte ophouden , ter tijd 
toe de fake met vorder en breder kennifle en oordeel» 
naerder verhandelt foude zijn, op dat de kerke van 
fchade mochte bevrijt zijn. Want fy oordeelden feer 
heyliglijken, datmen veel meer behoorden acht te ne¬ 
men op de gehele kerke, dat is ’thuys Gods en ’t lic- 
haem Chrifti, als op eenen menfche. Het andere was, 
datmen de fake liet komen tot het oordeel van andere 
kerkelijke Godfalige en geleerde mannen , die ter 
eerfter occafie de fake mochten decideren en afhan¬ 
delen : Want de geeflen der Propheten pijn den Prophe¬ 

ten onderworpen. i Corinth. 14. Want of wy al fchoon 
Chriftenen genoemt werden en zijn, fo en zijn wy 
nochtans niet alle voorden met gaven tot luiken werk 

nodig a 
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nodig, en Zijn öok alle, onfer beroepinge halven, 
geen Rechters. Wy wenfchen wel Teer dat Corne- 
lius defen weg ingegaen, en hem met fyner broe¬ 
der gevoelen te vreden gehouden hadde: of indien 
hy fulx niet enkonde doen, dat hy defaek wat na¬ 
der bedacht hadde: of wilde hy dat niet doen, dat hy 
fich hadde onthouden van de Gemeenten te beroeren , 
en hadde fich op andere kerkelijke perfonen, dieken- 
nife defer fake konnen nemen , mogen beroepen, 
’t Welk wy houden dat hem niet foude geweygert zijn 
geweeft, of met eenigen rechte hadden konnen ge- 
weygert worden. Defen weg is de alderheyligfte voor 
God', endèalderoorbaerlijkfte voor de kerke, die de 
voor-vaders gevolgt hebben, en die de befte Keyfers 
en Vorften door hare authoriteyt hebben doen onder¬ 
houden. 

Wat nu vorder te doen fal ftaen, fullen uwe E. E. 
(hopen wy) met Godeshulpe wel konnen overwegen 
envoorfien. Ditfeggenwy alleen, dat by foverre de 
fake inhaer geheel ware, datmen niet en foude kon¬ 
nen eenigen beteren weg ingaen, dan dien de God- 
falige Keyfers, kerken en voor-vaders in fulke fwa- 
righeden feer wijflijk gebruykt hebben. Indien ook 
alles (gelijk wel meeft fchijnt) in fijn geheel niet en 

fo bidden wy nwe E. E. om des alaerheylichften 

Üemon* 
flrantie 
bec <6 eöCü 

putmbe 

is 
naems Chrifti en der gemene welvaert wille, dattet 
uweE. E. eens ten leften gelieve heyliglijk enbequa- 
melijkdit voortkruypende quaet voor te komen. De 
Keyfer Teodofius , als Zozomenus verhaelt in ’t 
). boek der kerkelijke Hiftorien cap. 11. beval in fo- 
danige fake d’Autheuren van nieuwe leere tot hem 
te roepen : hy vraegde hen of fy gevoelden dat d’oude 
vaders, die eer fodanige nieuwigheid opgekomen was, 
de kerken geregeert hadden , wel eendrachtig ge- 
weeft, en hen vaft aen d’Apoftolife leere gehouden 
hadden. Als fy dit toeftonden, feyde de Keyfèr, laet 
ons dan uwe leere met hare fchriften, die de waerheid 
gelijkformig zijn , examineren , accordeertfè daer 
mede, datmenfe aenneme, fo niet , datmenfe ver- 
werpe. Wy hebben in onfe kerken eenenGoddelijken 
regel, de heylige fchrift, daer benevens een eendrachtig 
Accoort der recht-gevoelenden, al voor defe betuycht 
met het uytgeven der belijdeniften, enbyfonder der 
Nederlandfe belijdeniffe : Ook is bekent de heylige 
eendrachtigheid der kerke, in dewelkeCornelius nu 
leere, die by Cornelij voorfaten en al-eer Cornelius 
’t formulier der gebeden en des Doops aldaer veran¬ 
dert hadde, met de andere kerken onderhouden isge- 
weeft. So iflèr dan gewiflèlijk geen ander bequamer 
weg, dan dat de waerheid Gods des Vaders uyt ge¬ 
mene betuygingeder broederen en bedienaers derfel- 
ver gekent werde, als dewelke de Heere met gaven, 
beroepinge, en ’tAmpt van kenniflè fulker faken te 
nemen en te leeren, begaeft en voorften heeft. I 

Welgeboorne , Edele , Wijfe, Hoog-geleerde, 
voorfienige Heeren, wy bidden den God der waer¬ 
heid en des vredes, dat hy uwe E.E. met defe hey¬ 
lige en loffelijke bekommernifle der waerheid en des 
vredes befich zijnde, overvloedelijk wil fegenen, uwe 
raedflagen regeren, en uwe Aftien voorfpoedig ma¬ 
ken , tot fijns naems eere en fijner kerken, midfga- 
ders des gehelen landswelvaren in Chrifto Jefu, met 
aenbiedinge onfes dienftes in den Heere. In Leyden 
den 9. Decemb. 1595. Onder ftond aldus: Uwer E.E. 
ootmoedige Dienaren. En ondertekent Francifcus 7u- 
nius, Lucas Trelcatius, Francifcus Gornarus. 

^itfcDnftcnïtomt in Cojncüj öocft niet. öc? 
fdbc öacljtbacct 3ijn ooft betftfjenen petrus pnm 
mts / pjefctcam tot Sïmftcröam / cn Sloïunncö 
25ooaett/ pfcöicant tot l^acrlcnt / <Ocöcputccrbc 

j^ooA-l^oKanbfcn / cn fjcbücn ccn ntcic 
me mittonftcantte tot laffe ban Coatcltë 3Dtngcrf; 
obergeoeben/ luvtrcntic al-s : 

Aen de Edele en Vermogende Heeren, de Staten van Holland 
en Wejl-Vriejland. 

EDele, Vermogende, Wijfe en feer voorfienme 
Heeren, de kerken Jefu Chrifti in Noord-Holland 

hebbenuE.E. invoorledeneen tegenwoordigejaren, 

meermaels vertoont, en met vafte gronden bewefen, 
hoe dat Cornelis Wiggerfz de Gemeynte Gods tot 
Hoorn, die van te voren in eenen vreediamen welftand 
was, geftelt heeft in fchadelijken twift en grote ver- 
werringe, tot fware ergernifle van de fwakke Chrifte- 
nen, overmits hy voor eerft de algemene kerkelijke 
gebeden, en het formulier vandebedieninge deshey- 
ligen Doops heeft verandert , nalatende het eeiite 
hooftftuk deflelven van de Erf-fonde en aengeboren 
verdorventheid onfer nature, hebbende noch daer en 
boven aen alle Noord-Hollandfe kerken gefonden een 
bitter gefchrift, waer in hy niet alleen de voorfz ge¬ 
beden en formulier poogt alleiins leehjk en ftinkende 
te maken, als of defelve ftreden tegen de hooftftukken 
des verbonds der vergevinge der fonden, en by-na 
tegen alle hooft-poin&en der gefonde leere Jefu Chri¬ 
fti , en een Enthujiafmum in haer vervateden ; maer be- 
ftrijd ook openbaer en feer heftiglijk alle de voornaem- 
fte Artijculen des Chriftelijken geloofs; in der voe¬ 
gen, dat, fohyfelve weluytdrukkelijk fchrijft, het 
verfchil tuflehen hem en de kerken Gods hier te lande 
veel grooter is , dan eertijds is geweeft tuflehen de 
Apoftelen Chrifti, endevalfche leeraers, die de ker¬ 
ken doen ter tijd in verwarringe fielden. Want (feyd 
hy) het verfchil was doemaels, namelijk ten tijde des 
Apoftolsfchen Synodi, om eenen eenigen kleynenar- 
tijkel van de abrogatie of affettinge der Ceremoniale 
Wet: maer defe onfe queftie is om alle de principale 
delen of ftukken van de gantfche difcipline, dewel¬ 
ke i k begeer gefuyvert te hebben van de corruptelen en 
misbruyken, die daer in fullen mogen bevonden wer¬ 
den, op dat onfe kerke, na luytvan den artijkel des 
geloofs, heylig en algemeyn mach zijn. Item, de 
eere Gods , en het welvaren der menfehen zielen is 
hier aen gelegen, het woord difcipline begrijpt in hem 
debedieningevan het woord Sacramenten, en van de 
broederlijke en kerkelijkebeftraffinge , metalleordre 
van toevallende gebruykelijkheden van kerkelijke» 
Claflicale en Synodale by-een-komften, &c. 

Dit fchrijft Cornelius belangende de grootheid en 
gewichtigheid des gefchils , tuflehen "hem en de 
Gereformeerde kerken, met goed fondament in con- 
formiteyt van ’t gene de Remonftrantèn in den verle¬ 
den jareuwe E. E. vertoont, en uyt fijn eygen fchrif¬ 
ten klaerlijk bewefen hebben. So dattet grotelijks te 
verwonderen is, dat eenige met grote vrymoedigheid 
feggen en fehrijven, dat het verfchil tuflehen de ker¬ 
ken Gods hier te lande, en hem Cornelium Wiggeri 
alleenlijk beftaetin een of twee artijculen des geloofs, 
en die belangende den verborgen wille en heymelijk 
befluyt Godes. So het ter contrarien ogenfebijnlijk 
blijkt , dat hy Cornelius met bittere fcheld-woor- 
den, calomnien en lafteringe beftrijd vele van de voor- 

1 neemfte artijculen des Euangelij , en verwerpt ook 
een groot deel van den Chriftelijken Catechifmo, en 
belijdenifie der Nederlandfe Gereformeerde kerken, 
dewelke hy nochtans met fijn eygen hand heeft geap- 
probeert en onderteken t. 

Tot wechneminge van welke fwarigheden en be¬ 
droefde argerniflèn, de kerken Gods van Noord-Hol¬ 
land, volgende haren fchuldigen plicht, allen moge- 
lijken vlijd hebben aengewent, doch alles te vergeefs, 
tot haer groot leed welen , door dien hy Cornelius, fo 
door het geven van ydelehope, als door fijne obfti- 
nate hartnekkigheid, den getrouwen arbeyd der kerken 
vruchteloos heeft gemaekt. Want allo de beginfelen 
des gefchils in den Synodo tot Edam Anno 1592. ver¬ 
dragen waren , fo heeft hy weynige dagen daer na 
’t felvige te niet gemaekt, overmits hy met een groot 
fchrift fijne vorige dwalinge heeft vernieut en ver¬ 
meerdert , fcheldende daer" in de Leeraers der Gere¬ 
formeerde kerken voor difcipulen der Jeluyten, Liber¬ 
tijnen en Ofiandriften , de welk alles de kerken met 
Chriftelijkgedult, op hope van beteringe, verdragen 
hebben; en in den naeftvolgenden jare 1595. hebben 
fy in den Synodo tot Alkmaer gearbeyd , om door 
goede onderrichtingen, vriendelijke vermaningen en 
veel biddens Cornelium voorfz te bewegen totafftant: 
fijnder dwalingen , en hem te brengen tot eenigheid 
met de gemeyne Kerken: D’welk alles hy metgroter 
contumatie en wederfpannigheid heeft verfmaed , ja 

heeft 
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heelt ook felfè in den Synode voornoemt niet eens wil¬ 
len verfebijnen, alhoewel by in cle had Alkmaer te¬ 
genwoordig zijnde, door verfcheyden perfonen meer- 
maels daer toe werde verfocht en gebeden. In der 
voegen , dat eyntlijk de gemeenten Jefu Chrifti ge- 
noodfaekten gedrongen zijn geweeft, tot verdedin- 
ge der Euangelife Waerheid, en tot ontlaftinge haer- 
der confdentien, volgende Gods bevel en de algemey- 
ne kerkelijke ordonnantie , mitsgaders ook na ver¬ 
mogen der Acte den y.Septemb. Anno 1591. by uwe 
E. E. haer vergunt, den voornoemden Cornelium te 
fufpenderên van debedieninge der kerken: In dewel¬ 
ke allo by des niet tegenftaende, altijd heeft gecon- 
tinueert, fo hebben de Moord-HollandfeGemeynten 
de navolgenden jaren door alle goede middelen ge- 
arbeyd , Cornelis voerfz noch te brengen tot goede 
«enigheid, en dat alles van den beginne af metChrifte- 
lijke befcheydenheid , fachtfinnigheid en vriendelijk¬ 
heid , daer mede fy fijne bittere fcheld-woorden en 
calomnien hebben bejegent , gelijk fulks niet alleen 
konnen betuygen alle de Leeraers en Ouderlingen, die 
in fodanige Synodale vergaderingen tegenwoordig zijn 
ge weeft; maer infgelijks de Heeren Gedeputeerden, 
die van wegen uwer E. mede aldaer zijn verfchenen, 
als zijn geweeft inden Synode tot Edam de E. Raeds- 
heeren M. Diederik van Leeuwen, Raed in den hogen 
Rade, en M. NicolaesCromhout, Raed ordinarisin 
in den Hove van Holland . Inden Synodo tot Alkmaer 
Meefters Leenaert Cafenbrood , en Gerait D. Hou- 
fen, Raden in den Provincialen Rade: Inden Syno¬ 
do tot Haerlem , M. Diederik van Leeuwen, Raed 
in den hoge Rade, en Rcmbout Hogerbeets, Raed 
cn Penftonaris der ftad Leyden : In den laetften Synodo 
tot Amftelredam , M. Leonart Cafenbrood en D- 
Adriaen Junius; tot welker Heeren getuygenifte de 
Remonftranten haer by delen refereren. 

En overmits den voorfz Cornelius niet op en hielt 
in fijne fchriften de Euangelife waerheid heftelijk te 
beftrijden , en de Gereformeerde kerken te lafteren , 
fo hadden deGemeynten in den Synodo tot Haerlem 
nodig geacht , fijne fchriften met den woorde Gods 
grondelijk te wederleggen : welk haer voornemen 
en beftuytfydaerna naegelaten hebben om uwe E. E. 
in haren bevele te gehoorfamen, daer nochtans Cor¬ 
nelis voornoemt ondertnfichen niet af en laet, niet 
alleen de ooren van uwe E. E. met fijne calumnieufe 
en bittere fchriften te vervullen, maer ook fijne dwa- 
ünge by yeder te drijven en te verdedigen, endeleere 
der Gereformeerde kerken verdacht te maken en te 
lafteren. 

Bidden claerem de Remonftranten met aller eer- 
biedinge , en in den name des Heeren, dattet uwe 
E. E. believe om de voorverhaelde hoogwichtige re¬ 
denen te ordo: neren, dat de voorfz Cornelins, nu al 
over lange na ordeninge der kerken, van fijnen dienft 
ivetrehjken gefufpendeert zijnde, ook door uwe E. E. 
autoriteytuytden dienfte der kerken werde geweert: 
Op dat fo vele argernifien, tot noch toe door hem ge¬ 
geven, eenmael mogen ophouden, en de bedroefde 
Gemeyntevan Hoorn, na verloop van fo vele jaren, 
met eenen getrouwen Herder, die gefont en fuyver 
inde leere, mitfgaders ook Godvruchtig in leven en 
wandel zy, mach werden verforgt. En tot een over¬ 
vloed fo prefenteren de Remonftranten , Cornelis 
voorfz in tegenwoordigheid van uwe E. E- met den 
woorde Gods te oveituygen van fijne menigvuldige 
dwalingen, en van de onwaerheid fijner calomnien : 
Zijn ook van herten willigen bereyt, ’tlelve te doen 
in tegenwoordigheid van de E. Overheyt tot Hoorn, 
ten overftaen en by welen van uwer E- E. Gedeputeer¬ 
de : Biddende ook de Remonftranten , dattet uwe 
E.E. believe voor het fcheydenvan defe vergaderin- 
ge te nemen fodanige refolutie, als de eere Gods, ver- 
dedinge der Euangelife waerheid, en ftichtinge der be¬ 
droefde gemeyntè Jefu Chrifti is vereyfehende. ’T welk 
doende , &c. 

ïber op ïjdj'ocn be ©ccrcn Staten ban ïloïlanb 
<©ccommtttcc»:t lb. Econarö <£afenö200b ï xlacb 
s?2öntart$ in ten Dobe ban Ejollarfo / Cfoijarmem 
ÜptimDogam cn ^otjannew Hmbjofium/ £bebp; 

ertigfte Boek, 1 ? 9 J- 
cant tot Slntftcrtiam / cm taetotom tt tepfen tot 
$100211 / cn albaec tc boen a$ m be naboigeabe 
vcfoiune. 

Adien ter Vergaderinge van de Staten van Hol “^rtract 
landen Weft-Vriefland, door Petram Plancium ^ 

en Johannem Bogaert, Kerken-dienaers , Gedepu- be Staren/ 
teerde van de Noord-Hollandfe Synode , van nieus Barafena» 
vertoog is gedaen geweeft van de fwarigheden ont- 45?^,* 
ftaen in de kerke van Hoorn, door de proceduren en bogaerr / 
opinien Cornelij Wiggeri; en dat de refolutien dies aen- tn 
gaende in de lefte dachvaert genomen, niet en is ge- 
effediueert : verfoekende als noch daer in verfien te iloo’nful» 
worden, en dat daer tegensby de Gedeputeerden der ini gacn 
fteden Hoorn was overgelevert feker gefchrift van 
Cornelio voornoemt , en een ander van de Kerken- ^33^ 
dienaers aldaer. Is geordonneert, dat aen de Profeftb- 
resTheologiegevordert fal worden, ten eyndefy by 
gefchriite willen (lellen en overleveren, de redenen 
dienende tot juftificatie van haer gegeven ad vijs, en 
’tfelve in de Latijnfe fprake geftelt en overgelevert 
zijnde, is geordonneert, dat daer van een tranftaet 
fal worden gemaekt: ft welk gedaen en in de verga- 
deringe gelefen is geweeft; waer na de Staten rijpe¬ 
lijk op alles gelet hebbende, verftaen en gerefolveerÉ 
hebben, dat M. Leonard Cafenbrood, Raed ordina¬ 
ris in den Hove van Holland , Johannes Uyttenbo- 
gaert en Johannes Ambrofius, Dienaers des Goddelij- 
ken woords , hen fullen met de voorfz gefchriften 
vervoegen binnen de ftad van Hoorn, en ten overftaen 
van Burgermeefteren en Kerken-dienaren aldaer, by 
alle bequame middelen als noch arbeyden, om door 
de voorfz redenen, en andere die daer toe mogen die¬ 
nen , Cornelium Wiggeri te bewegen tot afftant van 
fijn opinien, en proceduren in ft drijven van defelve. 
Eh indien hy daer toe niet en is te bewegen, fullen by 
alle bequame wegen arbeyden, dat hy felfs, of door 
confent en autoriteyt van de Magiftraet van Hoorn, 
ophoude van den Kerken-diecft aldaer te betreden, 
ten minftentot dat anders in fijne faken fal v/efen geor¬ 
donneert: En van haer gebefoigneerde ter naefter dach- 
vaert te doen rapport. 

Geëxtraheert uyt de refolutien van de Heeren Sta¬ 
ten van Hollanden Weft-Vriefland, genomen in hare 
vergaderinge, gehouden in den Hage van den 2.7. No- 
vembristot den 22. Decembris 1595. 

ï)lt na büïfitöen Creben&e-fcief teartöc 
•45cfcmmittccrbc naben ban guiten/ acn bcjUSa- 
ftijlracf ban $£00.211 / tupöcnbc alp bolor: 

Eerfame fecr Voorjieninge Difcretc Henen. 

ALfo by cle Heeren Staten van Hollancf en Weft- <Crebctitf® 
Vrieiland, op hare laetfte vergaderinge georclon- 

neert is , dat de refolutie by hen genomen op hare tiptrenbo** 
voorgaende vergaderingen, om te verfien tegens degaccrm 
fwarigheden ontftaen in de kerke aldaer, door de pro- SoSJannsjS 
ceduren en opinie Cornelij Wiggerij, foude woiden 
geëiTeiftueert, en over fulks gecommitteert hebben öje öan 
M. Leonard Cafenbrood , Raed ordinaris in den Hove ifoojn, 
van Holland , Johannes Uyttenbogaert en Johannes 
Ambrofius j Dienaers des Goddelijken woords, om 
hen aldaer tot Hoorn te laten vinden met de gefchrif¬ 
ten , fo by de Gedeputeerde der voorfz ftede, den 
voorT.oemden Cornelio en den Kerken-dienaers aldaer 
op de voorfz laetfte vergaderinge overgelevert, als 
van de redenen dienende tot juftificatie van ftadvijs 
van de Profefibres Theologie, mede op defelve ver¬ 
gaderinge verfocht en overgegeven: Enten overftaen 
vanuweE-E. en de Kerken-dienaers aldaer, by alle 
bequame middelen, en de redenen daer toe dienende, 
den voornoemden Cornelium Wiggeri te bewegen toC 
afftand van fijne voorfz proceduren en opinie, enten 
eyncle defelve Gecommitteerde voorts daer in mogen 
doen volgende haerluyden laft en commiffie; fullen 
uwe E. gelieven den felven Gecommitteerden volko¬ 
men credit en gelove daer in te verlenen, en alle fa¬ 
veur en aifiltentie te bewijfen. Hier mede, Eerfamc 
feer voorfienige difcrete Heeren, zijt Code bevolen. 
Gefchreven in den Hage den n. Januarij 1596. Onder 

ftond 
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ftond, Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Ra¬ 
den van de Staten, getekent C. de Rechtere, ’t Opfchrift 
was, Eerfame Teer voorfienige difcrete Heeren, den 
Burgemeefteren der ftede Hoorn. 

^ijn €rceil. pecft Ban gelijhen aen 25urgemeefte* 
ren/ ^tpepenen en ïtegeerberg tot Doojn gcfcïpc* 
ben / genoeg conform De Jltëtfftbe ban bc poeren 
Staten ban 3§oIlanb boo’noentt / bolgenö torifcen 
lajt en Crebentie / bc Pooof3 «ftebeputeerben mebe 
gegeben/ 5ijrt befelBe binnen ^oo?n Pcrfcpenen ben 
ï 8. fatman) 1596. en Hebben aibaer gebefotgneeit/ 
fomnuerii)6 aio berbaet ibtnöenabotgenöe memo; 
rie/ UipbeubcalbBoldjt: 

VOIgende defe rèfolutie, zijn de Heeren Cafên- 
brood en Uyttenbogaert den 13. Januarij 1596. 

gereyfttot Hoorn, alwaer fy Johannem Ambrofium 
vonden den 18. Burgemeefteren en alle de drie diena¬ 
ren elks apart begroet hebbende , kregen audiëntie 
op ’t ftadhuys by Burgemeefteren den zi- De brieven 
van credentie en van iijn Excell. overgelevert heb¬ 
bende , openden onfen laft, die was , dat wy met 
het gefchrift der Profeflbren en andere, terdachvaert 
tegen Cornelium overgelevert, ons fouden vinden bin¬ 
nen Hoorn, en aldaer ten overftaen van Burgemeefte- 
ren en d’andere twee dienaren des woords, hem Cor- 
nelius door de redenen in dat gefchrift begrepen, en an¬ 
dere ter fake dienende, hem te bewegen tot afftant van 
fijne opinien, &c. Begerende dat te dien eynde tijd 
en plaets beftemt, en hy Cornelius met de twee andere 
dienaren ontboden mocht werden. Dat gefchiede dei- 
felven daegs namiddaegs, wy lafen der Profeflbren ge¬ 
fchrifte, en gaven Cornel. Wiggeriin fijn handen een 
copyevan ’tfelve gefchrifte, op dathy te beter daer 
op foude konnen acht nemen, terwijlen wy het lafen. 
Ons befluytwas, dat Cornel. Wiggeri daer uythadde 
te verftaen , niet alleen wat de Profeflbren van fijn 
opinien oordeelden, maer ook de fwakheid der rede¬ 
nen by hem Cornelius voortgebracht tot voorftant van 
defelve; ten eynde hy daer van afftaende , fich tot 
eenigheid met de kerke mochte begeven: daer toewy 
hem prefenteerden alle fodanige vorder onderrichtinge 
als ons mogelijk was. Cornelius antwoorde, dat hy let¬ 
teren begeerde, dat is, feyde hy, dat hy niet wilde 
handelen dan fchriftelijk , begerende copye van dat 
fchrift der Profeflbren, om fijne juftificatie en falva- 
tien (feydehy) daer tegen te maken. Beklaegde fich 
voort feer over de handelinge van Leyden, en over 
dat gefchrift, feggende dat de Profeflbren haer daer 
in niet en hadden gedragen na behoren, meynende 
dat fy behoort hadden hem toe te ftaen, ’t geen hy 
inden aen vang hadde begeert, te weten, datmende 
faek fommarie of geheel foude ftellen by gefchrifte, 
omdatdaerna te mogen tonen met gemeytien confen- I 
te, of indien fy daerna yet hadden willen ftellen by i 
gefchrifte, datfy al voren de Heeren Staten dat over 1 
te leveren, ’t felve hem eerft hadden behoort te verto¬ 
nen. Ook dat de fake fo niet was gegaen als in’t ge- ; 
fchrifte, daer in veel van fijne redenen waren nagela¬ 
ten, fo fijne twee getuygen fouden verklaren, conclu¬ 
derende dat hy copye begeerde om daer tegen te! 
fchrijven. Wy feydendat de Profeflbren niet mogen j 
doen na fijn voorfchrift ■ maer moeten volgen de ordre ' 
van de Heeren Staten, fo fy ook hadden gedaen. 2.. Dat 
de Profeflbren nieten hadden gefchreven, dan door 
laft van de Heeren Staten, fouden ’t anders hebben ge¬ 
laten, als geen laft hebbende in fulke queftien. 3. Dat 
fy met hem hadden gehandelt in alle minlijkheid, en 
geen oorfaek gegeven een fo haeftige Remonftrantie 
tegen hem over te geven, als hy gedaen hadde. 4. Dat 
wel alle woorden en wederwoorden tot Leyden ge¬ 
vallen , in dat fchrift niet en waren of konden zijn ; 
maer dat alles daer was fommierlijk, en datmen niet 
en geloofde dat yemand anders fouden getuygen. 
y. Aengaende de copye , dewijl hy die begeerde, 
niet om fich te beter te bedenken, maer om daer te¬ 
gen te fchrijven; dat de faek wat dieper inlicht had, 
en datmen daer over met Burgemeefteren nader be¬ 
geerde te fpreken in fijn abfentie. Na dat Cornelius 
cum fuif uytgegaen was , is Burgemeefteren voorge¬ 

houden, dat het geven van copye tot fuiken eynde, 
als Cornelius die begeerde, niet en fou dienen dan om 
de difouten te vermenigvuldigen , de Profeflbren in 
partyfehap met hem te trekken, en het vuyr der on- 
eenigheid veel groter te maken, alles contrarie de goe¬ 
de intentie der Heeren Staten. Datwy derhalven niet 
konnende bemerken, dat Cornelius eenige de minfte 
intentie hadde van copye te begeren, om de fake na¬ 
der te overdenken, ongeraden vonden hem .copye te 
geven, ten ware dat hy wat nader quame, en men 
konde bemerken, dat hy de goede intentie der Hee¬ 
ren Staten eenigfints wilde nakomen, in welken ge¬ 
valle men hem op ftaende voet copye foude medede¬ 
len. Hier over viel brede communicatie met Burge¬ 
meefteren, ook over ’tgefchil en’t gevolg van dien in 
denftaetvan de kerke; item van de poinden des ge- 
fchils en de fundamenten aen d’een en de d’ander zijde: 
alles op dat de Heeren ’thele ftuk grondelijk infien- 
de, de fake neffens de Heeren Staten daer toe fouden 
helpen dirigeren , dat de goede meninge dér felve 
mocht nagekomen werden. De Heeren Burgemeefte¬ 
ren haer beraet genomen hebbende tot op'’s anderen 
daegs, fcheydenwy, Cornelium in’tuytgaenbidden¬ 
de by ons te willen komen in de herberge. 

Dat dede hy, alwaer wy bieed en wijd met hem 
handelden, fo van fijne leere, als van de prbeeduren 
die hy hadde gehouden, feggende in ’tlefte, dat in¬ 
dien hy immers in confcientie meynde, dat+iy in alles 
gelijk hadde, hy evenwel op hem felven niet ftaen en 
foude ; maer provoceren tot een Synode Provin- 
ciael, houdende iich middelertijd ftil , en blyverde 
van de Predikftoel. Hy antwoorde , datmen (bcht 
’t paerd fijn voeder t’ontrekken, en dat hy fijne gagie 
qualijk konde miflen, en dathy den Synodum fufpeéfc 
en partydig hielt. Wy repliceerden op ’t eerfie, dat 
daer in konde worden verben, en dat wydaer in wil¬ 
den ’t befte doen, hoewel wy hem niet fekers konden 
toefeggen, als geen laft hebbende. Op ’t twede, dat 
hy geen reden hadde het Synodum te iufpedberen , en 
indien het hem verfeeldeop de gene die hem alrede ver¬ 
oordeelt hadden , datmen konde middel vinden, dat 
die daer niet weder fitten fouden. Wy fpraken ook 
met hem van de autoriteyt van de confeflie, die hy 
feyde, dat de kerken wilden Gods woord gelijk ftel¬ 
len. Wy feydendat dat een abuyswas, en lafen hem 
voor wat Ürfmusfchreef van de autoriteyt fodaniger 
fchriften, en feyde Uyttenbogaert dathy defelve geen 
ander autoriteyt toe en fchreef: Hy feyde dat andere 
fo niet en fpraken, immers dat de pradrijk anders was. 
In ’t lefte feyde hy rond uy t, dat hy fijne meninge niet 
konde veranderen, dat hy van fijnen dienft niet be¬ 
geerde af te ftaen , en op den Synodiïm niet wilde 
provoceren, als nu genoeg gefien hebbende wat van 
fuiken Synoden te verwachten was. 

Siende dat alles met hem te vergeefs was , ver¬ 
voegden wy ons ’sanderendaegs den 13. weder op 
’t ftadhuys by Burgemeefteren, defelve o verleverende 
de Remonftrantie van de Gedeputeerden van ’t Sy nodus 
aen de Heeren Staten, daer in fy prefenteren Cornel. 
te willen overtuygen van vallche leere : met vele re¬ 
denen om de Heeren te bewegen, om Cornel. te doen 
ftilftaen van fijnen dienft, en dat hy wilde provoce¬ 
ren tot den Synode; Burgemeefteren feyden tefullen 
fpreken met de Vroetfchap. Wy compareerden al¬ 
daer, lafen ’t gefchrift der Profeflbren op nieus, de¬ 
ducerende alles in ’t brede. Den 14. kregen wy ant¬ 
woorde van Burgemeefteren, dat noch de Vroetfchap 
noch Cornelius niet en waren te bewegen. Hier op ver¬ 
togen wy en deden rapport. 

©an bit gcbcfotgnccrbe rapport gcbacn sijnöc acn^- 
fijn €jccdl. en bc aBccommittcctbc üaben Pan bc reio mft 
Staten Pan Rolland / foijccft fijn €rcelL op ntciio ftnss ara', 
getommitteert benpoomoemben Deere Cnfenfoooö/ E11,?foiï 
neffenö m* HJnbrtdS ^cjTelö ïSacö Pan fijn €ttdl So8»tI 
en iïpttenbogaert / om pjeöccom tot l^oo?n te tepfen / tman na 
ten ennbc aio in bc PrtePen en ^nfirume Pan, fijn ^oojn„ 
€rccfl. gebatteert ben 9 en iojfeöjuaeij/ iupbenbe 
ben felPcn PrtcfaibusH 

Eer- 



§4 Het twe en dertigfte Boek, 
Crcöeruic Ü Erfame, Wijfe cn Difcrete, lieve byfondere, den 
boojOefei* "Raetlheer M. Leonard Cafenbrood, en M.Johan 

e J^eercn. Uyttenbogaert, hebben ons verklaert, ’tgene fyal- 
daer by u luyden gehandelt hadden, aengaende den 
Minifter Wiggerfz, en is ons leer geveeld, dat de goe¬ 
de intentie van de Heeren Staten en d’onle, fo wy wel 
t'erhoopt hadden, niet nagevolgt is geweeft. En want 
de fake van ililker gewiekte en importantie is , dat 
niet alleen den dienftGods, maer ookdegehele Poli- 
tifche regeringe daerbygrotelijksgeintereflèert foude 
worden, ingeval by tijdsdaer in niet verfien en wei¬ 
de : So hebben wy raedfaem en nodig bevonden , de 
voorfz perfonen, neffens onfen Raed en lieven getrou¬ 
wen M.Andries Heffels van Dinter, wederom t’u- 
waerts te lenden, metexpreflèn laft, uL. onfe goe¬ 
de intentie op ’t nieuwe voor te dragen, en de voorfz 
fake fulks te helpen dirigeren, datfe tot eenen goeden 
eynde gebracht worde: Verhoeken daerom uL hier 
mede ernftelijk, de voorfz onfe Gelanten op ditmael 
als ons felfs gelove te geven, en op ’t gene fy u L. in on¬ 
fen name verklaren fullen, alfulken refolutie te nemen, 
als wy van u luyden zijn begerende. En hier mede, Eer- 
fames &c. Den 9. Februarij 1596. 

€n öé boo?f5 ^nffructü toa# lupöenöe al# bolgt: 

InflruElie van ’t gene de Edele , Hoog-geleerde, Wijfe en 

Difcrete Heeren, M. Leonard Cafenbrood, Raed in de» 

Frovintialen Hove van Holland, M. Andries Heffels 

van Dinter , en M. Joban Uyttenbogaert, van wegen 

fijn Excell. by de Borgcmeefiers en Regeerders der fiad 

Hoorn verrichten fullen. 

ijnffruttie TT Erftelijk fullen fy na behoorlijke begroeteniffe en 
ban fijn Jjj recommandatie van fijn Excell. den voorfz Ma- 
fcoofca» R^raet verklaren , dat defelve fijne Excell. gehoort 
fenbjooö / hebbende het rapport, hem alhier tot haerluyderwe- 

en derkomffe gedaen , wel verwondert geweeft heeft 

«lettTaen Van antw’00r<^e > haerluyden by de voorfz Magi- 
èie ban " ftraet gegeven, en dat hy verhoopt hadde, fy luyden 
^ovjti, fouden de gerechtigheid dier faken in beter confidera- 

‘tie genomen hebben, om de fwarigheden enonrufte, 
die vorder daer uyt te verwachten is, by tijds en met 
goede middelen te verhoeden. 

En allo fijn Excell. bevind de voorfz fake van al¬ 
fulken gewichte en aenfien , dat daer in ten alder- 
eerffen dient voorfien te worden, dat hy daerom no- 
dig gevonden heeft, de voorfz Gecommitteerde an- 
dermaelderwaerts te fenden, en te infifferen tot het 
efteft van de refolutie van de Heeren Staten. En by 
fo verre den voorfz Magiftraet, en den Minifter Cor- 
nelis Wiggerfz daer toe niet te bewegen zijn, dat alfdan 
de vooriz Gecommitteerde haerluyden fullen verkla¬ 
ren, dat fijne Excell. van meninge is, indeaenftaen- 
de vergaderinge van Staten de fake fulk6 te doen ver¬ 
handelen, als tot verhoedinge van meerder onrufteen 
fwarigheden, fo in de kerke als in de gemene fake, 
fal bevonden worden te behoren. 

Tot welken eynde fijn Excell. ordonneert en beveelt 
de voorfz Gecommitteerde, dat fy den voorfz Cornelis 
Wiggerfz in fijnen naem belaften, dat hy hem met haer¬ 
luyden fal hebben te vervoegen alhier in den Hage, ten 
eynde hy inde voorfz vergaderinge, en verhandelin- 
ge van de voorfz fake, prefent en aen de hand zy. 

En in gevalle den voorfz Wiggerfz weygerde fulks te 
doen, lullen de voorfz Gecommitteerde hem van wc- fren de Heeren Staten en fijn Excell. belaften en beve- 
en, dat hy hem datelijken fal onthouden van de exer¬ 

citie van fijnen dienft, tot dat anders in de fake ver¬ 
ben cn geordonneert fal worden. 

En fullen de voorfz Gecommitteerden voorts met 
alle bequame middelen de voorfz fake daer toe dirige¬ 
ren, dat ’tgene voorfz is5 achtervolgende de goede 

Tol. 66.) meyninge en intentie van de Heeren Staten en fijn Ex¬ 
cellentie fulks geeffedrueert werde, als tot der landen 
welftand en gemene rufte van node is, en fijn Excell. 
tot haerder wederkomft antwoord daer op brengen. 
Adum in ’sGraven-Hageden 10. Februarij 1596. Was 
ondertekent, Mauricede Naffau. Lager ftond, Ter Or¬ 
donnantie van fijn Excell. Getekent^Milander. En had 
een opgedrukt zegel van fijn Excell. in rode waiTe. 

x,a. 
!2d 

«5?5 
)amf5 <0riscputtei*öc ban fijn kreeft, tot Hoorn 

.geftomcnjijn&e/ en niet ftonnenöeöen boomoemöen 
€02üdtö 3Biasei’f3 tsaec toe hengen / bat lp fiefi 
met fjet boo?f3 ^puoöu# fouïjc beeeemgen / ijcR 
öcnljcm epnbUjb boojgeïjouöen/ bantoegenbcéee? 
t en Staten en fijn ^jccell. bat Iju ïjem fouöen ontfjom 
ben ban benpublijben bienft in bei* heeften/ tot bat 
anba-0 in befahefoube Pooificn en gec2bonnceitbJ02? 
ben, cn alfo be iBagiftraten fuift# op ftmi 00b be- 
geetben/ om alle boibec ftoarigïjeüen / bie boo2 fijn 
ongcliooifaemljeib en bjepgeringc foube mogen baec 
upt boïgèny fo beeft bpepnblijliberblaett/ bat lp te 
toebentoao/ be booyfy bebelen ban be ijeefen^ta? 
ten/ fijn €jtcell. 00b tet begeerte ban beï!cei’en25iiw 
getneefïeten/ tcgcïjoojfamcn/ omljemban feenpm 
felijfien ftcrficn-bienfi booj eeeft te befijtcren / cn 
berlnadjtcnbjat nabec op fijn falie/ Dn boiftomenu 
lijb geboo?t3ijnbe / foube too’ben gebifponcett. 

heeren Staten’t rapport bnn be boo:f3 be- Tojnei# 
foigne betflaen fjebbenbe/ namentlijh/ bat €mc^ SZe“f5 
lino 3©iggetij foube gcljoo?famen/ en ban ben pmföS pü- 
blpltcn bienft öefifïeccn / bolgenbe 00b be begeerte mpn» 
ban be iBagifïraet ban ^co?n / ïjebben be heerenötenflaf;* 
Staten goet gebonben / bat apttenbogaert booi eenen 
hokten tijb bn ieninge foube gaenbcberbe ban ëoorn 
bebienen/ in plaetfe €02nelij3©iggeri/ entearbe^ 
ben tot bcb/eömge ban be Eibmaten met be anbecc 
tbiec öicnacro/ en om Comelto en be heeren ban 
^0o?n naber te bolboen/ ïjebben gecommitteert be 
^eeren ban 3tlbcgonbe / Cafenb?oob en Écffelo / 
om ’t berfdnl tuffcljcn ben jSooeb-loIlanbfen £>piw; 
bum/ of petram piantium/ en ^joïjamiem i^a? 
tïjiftuni ber ^nnobia5ecommitteerbe/ en Cornelis 
3©iggerf5 ter anberc 3ijben te berfjoren / en bootte te , 

boen ai# in be refolutie bie# aengaenbe genomen / 
ben 27.5peb?uarö 1596» Uipbenbe befeibe refolutie 
aM; 

DE Staten van Holland en Weft-Vrieffand, gehoort Btfolutse 
hebbende ’t rapport van M. Leonard Cafenbrood, üau öe 

Raedordinaris van den Hove van Holland, Andries^ecra 
Heffels j eerfte Raed van Braband, en van fijn Ex- D;n Spts 
cellentie; mitfgaders Johan Uyttenbogaert, Dienaei rcnbooaect 
des Godlijken woords in den Hage, van haer gebe- jf 

foigneerde op de commiflïe en laft van fijn Excell. en «oefinbu* 
Staten voornoemt, binnen der ftad Hoorn, in d'e fake ifninge; . 
Cornelij Wiggerij, Kerken-Dienaer aldaer, en gefien cn om üe 
’tadvijs van den felven, hebben verftaen en geordon- Souieliu» 
neert, verftaen en ordonneren bydefen , dat tot ver- te jitlitn in 
eeninge van de Litmaten van de kerke en Gemeente öanürn 
binnen Hoorn, en om defelve gelijkelijk wederom te 
brengen tot het gehoor van Godes woord binnen J^aibe* 
defelve ftede, den voorfz Uyttenbogaert by Ieninge gonöe/ 
voor een korten tijd hem binnen defelve ftede fal vin- jöiafcn*» 
den, om aldaer fo met publijke Predicatien, als ande- ioejyei^ 
re goede vermaningen, en andere bequame middelen, 
de voorfz eenigheid met den anderen twee Kerken- 
dienaers aldaer te bevorderen , en de Gemeente tot 
geruftigheid en ’t gehoor van Gods woord te bewegen , 
tot dienfte, rufte en opbouwinge der lèlve kerke: Heb¬ 
ben voorts gecommitteert, en committeren by defen, 
Jonkheer Philips van Marnix, Heer van S. Aldegon- 
de, de voorfz M. Leonard Cafenbrood en Andries 
Heffels, omby Petrum Plancium en Johannem Mat- 
thifium, als Gedeputeerde van den Noord-Hollandfen 
Synode, in hare handen by gelchrifte te doen over¬ 
leveren, pertinentelijk, duydelijk, klaerlijk en kor¬ 
telijk, depoindfcen, in dewelke fyluyden willen fufti- 
neren, datCorneliusWiggeri voornoemt, qualijk in 
de Chriftelijke leere gevoelt, en defelve daerna te doen 
ftellen in handen van den voornoemden Cornelium, 
om die ook by gelchrifte, pertinentelijk, duydelijk, 
klaerlijk en kortelijk te beantwoorden, doende hun- 
luyden refpe&ivelijk de poinften in queftien ftellen, 
by thefes enantitefes, fulksalsalderbequaemfttoton- 
dervindinge derwaerheid falftrekken, en voorts par- 
tyen relpeftivelijk tegens des anderen gefchriften vor¬ 
der op de voorfz queltieufe poinöen te doen fchrij ven, 
tot eludatie van defelve, fonder nodelofe wijdlopig¬ 
heid te gebruyken, of verhael te maken van eenige 
voorgaende handelingen of proceduren ; en de fake 

ten 



*5?5- 
Vervolg der Nederlandie Oorlogen, 8? 

én beyden zijts den volfchreven zijnde, als dan defelve 
te examineren , en de opinien te conciliëren , is ’t 
doenlijk: Indien niet, den Staten te doen van alles 
rapport, om ’tfelve gehoort, voorts in de fake ge- 
crdonneert te wórden, als tot der landen en Kerken- 
dienfte fal bevonden worden te behoren. Gedaen in 
dén Hageden 17. Februarij Anno 1 396. Onder ftond, 
Ter Ordonnantie van de Staten-.Getekent C. de Réchtere. 

©olgetibe öcfcti té Spttcnbogaeit na ^oo:n 
repft met totcPeu ban bc JgccvcnStaten/ UtpöeitUe 
ntobolgu 

EErfame feer Difcrete, Voorfienige Herrén : Alfo 
wy derwaerts gefchickt hebben Johannem Uyt¬ 

tenbogaert, Kerken-dienaer, om aldaer tot Hoorn 
Tanb Ten by leïiinge voor eenige korte tijd , tot vereeningc 
öe ÜKaei*van de lidmaten van de kerke en gemeente aldaer, hem 
fïrari t»an t’onthouden, volgende den laft, hem diens aengaen- 

^ ^ ons g£geven ; Sullen u É. gelieven den felven 
Uyttenbogaert daer in allegunfte, vordernifle en ad- 
dres te bewijfen, ten eynde onfe refolutie by hem met 
vrucht mach werden nagekomen. Hier mede, Eerfa-\ 
me feer voorfienige Difcrete Heeren , zijt Gode be¬ 
volen. Gelchreven inden Hagedenlaetften Februarij 
1596. Onderhond, Ter Ordonnantie van de Staten, 
Geteketft C. de Rechtere. 

^jicfvait 
te tóeerm 
,ferarrn 
ban. 

bo,o 
toief. 

'v__— " ■ 
Matirit% , geboren Prince van Örangien, Gr ave van 

Najfau , (<Xc. Marquiz van der Vere, tSic. 

5S;iefban T^Erfame, Wijfeen Difcrete, lievebefondere, het 
fijn «JFrrelf. Jj, heeft den Heeren Staten van Holland belieft, den 
#pnöe?m weerden en Hoog-geleerden Mr- Johan Uyttenbo¬ 

gaert , dienaer des Goddelijken woords, tot u L. te lén¬ 
den > met refolutie by hare E. genomen, op’tgenefy 
nodig gevonden hebben tot vorderinge der kerke en 
gemeente des Heeren, en welftandu luyder ftedege¬ 
daen te worden, alfo gylieden uytde voorfz refolu¬ 
tie breder fult hebben te vernemen: en alfo wy de- 
felve anders niet en konnen bevinden dan tot onder¬ 
houd en dichtingen van de Chriftelijke Gereformeer¬ 
de Religie, eendrachtigheid en rulle van de Geünieerde 
Provintien, ook innerlijke vrede van u luyder ftede, 
en gemene ingefetenen der fél ver {trekkende: Sover- 
fbeken wy u luyden ernftelijk en vriendelijk, te wil¬ 
len co nfi der eren, hoe grotelijk daer aen gelegen is, dat 
defelve in ’t werk gefteltwerde. En dienvolgende den 
voorfz Uyttenbogaert in ’t gene den laft, die hem daer 
in gegeven wort, is concernerende , alle goede be- 
vorderinge, faveur en hulpe te betonen, ook in het 
genehy u luyden dien aengaende van onfen ’t wegen 
fal verklaren , als ons felven gelove te geven, en word 
onsfulksaengenaem. Hiermede, Eerfame, &c. zijt 

. Gode bevolen. In ’sGravenhage den leften Februarij 
1596. Onder ftond u luyder goede vriend, Getekent 
Maurice de Najfau. 

’T OPSCHRIFT WAS, 

Dm Eerfamen, Wijfen, Difcreten, onfen lieven le[on¬ 

deren Borgemeejiers ende Regeerders der jlad van Hoorn. 

$aï|omït getepfï ytjnbe/ ten epttoafóttt befdbe 
Dneben/ cntoalöaet/ fo ban beneemt ban^oom/ 
aïö ban bc fcerlte / tod ontfangen getoeeft / cn beeft aR 
oaet ben bienft taaevgenomen bp lemnge ecmaeri tijb / 

toeefl/ int cn ’tnabolgcnbe tact gebutenbe upt arR 
bete plaetfot/ ten laeften 00b 3Batnctuö / 
00c tet ttjb ïictben-btenacttot <©elff. 

fonfeait* .ïBibbdcmjb té met Cotnelto in ’^C^abcnljage 
’tftabbupa gcïjouöen/ monödtnge en fctotftelm 

iBioau'trs ^ tenfetenne / tufftben be boozfy <£>et>eputecroe 
in Pm ban ben ^oo?b-3|oüanbfen ^rntobo / en Comelto 

op 3Btggeitf5 / ten obaftocn ban be leeten ban <§. %U 
IV. Deel. 

bcgonöe/ en ben anbeten mebc ^ebeF#‘ltetbe 
ten; utaet alieb fonöct brntljt / geUjb upt bet fcRoe^üm 
bet I^eeten Commtpitffen rappo:t / baet na ge^S» 
baen / en upt bet 3$eei:en Staten tefolutte / genomen 
ben Z7e%tulij 15916. 00b upt befcljjtfienbpCcaftëlw 
baer ban jebeit uptgegeben / te ften. 

^act-en-mfftljen gabenoob be ttoec ontere Hftcr* 
bett-btenaerë ban ^00211 in ’tlicljt een blepn öoep 
ben / getmituïeeit ^pologta cn tonbe bebentemffe 
ban Clement jDaitenfj en Ctortdis’ JilSepnertfj / 
baet in fp ï>act geboden obet ’t becDönb <U5ob<$ / 
bet betbiefinge en petfebetantie berblaren / fom 
bet bat baet baet obet eenige moepten té toebet- 
baten bat men toeet/ maet jjjn baet in gebult gc^ 
toodien. 

50efe Apologie toas ban ben nabolgenbe inDbub. 

TEn eerften , gevoelen en geloven wy na des ggporöBfa 
Heeren woord, met de Algemeyne Orthodoxe :e,! ronöe 

Dat is , recht-gelovende en recht-gevoelende kérke: 
Dat alle kinderen des verbonds eenderley belofte- dement 
niffe hebben, uyt kracht desfelvigen Gods genade en ,Jf&an= 
taligheid dadelijken deelachtig zijn , na Gods uytge-*fn^ 
drukte beloftenilTe, die niet liegen en kan, maer ja!"’s 
enAmenis. Genef. tj. Matth. 19. Maró. 10. A<9:or. 1. ncnfj 
Rom.11. i Corint. 7. Numer. 23. Blijven derhalven Pisüitattc 
als noch onveranderlijken by den felfden , gelijk in 
den Synodo tot Hoorn laeftmael geliouden , na des ' 
Heeren woord eendrachtelijken is gerefolveert, fon- 
der yemands contradi&ie. 

Tentv/eden, datindefen verbonde een fekerecon- v 
ditie geftelt is, aen den welken God Almachtig de 
bondgenoten verplichtet en verbinder, of totbehou- 
dinge , of tot verlies haerder faligheid, welke con¬ 
ditie hy onverbrekelijken wil onderliouwen hebben» 
fo wel in den Nieuwen als Ouden Teftamente. Want 
God na fijn abfolute macht, als niet en handelt, maer 
na de conditie fijns Wets en verbonds, door bequa- 
me middelen en wetachtige ordeninge , en dat op 
menfchelijker wijfie; hy fielt ons Wetten voor ogen, (FoI.ö7.-> 
hy ftelt ons beloninge en ftrafte voor ogen, hy ge¬ 
bied ons het goed te omhelfen en aen te nemen, het 
quaette vlieden en te fchouwen, om die te doen en 
weygert hy ons fijne genade niet, fonder dewelken 
wy niet met allen en vermogen , ja uyt ons felven 
niet een goed gedachte konnen hebben, iCorinth. 3. 
Hy en verfmaet ons niet , noch onfe naerftigheid, 
noch onfen arbeyd , welken Wy door fijn aengebo- 
den genade te werk ftelien, ais Inftrumenten cieshey- 
ligen Geeftes: want wanneer God door fijnen heyli- 
gen Geeft ons vermaent onfes ichuidigen plichts, om 
onfe officie te doen, fo trekt hy niet alleen af vdnhern 
felven, of van fijne Godlijke kracht 3 maer dat meer 
is, dat hy gebied, ’tfelfde vervult hy ook in ons. 

Ten derden, dat onfe kinderen, hoewel in fionden 
ontfangen en geboren, en door de fbndé de verdor- 
ventheid en alle ellendigheid onderworpen, nochtans 
fmpliciter ipfo eiEtu, dat is, in der daed geen kinde¬ 
ren des toorns, noch der verdoemeniflé geooren wor¬ 
den, hoewel deErf-fbr.de in haer felven buyten Chri- 
ftum fo groot en grouwelijk is, datfe genoegfaem ware 
omhetgantfehemenfehelijke geftachtete verdoemen , 
en kan ook door den Doop niet wechgenomen worden, 
nochtans en word fy den kinderen Gods door fijn ge¬ 
nade en barmhertigheid ons in Chriftojefu betoont en 
bewefen ter verdoemeniflé niet toegerekent; wart fy 
zijn in Chrifto Jefli: Ergo foenifler alsdan géén verg- 
doemeniflè, en indien datter geen verdoeinenifle is 
in den volwaflèn kinderen Gods, die nochtans dooi¬ 
de overblijffelen der fonde uyt fwakheid daeglijks 
vallen en ftruykelen , veel minder in die klcyne on¬ 
mondige kinderen, welke die dadelijke forden noch 
niet hebben bedreven ; maer dat fy alfo in een fe- 
ker refpedt mogen genoemt worden , fiende op 
den tweden ftand Adams, .gelijk in een kleyn Trac- 
taetken , eertijds van rriy Clement Martenfz ge- 
maekt is , dit felfde breder werd verklaert en uyt- 
gedrukt , is ook doenmaels den dienaers des Claffis 
vobrgelefen , en hebben eendrachtelijk en daer in 
bewilligt; is daer beneven een tijd lSnk daer na een 
Algemeyne refolutie in den Clafl'e genomen, ac- 

*4 for- 
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Het tween dertïgfle Boek, 
eorderende in* defen dele met het felfde Traitaet- 
ken , om op den Synodum tot Edam te vertonen. 
Hier van rnachmen ook lefen den Hoog-geleerden 
Profefibren Theologie Francifcum Junium over het 
vijrde Capittel Genef. verf. 3. Adam genereerde 
een Sone, hem gelijk of na fijnen beeltenifie , en hiete 
hemSeth; met na dat fuyvere beeltenifie Godes, na 
den welken hy van God gefchapen was, (want dat was 
gpdeftrueert en te niete gedaen ) maer na de beelte- 
nifiè , het welk doen ter tijd in Adam en Eva fijn 
Huys-vrouwe geweeft is, verftaet dat fekerlijk uyt 
de Sonde, Genef. 3. verdorven; maer nochtans over¬ 
goten of vervult met de beloftenifie der genaden er, 
dés Godlijken verbonds, en met de kracht desheyü- 
gen Gceftes, de welke datzaed der Godfaligen hey- 
liget, uyt kracht der beloftenifie Gods. Dus'verre Doét. 
Junius Profeflbr Theologie tot Leyden. 

Ten vierden, wanneer fy nu in hare ouderdom 
verloren gaen , dat fulks niet gefchiet door Godsab- 
fólute macht , als haer noodwendiglijken daer toe 
verordineert hebbende , gelijk daer van eertijds 
een algemeyne refolutie in ’t Clafiicale boek getey- 
kent, genomen is, dit felfde ontkennende; maer dat 
fulks gefchied door haer eygen fchuki enafwijkinge, 
als men leeft Genef. 6. van de kinderen Gods , die 
Apoftaten en Afwijkers genoemt worden , om dat 
der heyliger Vaders Kinderen waren in der vrefe 

en diergelijken , welke van de aenneminge tot het 
kindfchap Godes door haer eygen Ichuld zijn afgeval¬ 
len ; want daer was een Conditie geftelt, dat fy het 
verbond fouden onderhouden, het welke fy trouwe- 
lofehjken hebben gevioleert. En fo volgens in ’t Joodfe 
volk, die dikwils van de Propheten voor Overfpeel- 
ders en Verbond-brekers worden gefcholden en be- 
ftraft , om dat fy Gods verbond , en'den band des 
geeftelijken Kouwelijks hadden gebfoken, fodat de 
fonden hem van haren. God hebben afgefcheyden , 
Efaie 59. gelijk Ozeas 13. ook verklaert, feggende: 
O Ifraël , uwe verderf is uyt u. Nochtans fo heeft 
God Almachtig (dewelke niet en wil de dood des 
fondaers, maer dat hy hem bekere en leve, Ezech. 
18.) gewilt dat de belofteniffe vaften bondig is over 
alle boetveerdigen menfchen; want die Held Ifraël en 
hegtniet, Num. 23. 19.1 Samtiel. 15. 29.Item 2Petr-3. 

God wil niet dat yemand fal verloren gaen; maer 
dat alle menfchen hen fullen bekeren: dat woord der 
bekeringe door fijne getrouwe knechten, ’s morgens 
vroeg , en t’favonts laet, haer op den rugge ge- 
fonden , om henluyden tot beteringe des levens te 
vermanen, op dat fy fouden uyt haren verderve ver¬ 
lof!:, behouden en falig mogen worden ; maer als fy 
dat felvige obftinatelijken hebben verworpen, enden 
goeden raed Gods tegen haer felven verfmadeden, den 
heyligen Geeft tegen geftaen , ja hoe langer hoe meer¬ 
der verbitterden en vertoornden de Propheten dien 
fy hebben vervolcht, en gedodet, Matth. 5. en Chri- 
fti Matth. 11- Luce 7. en 14. tot denHeere haer niet 
wilden laten vergaderen, Matth. 23. noch tot hem 
niet en wilden komen , Joan. 5. is God Almachtig ten 
laetfien hare vyand geworden, en heeft tegen haer 
geftreden, Efai. 63. Ja als de fonde op het hoogfte 
geklommen was, heeftfe God eyndlijken na fijne recht- 
veerdige oordeel, tot eenenverkeerdenfinovergege¬ 
ven, en zijn allo om haer eygen fonden enongeloofs 
wille afgebroken en verworpen, Rom. n. Die noch¬ 
tans Gods eygendom, Gods Erfdeel, Gods uytver- 
korenen, Gods eerftelingen, fijn Koninklijke Prie- 
fterdom met der daed worden genaemt en gerekent. 
Vermaendderhalven Paulus die van Romen, dat fy 
haer niet en fouden verheffen, maer vrefen. Want 
is’t fake dat God de natuurlijke takken niet gefpaert 
heeft, fiettoe (feydhy)dat hy u ook niet en fpare; 
het welke Paulus ook naektelijken uytdrukt 2Thef. 
2.10. en 11. i 2. Dit leren , dit drijven wy, dentoe- 
hoorderen vermanende, dat fo niemands, yemands 
verftand verdorven enwerde, afwijkende van de een¬ 
voudigheid die in Chrifto is, gelijk de Slange Evam 
door haer liftigheyt bedroog. zCorint. 11. 3. Want 
hy rontfom ons gaet, als een briefichende Leeuw, &c. 

i Petr. Daerom wy met Paulo , CollofT. 1. 21. 
22. 23. den gelovigen vernieuwen , datChriftus ons 
met God fekerlijken verfoent, heeft in dat lichaem 
fijns vleefch door de dood , op dat hy ons foude hey- 
lig , onftraffelijk en onbefchuldicht voor hem fette: 
Is’tdatgy (feydhy) ook blijft in het gelove deshey- 
ugen Euangeliums, &c. Item tot den Heb. 3.6. 7.8. 
Maer Chriftus als de Sone over fijn huys gefet, wiens 

‘huys wy zijn , fo verre wy het vertrouwen tot den 
eynde vaft behouden. Item verf. 12. Siet broeders, 
dat met te eenigen tijde in yemand van u en zy een 
boos ongelovig herte, om van den levendige God af 
te wijken; en verf. 14. Wy zijn Chfifti deelachtig ge¬ 
worden , fo verre wy het beginfel des vertrouwens 
tot den eynde fterk houden. Uyt alle defe en dier¬ 
gelijke plaetfen meer konnen wy genoeg verftaen, 
tot wat eynde deheylige Geeft aldus naerftig den ge¬ 
lovigen vermaent, te weten, dat fy volhardigen vol- 
ftandig fouden blijven in de genade Gods, Aéforum 
13- op dat fy van den levendigen God niet en fouden 
afwijken, gelijk fommige Schip-breking in de gelo¬ 
ve geleden hebben, het gelove en een goede conlcien- 
tie verwerpende, alsHymeneus en Alexander, wel¬ 
ke van Paulo den Satan overgegeven zijn , 1 Tim. 
1. 10. 20. Als ook Hymeneus en Philetus, die van 
der waerheid afgedwaelt zijn, 2 Tim. 17.18. ladel- 
gelijks ook de wel-geftelde kerke van Grieken-land 

(en Afia , en zijnfe om hare fonden wille van hare 
'kandelaren niet berooft, gelijk de Heere henluyden 
gedreygt hadde ? Apoc. 2. Ja de Apoftel 2 Pet. 2. 20. 
2t. 22. feyd duydelijken , gelijk den Text mede¬ 
brengt , dat fy de befmettinge der fonden in hare her¬ 
ten regerende , verwerpen en uytgefpogen hadden 
door de Euangelife Predicatie , en waren daer van 
gefuyveit en gewafichen door defelve leere , welke 
genoemt word een woord des geloofs , het welken 
reyniget allen die ’tmet geloviger herten aennemen , 
Joan. if. Aftor. 15. 

Nu Ib hadden fy dele leere verlaten, en zijn we- 
dergekeert tot haer uy tfpoufel en vuyligheid, en word 
dat waerachtig fpreek-woord in haer vervult : De 
hond is weder gekeert tot lijn felfs uytfpuytfel, en 
de gewafichen iëuge tot de wentelinge in het flijk. 
Daerom vermaent Paulus alle Chriftenen , dat wy 
met vrefe en beven onfe faligheid fullen werken a 
Philip. 2. Want Gods dreygementen zijn niet minder 
feker en waerachtig, als fijne belofteniflen. Allo dat 
de Apoftel 2 Cor.6.1. ons ernftelijken vermaent, uyt 
oorlake dat in den gelovigen een geftadige ftrijd is 
tegen den Satan , de wereld en onfen eygen vleefch, 
alle onfe leven gedurende, Rom. 7. 13. Gal. 5. 17. 
Job 7. fo dat onfen gefiagen Erf-vyand alle tijd ronds¬ 
om ons gaet als een briefichende Leeuw, foekende ons 
te verflinden, daer toe gebruykende fijn twee getrou¬ 
we vafialen , de wereld en onfen eygen vleefch: 
daerom fo hebben Goden de Propheten, Chriftus en 
de Apoftelen met groter forgvuldigheid en naerftig- 
heid onfe leven by eenen ftrijd vergeleken, ons ver¬ 
manende , dat wy ons van de liftigheid des duyveis, 
des werelds en des vleefches fullen wachten, op dat 
wy van den levendigen God niet afwijken, en eynde- 
lijken door onfen fonden, van hem niet worden afge¬ 
fcheyden, Efai. 59. 

Ten vijfden, fo veel de Predeftinatie belanget en 
aengaet, den welken wygeenfints en verwerpen, la¬ 
ten wy ’t blijven by die (bete verklaringe HenriciBuI- 
lingeri, gelijk als ook in ’tSynodo Honana, laetft- 
mael gehouden, befioten , en Andrée van Valkoog 
toegelaten is, hem niet voorder tergende, en begeren 
derhalvenmet Bullingero en ander niet hoger daer in 
te vliegen noch te klimmen ; maer feggen met den 
Hoog-geleerden Doétor Alberto Hardenberg (fali— 
ger gedachtenifle) eertijds dienaer tot Embden : Dat 
wy met hem liever willen blijven by de wortel van den 
boom, als hoog klimmen, op dat ik (feydehy ) met 
eenen tak niet periculeufelijken van boven neder fou¬ 
de vallen; welke woorden hy gehad heeft in een Pre¬ 
dicatie over het negende Capittel tot den Romeynen 
van Efau.En het is boven maten te verwonderen datmen 
ons aldus hart dringt enpaéfiet, nademaei de geleer¬ 
den felve altefamen hier in niet even hoog vliegen en 

klim- 
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klimmen', en r.ochtatjs malkahderen daerom met voor 
dwaeléepftén, onfuyver en valfch befchuldigen, noen 
ook condemneren ; maer broederlijk de een den 
anderen met vrede en vriendfchap hier in dragen > be¬ 
houdende dat eenige Fondament , v/elk is Chnttus 
Tefus, daer op fy timmeren en bouwen , niet hoy, 
ftroy, ftoppeien; maer gout, iilver en dllerley ko- 
ftelijke Gefteente: Hier in alle tijd Toekende de meefte 
ftichtinge, ruft, vrede en eenigheid der kerke Jeim 

C1Ten laeften, belangende de Perfeverantie enfeker- 
Tieid des Taligheids , békennen en geloven wy ook 
van herten, dat Gód na fijne' vöorwetenheid (die daer 
iseeuwfo, wefentlijk, onveranderlijk, oneyndelijk, 
vry, waerachtig, en een fekerékénnifie van alle din¬ 
gen, alle Taken in den gantfthen omloop des werelds, 
ib wel van goede als van quade dingen) niet onbekent 
is, wie dat door fijne aengeboden Genade in kracht 
des heyligen Geeftes, niet door eygen vermogen of 
krachten in den gelove en GodTaligheid des levens 
Tullen volftandig blijven. Want het fondament Gods 
ftaet vaft , z Tim. z. 19- en heeft deTen zegel: De 
Heere kent den genen die fijne zijn, en een yegelijk 
die den name Chrifti noemt, wijkeaf van ongerech¬ 
tigheid : defete weten, en Tullen inden Geéftelijken 
ftrijd met haren quaden overgebleven Wille, noch den 
Satan, noch den wereld, noch haer eygen vleeTch 
geen plaetfe geven tot overwinninge ; maer door 
kracht des heyligen Geefts, die in haerwoond, den 
Satan hoe langer hoe meerder den kop vertreden, 
de wereld overwinnen, en haer eygen vleeTch dage¬ 
lijks doden, alfodatfe geen heerfchappije indenuyt- 
verkorenen gelovigen Tullen krijgen, daer toe Paulus 
geftadiglijken allen gelovigen vermacnt, Rom. 6. en 8. 
Gal. 5. Col. 3. niet tegenftaende datTe dikwils uyt 
fwakheid des vleeTch ftruykelen en vallen, Prov. 24. 
Maer door de genade des heyligen Geeftes, wederom 
opftaen met een hertelijke berouw en leedwefen haer- 
der Tonden, met een vaft en feker vertrouwen op de 
loutere genade en barmhertigheid Godes, onsinChri- 
fto Jefubewefen: verTekert zijnde, dat God Almach¬ 
tig alle hare Tonden om Chrifti Jefu wille haer heeft 
vergeven, bedekt en niet toerekenende wantin dit 
leven geen volmaektheid en Tal zijn, hoewel wyalte 
Tarnen daer na jagen, Philip. 3. Somma dat het begin , 
het midden , en het eynde onTer Saligheid, anders 
riet is dan een loutere gefchenk en genade Gods in 
Chrifto Jefu , en dat daerom na die voorwetenheid 
Godes, fijne nytverkoren gelovige bewaert worden 
tot der Taligheid , welke in de laetfte tijd Tal ontdekt 
worden, 1 Pet. 1. en daer van niet Tullen konnen af¬ 
wijken. Hier toe dienen de plaetfen Matth. 24. 24. 
ï Joan. 3.9. en meer anderen diergelijken, hiermede 
word de fekerheid onTer Taligheid niet wechgenomen > 
noch wech-geleyd, veel minder in twijfel geftelt ; 
maer word hier door te meerder inonfe herten beve¬ 
iligt , fo dat wy in ’t alderminfte daer aen niet en 
twyffelen. 

Oorfake , waer uyt alle rechte gelovigen Tonder 
eenig twijftel haerder Taligheid konnen verTekert we - 
fen, zijn defe; 

T. 
Ten eerften , overmits de heylige Geeft , die in 

ons woont, en wiens tempelen dat wy zijn , onfe 
geeft getuygenifte geven, dat wy kinderen Gods zijn , 
Erfgenamen Godes, mede Erfgenamen Chrifti, x Joan 
4.13. Rom-cap.8. zCorinth. 3. en 4. 6. door welken 
dat wy vrymoedelijken in den name Chrifti tot God 
treden, Ephef. 1. 18. En roepen Abba, da'tis, Va¬ 
der, Galat. 4. Niet twijffelende, maer verTekert zijn¬ 
de, datGodonfe genadige God en Vader is in Chri¬ 
fto Jefu, wy fijne kinderen en Erfgenamen, mede- 
Erfgenamen Chrifti. fo dat hy dit alles met alle ande¬ 
re belofteniflen in ons verzegelt; want hy is het pand 
onTer erven , Eph. 1. 13. 14. Daerom verTekert hy 
ons ook d’Erffeniflè en befittinge aller PlemelTche 
Goederen. 

i. 
Tentweden, datwy onsbeproeven in den gelove 

te zi jn, het welke de heylige Geeft dooi fi jn inftrumen- 
IV. Deel. 

Vervolg der Nederlandfc Oorlogen* 
ten, te weten , de Euangellfe Predicatle in ons plantet 
en werkt * met den welken wy Jefum Chriftum kuflèn 
enomhelfen, als de Schrifture van hem leert, zCor. 13» 
Pfalm z. Joan. 7. en bekennen Jefum Chriftum door 
den gelove in óns te wefen, zCorinth. 13. in ons te 
blijven, en wy in hem, Joan. 6. en in Orle herten te 
wonen, Ephef. 3. So datwy met alle gelovigen in 
fijnen name hebben vergevinge der Tonden, A&or. 10. 
en door den gelovige' gerechtveerdicht zijnde , nu 
ook vrede hebben met God, Aflor. i^.Rom.y. 
En volgens niet Tullen verloren gaen , maer hebben 
dat eeuwige leven, Joan. 3. Dit alles en wat meer¬ 
der hier toe behoort , zijn wy feker en gewis te 
genieten en deelachtig te zijn door den gelove in 
Chrifti Name , Tonder eenig twijfel daer aen te 
hebben. 

i- 

Ten derden, fo konnen ook alle Godvrefende difc 
by haer felven , in hare herten verTekert zijn , Ton¬ 
der eenig twijrrel uytde vruchten des heyligen Geefts, 
en des geloofs welke eénderley zijn, Gal. <• 22. Ephef, 
3.9. en ïó. ti. z Pet. 1. en Gal. 5. 6. en 7. 8. Dewel¬ 
ke in haer leven uytbiekén , als die hitte uyt het 
vyer , licht en hitte uyt der Sonneh Voortkomen, 
allo dat het eene Tonder het ander niet kan wefen; 
want waer het eene is , daer moet het ander ook 
zijn, waer de heylige Geeft en gelove plaetfe heb¬ 
ben , aldaer moeten defe vruchten ook noodwende- 
lijken volgen. Ja dat meer is, fy hebben ookeenluft 
na den inwendigen menfeh, alle de dagen haers le¬ 
vens , hier in , en in de Wet des Heeren Godfahglij- 
ken te leven en te wandelen, hier in door Gcdes°ge- 
nade en kracht des heyligen Geeftes te volharden, 
tot den eynde toe getrouw te blijven , tot der dood 
toe, opdat Ty dekrone des levens uyt genaden Tullen 
mogen beërven , Apoc. z. Dewelke niet en hangt, 
noch in ’t begin, noch in ’t midden, maer in ’t eyn¬ 
de , 4 Efdr. 7. i Cor. 9. 

Ten vierden, de wijle fy ook van herten gefiagen 
vyanden zijn van de Tonden des eerften en tweeden 
tafels, die haten als fiangen en Terpenten , daer te¬ 
gen alle de dagen haers levens met de geeftelijke wa¬ 
penen ftrijdende, en laten niet toe dat defe in hare 
fterffelijke lichamen Tonden heerlchen , ib konnen 
alle rechte gelovigen door de vier voorgenoemde 
poinften genoegfaem verTekert zijn , als dat Ty van 
God in Chrifto Jein tot de eeuwige Taligheid zijn 
verkoren, al-eerdeswerelds grond geleyd was, en 
na fijne voorwetenheid niet Tullen konnen afwijken; 
want fy alle tijd neerftig zijn ons hare beroepinge en 
verkieiïnge vaft te maken, 2 Pet. r. en dit doende, 
To en Tullen de Gelovigen ten genen tijde ftruykelen, 
te weten , Ty Tullen de Tonde nimmermeer met luft 
en begeerte des vleefchs dienen, om daer in te vol¬ 
harden; maer gevallen zijnde, Tuilen ftrax wederom 
opftaen, en haren God te voete vallen, metalleboet- 
veerdige fondaren, gelijk God Almachtig Tulks belaft 
en gebied , fowelinden Nieuwen, als OudenTefta- 
mente. Laet Godes heylige woord den toetzfteenen 
het richtfnoer zijn, om daer op Tonder partye, alle 
Taken te toetfen en af te meten. 

ïftet toasS noctj een Mom 'trnftactfcn en tmöm? 
öpgeïmiftt met- een grote hoorreten/ Dan obemuts? 
Daer geen namen / nodj ooit Deo fouhhero narij pïaet* 
fe Daer ’tgeöjuïit toasüp eiUsmoy ftcbkn fop ijet (Foi.^.j 
atljtergelaten/ Dan tod bnDemrgt ytjuöe/ Dat Defe 
3Cpoiogte en feeiienteraffe Dn TjenUeDen gcftcit maren / 
ïjcbben öieljter DnncUoecflt. 

2£'fjcctoel Comêlie JtDiggcrtfy nu Der Zeereu<cc?mr. 
ten en fijn €vccl(. Dcbelcn geöooefaemDe. / en 
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EDele, Wijfe en Vermogende Heeren : De Gede¬ 
puteerde der Gereformeerde kerken Jefu Chrifti in 

Noord-.Holland, achtervolgens haren laft haer by de 
kerken voor^z opgeleyt, doen voor eerft uwe Edele 
dienftelijk en met eerbiedinge bedanken, voor de goe¬ 
de refolutie, die uwe E. E- belieft heeft na lange en 
rijpe informatie, over de fake van den ftand der kerke 
tot Hoorn te nemen;mids interdicerende Cornelio Wig¬ 
gen (die aldaer lange de Gemeynte door fijn vreemde 
opiniehaddebedroeft) den dienft des Predik-Ampts, 
met’t gene daer aen dependeert; waerdoorde kerken 
voornoemt, gelijk ook fy Remonftranten, wel hadden 

ni (Sado verhoopt, dat hy Wiggerus het expres bevel van uwe 
P £ £. nakomende, alle verfchil en voorgevallen fwarig- 

heden fouden hebben geceffeert, en de voorgaende ruft 
en eenigheid wederom werden gevordert: Maer zijn fy 
Remonftranten genood faekt, niet fonder groote droef¬ 
heid j uwe E. E. alfnoch met eerbiedinge te vertonen, 
hoe verre fy, als ook de kerken voornoemt, haer fel ven 
gefruftreert vinden van hare verwachtinge; overmits 
Wiggerius voornoemt zedert dien tijd hem wel ont¬ 
houden heeft van den publijken dienft • maer ondertuf- 
fchen fich niet alleen in de ftad van Hoorn onthouden¬ 
de , en in ’t particulier fijne opinien ftroyende is, maer 
heeft hem ook onderftaen hey melijke conventiculen en 
by-een-komften op te richten, in defelve vermaninge 
doende, met voorftellinge en beweringe fijner opinien 
voornoemt, mitfgaders ook met weder-fpekinge en la- 
fteringe tegen de leere der waerheid, die door Gods ge¬ 
nade in dele Provintien werd geleert: welke fijne con¬ 
venticulen het fo verre van daer is, dat hy met der tijd , 
ib fy Remonftranten hadden gehoopt, foude nalaten , 
dat ook ter contrarien , hy hem in defelve meer en meer 
confereert} metmeyningeen apparentie in defelve te 
volharden , alfo ook dat hy daer toe een fekere plaetfe 
in de ftad en tijd heeft gefield, om die voortaen gelijk 
metordreen exprofeffb te continueren. Welke fake (lb 
uweE. E. felve na hare difcretie verftaen) niet alleen 
fêer fchadelijk is tot den feer gewenften vrede, en eenig¬ 
heid der Gemeynte tot Hoorn, als dewelke daer door 
t’eenemael werd verhindert, overmits de herten in par- 
tyfehap en verfcheydenheid der opinien werden , niet 
fonder grote bitterheid, verfterkt: maer kan ook niet 
gefchieden, of de gantfe Religie en de waerheid des 
Goddelijken woords word daer door grotelijks gela- 
ftertvande vyanden der felver ■> foin defe als in andere 
landen, te meer, dewijlefulke by-een-komften en 
fcheuringen in effedt anders niet zijn, als een begin en 
fondament van een nieuwe fedte , dewelke noch de 
eerfte foude zijn, die uyt die van de Gereformeerde 
Religie defer Geünieerde Provintien voorts-komen 
foude. Welke en diergelijke inconvenienten,die hier uyt 
fonder twijfel fouden mogen ontftaen, de Remonftran¬ 
ten beweegt hebben om uwer E. E. (dewelke God Al¬ 
machtig als Regeerders over defe landen, en Voedfter- 
Heeren der kerken Jefu Chrifti, in defelve heeft geftelt) 
met reverentie te bidden , dat uwe E. E. believe de goe- 
dehand daer aen te houden,en door hare authoritey tful- 
ken middel te gebruyken, daer door fodanige fchadelij- 
ke en nieuwe conventiculen mochten werden geweert, 
op dat de kerke tot Hoorn eenmael mochte volkome¬ 
lijk geraken tot vafte eenigheid en vrede; en fy Remon 
ftranten, gelijk ook de kerken van Noord-Holland, 
voortaen oorfake mogen hebben God Almachtig, be- 
neffens uwe E. E. te danken voor een goede uyt- 
komfte. 

Voorder konnen fy Remonftranten niet nalaten,uwe 
E. E. wederom, gelijk voor-henen dikwils (doch als 
noch tot weynige vorderinge) te betonen den bedroef¬ 
den ftand der Gemeente tot Medenblik, alwaer nu al 
overeenige Jareneenen Tako Sybrantfz in den dienft 
ingekomen is, ook felfs fonder dat den kerken bekent is, 
of hy d’algemeyne leere defer Landen voor goed houd 
of niet, als der welker Confeliie hy hem weygert t’ap- 

proberen, refuferende, om rekenfehap daer van te ge¬ 
ven voor eenige kerkeüjke vergaderinge, waer toe hy 
verfchey den reyfeji vriendelijk genodigt is te verfchij- 
nen, daer nochtans een yeder Chriften, hoe veel te 
meer een die hem uytgeeft voor een Leeraer of Herder, 
altijd fchuldig is rekenfehap fijns geloofs te geven; waer 
door dan gefchied, datd’oude en oprechte gelovige, 
inwoonders en borgers der felver ftad, niet en konden 
fuik eenen voor haren Herder accepteren, en derhal- 
vgn genoodfaekt zijn, of fonder dienft des Goddelijken 
woords (die doch den minften plaetfen in defe-Provin¬ 
tien word gegunt) televen, of tot hare grote befwa- 
ringe haer buy ten de ftad, om defelve tot genoegdoe- 
ningevanhar-econfcientiente verkrijgen, in denaeft- 
gelegene plaetfen te begeven., niet alleen tot hare en 
harer familien grote belwaringe, maer ook tot lafte- 
ringe des H. Euangelij, die daer door by de wederfpre- 
kers ontftaetj ook niet fönder-perijkel en dangier van de 
ftaet en wel vaert defer landen. Bidden dagromfy Re¬ 
monftranten, uweE. E. in de name Jefu Chrifti, en 
fo hef als haer d’eere Gods en den welftand defer landen 
is, dat hare E. E. believe eenmael eene fodanige re¬ 
folutie te nemen, daer door den bedroefden ftaet der 
Gemeente tot Medenblik voornoemt werde bequame- 
lijk verbetert, en alle andere fwarigheid en inconve¬ 
nienten verhoedet mochten werden. D'welk doen¬ 
de, &c. 

<0m nu CoineliöaBtggecfs te boen bcfiftercti ooftiE5at 0e 
ban fobanige Ijenmelijftc bergabermgen / totetbebie^S^ 
beu mj)obemlm 1596. befcnbmgc gebatn ban 
gen bc^eccen Staten en fijn €mlh aen beljeeren senfs tart 
Höagtfftaten tot Ijooni / betoeïbe fulftg» Co2neltoopb00^ s 
booftjtclben; ntaet Coweltus emifeerbe ftcl) bp feK'2* 
hcr gefdniftv ’tbjcibc in ijaet €beïe B5ogenbebcc* geum. 
gabetinge boo? bc<6ebeputectbe ban 3$oont/ ober- 
gelcbert bjctb ben 21. ^ccenib. beffclbcn jaer& <®tt 
gefcïjnfte bjerbgebonöentn Co?neiij boeit ^01.481. 
Daer in hy fommarie fuftineert, dat hy de refolutie 
der Heeren Staten nagekomen is, en dat hy na date 
van dien noyt meer gepoocht heeft eenig deel van fijn 
beroepinge in der kerke te oeffenen. Ja gerenuntieert 
hadde met hen, die in defelve kerke (na fijn oordeel) 
de Prophetije bedienende zijn, tegens de forme van 
MoyfeendePropheten, vanChrifto en den Engelen 
Gods: Item, van den Apoftelen en eerfte Chriften ker¬ 
ke gedaen, en in de H. Schrift befchreven is, geen 
gemeenfohap in den gebeurten en in ’t werk der bedie- 
ningete willen houden, fo lange fy daer by fullen wil¬ 
len perfifteren. 

Dat de forme van exercitie, daerom hy nu voor fijn 
Excell. befchuldigt werde, was na der vryheyt der 
confcientie, die hem van den Advocaet des Landlchaps 
vaftelijktoegefeydwas; welke vryheid der confcien¬ 
tie den inwoonders onder de Geünieerde Provintien» 
geaccordeert was in de Unie des verbonds, fo ook die 
van de Mennonijtfe Gefintheid, onder de vreedfame 
regeringe van den Hooglofiijken Vorftde Prince Va¬ 
der van fijnExceU. Hooglof. Memoden, vry gelaten 
was, en als noch niet wijder geweygert worden. 

Dat hy den laft der beroepinge hem met goeder con¬ 
fcientie had mogen ontftaen, fo veel de plaetfe der ge- 
woonli j ke bedieninge aengink; maer dat hy hem noch 
vonde gehouden» fo vele ’t werk van dien aengink, om 
den felven te moeten volbrengen tot dienft Gods, die 
hy daer van rekenfehap doen foude. 

Dat het woord Gods aen de uy terlijke kerke niet ver¬ 
bonden en was, en dat hy tot laft van fijne beroepinge, 
buyten de kerke fich was oeffenende, tot der tijd toe 
dat fijne befchuldigers fouden hebben bewefen en waer 
gemaekt, dat fijn leere was ftrijdende tegen de leere 
der waerheid Gods; ja dat hun leere over-een komt met 
de waerheid des Goddelijken woords. 

Hem tot dien eynde aenbiedende tot alfulken forme 
vandifputatie, als de Gereformeerde van den beginne 
der Reformatie de Paufelijke kerke aengeboden , en 
daer na etlijke mael tegens de Mennonitife Gefintheyt, 
fo hier fo daer, tot Frankendael, Embden en in Vriefi- 
land, verfocht en verkregen hadden gehad, ftipule- 
rende in cas van confentement; dedilputatie geëyn- 
digt zijnde, gaernete fullenafftaen, ook met opent- 
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iijke fchnk-bekenninge van al ’t gene daer in hy bevon¬ 
den foude mogen worden, anders dan de waerheid des 
Goddelijken woords en d’Analogie des geloofs gefchre¬ 
ven of geleerd te hebben • en hier tegens, dat hem 
fijn voornoemde befchuldigers , door d’authoriteyt 
van fijn Excell. enhaer E.E. Mog. fouden moeten op- 
geleyd worden, in ’t gene haer gevoelen foude bevon¬ 
den worden te ftrijden, tegen defelve waerheid Gods 
en d’Analogie des geloots , God fijn behoorlijke 

, eere, met gelijke renuntiatie en fchuld-bekenifinge te 
geven. 

En fullende door Gods genade in defelve difputatie 
fijn befchuldigers oogenfchijnlijk bewijfen, dat hare 
befchulding, daer mede dat fy hem befchuldigt had¬ 
den voor haer E. E. Mog. beftaen hebben, niet anders 
dan door archliftige Falacien of arch-wanen, en door 
oneerbare calumnien, &c. 

~ €n boedjt bad na bp een tegenjïcfimgc/ op bat 
De fahc bep bcifcljilö / bodlte tuffcljen fijne bcfdjulbi* 
geep en Hem een feparatie of affdjepbtnge bctoo?# 
fadutjccft, baer boot nacbtdp ontbcïtt jijnbe/ ïjp 
bp fijn Crcell. en Ijaer <£. €. (Ijp meent bc poeren 
Staten) tn bcfe nteupjc befdjulbigingetp/ ober fijn 
tcgcntooo/btg boen gccrcufccrt / of ten minjlen tn 
’t gene fijn berfocli baer tegen tb / berljoojt modjt 
tooeben/ etc. 

<®e tcgenftcUinge ban ’tberfdjil/ tuffdjen’t^p# 
nobup en pent/ 3ijn bier ban meermad genoeg g e# 
fielt/ baecom op bat mp een faïte niet btltmilpber# 
balen/ pebbenbJp bit Ijiet* niet meber ge(tclt, boel) 
bc euneufe lefct fal befelbe/ fo ’tijem lujl/ mogen 
fienen lefen tn fijn boo?f5 boeit jfol. 487.488.489. 
en 490. 

ai3at fjet 3iifo nu Co?neltP 30iggerf5 met fijn aparte bet# 
^pnotm? gaberinne alfo booetginlt / is bacr na tn ben jare 1597. 

binnen Snbljupfcn een ^pnobttO geljoubcn/ fo ip 
Cojnciisi Ijernbp ’tfeIbe^pnoboben23.giunijb0O2gel)OHben/ 
nBtogmf? cn beeft ’tboc2f3 ^tmoDup ban Cotndto betfodjt / 
tiooiöaub. jj002 ccn tyteffeen pan ben 2 3 .gjunij 1597. onbertebent 

bp 5lnbteaö Sljeobott/ piefen ban Ijet ^pnobttö/ 
bat lip afjtanb boe ban fobantge bergoberinge/ alp 
IIP aio boe toap ïjoubenbe tnbeflabbanl^ootn/ om 
rebenen ïjem boo?geljouben / begerenbe baer op ronbe 
anttoooebe. 

«öjneujs ïjict op beeft ïjp geantbjootb met een bttefïten 
ban fi)0 epgcttljanb/ ’t toettt tip m ben bonobo fonb: 

0 ** Dat hyde gemeynfehap van de Gereformeerde kerke 
hadde gerenuntieert en als noch renuntieerde, fo lan- 

fFol.70.) ge fy fouden blijven by haer gevoelen, in ’tverfchil 
dat hy met haer hadde. Voorts dat hy fijne afgefonder- 
de vergaderinge bleef houden ten refpe&e van ’tbe- 
nefitie van de vryheyd der confidentie, die ’t Vader¬ 
land malkanderen hadden geftipuleert in de Unie, tot 
gelijkmatigheid van fuike verklaringe, als de Neder- 
Iandfie kerke in voortijden van deïèlve vryheyd der 
confcientien geremonftreert had aen den Konink van 
Spangienen fijne Onder-overheden ; fuftinerende daer- 
om, dat hy van den Synode om de voorfz vergade¬ 
ringe niet en behoorde gemolefteert te worden, en 
dat hy ook.van defelve niet en konde defifteren: ge¬ 
lijk hy ’tfelvern ’t lelieblad van fijn voornoemde boek 
breder verhaelt. 

S>aer 3ijn baer na noclj beel meer ïjanbelmgen 
met ben boojfy Cotnelmo ïDiggcrf3 geljoubcn/ fo 
ttt ’t ^pnoDup geljoubcn binnen €bam / op ben tod# 
ben ban toegen be Ejectcn Staten ban Ijolloitb ge# 
committeert toerbe bonter JBtüjdm ban üUipïen 
ban jSpbdb/ en ben föaeboljecr Cromliont/ aio artbe# 
re/ ten epnbe fplupben met èpttenbogaert / bic albaer 
toebetomin lemngetoap/ fduben beboteren aen ben 
jjBagifïraet cn tferbcn-raeb ban 0oo:n / bet be# 
roepen ban eenen berben bienaer inbe plaetfe ban 
Cotnd. 3©iggertf3 / en bp ben ^pnobum ban €bam/ 
ten epnbe fp noclj ccnigch tijb foubcntoillcn fuperce# 
beren met b’emmmumcatte ban Coracliö 30ig# 
gertf3/ bie befelbe ^pnobuö boot Ijabbe te boen/ 
op batC02nelij acnljang bie noclj groot toao binnen 
^ootn / bod) Daer allcnoltcno toot begonbe te bc5cbi# 
gen/ cntotbepublijlie berhe te boegen/ boo2bieer# 
tremitept niet toebcrgcaltereert en te rugge gcliou# 

IV. Deel. 

ben/ en bc iBagijlraet te eer tot beroepen ban een 
berben bienaer bemeedjt mocljte bjotben: Cpnblijlt 
tö baerfobde bp ben ,$püobum te bjege gcbtacljt/ 
bat goet gebonben mo?be / bat be boo2f5 bootgeho# 
men ercomuuimcatie noclj acljt tochcn foube uutge# 
fïdt bjotben/ en bat op febcrcconbiticn/ bieCotne# 
Ito op benflabljupfe tot fjoom boot bc jiDagplraet al# 
baer foube boo^geljouben lnotbcn. 

©e conbitie tn ben ^pnoöo befloten om b’ercom# 
mtmtcatte Cotndtj te fdjo?ffen/ 3tjn Cotndioboot# 
geljoubcn op ben raebljupfe tot ifoom / baer jjn bp 
©urgemeejlcren ontboben map; ban Co2tidiup floeg 
allep af/ enfepbe/ fp modjten met Ijaer ercommu# 
ntcatte toel boo2tgaen/ enboenfofp batberftonben/ 
fo ïjp bodj nu felbe ban be berlte gefdjepben map, 
boo?tpbatljp ban be li^ecre Staten aliep goetpber# 
Ijoopte cn bertreube: bod) iubten ïjem pet anberp 
toegeboedjt modjt tootben / batljpgcteebtoap ’tfeU 
be om ben naem bep ï^eeren te üjben/ berljopcnbe 
bat be J^ccrc ïjem baer toe flerbljcib geben foube; 
toaerop berfdjepben ptopooHen met tjern geljoubcn 
3ijnbe/ Ijeübenepnbdp metbednptgercdjt/ enïjp 
tpcbcnbjelboottgegacnmet fijn afgefonberbe berga# 
beringe / fo bat ooit fijne erèommimimuc onlangp comtitó 
baernageboIdjtiP/ fonberbatbe fBaatHraet eeniac aiDtegcrtrs 
Ijarbigljeibof babeiijbljeib tegen Ijemgebtupbtljecft. rrcanmiu. 
dpttenbogaert/ bie baeberom tot 0ootn folteren tjjb nitem. 
bp lentnge albaer getoecil toaP/ tpth iuguflo 1398. 
bjcbcrotn tn ben ï^agc gdtomen / mebe beengenbe 
btiebenban be Höagtflraet en Itcdten-rabc albaer/ 
fo aen fijn <£rceü. vöccommittcerbe fiabcn en Éér# 
hen-raeb ban ’P Ctabeuljage / baer bn fv pent 
feer bebanltten ban fijn befotgnc cn bienflen albaer 
gebaen / tot bctoebtnge ban be gefdjillen albaer ^ 
ontfraen ,; berblarenbe bat fp geburenbe ben tijb fijn# 
ber bienjlen albaer feer goebe btudjten tot btebe cn 
ecmgïjetb berïtcrïtcenIjareburgertje/ ban fjivnljab# 
ben genoten. 

(«Salto ,^pb2anbp / gebjcefl 3tjnbe P2ebicant tn ©au bre 
^.^acobp ïtcrïtc tot dnacdjt / baer ban top ber# 
Ijael gemaeftt Ijebben in onp 21. boeit -folio 112.S 

bat ïjp fijn af-fdjepbnam in benjare i586.bcjBa#m ben 
gitlraet albaer Ijabbenljem een ccrltjlt af-fcljcPbge#®££h,|n\ 
geben, ïjp ijabbe 3ebert ben felben tijb binnen 3Mft#S£K!f 
tuaer lebtg gefeten fonber bienjl: ^De jïiagtjlraet biife. 
ban jUebenbUli beriepen ïjan albaer tn ben jare 15 8 9. 

in bc plaetfe ban Cmttitanup ^mapiup/ bic baer 
eenigen tijb geflacn fjaböe/ cn ban bacr gefdjepben/ 
of ban bcnbtcnjl berlatcnmap/ bóoebe.fïJagtftract 
albaer/ fonber banltberedjteooefalteluetc/ anberp 
ban bat tlt i)ebbe berfraen/ bat öp met be jSagt# 
ftraet albaer niet mei en Ijabbe bonnen acco2beren. 
(Salto albaer aengenomen 3jjnöe/ ouberccomman# 
batie ban bc Dienaren beo Claflïp ban ‘Mbmaer / 
batljp fupbertnlcerecnbeugbdijlt cn beoom ban Ie# 
ben map/ bpbe .üKagifïractalbaer, futffcrguetJte 
geballen of fijn beroep ooit menclub map ban niet/ 
bermüpljp met bp bc ïjcdten-racb albaer beroepen 
cnmap/ fogejeptmerbe: ï^ier ober quefïie geballen 
3ijnDe/ tufifdjenbc .jjUagitïract enïaedtcn-raeb/ iP 
be liladjte baer ober gdtomen aen bc <jj5eromnut# 
tcerbe ilabcnban be Staten ban ben j^oojber-gHtir# 
tier / bctodltc fodtenöe mibbden om bet bper ber Sd rïn 3 
oneemgljcib/ tuffcljen be iUagilfractcn be 'fiedten- baoeptot 
raeb ban jElebenbült/ tefmoren/ cn befelbe tot b2e# j^.eö£I1; 
be te b2engen/ tot todben epnbe fp gdtorct) cn ge# tomeS 
committeert Ijebben herrit ^JacobPCoren/ ^dje# tra?, 
penen 0acb ber jïab ^lltmaec/ ^acobum$oman# 
num/ bienaer bep moo2bP binnen ber fdbe ^tebe/ 
cn 0tllcb2anbiim Cunbutn / bienaer tot JDarmen# 
ljupfen / om te trcMten aen ben Claffem tot «Snltljnp# 
fen/ en met bc fdbe te fmdten ban bic falie/ en te 
(ten ïjoc men belt bc falte foube bonnen acco2beren 
en accommoberen / en een mibbd*meg te ramen/ 
om be falte tot cenigiietö tc bteugen / batmen be 
jDagtjfract ban .EÏDebenblilt mat foube te gemoet 
gacn / cn bat bc ïtcrïtc ebenbod ijaer gererljtigljctb 
foube bcljoiiben: ^p meenben met be iBagiftraet 
alfo tc ijanbden / baife ccn fdjtiftdijbe acte fouben ge# 
ben/ bat bpalbtcn Salto modjt bonten te jterben/ of 
quamc te ber treblten / bat alp ban be gemeente cenen 
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anbcrcn Dienaren beroepen foube mogen/ beteijlebe 
jBagiftfcact aen be <®ebeputeerbe ban De Staten hab? 
Den berhlactt/ batfp geen anber bienaet en begeer 
Den / ban bic fupbet in lecre en oprecht en fttrbtc? 
lp ban leben tearc. <©c Ciaffiö ban €nhhupfen 
gaben hier op boo? antteoo2be / batfe tod gaerne/ 
bolgenö be goebe toille ban be C>ebeputecrDe / be 
IBagiftraet fouben toillen accommoderen en te moet 
gaen om b2cbcö toille / ban bat be Clafliö berftonb / 
bat :€aho eenen oprechten teeg ingirth/ om tot ben 
feThcn-bicnft toegelaten te teerben / nabemad hP 
aio noch met be herhe ban üptvecht niet en toaö bet? 
foent; bat hp ooit bcbttcglp gdjanbdt habbe met 
het Clafftö ban 2Clhmaer / en bat fijn beroepinge 
ftreeb tegen <©obeö en gemene ticrhen-otbcningc; en 
anberc rebenen / toaet ban be Clafifiö berhlaerbe/ 
batfe met goeber conferentie be beroepinge i€aho? 
mo niet toeftaen/ en in befe falie nietbo:ber handelen 
honden. <Dc boo?f5 <©cdcpmcerde homenbc ooit bp 
bc iBaniftróet ban iBeöenblih/ bonben be |Bagi? 
ftractniet geftnt om (Cahonemtc liccnticren/ biefp 
bcrhlaerdcu toettdp beroepen tc hebben/ met ad? 
bijö/ berhlatingecn recommanbatie ban ’t Clafliö 
ban Hllhmaet / bie hacr habben geinpmeert op 
fijn leben: baer tegen fplupben b002tb20chten feïtere 
btieben ban bc ücrhen-raeö ban Hpttxcht/ inhouw 
benbe berfchepben befchulbigingcn ober (Cahonem / 
bat hp albaer fonber eenige eraminatie ber <H5cre? 
fotmeerber herben/ bp dc,ï|Bfigifttaettot eenen bie- 
naer ban giatobö herhc aengenomen toaö ge- 
toeeft/ en hent in ben dienft albaer / tegen alle 02? 
beningeber herben / feer hart betoefen habbe,- en 
alö baer nacene berceninge gemaeht toaö / had? 
bc hp alleen gcteepgeit be ?Hrtijculcn ban befelbe 
bereemnrte tc toillen ondcitchcnen / berhlarcnbe / bat 
hp hem niet cnhonbc begeben/ om op een ander te ij? 
fe teleeren/ alö hp tot bic tijb toegcbaenhabbe/ en 
meer anberc’t tedh be IBagiftraet ban iBebcn? 
blih met aennamen / fufttncrcrsde fijn beroepinge 
teettelp en na goebe inf02matie op aïlcö gcbaen te 
3p/ biefe totlben ftacnde houden: fulhö bat de t©e? 
deputeerde teel beritaen bonben baer geen booabed 
te fuïlenboen/ en lieten boo? bie tijb be fahe albaer 
beruften / tot bat fijn Cjccdl. in ©ctob’i dcfl'dbcn 
faerötot ïjocen met anberc Zeereu gehonten toaö j 
fo hebben be Dtenaetö ban ï|002n met bie ban 3fiift? 

SiTcrfort.maer ccn ocqiTdte aen fijn Cr cdl. obergegeben / baer 
aciifijn bp berfoehende/ bat€aho(§pb2antf5/ dictotiBe? 
<emii. Qc-- benblih ontoettelp in ben Sierhen-biettft gehomen 
bam/ ompjaö/ ban baer mochtcgetranffereert/ en een anber 
b^amg öeguaemen inbc leeregcfonb ötenaer baer teeber tin 
upt oen acftdt too/ben / met een lang berhad ban ben perfoon 
öimo tot (Cahoniö/ en teatmet hemtot bietijbtoegehanbelt 
bimtc"13 toaö i enbealö fp bcö anbcrenbaeaö teeberom qua? 
fïtiien. men/ cmamtooö2detcomfangen/ teerbe bacrdoo2 

ben P’efibentban ber jBijle en ben ifleere ?£bbocaet 
ban <0lbenbarnebelb bom anttooo2be gegeben/ dat 
fijn Crcdlemic om anberc neteüttgc lanbfahen ge? 
homen toaö / en bat lm ober fulhö op bie tijd be 
fahe ban jBebcnbüh albaer met en honöc bp de band 
nemen / ban bat fijn Crcell. bertrdthen foube na 
Cnhppfen / albaer Sm ooh beifchtijbcn foabe bic 
ban iBcbmülih/ en befelbe op befahemebehooren/ 
fp honben bc btenarenban eÊnhlmpfen / onber toch 
hcClaffïö fo fepben bat ,f]Bebentilih behoo2be/ baer 
ban berabberteren: ^ijn €rcdl. binnen €nhljimfen 
gehomen njnbe/ fo hebben bebienaerö ban ’tClaffe 
gcfocht een toeganh bp fijn CrcdLtehrijgcn/ fulhö 
fa epnblijh aubicmre berhregen hebbenbe/ in ’t lam 
ge berhadt hebben be gclegemheiö ber fahe/ en bat 
(£aho albaer tot IBebenblth / bootontoettdijhemite 
bel/ in ben =feerhenbienft gehomen/ en baer in te? 
gen <0obeö teoo2b / ’t gebtupht cn 02bcninge ber 
herhe / gehouben teerbe / baer boo2 niet alleen be ïtee? 
hcnracb ban .iBebenblih} macr ooh ’t gehele Claf? 
fiö en alle omlcggenbe hcrheit / bcb2oeft en ontruft 
tearen: bat fmljent ooh in ben bienft begeben hab? 
be beb2tegiijh cn tegen fijn epgen belofte / bie ban 
ben Claffiö ban ^ifenaer gcbaen. <©aer tegenö 
bc Oeconmhtteerbe ban be iBagijlraet ban jBc? 
benblih/ bie albaer tteee 25iirgemecfleren met ben 

^ecrctariö gefonben habben/ boo? monbe ban ha^feöatt 
ren ^ecretartö fpranö f>ieterf5 bcrhlaerben / alö 
bat Burgemeefteren ban IBebenblth be beroepinge 
(Cahoniötoel en teettdp gcbaen habben/ naboot?Sa S 
gaenbe genoegfame informatie ban fpen perfoon/om 
fupberheib engefonbheib inbe leere / en btomiglietb »*!>*“? 
en ilicljtelpljeib ban leben/ niet alleen baer hp tebo?SóSn 
ren geteoont/ berheerten geflaen haöbcmaerooh 
op bc attefïatie cn recommanbatie ban bie ban ben 
ClaiTiö ban 5Clhmaer / plaetfe ban fijne laetfte re? 
fibenticbatfe ooh bic ban ben ïaerhen-raeö ban 
,IBebenblth afgebtaegt habben / of fp op ben per? 
faon / léere en leben ban ben bootnoemben €aho pet 
tefeggen habben/ en bat ober fulhö be bcfchulbigin? 
ge/ biefpober hem beben/ alö ober be beroepinge 
baer fp ober hlaegben/ fdfö onteettelijh toaö/ en 
beteijle bat fp al gcbaen habben/ batfe baer ïn be? 
hootben gcbaen tc hebben/ be beroepinge niet meer 
m bifpme teilben getogen hebben , bat be onrufïe 
baer fp ober hlaegben / niet (Cahoniö fchulb / Ine 
een btebc-Iicbcnt man toaö / noch ooh be iBagi? 
fïraet ban .iBebenblihö fchulb toaö; maer eenige ban 
henlupben/ bie be onruflmachten/ en b’anbere tót 
onrufl bertoehten. <S)aer op bie ban ben Claffetoe? 
berom ia ’tlang en btebe repliceerben en perfiftecr? 
ben/ bat fijne beroepinge onteettelijh toaö / tegen 
’tgebttiph ban alle (öcrefotmeerbe herhenbefaian? 
ben/ en tot ongcrufïlfeib cn berfloringc ber herhen (foi.7i.> 
baiuBcbenbïih/ en aller anberc omleggenbe herhen 
gr oote bcbroeftljeib / raben baerom noch bat fp €r? 
cdlentie cn ïjecrcn baer tegentooorbig / bat (€ahó 
ban baer mocht genomen / en een anber in fijne 
plaetfe geftdt teerben. €pnbclp gaf fijn ërrcll. 
boot anttoootbe/ bat l)p be fahe in bebenhett nam/ 
en bat hp boen cn otbonneren foube ’tgene tot ge? 
ruftbetb/ brebe cn toelbaert ber herhen fouben bic? 
ncn. 

€n obermitöhjn€rcell. ban€nhhupfcn naSlh? 
maer bertroh/ fo hebben be bienaeröban €nhhup? 
fen/ be Dienaren ban 2Hlhmacrobcrgcfcb2cbcn/ hóe 
berre fp in be fahe €ahoniö met fijn €rcdl. gdjan? 
bdt habben / haer bibbenbe en bermanenbe / om 
albaer bp fijn €rcdl. aen te houben / bat bie fahe 
tot een epnbe mocht gcteocljt te02benbe bienaerö 
ban ^llhmaer en pn hier in niet gaperig geteeeft/ 
obermttö fp €rcd(. (Cahoncm berfch?eben habbe 
tot Sïlhmaer te homen/ fo hebben fpboo2 beripje? 
ftbent ban ber .iBijlen en ben Baeböljeer Cafenteoob 
aen fijn €rcdl.berfocht/ bat fp bp fCahonem moch? 
ten geroepen teerben/ op bat in fp tegenteoo?big? 
beib fijn €rccU. berfiacn motbte/ batfe met grote 
rebenen ober €aho te hlagen habben; teaer op hen 
bp ben Ijccrc pefibent ban ber iBijlen boo? ant? 
tooo2be teerbe gegeben / bat fijn €rcdl. meninge 
toaö henlupben bp f€aho te poren • maer (Caho 
quant fdfö niet / maer tteee ban be 25utgcmccftercn 
en ^ccretariö ban .IBebenblth/ betedhcfijn€rcdl. 
gefp20hen hebbenbe/ 3ijn be Dienaren ingêflaen/ en 
heeft be ^efibent ban ber .iBijle henlupben upt ben 
name ban fijn Crcdl. gefepb/ bat fijn crceïl. goeb 
en boo2 bc befte en geboeglijhfte ntiDDd raetfaemfte 
gebonben habbe / (Cahonem boo? een bienaer tot 
IBcbenbïih te laten/ onber conbitie/ bat Ijp (€aho 
foube belaften/ hem in allen ftuhhen ban be leere bet 
religie / bifcipline en herhdijhe 02beninge te conforme? 
ren met be anberc Dienaren beferlanben : en om bat 
pbc Dienaren ban €nhhupfen boo2fijnc partpe Ijielb / 
bonb fijn €rcdl. goet hdti te boegen bp ben Ctaffe 
ban^oo2n/ om alle oneenigfteib teeg te nemen. ïber 
op tö be fahe in ftilligheib gebleben/ tot bat in ben 
tare 1592. ^etruö pantiuö engoljanneö 25ogaett ©e beroem 
in bc bergaberingc ber Staten ban ijoüanb en 3©eft- v'W Q** 
©2ieftanb / be beroepinge (Cahoniö teeberom 
fepb hebben onteettelijh te 5ijn/ baer tegen bic bantel 
.IBebenblih fuftineerben befelbe toettelijh te 5ijn/ fo biam. 
Die ooh epnblijh bp be Staten berhlaert teerbe in 
^cptemb. 1595. batfe berftonben/ batfpe beroe? 
pinge niet botber gccontrobcrteert foube teerben : 
€n beïangenbe be onfupbcrbcib ber leere/ baer ober 
ooh gchlaegt teerbe / teerb befdbe onthent/ baer 
op henlupben belaft teerb be p2ctenfe onfupberheib 

te 



i 5 9 54 Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
te öetogfett; öaec obte eertfge conferentie gegouDen 
3ijnöe/ tö öaer na Detófi / trat öeftufcfcen fouden ge; 
|Mt toerden in öanöen ban 25afïtngiuö enapttenbo; 
gaert / geljjli tópt onder de fïuftftcn ïjtec boren ober; 
gelepbteginiCo?neIiöï©iggerf5. $bet op lögebolgt 
defen nabolgende toief of iftemonftrantie €aboni.ö/ 
in bate ben n^annartj 1595’topdendealduS: 

Edele, Vermogende, Hoog-gelterde, IVtjfe en fier Voor- 

jienige Heeren, God de Vader onfes Heeren Jefu Cbri- 

Jhi •wil uwe E. E. met fijne genade door kracht des 
keyligcn G ié fis altijd tegenwoordig qjn en verlichten. 

2&?ïef of T^Dele, Mogende Heeren, alsmy tegensmijn ver- 
ffitmon* XÜi trouwen voorgêkomen Was, dat feifs mijne mede- 
ttan Cafto atbeyders en broeders in den Heere, van welke ik doch 
,$pb;antf$ niet dan liefde, tróuwe en waerheid hadde verwacht 
atuDe gehad» met eenen fo onbetamelijkenbitterenhaeten 
öan^iM* niJdi§e verkeertheid tegens my ontfteken en opgefwol- 
ianti. ' len waren, dat fy alleen om my arme man te verdruk¬ 

ken , en andermael in mijnöüde dagen , door misbruyk 
van uwer E. E. heylige macht, met wijf en humerofe 
familie te mogen Verhoren, hen niet ontfien hadden, 
fo mondeling als fchtifteling, voor u E. E. aifotebe- 
fmaden, als of ik Waer de alderfnoodfte en fchadelijk- 
fte menfche die mén mochte vinden; en datfy om fulke 
hare aenklachte .genen ïchijn temaken, en uweE.E. 
alfo bequamer tot fulke hare intentie te mogen bewe¬ 
gen, hare Rerrionftrantie niet min argliftig als onbe- 
ichaemt met allevley ongefondeerde gelbchte woor¬ 
den , logens en impertinentiën gepakt hadden , was 
ik van herten bedroeft, te meer > alfo fy noch door fo 
fchandelijke en fchadelijke misbruyk van uwer E. E. 
weerde macht fo ftoutelijk hebben derven prijfen , en 
fuftineren voor een goet en God aengenaem werk.recht 
of den onfchuldigen te overvallen en veroordelen niet 
meer een grouwelijk, dan God lieftalig en behaeglijk 
werk mochte zijn. Maer als my daer tegens mede ver¬ 
toont en voorgedragen was, dat uwe E. E. fonder aen- 
fcboHW te nemen op den groten name van alle de ker¬ 
ken van Noord-Holland, daer mijne haters hen fo 
kloekelijk mede hadden bekleed, fonder ook te letten 
op den Syrertifen fang van fodanige fchrift-wijfe, die 
de leugensaendienen recht of’t de waerheid was, had¬ 
de gelieft gehad hier in te volgen ’t exempel van alle 
wijle en voorfichtige Rechters,diens gebruyk is het an¬ 
dere oore ten beften te houden voor den beichuldigden, 
en niet te oordelen den na-verhoringe van beyde zij- 
den,fo ben ik niet'minder wederom verblijd geworden, 
dan ik te voren was bedroeft, niet twijfelende van doe 
voortaen , gelijk nu d’onpartijdigheid en befcheyden 
difcretie van uwe E. E. tegens fo fterken en fubtijlen 
aenflag in den beginne was gebleken, of defel ve fouden 
voortaen doch in’t vervolg van de fake wel fodanig blij¬ 
ven , en werden bevonden, dat my van haer geen on¬ 
betamelijke ovërvallinge foude ftaen te verwachten 
noch te vrefen, mits ’t welke ik dan ’t beleyd van mijn 
fake den E. E. Heeren Magiftraten defer Stad gaerne 
vertrouwt en opgedragen hebbegehad, teneyndefy 
u E. E. van mijnen ’t wegen van alles volkomentlijk 
fouden berichten. En nadien defelve my hadden gerap- 
portèert, hoe dat fyluyden na voorgaende vertellinge 
van de middelen, oorfake en motiven, daer door fy 
al van lange jaren en cöntirtuelijk ten gemenen befte de¬ 
fer Stede, en fonderlinge tot confirmatie van de rufte, 
vrede en eenigheid onder haer Onderfatcn, beweegt en 
gedrongen waren geweeft debeforginge van den dienft 
der kerken defer Stede, en feifs mijn aenneminge en 
inftellinge tot den dienft voorfz te behertigen, en uyt 
voorverhaelde redenen uwe E. E. ook voorts verklaert 
engeopent hadden, hoe fichtalle dingen, fo wel in de 
handelinge van mijne beroepinge, aenneminge en in¬ 
ftellinge tot den dienft, als in den gebruyk en bedie- 
ninge van dien, hadden toegedragen ; mitfgaders ook 
wat in de conferentie by den dienaren, voorenna-by 
my geweeft zijnde, verhaeltwas, en wat daerom was 
te hóuden van alfulke aenklachten en calumnien, als 
uwe E. E. door mijne partijen voorgedragen waren. 
Item, hoedanigen conclufie defelve E. E. Heeren van 
mijnen ’t wegen hadden genomen, en wat eyndelijk 
voor een refolutie was gevolgt : So hadde ik anders 

IV. Deel. 

niet verwacht gehad, dan volgende het difoofiti jf van 
defelve refolutie te mogen ontfangen alle alfulke póïn- 
<ften, als mijne partijen vorders tot hare fpeeificatie, 
van de verfierde en gedroomde ongefondigheid mijfier 
Leere, en betoog van dien, tegens my fouden pogen 
over te geven, ten eynde dat mijn defenfie daer tegens 
mede gedaen en overgelevert zijnde , by uwe E. E. 
dan ook fonder eenig wijder vertrek voort geproce- 
deert foude mogen werden na behoren. Of anderfints 
fo mijn partije geen nader betoog foude konnendoen, 
gelijk genoegfaem apparent en na waerheid doch on- 
doenlijk was, dat uwe E. E. dan ook fonder eenige 
wijder hefitatie, volgens den notoiren regel van rech¬ 
ten , quod aElore non probante reus deleat abfolvi, (dat den 
aenklager fijn befchuldiginge nietbewijfende, de aen- 
geklaegde behoort vry gefproken of gerefolveert te 
worden) by hare E. verklaringe en Juftificatie van mijn 
onfchult ook in defen (foinden voorgaenden ftuk van 
de inkomfte van mijnen dienft alrede gedaen was) mijn 
partyen fouden imponeren filentium na behoren. Maer 
namaels verftaen hebbende, dat in plaetfe van de poin- 
6ten, die mijn partye tot verificatie van haerluyder in- 
tendit, volgens uwer E.E. refolutie, hadden moeten 
overgeven, by henluyden (of om de voorgaende refolu¬ 
tie te eluderen,ofom anderfins uwe E. E. met pra&ijken 
te circumvenieren,) wel argliftelijk aen uwe E. E. in ab- 
fentie van de E. Heeren Gecommitteerde defer Stede, 
overgegeven foude zijn een tweede Remonftrantie, en 
dat ook alrede by henluyden fo veel te wege gebracht 
fal wefen,dat uwe E. E.(fonder ons in ’t alderminft eeni¬ 
ge weet, vifie, lefturofcopye daer af gefchikt te heb¬ 
ben, en fonder dat by ons ofvanonfen’t wegen eenige 
defenfie daer tegens in gebracht hadde konnen werden) 
defelve Remonftrantie, ons bedunkens (en onder reve¬ 
rentie gefproken ) al wat onvoorfichtelijk hadden ge¬ 
ilek in handen D. Jeremie Baftingij , ProfefTbr tot 
Leyden, en Johannis Uyttenbogaert, Kerken-dienaer 
in den Hage, ten eynde fy by den felven gefien, en 
de differentiale poinden in ’t korte geftelt hebbende, 
met my in’t minnelijk daer of fouden communiceren: 
So was ik wel grotelijks verwondert , niet wetende 
wat ik hier af foude gevoelen. Want gelijk ik niet 
en mocht betrouwen, nadien fo loffelijk was begon¬ 
nen , dat u E. E. die mijn innocentie genoeg was be¬ 
kent, en niet verborgen kondewefen, datmeneenig- 
iins de omftandigheden der faken aenmerkende, uyt 
haet op my procedeerde; nu meer geneygt foude mo¬ 
gen wefen tot den aenklagers dan tot den Deklaegden, 
daer meer geneygt behoort te zijn om te abfolveren , 
dan om te condemneren, veel min uwer E. E. meninge 
foude geweeft zijn, in faveur mijner haters den ftaet 
onfer fake alfo te veranderen: So en konde ik mede niet 
begrijpen, als niet alleen mijn partye den laft van haer 
aenfeggen te moeten proberen, afgenomen,• maer noch 
daer-en-boven tegens my gebruykt foude worden een 
fo ongewone forme van onderfoekinge, en dat op uwer 
E. E. feifs name, als of ik daer tegens nu hadde te doen, 
hoe mijn recht alfdan onverkort mochte blijven. Hadde 
daerom wel verhoopt, na dat uwe E. E. door den Hee¬ 
ren Gedeputeerden defer Stede nader bericht fouden 
zijn, fovan de voorgaende ftaet onfer faek in queftie, 
en in wat voegen die was gelaten, als van de merkelijke 
prejuditieoveronfe zijde; mitfgaders den onbetame¬ 
lijken voordeel over de fijne van onfe partyen, die uyt 
defe veranderinge foude moeten volgen : Item, dat 
mede niet min onmogelijk, als onbehoorlijk foude zijn, 
dat de twee voornoemde perfonen alleenlijk uyt de 
fchriften van onfe partyen, fonder onfen tegen-bericht 
daer by te hebben, eenige differenten fouden konnen 
beramen of kortelijkftellen : Of uwe E.E. uyt alle het 
gene, fo voorfz nader bedacht en overwogen hebben¬ 
de , fouden geen fwarigheid hebben gemaekt defèn na¬ 
gevallen handel te retraéleren, of ten minften my heb¬ 
ben vergunt copye van de Remonftrantie , by mijn 
partyen left overgegeven. Ten eynde mijne defenfie 
daer tegens mede gedaen zijnde, de voornoemde per¬ 
fonen daer na, indien ’t uwe E. E. dan nodig gevonden 
hadden, de verfchillen te rechte uyt beyder-fijds fchrif¬ 
ten hadden mogen trekken : Maer verftaende dat uwe 
E. E. niet tegenftaende ’t bericht van onfe voorfz E. 
Gecommitteerde Heeren, niet tegenftaende mede dat 
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devraeg-ftukkenop uwerE. E- namemy voorgehou-1 volgens henluyden eygen bekentenifle , niet en maglitbanbe 
j ••..• ^TT- t? l —'-1 -1 toefchrijven die eere enautoriteyt, die fnen de hey- 

lige Canonijke boeken toefchrijven moet , dat ik 
nochtans mijns wetens de voorfz ftukken noyt lafter- 
hjk oflmadelijk gefcholden hebbe. En daerom komen- 9Cnrtüoo3& 
de nu voorts op 't twede lid van den voorfz Artijkul, op’t ttoeöe 
fegge daer op, dat ik volgens mijn ampt en bediening, 
met hun toeftadigheden , mijn principale oeffeninge 
hebbe in deheylige Schrifture, alfo EQiieB verf. zo. 
2.1. & idem cap. 54. 16. leert, en ook johan. 5. 39. 
2 Tim. 3. 15. 16. 17. en elders werd bevolen ; gelijk 
van Petro vermaent, dat wy een Prophetifch woord 
hebben, welk leer vaft is, en gy doet wel dat gy daer 
acht op hebt, als op een licht dat in een duyftere plaetfe 
fchijnt, z Petr. 1. Alfo dat Gods Woord mijn befon- 
derfte exercitie is, als waerachtig en alleen met Gods 
belfand, volmaekt om daer uyt te leeren alle ’t gunt de 
menfchen ter faligheid te weten, te geloven, en te doen 
van doen is, 2 Tim. 3. en daerom over lulksop ande- 
re> bet zy defelve Catechifme, als voornoemde con- 
fefhe, en noch andere fchriften, fo vele offonau noch 
niet gelet hebbe > dat ik my als een richter der felve fou- 
de dorven of mogen vermeten. Maer gelijk mijn par- 
tyen met waerheid niet lullen bewijfen, dat ik tot noch 
toe daer in yet als onfchrift-matig loude, of met fchrif¬ 
ten , of puolijke woorden aengevochten hebben, 1b 
verhope ik my voortaen ook wel te wachten, dat ik 
daer tegens yet fchrijven fal of fpreken, dat ik met 
waerheid nietfoude konnen bewijfen. Latende en ach¬ 
tende den fel ven in fulker waerde, eere en reputatie, 
als hen voor God en grond-regelen der waerheid mo¬ 
gen competeren. En fo vele ’t derde Lid aengaet, alfo 5jmto00,a 
’t felve, gelijk ook 't voorgaende, fchijnt geftelc teop't bccöe 

(F0I.72.) den , in eonformité van uwer E. E. bevelen niet en zijn 
geftelt ; maer wel eer tot faveur van partye fchijnen 
gefabriceert , om door middel van dien eenig ftof 
te foeken, noch evenwel belieft heeft by u E. E. Milli- 
ve my te ordonneren, om binnen 14. dagen na receptie 
van dien mijn antwoord daer op te geven, en overlen- 
clén aen uwe E. E. So hebbe ik niet onwillig willen we¬ 
len, en over fulks u E. E. leer ootmoedelijk gebe¬ 
den , fo ik in de beantwoordinge der vragen wat 
lang en forgvuldig foude mogen wefen, dat uwe E. E. 
infiende d’intentie van mijn partye , my fulks ten goe¬ 
den wilden houden, betuygende voor God mijn Heere, 
dat gelijk ik niet alleen in de conferentie binnen Alk¬ 
maer den 10. April 1389. maer ook in alle mijne ver¬ 
klaringen, daer na gevolgt, hebbe gehandelt met op¬ 
rechter herten, door Gods hulpe , dat ik alfo in dele 
mijne antwoort mijn gevoelen ook finceerlijk denke te 
verhalen. 

Komende tot de fake byuwe E. E.begeert, inde 
hand nemende ten eerften de eerfte Artijkul my voor¬ 
gehouden, inhoudende dele navolgende reden, dat ik 
de Catechifme en belijdinge der Gereformeerde Neder- 

ïlptrenbQ* landfe Kerke gefcholden foude hebben voor een men- 
gaect. fchelijke Leer ; daer op dan ook voorts werd gevraegt, 

hoe ik’t felve verfta. Ten tweden werd gevraegt, of 
ik in defelve yet gevonden hebbe , dat den woorde 
Gods niet conform is, en wat het felve zy. Ten der¬ 
den, of ik’t gevoelen der Chriftelijke Gereformeerde 
Kerke, gelijk ’t felve in den Catechifme en bekentenis 
voorfz is vervat, van herten (als den Woorde Gods con¬ 
form zijnde) toefta. Voege nu daer op voor antwoord, 
als Plancius en Bogaerc Anno 1391. by my waren, 
en fy na mijn bekentenis vragende, dat ik in conformi- 
té van mijn verklaringe den 10. April Anno 1389. als 
Voorfz binnen Alkmaer gedaen, geaccepteeit engoet 
betuygt, mitfgaders ook ’t gunt ik dien aengaendein 
mijn Miflive aen den Synode tot Edam gefonclen had- 
de, verhaelt, als dat ikinetalleChriftelijkeGerefor¬ 
meerde Kerken deler Landen indeHooft-ftukkenen 
lubftantie (want dus is’t my, onder correóirie, ont¬ 
houden) der Chriftelijke Leere eenerley naChriftum 
jefum gevoelde , en fy defelve mijne bekentenis ter 
prefentie van den E. Magiftraet, voor goed, en fo veel 
hen aengink genoegfaem beleden hadden. Datfyluy- 
den alfdoe begeerden, dat ik om fommigerfwakken 
wille, om die van defe mijne eenigheid te meer te ver- 
fekeren, foude onderfchrijven de Catechifme en be- 
kentenifie voorfz 3 en dat ik henluyden doevraegde, 
waer voor (y de Catechifme houdende waren, nament- 
lijk, voor fchriften by menfchen alfo geftelt, of voor 
felfs de heylige Canonijke Schrifture; en dat fy felve doe 
antwoorden,niet voor felfs de heylige Canonijke Schrif- 
ture. En gelijk fy doen noch op mijn tweede vrage, na- 
mentlijk,of men in/aken des Geloofs,in queftie ftaende, 
uit den felven ook yet foude mogen proberen,mede wel 
rondelijk bekenden, neen. So hebben fy ook mede op 
mijn derde vrage van gelijken bekent,dat fo wel defe als 
andere fchriften,by menfchen geftelt,altijd den woorde 
Gods mollen iubjedt blijven, als ftaende tot corre&ie 
der H. Schrifture. En fo ik daerom fwarigheid maekte, 
my by onderfchryvinge abfolutelijk te verbinden aen 

<3!afi0 yet> dat felve geen Schrifture was: en over fulks noch- 
fenrEcctie tans prefenteerde de voorfz ftukken wel te willen on¬ 

derfchrijven, met alleen dien gedinge, te weten, voor 
fo vele fy den Woorde Gods conform waren : So heb¬ 
ben fy dat geëxcufeert, begerende my die conditie niet 
te vergunnen, niet tegenftaende dat fy niet en konden 

m 
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zijn , of omdatmen vandeconformiteyt in der Leere, höt / 
die ik met de andere Chriftelijke Gereformeerde kerken 
hebbe, verfekert Ibuden willen welen : Ofdatmentot 
eenige andere intentie, (mijne partyen miflehien be¬ 
kent) my aen de voornoemde ftukken gaerne fouden 
verbinden : Dat ik om redenen my moverende, voor 
eerften fal antwoorden den genen, die by avonturen 
niet ter goeder trouwen wandelende, wel wat anders 
mochten voor hebben, datfe noch niet openbaer uyt- 
fpreken, feggende daerom, dat ik om allulke redenen, 
als te voren in ’t lange verhaelt, en ook om dat fulks by 
den feften en fevenden Artykul der voorfz Confeflie * 
felfs genoegfaem werd ontraden en verboden, met goe¬ 
der confidentie op anders geen conditiën, als in den eer¬ 
ften Lid voorfz, en ook t’anderen tijden geprefenteeri 
is geweeft, my niet foude konnen verbinden aen yets, 
dat niet felfs ioude wefen de H. Canonijke Schrifture, 
gelijk d’Apoftel tot dien eynde vermaent, datdeGee- 
ften der Propheten den Propheten onderworpen zijn , 
i Cor. 14. 52 behalven watPaulusaen Phil.3. verf. 15. 
16.en i ThefT. 3.19. 20. 21. ten aenmerke vandefen 
gefchreven heeft.Maer den anderen, die van de fuyver- 
heid mijns gevoelens, en van de eonformité met de an¬ 
dere Chriftelijke Gereformeerde Kerken verfekert wil¬ 
len wefen, verklaer ik vrymoedelijk in goede confcien¬ 
tie , gelijk ik niet alleen in mijn bedieninge binnen 
Uytreeht met alle Chriftelijke Gereformeerde Kerken, 
daer , en ook defer Landen, in de fubftantie en verftand 
van de gehele Chriftelijke Leere, eenerley altijd na 
Jefum Cnriftum hebbe gevoelt en geleert gehad, fo ook 
uyt de drie verfclaeyden atteftatien of geloofweerdige 
adten, hier benefténs gaende, is te fien. Maer ook we- 3^ öafJ 
derom in den jare 1589. den 1 o. April voor de Gedepu- ailftmaec» 
teerde des Claftis van Alkmaer, mijn gevoelen en ver- 
ftant fo finceerlijk en duydelijk hebbe verklaert, dat fy 

bewijfen, dat yemand uyt bevel of exempel van Gods niet alleen felver my voor haren broeder in den Heere 
Woord (fonder ’t welke niemand in Religions-faken 
eenige nood-wet te lallen geleyd mag Werden) tot fo- 
danig onderfchrijven foude welen verbonden. En alfo 
daerom van defer fake niet is gevallen, fo geef ik den 
E. E. Heeren voornoemt nu felver te bedenken, of mijn 

bekent en aengenomen hebben ; maer by onderfohrij- 
vinge van haer felfs namen in een openbare aéte en Mifi 
five betuygt hebben, dat ik, fo in de Leere als in de 
Dilcipline, met henluyden eenderley na Jefum Chri- 
ftum was gevoelende : Verfoekende felve allen en ye- 

partye, fo hen de nijdigheid niet hadde gedreven, hier gelijken, daer voren haer aéte getoont loude mogen 

#ntftent 
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uyt eenige oor fake of redenen hadden mogen nemen, 
om my van eenige ongefondheid der Leere te beklagen; 
immers of dit landelijk woord, lchelden of gefchol¬ 
den , uyt defen met rechte mocht werden getogen. 
Ontkennende daerom fuik onwaerachtig aengeven : 
Segge vry moedig, dat alhoewel ik defelve fchriften, 

worden, datmen my in alle vriendelijkheid voor foda- 
nigen foude willen aennemen en ontfangen in den Hee¬ 
re , breder blijkende, fo by copye van haerluyder aéte 
en Miflive, als by copye van noch een andere Miflive 
der Heeren Gecommitteerde Raden van Weft-Vriefo 
land en Noord-quartier van Holland, den 23. A- 

pril 
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pril 1589. aen de Borgermeefters en Regeerders der 
Stede Medenblik gefonden ; mitfgaders ook het me- 
moriael gemaekt den tweden May daer-aen volgen¬ 
de, van ’t gebefoigneerde der Gecommitteerde, uyt laft 
der voorfz Raden binnen Medenblikseweeftzijnde,- 
alles mede hier benefFens gaende, by alle welke beken- 
teniffen , aften , atteftatien en verklaringen gedurig 
geperfifteert zijnde, fo is ’t, dat ik ook als noch verkla- 
re, alsikmydoehebbe verklaert, en perfiftere by den 
felven. En nadien ik dan altijd hebbe geperfifteert, ge¬ 
lijk ik ook by defen verklare te perfifteren, by alfulke 
mijne voorfz belijdenifien, en my in alle manieren, fo 
vele doenlijk en mogelijk is geweeft, na den felven ge- 
voegt en gereguleert hebbe, en noch regulere, fonder 
dat oyt anders is gebleken , het welke mijn partyen 
felfs (hoe hang fy my ook fomtijds vervolgen) met 
waerheid nietkonnenbetonen of ter contrarie bewijfen: 
dunkt my daerom, en is ook de waerheid, dat mijn 
partye noyt wettelijke oorfaek of reden hebben gehad, 
om aen de gefondheid mijns gevoelens en Leere in het 
minfte te twijfelen, veel minder om my met fodanige 
bittere aenklachtcn voor uwe E. E. te befwaren, ^ver¬ 
hopende daerom dat u E. E. met defe mijne vêrklarin- 
ge vernoegt tullen zijn, en my in alles, onder correftie 
van Gods Woord fubmitterende, fo wil ik nu voort- 

®Deefte gaen tot beantwoordinge van den tweeden artijkulmy 
«mF*0/ voorgehouden : Inhoudende, eerftelijk, dat de Ge- 

deputeerde des Noord-Hollandfe Synodi wijders in 
jftuiftn. hun lefte Remonftrantie vertoont foude hebben, dat de 

maniere der Predicanten , t’anderen tijden in S. Jacobs 
Kerke t’Uytrecht gedient hebbende, en confequente-I 
lijk ook de mijne , foude zijn geweeft, van de materie. 
der ele&ie en Juftificatie te leren niet dan non ex 

prefejfo ■ daer over dan werd gevraegt, wat ik van den 
felven poinften gevoele : eyndelijk, of ik niet en houde, j 
datmen van den felven ex prefeffo, & mnobiter in de 

Otnttoooj* Gemey nte Chrifti fchuldig is te leren. En fegge daer op 
voor eerft, dat ik my, den dienft en gevoelen mijns 
verftants t’anderen tijden t’Uytrecht in de kerke voor¬ 
noemt, aengaende, referere tot fulke getuygenifle te 
voren geproduceert, uyt den welken mag werden ver¬ 
nomen , hoe ik mijn dienft aldaer betreden hebbe, en 
van gelijken hoedanig mijn gevoelen, fo wel van de 
voorfz materie , als andere poinften der Chriftelijke 
Leere geweeft zy, verhopende, alfo nauytwijfender 
Schrift, alle woorden beftaen in twee of drie (verftaet 
onpartydige) getuygen, Deut. 19. Matth. 18. dat im¬ 
mers niet getwyfelt fal mogen werden aen ’t gunt by 
fo vele verfcheyden onpartijdige vrome luyden, man¬ 
nen met eeren, graviteyt en reputatie werd betuygt. 
En alfo ik dienvolgende als noch perfiftere by alfulk 
mijn gevoelen, als ik doe in de voornoemde plaetfen, 
fo defen, fo ook allen anderen poinften of materiën der 
Chriftelijke Leere geleert en voorgedragen hebbe, daer 

(F0I.7;.) afin ’t generael by de voorfz atteftatien werd betuygt, 
dat daerom onnodig is in fpecie nu wijder hier op te 
verklaren. Antwoordende dan nu voorts op de lefte 
vrage, of men van de voorfz poinften obtter vel ex 

prefeffo behoort te leren. Bekenne dat ik forntijts ex pro- 

fefjb, enaltemet obtter daer van hebbe geleert en lere, 
na de gelegentheden hebben vereyfcht, en noch ver- 
eyfchen mogen. En gelijk ik my felven geen andere 
Wet daer afkan laten nellen, fo laet ik anderen hier in 
gaerne doen fo fy tot meeften dienft en nuttigheid gera¬ 
den vinden, en als fy ’t voor God verantwoorden kon- 

ZbettieWtinen.Dalende nu voort tot den derden Artijkul my voor- 

fionföMt' geh°udeh, daer by gefeid word, dat ik in’t handelen 
getioiiöen, met den Gedeputeerden des Synodi fterkelijk haddé 

willen fuftineren het drijven van de generale genade, 
als of alle menfchen van God verkoren waren; waer na 
noch verder werd gevraegt, wat hier in mijnmeninge 

aimtooo?* zy. Seggende daer op voor antwoord , dat ik (God 
lof) de dagen mijns levens noyt fo blint of onfinnig ben 
geweeft, fulke taftelijke, argér dan Heydenfe dwa¬ 
lingen , in ’t alderminfte mijner herten gedachten geno¬ 
men te hebben, veel min dat ik fuik' drijven foud^ heb¬ 
ben willen fterkelijk fuftinere'n.Sègge vrymoedelijk,dat 
ik fodanig drijven houde voor Anathema, en dienvol¬ 
gende verwerpe, het worde dan gedreven by wien het 
mochte wefen. Dat my daerom van mijne partyen gro¬ 
te injurien en ongelijk werd aengedaen, fodikwilsfy 

my van fulks hebben gefufpefteert of aengeklaegt, fon¬ 
derende mijn gevoelen, defen aengaende, in de woor¬ 
den Chrifti, Matth. 22. vele zijnder geroepen , maer 
weynigeuytverkoren. Houdende daerom fulke en dier¬ 
lijke aengeven mijner haters, voor nijdige lafteringe 
en bittere Calumnie, daer af fy ten jongften dage voor 
den opperfien Rechter en Heere der Heeren fullen re- 
kenfcnap geven; te meer om dat fy door fulke ongod¬ 
delijke middelen uwer E. heylige en onwederfpreke- 
lijke macht tot mijnder vertredinge hebben gefocht te 
mogen misbruyken. Komen nu voorts tot "de laetfte ©ierbe 
vrage of Artijkul, of ik niet te vreden en bereyd ben 
my by alle Kerkelijke Clafien , Synoden, by-een- toojgcjjom 
komften, als een lid der fel ver te vervoegen, en voorts Den. 
in aller eenigheid met de naburige kerken my te dragen. 
Voege daer op voorantwoorde, dat my op alle voor- 
noemde by-een-komften te vervoegen , onmogelijköe' 
foude vallen > fo overmids ik t’effens en op eenen tijd in 
verfcheyden plaetfen niet en foude konnen welen, als 
ook dat het my door fiekten en andere verfcheyden hin- 
derniften belet mochte werden. Maer gelijk ik noyt ee- 
nige fwarigheid gemaekt foude hebben , op de Chrifte¬ 
lijke en nodige by-een-komften te verfchijnen, indien 
my fulks door fo menigvuldige ongefchikte proceduren 
mijner hatende partye niet verhindert ware geweeft. 
So verklare ik noch, dat in defen dele by my ook geen 
fwarigheid gemoveert fal werden, in gevalle eerft al 
voren behoorlijker wijfe gebetert en gei epareert moch¬ 
te zijn, ’t gunt door mijn partye nijdige, en verfchey¬ 
den onbetamelijke handelen, tot mijne E. Heeren Ma- 
giftraten defer Stede en mijn onteringe en blamatieo^ 
diverfe manieren en plaetfen , te wege gebracht en ge- 
inftitueert, helaes ! is. En vorders, indieutot verhoe- 
dinge van vordere innovementen, tot welgenoegen der 
E. Magiftraet voornoemt, eerft gemaekt, bewilligt 
en nagekomen mogen worden alfulke conditiën , als 
dan nodig en fchrift-matig bevonden en geacht mogen 
werden. En verhopen mitfdelen uwer E. E. goede me- 
ninge fulks voldaen te hebben, dat defelve een goet ge¬ 
noegen fullen hebben aen defe mijne antwoorde en 
voorfz verklaringe; fo wil ik voortaen in aller demoe- 
digheid uwer E. E. om Chrifti wille gebeden hebben, 
defelve gelieve, als voorftanders van den onfchuldigen, 
my in uwer E. E. befchuttinge fulks te nemen,dat mijne 
haters en verbitterde partyen, na haerlieder verbittert 
voornemen, my niet mogen vertreden : ’t welke doen¬ 
de, fullen u E. E. God den Almachtigen terechte een 
goede en behaeglijke dienft , mijne E. Heeren Magi- 
ftraten voornoemt een aengename vriendfchap, en my 
arme onderdrukte een onvergeldelijke weldaed bewij- 
fen, daer voor ik met mijn gebeden, nadien ik meer¬ 
der niet en vermag, uwe E. E. den Almachtigen wil 
recommanderen. Aftum Medenblik den 1 2. Januarij 
1595. Onder ftond, uwer E. E. onderdanigfte, gete- 
kent Tako Sybrandi, Kerken-dienaer tot Medenblik. 
De fuperfcriptie was, Edele, Mogende, Hoog-ge- 
leerde, wijle, feer difcrete en voorfienige Heeren, 
mijn Heeren de Staten van Holland en Welt-Vrieiland. 
In ’s Gravenhage den 20. Februarij 1595. 

jBagilïratett öer fïcöe ban iDeöeiiblih toarcn 
met toet te toeöcn / bat öe o3eöepnteeröe ban ïict&p? 
noöus? eenttoeöe ïSmtonftrantïe tegen baren ^tcnaer 
Cationem / met nteutoe bcfcDulöigmgc/ ïjaööcn ober' 
gegeben / fonöer öat ïjaet öact ban coppe toas toege* 
fonöen / noepte €afto ban geUjftcn ter tjanöen toas ge- 
|Mt i toacrom £abo / alfo tip fictj tiet beöunhen/ bat- 
men ïjemfodjt in fijne tooo?öen te captcren / bcgceröe 
tijö om öaer op teanttooo2öenbpgcfcfj2iftc/ toclbe 
tijö tjem bp ^ajtingto en apttenbogaert bergwnt 3i?n- 
öe/ tjeeft lp aen öe 11002(5 tjjeeren Staten / 0002 öe 
(0eöepnteeröebanï|oo2n/ fijn boo?fy anttooojöela^ 
ten binnen teberen / öie meöe tenfetben öage / ban toe; 
gen öe iBagifiraet ban iBeöenbïib/ öe nabotgenöe 
iBifTibe obergctebcrttjebben/ lupöenöealobolgt: 

Edele, Mogende, Hoog-geleerde, Wijfe, feer Difcrete 
en Voorfienige Heeren, 

Y en hadden niet getwijfelt, nadat uwe E. E. 
door onfen Gecommitteerden j die wy eygentlijk ,©e-- 

tos 

/ 



94 Het twe en deitigfte Boek > ï cf 
5 9 5' 

trcnMift 
acüüe 
j&TOtfü 

ïiarr iï/dU 
In na i no« 
iPcnSc tic 
fat!! aan 

tot fuiken eynde, en otn te betonen dat ons de fake ter 
herten ging, in fo com petenten getal, en boven onfe 
gewoonte, ter laëtfre vergaderinge afgevaerdigt had¬ 
den , bericht en weder in memorie gebracht ibude zijn 
gewend, in wat poineten de fake voor u E. E. begonft 

_ ? en aengelèyd by Petto Plancio en Bogaert, als Gecom- 
tsaatisT ni'tteerde van de Noord-Hollandfe Kerken (fo fy pre¬ 

tendeerden) aenklagers en eyfehers ter eenre, open 
tegens Tako Sybrandfz , onfen Kerken-dienaer en ons, 
als aengeklaegde en verweerders ter andere zijde, ge¬ 
laten waren geweeft; of defelve a E. E. foudenwel 
terftond verftaen en bevonden hebben, hoe finifter- 
lijk en met wat liffige pra&ijkende voorfzaenklagers 
gearbeyd hadden, niet alleenlijk om den gebeurlijken 
lafte van hun vermeten te proberen (daer toefyappa- 

fodanigen quaden te remedieren ? Ja voor die gene, die 
niet alleene de kerke Godes van de Vry heden, die haer 
na Gods woord, en na de Ordonnantie--van de Heeren 
Staten van Holland en Weft-Vriefland bonden compe- (Fol. 74-5 
teren,willenpriveren > maerookdaer-en-bovenfioch 
opleggen en belaften, ’t gunt direftebjk boude ftrijden 
tegens ’t Placcaet en Ordonnantie van wegen fijne Ex* 
cell. en de voorfz Heeren Staten, over het accoort en 
vereeninge der ftad Medenblik gepubliceert? Offou- 
den dit wel geen in jurien mogen verftrekken ? Of bou¬ 
de men niet hebben geweten, dat wy die voor fulks ter 
herten genomen, daer tegen geprotefteei t, en bewijs 
otte reparatie van dien, fulks als’t behoorde, verfocht 
hebben ? Allé die prefent geweeft, en onfe defenfie 
daer tegens gehoort en onthouden mogen hebben. 

rentelijk geen raed en wiften) van haer halfen at te ! moeten bekennen, dat wy niet alleene generalijk den 
fchuyven; maer ook om den fel ven noch behendelijk , ganfehen in houden van haerlieder Remonftrantie en te 
op uwer E. fehouderen te mogen laden, ten eynde de : kennen geven voor valfch, onwaerachtig en als van 
ganfche Staet van de fake allo verandert zijnde, fylie- j logenen, calumnicneRimpertinentienovervloeyer.de, 
tien dan noch door middel van de vragen op uwer E. E. j beftraft en tegengefproken ; maer ook fpecialijk van 
name te doen, hope bonden mogen hebben eenig ftof poind tot poindfc fo klaer verwonnen hebben, dat ons 
te bekomen, of ten minften van de wel-verfchulde 
ftrafFe der befchaemtheid (daer in fy door faute van 
behoorlijk bewijs vervallen moften) ontflagenen be- 
vrijtfouden mogen blijven. En hadden ook dienvol¬ 
gens mede wel verhoopt, dat uwe E. E. egeene fwa- 
righeid gemaekt fouden hebben gehad in’t afdoen van 
fodanige proceduren, als by u E. £• door haer pradij- 
ken, tegens voorgaende welgenomen refolutie, abu- 
fivelijk begonnen en aengevangen waren : of immers 
ten minften, dat ons ter handen geftelt boude zijn ge- 
weeft Copye van de Remonftrantie, by onfe partyen 
in plaetfe van de poinden (die ly uyt krach te van de 
voorgaende refolutie hadden moeten overgeven) in 
Onfe abiëntieu E. E. behandigt. Ten eynde onfe defen¬ 
fie daer tegens mede gedaen zijnde, by uwe E. E. dan 
wijders in de fake-gehar.delt hadden mogen werden als 
na behoren. Maer verftaende uyt onfe Gecommitteer¬ 
de, voren geroert, dat uwe E. E. (onderop haerluy- 
der bericht en verfoeit, van onfen ’t wegen gedaen, 
behoorlijk gelet te hebben, noch evenwel voortgeva¬ 
ren en beftoten hadden, datmen onfe voorfz dienaer 
aenfchrijven en belaften foude, om binnen 14. dagen 
na de recepde van uwer E. E. Miffive te moeten ant¬ 
woorden op de vraeg-ftukken, hen van wegen uwer 
E. E. by D. jeremia Baftingio en Uyttenbogaert voor¬ 
gehouden : So zijn wy daer in wel grotelijks verwon¬ 
dert en geoffenfeert, als niet anders uyt delen kennen¬ 
de verftaen , of het moet voortaen ten minften den Pre- 
clicanten vry en wel geoorloft zijn, fo welden Magi- 
ftraten van de Steden, uwer E.E.Bondgenoten, en 
Lidmaten van de Vergaderinge , als andere publijke 
en private perfonen in uwer E. E. folemnele Vergade¬ 
ringe te mogen komen injurieren, belaften, en met al- 
lerley logenen en calumnien, na hun felfs appetijt en 
goet-dunken , te befwaren , fonder dat henluyden 
eenige ftrafFe,ongunft of ongenegentheid ftaet te bevre- 
fen, hoe beer fy den goeden luydentenagefproken, 
of in naem en taem gequetft mogen hebben. Wantfo 
men wil confidereren, op wat wijfe de voorfz Plancius 
en Bogaert, fo by monde, als by gefebrifte , haer 
klachte tegens onfen dienaer en ons in uwer E. E. ver¬ 
gaderinge voorgedragen hebben gehad , wie fal niet 
bevinden, dat fy ons en onfen dienaer ten hoogften 
en wel atrocelijk hebben geinjurieert ? Hebben fy den 
felven niet uytgefcholden voor een troulofen verbreker 
fijner beloften ? Voor eenen die bedrieglijker wijfe in 
den Kerken-dienft van Medenblilcwas ingeflopen ? die 
den ftand der Kerken Gods binnen de voorfz Stede beer 
bedroeft, ellendig, ja als verwoeft en vervallen foude 
hebben gemaekt > die van ongebonden gevoelen en Lee- 

re zijnde, familiare converiatie gehouden foude heb¬ 
ben met den dool-geeften, en namentlijk met den toe- 
ftanders van de verderffelijke Sede der David joriften ? 
En wie foude lichtelijk alle haerlieder fchand-namen, 
Calumnien en lcgenen konnen fpecificeren ? Die een 
verachter foude zijn van alle goede vermaningen en 
Chriftelijke by-een-komften, &c. Hebben fy niet van 
gelijken ook ons befchuldigt voor inftellers, aenhou- 
ders en befchermers van fodanigenfehadelijken en ar- 
gerlij ken dienaer? Voor hinderniflen en beletters van 

wonder foude geven, fo yemand daer acn noch twij¬ 
felen foude mogen. Wie van den prefenten en heeft niet 
konnen fien, en met handen taffen (als menfeyd) dat 
al haer voorftel komt uyt haet en nijd ? en dat fy alleen 
daer op uyt geweeft hebben, en noch uyt zijn, omu 
E. E . met menigte van logens te verblinden j ten eynde 
fy daer door, en met andere haer bedrieglijke fmeek- 
woorden, defelve u E. E. bewegen mochten, om den 
genen, die fy haten, na hun luft t’overvallen ? Hebben 
u E. E. niet felve bevonden, en uytgefproken by hare 
E. E. refolutie, dat defe Tako Sybrantfz (die fy ver¬ 
klaart hadden by gene Kerken en noyt voor Kerken- 
dienaer, noch voor Lidmaetaengenomen en bekent te 
zijn) voor fulks niet alleen by verfcheyden kerken;macr 
ook by verklaringe van fijn Excell. met kenniïïè van fa¬ 
ken is gekenc ? Hebben defelve mede niet wel klaer be¬ 
vonden uyt de aöen daer af vertoont, dat hy in de Sa- 
ligmakende Lcerc binnen Utrecht nöyt verfcheyden is 
geweeft van de andere Gereformeerde Kei ken-diena- 
ren binnen defelve Stede? ’t welke nochfoffoutelijte 
by defelve befchuldigers was gefuftineerfi. Hebben 
(leggen wy noch) deielre u E. £. niet wel befcheydent- 
lijk aengehoort, hoe onbefchaemdchjk Petrus Plan¬ 
cius ontkennen dor ft, dat de voornoemde Tako bin¬ 
nen Alkmaer met den Gedeputeerden dienaren van dc 
Clafië aldaer over ’t ftuk van de Leere in conferentie ge¬ 
weeft foude hebben ? niet tegenftaende ’t felve meC 
klare woorden in haerlieden Atteffatie en MiiFive re- 
fpeeftivelijk uytgedrukt, betuygt en onderfchreven is. 
Wie van de Heeren heeft niet konnen verftaen, dat al 
het grote misbaer en jammer-klage > dat fy hadden ge¬ 
maekt, fo van de grote fwarigheid, bedroefteuiflè, 
ellendigheid en nood , daer in de Kerke Godes binnen 
Medenblik foude zijn, als van de oorfaken en auteurs 
van dien, mitfgaders van den (ouderlingen vlijt en ge- 
durigen arbeyd by de Kerken van Noord-Hollandft» 
langen tijden aengewent (als fyieggen) nietandersen 

.was dan eenen lofen en verzierden alarm, gepraéfifêert 
en verdicht, ais wy voren gefeydhebben, alleenlijk 
om uwe E. E. te beter te bewegen tot fulks als fy voor 
hadden; namentlijk tot vcrdijvingeenonderdrukkïn- 
ge van defen armen Tako, dien fy met hare logens 
ganfohelijk meenden t’overvallen. En wat is ’t van node 
alle hare logenen in fpecie te verhalen, dewijle uwer 
E.E. voorgedachte Refolutie genoeg betoont, datfo 
wel alle’t gunt fy tot betoog, van datdeberoepinge, 
aenneminge en inftellinge tot den Kerken-dienft bin¬ 
nen Medenblik, niet wettelijk en na behoren foude 
zijn gedaen geweeft, ingebracht en overgegeven had¬ 
den , als 't gunt fy tot bewijs van fijn ongefondheid in 
de Leere hadden gepretendeei t, frivool, ongèfondeert, 
en niet beftand was om fulkehare vermetenheid te mo¬ 
gen proberen. Nademaeldanopenbaer en ganfeh on- 
wederfprekelijk is , dat fo wel wy, als onfen voor- 
noernden dienaer, in uwer E. E. verfcheyden folemnele 
vergaderinge, d’eene reys voor en d’ander na, fonder 
reden , fonder waerheid , alleen uyt eenen bitteren 
haet, door defe luyden zijn geinjurieert en grotelijks 
verkort, en uwe E. E. niet tegenftaende fy tót Rech¬ 
ters in uefer faken, fo wel van hunluyden, als van ons 

ver- 
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verfoclit, bekent en gebruykt zijn géwèeft, noch al 
evenwel fodanige faken niet en ftraffen na behoren; 
maer ter contrarie, ftaende de faken tulfchenhen en 
ons in fodanige poindten, dat fy hun vermeten fouden 
moeten proberen of blijven beichaemt; in hun faveur 
(fo’t fchijnt) noch liever den ganfchen ftand der faken 
hebben willen verkeeren, en ons noch daer-en-boven , 
met alleen willen fruftreren van fo goede en gewilfe ho¬ 
pe der viétorie, als wy hadden verkregen j maer ook 
onfen voorfz dienaer, als of men ftofvoor defe luyden 
wilde foeken, met een fo ongewoonlijke, als onno¬ 
dige maniere van inquifitie belaften, dan te gedogen 
dat defe lieve gefalfdenfoude werden befchaemt. Wie 
fal dan noch niet moeten geloven, en met ons verftaen, 
dat henluy den fodanigen'licentie, als voren verhack is, 
toegelaten en vry moetwefen : en fo wy dan mits re¬ 
denen voorfz fulks moeten geloven, en niet gelochent 
kan worden, dat fodanigen ongebonden wefen en li¬ 
centie , als ftrijdende ten hoogften tegens alle Godlijke 
en menfchelijke wetten en goede zeden, ook niemand 
minder als den Predicanten betamende , fchandaleus 
en onlijdelijk is. So zijn wy ook terechte, fo voren 
geroert is, daer over verwondert en geoffenceert; te 
meer om dat de faken noch (God lof) fo verre niet zijn 
verlopen, dat wy defe luyden alrede fouden moeten 
onrfïen, gelijk men in voorgaendejarendengenaem- 
den geeftelijken heeft gedaengehad, doenfchiernie¬ 
mand (fo men feyd) hen op de teen dorfte treden. Doch 
alfo wel fchijnt, of datmenfo te feer bemint, of al te 
veel ontfiet, en dat geen hope meer voor ons en is om 
tot eenigen tijt tot genoegfame Juftifkatie van onfe on- 
lchuldigheid te mogen geraken; over fulks dan verlo¬ 
ren arbeyd foude moeten wefen :alles wat wy voort 
meer daer in fouden doen : behalven dat doch ook, of 
wy al fchoon onfen wille verkregen tegens defe par- 
tyen, in voegen dat fy en alle buy ten-Predicanten wa¬ 
ren vernoegt en wel te vreden, de faken hierbinnen 
onfen poorten hare oude geftaltenifie moeten behou¬ 
den, gemerkt fy wel opentlijk dorvenfeggen, alwaer 
’tdat alle Predicanten waren geruft of gecontenteert, 
dat fy noch evenwel hem niet willen horen; eenige daer 
by voegende, dat fy liever wilden fterven dan fulks te 
doen.' Mits ’t welke dan ook felfs alle moeyten, by uwe 
E. E. hier in gedaen, en noch te doen, in ’t eynde ver¬ 
geefs en fonder vrucht moften wefen, fo zijnwydaer- 
om beftoten en gerefolveert, ’t welk wy met eendrach¬ 
tig onderfchrijven onfer namen achter delen betuygen, 
dat wy voort meer om defer faken, dus lange voor u 
E. E. geventileert, niet alleen geen vorder proceduren 
denken te houden; maer ook niet te gedogen, dat van 
nu voortaen by onfen voorfz dienaer eenige vorder ver¬ 
klaringen , beloften , of verbinteniflen , die hem in 
defer fake meer afgevordert fouden mogen worden, 
buyten onfen believen fullen werden gedaen. En fo 
hem daer over eenige bevelen, comminatien en ftraffin- 
gen aengefchreven . gedacht of gedreygt mochten wer¬ 
den, des wy verhopen by uwe E. E. noch van haren 
’t wegen niet gedaen en fal worden. Wy verklaren vry- 
rnoedelijk, nadien wy hem van Gods en naturen we¬ 
gen fchuldig zijn te derenderen , niet alleen om dat wy 
voor feker weten, dat hy fo wel gefontin de Leere, als 
wettelijk in fijnen dienft is beroepen en geconfirmeert, 
en over fulks met groot onrecht tegens’t betamen uyt 
haet en nijd is gefocht t’overvallen ; maer ook om dat 
wy al lange bevonden hebben, dat fijne fonderlinge 
godvruchtigheid, vreedfaemheid en goede wandelin- 
ge, hem onder onfe gemene burgerije, fo lief enaen- 
genaem heeft gemaekt, dat fy liever alle ongemak en 
perijculen gedogen en verwachten foude, al-eer hy 
van hier foude werden verdreven. Ja dat fijne verfto- 
tinge niet alleen cauferen en veroorfaken foude alle fo¬ 
danige verftoutinge, gloriatie, en onlijdelijke hoog¬ 
moedigheid onder onfe fa&ioniften; daer-en-tegens fo 
groten ongenoegen, onlijdfaemheid en furie onder den 
anderen borgeren, dat lichtelijk en buyten twijfel vele 
jammerlijke moorderyen, en andere diverfe fwarighe- 
den daer uyt fouden moeten fpruy ten : maer ook eyn- 
delijk foude moeten ftrekken fo wel tot gehele onder- 
gank, ruine en bederffeniffe van de ganfche Stad en in- 
woonders van dien, als van de autoriteyt ons daer in 
competerende. Dat wy daerom den fel ven , en wat 

hem aengaet, fo ernftelijk in onfo protectie wel fouden 
moeten nemen, dat fodanige bevelen , comminatien 
en ftraffingen al qualijk ten eftedre gebracht fouden 
konnen werden. Maer want wy nieten fouden konnen 
geloven, dat uwe E- E. (dien felfs alle’t gunt voorfz 
ftaet volkomelijk bekent is ; immers uyt defe nu hier 
by-gevoegde nader verklaringe van oniën voorfz die¬ 
naer , die hy ter ordonnantie van uwe E. E. noch heeft 
gedaen en onderfchreven , breder konnen verftaen) 
foude konnen goed vinden fodanige proceduren by der 
hand te nemen, vele minder tot contemplatie van fo¬ 
danige ftokebranden (dien het fchijnt een luft te zijn, (rol.75.) 
den Onderfaten , tegens hare Overheden , de hoge 
Overheden tegens de lage, en fo voorts alle de wereld 
over hoop te brengen) in fodanige onvermijdelijke 
fwarigheden en perijculen te brengen een fo goede en 
gewillige burgerije, die by handhoudinge van de ware 
Chriftelijke Religie, eenfamentlijk van de Vry heden, 
Privilegiën en Gerechtigheden defer Landen , Steden 
en Leden van dien, noch goed noch bloed oyt hebben 
verfchoont, of als noch verfchonen, om den algeme¬ 
nen vyand alle refiftentie en afbreuk te helpen doen. So 
verhopen wy daerom, en bidden wel hertgrondelijk, 
of fo lief als uweE. E. magzijndegeruftigheid , be- 
houdenifiè en welvaert defer Stede en burgerije, defel- 
ve fullen gelieven defe onfe refolutie in ’t goede te ver¬ 
ftaen , als ftrekkende fo wel tot verlichtinge van vorder 
moeyten voor uwe E. E. als tot verhoedinge van me- 
nigeiley verftoringe , die t’elken reyfe door nieuw® 
moeyte onder onfe burgeren worden ingebracht; en 
volgens dien den ivoor-gemelten twift-biafers (dien 
doch binnen onfor Stede, noch recht, noch jurifdiétie 
is competerende, en mitfdienook onfer faken hen niet 
en behoorden te bemoeyen, immers onfen Fa&ioniften, 
die'van felfs hertnekkig en ftout genoeg zijn, fo niet 
op te hitfen; maer veel eer volgende uwer E. E. wel en 
Chriftelijk gefielde refolutie te vermanen, dat fy den 
voornoemden onfen dienaer, fo in’t gehoor des God¬ 
lijken Woords, als in ’t gebrnyk der Sacramenten, voor 
haren Kerken-dienaer fouden erkennen, en haer in alle 
gebuurlijken onderdanigheid onder haren Overheden 
na behoren begeven) gelieven willen af te keren, en 
hen te doen verftaen, wat groter ontdienften fy den 
Landen u E. E- daer mede bewijfen , en alfo eyndelijk 
ons en onfen dienaer ongemoeyt te laten. W y verfeke- 
renuwe E. E. gelijk dit ons en onfen gemenen burge¬ 
ren een fonderlingen dienft en welgevallen fal zijn, dat 
het in der daed ook fal worden bevonden het eenige en 
alderbefte middel, om de refterende fwarigheid , bin¬ 
nen defer Stede zijnde (daer over grotelijks is geklaegt, 
en nochtans alleen daer in beftaet, dat fommige onge¬ 
nadige menfehen, diens gewoonte van twiften als in 
een twéde nature fchijnt verandert te Wefen, die wel 
mogen en niet willen ter Kerken komen, ook vry en 
onbehindert na hun felfs beliefte, na Twifch en elders 
gaen en keeren mogen; t’onvreden zijn en pruylen, 
om dat fy na hun believen en onbetamelijke luften, over 
ons en onfen dienaer niet heerfchen en mogen) met der 
tijd te doen ftijten en t’aflbpieren. So veel ons en onfen 
dienaer aengaet, wy en fullen niet nalaten in allen ma¬ 
nieren na den vrede te trachten, enonstequijten elk 
in ’t fijne, dat God en uwe E. E. een welgevallen, on¬ 
fe burgerije een goet genoegen, en wy felfs een goede 
confcientie daer af mogen hebben. ’T kenneGod, dien 
wy bidden uwe E. E. Edele, Mogende, Hoog-geleer- 
de, Wijfe, Voorfieninge, DilcreteHeeren te willen 
verlenen fiet alderbefte, en lange te behouden inge- 
lukfalige regeringe. Uyt Medenblikdefen 30. januarij 
1595. Onderftond, uwer E.E. onderdanige en goet- 
willige Burgemeefters en Regeerders der ftede Meden- 
blik, fpecialijk met namen hieronder geftelt, en was 
Ondertekent Symon JanfaScherBurgemeejier, Gerbrand 

Jan fa Burgemeejier, Thijs Symonfa fVinfal, Albert Pic- 
terfa , Jacob Jacobfa Camis , Clement Manninx, Claes 

Gerritfa KJipker, Sievert Pieterfa, Thomas Pieterfa, Jan 

J afoerfafa^eynierFr anfaJFhorndi Hendriffa. Lomr Jacubfa. 

Jan Cornelifa Schellinger, Haey Janfa, Frans Pit ter fa. 

’T OPSCHRIFT WAS, 

Edelen , Mogenden , Hotg-geleerden , IVtjfen , feer 

Difcnten en voorfienigen Heenn, den Henen Staten van 
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Holland en Wejï-Friefland, in *s Graven-Hage / Bja- 20. 
Februarj 1595. 

35efc fcefolutie fcp bic ton ifêcbcn&üft genomen/ 
ers bc ^eeren Staten ban ^olianö aenaefcteeben / 
moeteen bat bc Jifeeten Staten aocb bonben bc p:occ= 
buren tegen Cafto en btc ban iiXtebenöiift bsat te laten 
bevuften/ alfo ben timft tot l^oo:n met Cojnelte HBffp 
gmfjnocljgecn ennbe Ijabbe: lïtoer befe afgebaen 
foefenöe/ tn boegen boren berljaelt tb / bonben bc 
ïteeren Staten goeb tn ^cptemlm 1598. na bat lipt' 
ïxnöogaett fijn lelie rapport gebactt ïjabbebanbcrfa^ 
tebatïbootst/ ben feiten tlnttcnljogacrtneffenö 
tonnent jltotljtfüun / ^ebteant tot ^aedem / te be^ 
lajlcn / te gaen na $Bebenblt& / om (Caltonem te teen* 
gen tot natter bereemgmgmetbe herben/en öeteebtng 

€aisa fint ber gemeente tot jBebenbüte Cp bte ftjb toerbehp 
**" CaltQ gefïelt een bekentente fijne; geloofd / hier na hier 
nis L bngeboegt. cmt nu befe faefs ten bolhomen effect te 
ïoDfjtf. teengen/ beben be %ercn Staten baevnabergnbe* 

ren een ^pnobuö ban bc Jloote-ïf ollaiibfe herben 
tot 3llhmaer / met laff acn tipttenüogaert en jBatljP 
fium/ om fiacr ban boegen hare €b, pBog. neffeno 
b’anberc Commiffarifen ber feïbcr baer te bcrfrïjjj* 
nen,• be booffj Tahonte Confeffie baer te eraminerèn 
en laten erammeren ban ben ^pnobo / ont te horen of 
en mat be ^pnobuö baer op foube hebben te feggen / 
int gel cljtebe, en alfo pantute alhier in ’t /opnobuo 
p^efibeerbe est fich qualgh honbc laten cementeren / en 
bat bc booffs Commiffarifen en het meerenbeei ban ’t 

m fjRe boo:f5^pnobuo7mirfgaberObeboo2f3tlpttenl)ogaert 
tuiTtiicu cn jjHatïjifute/fhne Confeffie boot goct oojbeelbest/ en 
£ raffia öaa‘incös contentement namen / fo toerb be fahe tuf* 
trr nrötts fcf)crt Den /fpmobo en fCafco ter neber gelcib. iBaer ah 
etityö. fo be iBagiftraet ban fBebenblilt noch ffeoarigheib 

machten in pet bat in ben ^pnobo buab gepaffeert / fo 
nam ben %ere «Cbbocaet ban CHbenbarnebdb/ be 
luDlVPte en repfbe met öpttenbogaert najiBebenblih / 

pus iBci-ij 0111 ten lEagtjtraet neber te fetten/en miert be fahe ah 
fcooj reu . fobolhomentlijhin btebe Deffecljt/ en ben mbocaet j 
%g,“t met ilpttenüogacrt meber na ben Ltoge heerenbe/ 
S^ hfie^bjorbe gjohanneo i^athifium baer een tijb lange hu 
ningcptadeningc gelaten öp (€aho/ ombe gemeente te beter 
unbp •ïn^tchemebigen/ cn bleef €aho boomt alöaer in fijnen 
<Enrtohr,tft coimnucrcntie / fo lange ïjp leef bc/ batnoebai 
fo' lange tin -’eiugc faren gcbiuiube. 
ïesfr tn in/ Jnjnc Confeffie bic in ’t ^mtobite obergegeben 

merbe/ te hior na bolgenbe/ banen meet niet of Die 
ïienbiii fo in ’t geheel bleef/ ban of baer met betetsen ban be 

partijen ten bepben 5ijben ccnigc hlcpne beranberinge 
tugefcljtcbeban met 

VunEluale verltlaringe mijns onderfchreven Kerken-diensters 

der Stede Medeub/ik. gevoelens van den grond , net den 

welken ik-, gedurende mijnen dienjl in de voorfo Stede, 
als ook. voormaels tot Uytrecht mede s my geregulecrt 
hebbe. 

1. TK geloveenbelijdeeen eenigen God, een geeftelijk 
SWicnrcs 1 welen. Almachtig, eeuwig, oneyndelijk, &c. in 

«SahaT”* Pei'i'onen > Vader, Sone en H. Geeft onderfchey- 
SoantifTgc'' ^en ’ ge^!J^ van fien lel ven in den 2. en 9. Artijculen der 
öauii m NederlandrebekentenifTe breder is verhaek, totwel- 
ff'1'51, ken ik my referere. 

Dewelke hem fel ver, fo wel door de Scheppinge, 
als voorfienige onderhoudinge der iienlijker,als onfien- 
lijker dingen en creaturen , onder andere den menfche 
tot fijnen heelde gefchapen ; maer infonderheid door 
fijn H. Woord in de Canonijke boeken des Ouden en 
Nieuwen Teftamentste kennen heeft gegeven. Welke 
voorfz boeken ik bekenne te wefen hetgefchrevenen 
geopenbaerde Woord Gods , en gelove datfe volko- 
rnentlijkbegrijpen en uytdrukken alle’t gene, dat tot 
genoegfame kennifte des wefens en wille Gods, als ook 
welvaren en faligheid desmenfehen, noodfakelijk is. 
Daerom datfe ook alle andere Kerkelijke fchriften, &c. 

oneyndlijker wijfe te boven gaen. Niettegenftaende 
dat ik alle fchrift-matige materiën, &c. der algemener 
Kerken Chrifti en getrouwer Paftoren ook in groter 
waerden boude- 

Ik bekenne datter niet ? noch in Hemel noch op Aer- 
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den, bygevalle gefchiet fonder de GoddelijkeMaje- 3. 
fteytswille, fo wel in’t gemeen, als in ’tbyfonder, 
Matth. 10 29 30. Prov. 16. 33. Welverftaende dat- 
men daerom niet befluyten fal, dat God y etwes quaets 
geordonneert heeft, Pfal- 5. 5. fo veelals’tquaedis» 
en lijn alderheyligfte wille wederftrijdig, Sap. 14-9. 
Maer dat het goed eygentlijk van hem geordonneert is, 
Jac. 1. 13. Genef. i. ’T welkhy ook fdfsuyt het quaet 
wil trekken, als't fchoon door Satan of bofemenlchen 
gefchied, Job. 1. n. Ad. 2. 23. alfo dat God nim¬ 
mermeer wat doet, hoe dat hy ’t ookmaekt, of door 
wat inftrumenten, of hy heeft d’alder-rechtveerdigfte 
oorfaken, Deuter. 5 2. 4.. Job 34. 12. Hoewel ons de- 
fel ve dikwils zijn verborgen, Rom. 11. 3 3 - 

Ik bekenne dat de menfche oorfpronkelijk tot Gods 4' 

beeld gefchapen was, te weten, fijn verftand verlicht 
met ware kennifte Gods tot den geeftelijken Gods- 
dienft, die God toebehoort, en een goeden wille om 
hem te gehoorfamen, en met een de macht om ’t felve 
na Gods welbehagen te doen- 

Welke voorfz menfche ik bekenne, dat hy dooriljn 5°. 
eygen vrye wille een rebelleerder tegen God geworden 
is, daer over hy van ’t voorfz beeld Gods en geeftelijke 
heerlijkheid is uyfgetrokken geworden , om Satans 
beeld aen te nemen, fulksdathy in plaetfe der voorfz 
deugden, ten eerften metonwetenheid van ft gene dat 
God en fijn PI. Woord of dienft aengaet; tentweden 
metallerleyeboofhedenbeladen, ’t waregoetverfma- 
dende, ’tquaed beminnende, ten derden met onver¬ 
mogen om ’t goed te doen is aengetrokken, Pfal. 61.1 o. 
Rom. 3.10. 11. 

’P welk ik belijdedathetde verdorventheid en erf- ö, 
fonde genaemt is, mits welken alle Adams nakomelin¬ 
gen , als met een geeftelijke krankheid offrnerte, ja 
met een geeftelijke dood, Ephef. 2. 1. natuur¬ 
lijk zijn bevangen, Pfal. 51. 7. Rom. 5.12. en is delèl- 
ve als een vyer in ons tot alle fondige luften ontfteken, 
alle quade vruchten voortbrengende, Matth. 7.16.17. 
welke ons altoos tot noch al meet quaeds veroorlaken, 
fulks dat wy fonderdegenadige reparatie envernieu- 
winge des H. Geefts, geheel onbequaem uyt ons felven 
zijn tot eenigen goede. 

IkbelijdedatGod fo wel rechtvaerdig is, als barm- 
hertig ; want aengefien hy in’t wefen is oneyndelijk, 
fo zijn ook alle eygenfehappen oneyndelijk in hem, 
Jac. 1.17. aergemei kt datfe wefentlijk in hem beftaen, 
Numer. 23.19. Mal. 5. 6. Daerom hy geenbarmher- 
righekl doet fonder ook fijn gerechtigheid met eenen te (*°L 7&) 
bewijfen , Pfal. 116.5. 

Ik bekenne, dat alfo Adams nakomelingen door de 8- 
voorfz verdorventheid, en hoogfte extremiteyt of nood 
der zielen cn lichaems, namentlijk den tijdlijken en eeu¬ 
wigen dood, waren gekomen, Deuter. 27. 1.6■ Rom. 
3.18. fulks datlè van defelve noch door Engelen of imen- 
fchen, hoe heylig fy zijn, of ook andere middelen , 
verloft mogen worden, Hebr. 7.23. 1 Pet. 1.18. Dat 
daerom Chriftus felve d’eenige remedie daer tegens 
mofte wefen. Aót.4. 10. 

Daerom ik bekenne,dat Chriftus aengaende fijn God- 9! 
lijke nature en eygenfehap, de eeuwige Sone Gods is, 
GoduytGod, van der eeuwigheid geboren. Welke in 
de volheid des tijds ware raenfch is geworden, Gal .4.4. 
niet als of de goddelijke nature in de menfehelijke ver¬ 
andert ware; maer door aenneminge der menfehelijke 
nature tot het wefentlijke woord, fulks datter geen 
twe perfonete, maer twe onderfcheyden naturen in de 
eenigheid des perlbons, in Chrifto aen te-merken zijn „ 
en dat door fulke perfönelijke vereeninge der beyda 
naturen, in der felver eygenfehappen geen vermenge- 
linge is gefchied, hebbende een eeuwigen God Vader 
in den Hemel na fijn eeuwige Godheid, en eene Moe¬ 
der na fijn menfeheid, te weten, de Jonk-vrouwe Ma¬ 
ria , uyt wiens wefen hy door kracht des H. Geefts 
is ontfangen, Luc. i. 32. en volgens een vrucht haers 
lichaems, Luc. 1. 42. geboren, Luc. 2. &c. En niet 
tegenftaende dat hy na fijn verrijfenifiè een verheerlijkt 
onfterffelijk lichaem hadde, fo heeft hy ’t wefen fijner 
menfehelijke nochtans niet verandert, maerd’eygen- 
fchappendes felven in fijn Hemelvaren, en fitten aen de 
rechterhand fijns PIemdfchen Vaders, altoos behou¬ 
dende , fai ten uy terften dage met den felven in de wol¬ 

ken 

Het twe en dertïgRe Boek 5 
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ken des Hemels verfchijnen, Aft. 3.21. een Rechter 
over levendigen en doden. 

10. Ik gelove dat Chriftus, om door fijn dood te niet te 
dóénden genen, die de macht des doods hadde, dat is 
den Day vel, en verloflen alle die met vrefe des doods 
haer leven lang de flavernije onderworpen waren, 
Hebr. 2.14. 15. hemfelven in dénfmadelijkfténdood 
en fmerten der hellen overgaf, en voor des werelds 
fondeti geftorven zijnde, voldaeri heeft, 1 Joh. 2. z. 

2Cor. 5. 19. i'onder welken niemand in alle eeuwighe¬ 
den met God verfoent hadde mogen worden. 

ïi. Aen welke verfoeninge ik bekenne dat Wy door het 
middel Jefu Chrifti dubbel recht bekomen, téneerften 
in aenmerkinge , dat hy de gehele Wet volkomelijk 
heeft onderhouden, aen de onderhouders van welken 
God het eeuwige leven belooft heeft, Matth. 19-17. 
Ten tweden, by maniere van ervinge, door dien hy ons 
fio wel fijn volkomen gehoorfaemheid, als waerdigheid 
toerekent: dienvolgendewy door hem gebenedijt, tot 
kinderen Gods bequaemgemaekt, John r. 12. Rom. 8. 
17. en als mede-Erfgenamen der Heyligen worden ver- 
klaertenaengenomen, Col. 1. ïi.omwelkenswillewy 
vinden in Chrifto alle volheid tot onfer Taligheid nood¬ 
wendig. Joh. 1. 16. 

12. Welke voorfz gaven, ik belijde, dat niemand fonder 
ware vereeninge en gemeCnfchap tnet Chrifto, die al¬ 
leen door den Gelovegefchiet, tot nutte komen, niet 
meer dan de leden des lichaems het voedfel en leven uy t 
het hooft, fonder ware vereeninge met den hoofde, 
toekomende is : alfo datter geen oprechte gemeen- 
fchap, fonder ware vereeninge kan wefen, Joh. 6.5 3. 
en 13.43.&C. 

13. Daerom niettegenftaendeChriftus j om te volbren¬ 
gen de beloften den Ertz-Vaders gedaen, de verfoenin¬ 
ge voor des gehelen werelds fonden is geworden, 1 Joh. 
1. 2. op dat hy tot het uytterfte des Aerdrijks een Talig¬ 
heid worde, Efai. 49. 6. Aft. 13. 47. en dat de beloften 
Abrahre in Chrifto Jefu onder den Heydeneri fouden 
komen,Gal. 3.4. 

14. So bekenne ik nochtans,dat de nuttigheden en krach¬ 
ten der felver beloften niet alfo in’t generael, aen alle 
menfehen beklijven, als de dood en Tonde aen Adams 
kinderen, en na-geflachten wel krachtig en generalijk 
(helaes!) geworden zijn, Rom. 5.12. Want gelijk het 
niet alle kinderen Gods zijn, die na den vleefche kinde¬ 
ren zijn; maer de kinderen der beloften in ’t zaed wer¬ 
den gerekent, Rom. 9. 7. Alfo houd ik dat de vruchten 
en krachten der verfoenjnge Chrifti, ook niet aen allen 
menfehen effen krachtig zijn, hoewel de fchuld niet by 
Chriftumis, maer dat de ware Bondgenoten Gods de- 
felve eygentlijk genieten, gelijk Gal. 3.19. gefchreven 
ftaet, te weten, dat de beloften uyt den Gelove Jefu 
Chrifti den gelovigen gegeven werden, daer d’ongelo- 
vige defelve verftotende, henfelven onweerdig oorde¬ 
len , Aft. 13. zg. en in hun fonden vergaen , Joh. 8. 21. 

15. In welke fake alfo d’eeuwige verkiefingeGods haer 
plaetfe heeft, fo is ’t dat ik my tot heteerfte cap. Ephef. 
verf.4. aen ’t vijftiende toe referere; beftuytende uyt de¬ 
felve , dat d’oorfpronk of caufa movens der verkiefinge 
den Hemelfen Vader, en het welbehagen fijns willens, 
de materiale oorfake Chrifto, en den H. Geeft d’open- 
baringe en uytvoeringe word toe-geëygent, alles na 
uytwijfender gradativedefcriptie, Rom. 8. 28. 29. 30. 
verhaelt. < 

16. Achtervolgende den welken ik belijde, datd’eenige 
middel der vereeninge tuflehen Chriftum en ons, als 
ook om de gaven fijner verfoeninge deelachtig te wor¬ 
den, is’tgeloveinChriftum, Joh. 17. 20. Eph. 3.17. 
Gelijk ’t Woord Gods leert, dat de gelovige ten eerften 
gerechtveerdigtworden, Aft. 13. 39. Ten tweeden, 
dat hen macht is gegeven kinderen Gods te mogen wor¬ 
den, Joh. 1. 12. Ten derden, datfe niet en fullen ver¬ 
gaen, maer’t eeuwige leven hebben. Joh. 3. 16. alfo 
’t Gelove toefchrijvende , dat men alleen door der ge¬ 
naden Chrifti bekomt : hoewel ’t Gelove eygentlijk 
niet is dat ons falig maekt 3 maer wel Chriftus felve, en 
‘t Gelove als een geeftelijk werktuyg, mits welken ons 
de voorfz genade toegevoegt word of geimputeert, 
Rom. 3. 22. 23. en 4. 3. 5. ó.fides enimjufiificat accepti- 
w. Dat is, ’t Gelove rechtveerdigt door aenneminge. 

i 7. Bekenne daerom dat wy geenfins uyt kracht dergoe- 
IV. Deel» 

de werken , fo wel voor als na dé bekéritige, itoor God 
gerechtveerdigt worden : maer dat de gehoorfaemheid 
en voorfz gerechtigheid Chrifti, door een oprecht Ge¬ 
love aengenömen, alleen‘t gene is 3 dat ons voor God 
rechtveerdig maekt, Gal. 3.6. Uyt welkénikbefluyt, 
dat wy al te voren tot kinderen Gods aengenömen en 
rechtveerdig zijn, al-eet wy eenige goede werken had¬ 
den gedaen, Tit. 3.5.&C. Daerom hoewel de goede 
werken , als mede-gaende getuygen des geloof, en 
rechtveerdigmakinge zijn , Jac. 2. 13. &c. datfe noch¬ 
tans geenfins in’t geheel of ten dele, oorfake of mid¬ 
del van defelve zijn, nochte voor God in rekeninge gel¬ 
den , Rom.-3.20. Gal. 3.11. 

Welk Gelove, gelijk als ’teen gave Gods is, Ephef. 
2. 8. nochtans aller menfehen dinkniet, iThef. 3. 2» 
So beken ik dat het van den Heere door fijn heylig 
Woord en kracht fijns Geefts ordinarie word gegeven, 
Rom. 10. 17. 

Daerom ik belijde, dat de PrediCatien des Godlijken 
Woords van groter vrucht en krachten zijn, ten aenfien 
dat door defelve geoeftent en in' t werk geftelt worden 
drie graden tot onfer Taligheid noodwendig; ten eer¬ 
ften, nlitfdien ons de Wet Gods word verkondigt, ten 
eynde wy tot rechte kenniflè onfer fonden gekomen 
zijnde; ten twede door de verkondinge desEuange- 
üums d’aengeboden genade uyt den Gelove begerende, 
ons defelve door ’t Gelove appliceren fouden, om quijt- 
fcheldinge der fonden te bekomen, in welken ten der¬ 
den, de vrucht der heyligmakinge haer met eenenor- 
dentlijk openbaert, welke de Geelt Gods in ons werkt, 
tot ware beteringe des levens nodig- 

En gelijk voorfeker is, dat de natuurlijkemenfche xcf 
niet en verftaet dat geeftelijk word onderfcheyden, 
i Cor. 2.14. ten zy dat het hem van boven worde gege¬ 
ven, Matth. 11. 28. Jac. 1. Alfo belijd ik wederom»dat 
de heyligmakinge, die door den Geeft Gods gefchiet, 
de levendigmakinge en weder-opreChtinge van de ver¬ 
dorven nature en krachten onfer ziele is. Alfo dat, hoe 
Teer defelve ook verkeert zijn en vervallen, nochtans 
door den voorfz genadigen middel van God wederom 
verbetert worden mitfdien de Heere ons verftand 
eerftgangs alfo verlicht,dat wy den waren God in Chi i- 
fto en oprechten Godfdienft kennen en verftaen. Ten 
tweden, onfe herten vernieut, dat wy’tGelove ont- 
fangen, om ons voortaen in de gehoorfaemheid en lief¬ 
de, fo wel Gods, als onfes naeften, te begeven : mits 
welken’t Gelove, dat te vorenin'therteenonfienlijk 
was, hemfelven ordentelijk openbaert, Gal 3. 6. Jac. 2. 
18.&C. 

Ik gelove dat de opréchte boetveerdigheid , een gee- 20» 
{lelijke haet tegens de fonde is,en een ongeveynfde lief¬ 
de tot der gerechtigheid,gedurig aenhoudendesdat men 
aen de fonden een ongenoegen hebbe, en tot Gods ge¬ 
hoorfaemheid van herten geneygt zy , uyt liefde en 
eerbiedigheid tot God , Welke maekt dat wy in hem te 
gehoorfamen onfe genoegte fcheppen, en vrefen hem 
te mifhagen. 

Welke bekeringe heeft tweededen : Ten eerften, 21: 
d’afftervinge des ouden menfeh. Ten tweden, d’op- 
ftandinge des nieuwen ; fulks dat al-eer de H. Geeft yet 
goeds in ons kan werken , fo moet hy alvOre.n verbete¬ 
ren ’t gunt in ons quaed en verdorven was. Daerom dat 
alle die gene, welke voorwenden leedwefen van fonden 
te hebben, en hen ondertuflchen nieten verbeteren om 
God te dienen, zijn fpotters en logenaers voor fijn God- 
lijkeMajeft. gerekent, 1 Joh. 2.4. 

Ik belijdeby defen een algemene Chriftelijke Kerke, 22. 
te weten, een verfamelinge der gelovige uytverköre- 
nen uyt alle natiën der menfehen, van welke Chriftus 
’t Hooft is en Heere, die ook defelve door fijnen H. 
Geeft regeert, onderhoud en befchermt. Welke voorfz 
Kerke, voor fo veel als fe fienli jk en op aerden is, word 
by de reyne fuy vere Leere, ’t recht gebruyk der Sacra¬ 
menten , en Euangelife Kerken-tucht, van allen Seften 
onderfcheyden, en voor oprecht bekent. 

Welke kerke alfo fy haer uyttei lijke dienft-perfonen 25 
noodwendig moet hebben, fo belijde ik, dat defelve by 
fchriftmatige conditiën eerft geproeft, daer na gefon- 
den, en volgens tot den Kerken-dienft geroepen zijn¬ 
de, geapprobeert behoren te worden, Rom. io. 3, 
Hebr. 4.5» 

Ik 
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Ik belijde dat het woord der Predicatien in twe we- 
fentlijke ftukken afgedeelt mag worden, te weten, Wet 
en Euangelium ; verftaende by de Wet de to. Geboden 
Gods, Exod. 10. en by ’t Euangelium , de Leere, welke 
God door Chriftum van de quijtfcheldinge der Tonden 
verkondigende is , Luc. 24. 47. zijnde Euangelium gé- 
naemt, ten aenfien dat het de alderbefte tijdinge is, die 
men moge verkondigen, Efai. 5 2. Nah. 1.15. 

Daerom ik bekenne dat de voorfz Wet het Euange 
lium niet weder-ftrijdig is, ten ware dat yemand fijn la- 
ligheid, ’t zy in ’t geheel of ten deele op de goede wer¬ 
ken wilde bouwen of fonderen, contrarie ’t gene dat 
Gal. 5.4. Rom. 3. 28. word geleert. Dat dan Kom. 6. 
14.15. gefchreven ftaet,dat wy niet meer onder de Wet 
zijn, &c. fal men van den vloek verftaen, Gal. 3. 13 
maer niet van ’t wettelijk gebruyk des felven, Matth. 5 
17.Rom.3.30. Alfodatmenfe wel moetonderfcheyden, 
maer ondertufichen geenfins van malkanderen fepare- 
ren, noch het eene fonder het andere leren : alfo dat het 
den fchuldigen plicht is der Predicanten, hun materiën 
alfo te dirigeren, datfe de fonden na behoren te ftraffen, 
en den boetveerdigen d’Euangelife genade verkondi¬ 
gen , Matth. 11. 28. maer den hartnekkigen in hooibe¬ 
den , Gods eeuwige gramfchap, ten zy datfe hun be¬ 
keren , voordellen , Rom. 1. ïS.Luc. 14.8. 

’T welk ik bekenne dat bet eenfdeels de geedelijke 
deutels zijn , van welken Chridus met Petro, en in fij¬ 
nen name met alle Apodelen, als ook namaels van het 
binden en ontbinden, &c. tra&eerde, Matth. r8. Joh. 
20. Allödatduyten en ontfluyten, 8cc. aldaer anders 
niet is, dan ’t gene in voorgaende poindfen is verklaart, 
ten aenfien datter geen fterker banden zijn dan de fon¬ 
den, mits welke datmen onder de davernije des Satans 
en doods opgehouden word,Eph. 2.2.2 Tim.2. 26. Die 
ook door geen menfchelijke krachten mogen worden 
ontbonden, dan door God alleen, Efai. 22. 22. Apoc.3. 
Maer dat hy den Kerken-dienaren den laft van defelve 
ook beveelt, gefchied ten aenfien dat hun amptver- 
eyfcht, datfe als getrouwe boodfchappers en getuygen 
van den wille Gods fullen wefen, 2 Cor. 5. 20. 

Ik belijde twee Sacramenten van Chrifto ingeftelt te 
zijn, te weten, Doop en Avondmael. Aengaende den 
Doop, ik bekenne dien ingeftelt te zijn , om door defel¬ 
ve in den name des Vaders , Soonsen H.Geeftsinhet 
bloed Chrifti , tot afwaffinge en quijtfcheldinge der 
fonden, gedoopt te worden. Ad. 22. 16. en volgens tot 
aenneminge der beloften des kindfchaps Gods en eeu¬ 
wigen levens ingelijft te worden, Ad. 2. 38. Rom.6. 3. 
Gal. 3. 7. Uyt welken ikbefluyte, datfo wel d’onmon- 
dige kinderen der gelovigen, als oude gelovige, ge¬ 
doopt behoren te werden? en delen zegel der voorfz 
quijtfcheldinge van fonden en inlyvinge teontfangen. 

Ik gelove van ’t Avondmael, dat wy niet alleen van 
’t gebroken brood en drink-beker Chrifti, met uytwen- 
dige monden eten en drinken fullen; maer ook by defel¬ 
ve ’t ware gekruyfte lichaem Chrifti en fijn uytgeftorte 
bloed, als een geeftelijke fpijfe en drank onfer zielen 
ten eeuwigen leven,in ’t Geloof en kracht des H. Geefts 
eten en drinken, ten eyndedat wy in de geeftelijke ge- j 
meenfchap , die wy met Chrifto hebben, toenemen, en 
de weldaden des doods Chrifti altoos indachtig blijven¬ 
de, totbewijfingeder dankbaerheid, godvruchtelijk, 
in Chriftelijke liefde en eenighêid , als onderlinge le¬ 
den eens lichaems, opwallen en toenemen in den Hee- 
re, i Cor. ro. 17. Ephef. 4. 6. &c. 

Maer alfo diegene, die voormaels van ’t uytwendige 
Paefch-lam aten, hen van te voren moffen heyligen, eer 
datfe tot gemeenfchap van’t_eten des felven quamen, 
Exod. 13.43. 2 Par. 30.9. 15. 17. So is mijn gevoe¬ 
len , dat ook niemand fonder voorgaende fchriftmatige 
beproevinge fijns felfs tot de Tafel Chrifti met goede 
confciencie mag aenfitten : welke voorfz beproevinge 
ik den boetveerdigen in vier poindfen altijd hebbe voor- 
gedragen. Ten eerften, dat wy ons eygen felfs verdor- 
ventheden en onvermogen in’t goede (Waeraf inden 
feften voorfz poindl by defen is verhaelt) te rechte ken¬ 
nen,en ook alles voor fonden houden,dat de Wet Gods, 
&c.wederftrijdig is-.daer beneffens’t rechtveerdige oor¬ 
deel Gods tegen de moedwillige quaetdoenders,wel be- 
denkemgelijk ook mede,dat wy van alle onfe fonden, te- 
gensGod en onlèn naeften gedaen, oprecht leedwefen 
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hebben,en genade verfoeken.Hettwede poindt is van de 
aengeboden genade, in den Euangelio den boetveerdi¬ 
gen door Chriftum voorgeftelt.en hoedanig wy door de 
voorfz genade mogen werden.Ten derden, te betrach¬ 
ten wat een recht bekeerde fondaers ampt zy en regel, 
voor God en menfchen na te leven. Ten vierden, van de 
Chriftelijke volftkndigheid in de Godfaligheid met 
Gods genade. 

Alle de gene, welken hen in fodanige voorfz condi- 30. 
tien met Gods hulpe beproeft en bereyd hebben, en van 
de fubftantie des Avondmaels, als andere Plooit-ftuk¬ 
ken des Geloofs, hen genöegfaem bevinden geinfor- 
meert : Heb ik, na voorgaende verklaringe en belijde- 
nifle daer van aen my in ’t byfonder gedaen , als waerdi- 
ge Tafël-genoten Chrifti verklaert, ftraftende tercon- 
trarien al fodanige misbruy ken, als ’t zy door fuperftitie 
of onverftant, als ook boos leven, by defelve in'teen 
of in ’t ander te vernemen is, en alle ergerlijke perfo- 
nen (fo veel doenlijk is) werende. 

Van ’t gelovig gebed en dankfegginge is mijn gevoe¬ 
len metd’algemene kerke geheel eens, vermogens 't ge¬ 
ne van den felven , fo wel in den 26. Artycul der voorfz 
Confeftie, als Catechifme Yrage 116. word verhaelt. 

Ik belijde dat de Chriftelijke Kerken-tucht een gee¬ 
ftelijke regeringe is. Ten eerften, tot confervatie van 
den fchriftmatigen Godsdienft, lb wel der Leere, be- 
dieninge der Sacramenten, als orden in Gods Woord 
gefpecificeert, dienftig. Ten tweeden, om overmal- 
kanders zeden broederlijke forge te dragen,tot verhoe- 
dingederfchandalen, alles na uytwijfinge Matth. 18. 
15. 16. verhaelt. 

Van de Chriftelijke vryheid, ik bekenne datfe dient 33. 
om der gelovigen confcientien te bevredigen, in vier 
poindten beruftende. Ten eerften, in de genadige ver- 
loilinge en verfoeninge door Chriftum van de ilavernije 
der fonden, &c. en de gemeenfaemheid van de vryheid 
der kinderen Gods, Joh. 8. 35. Rom.8. 21. 2 Cor.3.17. 
Ten tweden, in de vrucht der heyligmakinge, als in den 
21. poinft voorfz is verhaelt. Ten derden, in afleggin- 
ge der ceremoniën en figuurlijke Wets-dienften, om 
den Heere in den Geeft en waerheid, vermogens fijn 
H. Woord, te mogen dienen , Joh. 4. 24.. 2 Cor. 2.6. 
Rom. 7. 6. Ten vierden, in de reftitutie van’t fchrift- 
matig gebruyk der creaturen en fchepfelen Gods, 1 Cor. 
10. 15. 16. i Tim. 4.3. 4. 

Ik belijde, dat fo lange als wy in dit leven zijn, wy, fb 34, 
wel in onfe gelove, als boetveerdigheid , feer verre van 
deopperfte volmaektheid zijn verlcheyden,ten aenfien 
dat in ons een deel onfer natuurlijke verdorventheid 
overig blijft, in Gods woord vleefch of oude menfche 
genaemt, die ’t wedergeboren deel in ons heel weder- 
ftrijdig is, Galat. 5. 17. welke verfcheydenheid een ge- 
durigen ftrijd in ons baert, Rom. 7.18. 19. Daerom 
Matth. 26. van’t waken en bidden fo vlytig is bevo¬ 
len. 
Aengaende de volftandigheid der uytverkorenenGods, 35. 

enhaerderfeligheidsverfekeringe , ik belijde als Joh. 6. 
39: 10. 28. en 18.9. gefchreven ftaet : Voortaen Wel 
zijnde verfekert, dat het God is, welk in ons werkt 
beyde ’t willen en volbrengen na fijn welbehagen, Phi- 
lipp. 1. 13. Ondertufichen wel toe-fiende op’t gunt 
Rom. n. 2o.Hebr. 3. 14. &c. wel ernftigbevolen is. 

Van des Overigheids ampt, belijde ik dat het een or- 36. 
donnantie Gods is, willende datter Overheid des Volks 
zijn fal, op dat de quade geftraft, de vrome befchermt 
werden : en alfo fy ook tot voedfter-Heeren en Vrou¬ 
wen der Kerken Chrifti zijn geordonneert, Efei.49.23. 
So is ’t dat het den Chrift-gelovigen,niet alleen vry ftaet 
’t voorfz ampt te bedienen; maer gelijk voedfter-vrou- 
wen de forge der kinderen, van gelijken d’0verheid de 
mede-forgen der Kerken-faken en Religions welftand 
istoeftaende. Daerom alfo men is gehouden henteee- 
ren, en fchriftmatige onderdanigheid tebewijfen, fo 
fel men der ook voor bidden, 1 Tim. 2. 2. &c. 

Den Echtelijken-ftaet aengaende, belijde ik dat het 3 7. 
ook een inftellinge Gods is tuflchen man en vrouwe, en 
dat in wettelijke graden en conditiën. Daerom alle per- 
fqnen, in den felven wettelijk vergadert engeconfir- 
meert, mogen namaels, fonder de dood tuflchen bey- 
den, niet dan om overfpels wille, of andere fware acci¬ 
denten , wederom werden gefcheyden. 

Ik 
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38. Ik bekenne dat bet fchrifttnatig gebrüyk van getuy- 
geniflè der waerheid te geven. onder forrhe des wette- 
fijken Eeds, de nood vereyfchende, geenfin's uyt krach- 
te van Gods Woord verboden is $ maer den'Chrift-ge- 
lovmen vry ftaet defelvc in de vrefe Gods te doen, 

zCór. 1. ij. &c. , 
$a. Ik gelove dat onfe Heere Chrirtüs ten uytterften oa- 

gö, onsonbekent, tot een Rechter der levendigen en 
dooderl, oogenfchijnlijk in des Hemels wolken , in 
groter heerlijkheid en macht fal verfchijnen , en leven¬ 
digen als doden oordelen; vertrouwende datwy, ten 
aenfien der géeftelijke vereeninge met hem, in dén 
voorfzdage onfe lichamen door fijn Godlijke kracht uit 
den dood opgewekt, fen met hier eygen zielen weder¬ 
om vereenigt,uyt genade in’t eeuwige leven fullen wor¬ 
den aengenomen, en de glorie als bly fchap der uy tver- 
korenen Gods medé deelachtig worden; daer de godlo- 
ifen ter contrarie opftaén fullen ter Verdoemeniife, en in 
eeuwige helfche pijne vergaéndoor kracht des recht- 
veerdigen oordeels Gods in den Hertiel, Joh. 5.19. 

40. Dit dan is mijn pun&uele verklaringè van dé befon- 
derfte Artyculen der Godfalige Leere Chrifti en A porte¬ 
len , &c. op ’t kortfte om gerijfs wille van de Lefers ge- 
daen : na welker uytwyfmge dat ik my gedurende mijn 
dienft, fo wel voormaels binnen Utrecht, als defe ftede 
Medenblik, met Gods genadé gereguleert hebbe, en 
als noch regulere.Ontkennende by defën alle ’tgene.het 
zy van de onrtly verheid mijns gevoelens, ’t furtineren 
der generale genade, reprocherendes 16. Artijkulsder 
Nederlandfe Confeflie, ’tfchelden des Catechifmi, & c. 
my opgedicht is geworden. 

En aengemerkt de Gereformeerde Kerke voor ge¬ 
bruyk heeft, tot bewijs der onderlingeconformiteyt 
des gevoelens, den Catechifmus en Nedérlandfe Con¬ 
feflie of de 37. Artijculen t’ondérfchrijven : fo is ’t dat 
ik, tot noch meerder bewijs mijns eenparigen gevoe¬ 
lens met de felve kerke, in de Hooft-ftukken der Godfa¬ 
lige Leere, de voorfz Catechifmum en Confeflie, benef- 
fens defe mijne pun&uele verklaringe, als den woorde 
Gods gelijkformig, approbere,aenneme en onderfchry- 
ve. Voorbehoudens dat aengaende mijn bèröepinge by 
deE.Magiftraetdeferftede'Medenblik, na gelegent- 
heid van Uken gedaen, en by fo wel fijn Excel!. als mijn 
E.E. Heeren Staten van Holland en Weft-Vriefland, 
geapprobeert en geconfirmeert, uyt krachte des 31.Ar- 
tyculs der voorfz Confeflie, of ook anders van Kerke 
wegen geenfins gecontroverteert en fal worden in toe- 
komftige tijden. En was ondertekent Tako Sybrandfo 

Kerken-dienaer binnen Medenblik. 

mocfentfiv en^niolbo.<0frato/ beften ban Baren/ 
in bc «Bioccfe ban itnbcg / en p?tcui* ban 23eUeftn / 
betoelrte ijn befen laft opgdepb beeft / bie lip bol# 
machtigt Heeft om te vepfen tot kernen / om bob 
bomen abfoliiaie te beefoebeu ban ben paug ban 
$om$t / Cemcng Den ncfttften ban Dien name; 
Heeft Defdbe mebe gegebcu beteben cii 'Tjnfrmme / 
Hoe fp Ijen b?agen fouben/ ombe bo02f3ahfohinete 
berfoeften / bit alle öe ceremoniën bie öaet toe ber# 
cpfclit bterben te bolbjengcn cnupttececljteu. m>cfe 
dlmbaflfabe bxag bep but minber alg bie ban DenPei;# 
tog banpebecg getdeeft bjaö,fn machten fjen baer toe 
gereet/ om be cepfeaen te nemen/ om meteengoebc 
ftatie en gefelfcljap berlnaerto te tepfen/ en ma o naren 
laft na domen te repfen / bo02 bc flati ban f loraicen / 
albtaec fp fouben bcfoclten ben groten hertog bqnCof# 
cano / en ben felbcn te leberen fijne jPaicfrcpto Entcben 
ban recommanbatic / en bat fp Ijcm fouben contmu# 
niccccn ben laft bie fp Ijabben/ en t’ontfangen fijne goc# 
beabbijfen: {jein ooft teötbbenfpn berbola te recorn# 
manberen acn fijnebetenben en btenaero te domcit/en 
felfg te intcrcebcren bp fijne pepïïgljetby en ’t ndjdüg- 
becoUegieber Cacbinalcn/ en Hem met alle üifcrmc 
te openen ben laft / bic fp ban fijne iUajcit. Hebben/ cm 
befe fake tot een goeb effect te brengen. pp Heeft Hm 
ooit mebe gegeben bjteberi aen bc peben ban ben 
paus/om boo2 Hem t’tntercebcren bp fijn pepïigOeib/ 
op bat befelbe geltcbefijn bcrfccH te nccoebc’ren / boei) 
bat in allee fijne memuge ie al te boen bat ïjp fal mo# 
gen / om fijti pepUgHeiü te cementeren/ om fijne sege# 
ningen te mogen omfangen : maer bat Hn bic noeb- 
tang niet en tofl aenbeerben tot Holte ban fijne repata; 
tie en affatren / baec quame af bat bjilbe; en bat fp / 
fofe bebinben batmen be fabe bot! flepenbe Houben en 
inlangeurtreHHen/ bjcbceom fouben bomen. €nah 
IjoebJel befen ïjanbel in effcctc be ^cbeilanöfc oorlogen 
niet aen en gaen / norljtano belhjjle bit een falie i o ban 
fecr grote importantie/ cnbaer men ban biergelijhe 
crempelcn niet bcel en Heeft/ja nopt in be j^eberbirntfe 
talc befcH2eben gefien Ijeeft/fo Heb ilt boo: ntp genomen 
befe falie toat lanb en bieeb tcbcrbalcn/ gp bat een 
pebet fien mag / bjat gebepnfibeben / lijtigbebcn/ 
fottigïjeben en fpotternijc (onber’tbcHfeïban ïjeplig^ 
Heib) in befen gepleegt 10 getoccft, en Hoebeniaclh 
tigfte finten en potentaten öer Inerelb Hen ban ben 
pauö laten betoberen. B002 eerfl fullen top ban 
b’^nitructie/ bic be liontnb ban ©tanbrijh in be# 
fen op fijne ?tmba|Tabeur of ^tnibaffabeuro’ gegeben 
Heeft /berljalen. 

I& onö berugfte boeit Hebben top bcrljael gemacltt / 
bat ben Itomnlt ban ©eanfirijlt/ ben hertog ban 

pcbersi met ben 25tffcl)op ban Cenomam / en ben 
belten ban Parijn aen ben pauö gefonbenHabbe/ 
om te berfoclien Deö Panö abfolutie cn5egcningc: 
maer bat be pang Henltipben afgetoefen en onbcrricH' 
ter fatien boeberom Habbe gefonben; 1 bjelli painci 
palfjli toegeliomen baao booj ben ^pacnfen 3£m# 
baffabeur ben pertoge ban «^effa en anbere / bie ficï) 
baer tegeng geftelt Ijabben/ en ben pang / fo met 
b2ienDclijfe berfoclt / alg met grote biepgementen/ 
baer ban afgeraben en ’t feibc belette: pabiennuben 
j&oninh beitabban parijg in bdiomcn/ enbe boo2# 
nacmite ^teben en peeren Hen met ben poninH ber# 
foent Habben / fo lirceg ben pang ncnocgfacm berou / 
fO2genbebattcrecnigcfc0epbïngc mocHt Homen/ be# 
bnjle ben HonmH fonber ben paug bebettigt toag ge# 
bjojbcn; bat ooli ben ^erlien-bifciplijn fonber beg 
paug poogbeib in ’t üoninlirijli ingcftelt toerbe/ 
inclH baer booimaelg meer gefebieb toag : fo liet 
ben pang ’t felbe aen ben Carbtnael <öonbi aenfeg# 
gen/ fo biannccr ben ïtoninlt tenanberenmad<0e# 
fanten acn ïjem fonb/ bat Ijp alg ban fijn gobfalig 

cjw begeren genoegfoube gefdjieben. pier op ben feonmli 
©SS flclJ Heraben Hcbbenbe/ met fulrte <0ee|telijHe bie Hf 
fen&op meeft betronbe/ op bat Hp niet ineöer alg te boren 
nfm <ene bcrgeeffc moepten boen foube tot fijne grote bifrepu# 

tatie; cpnbeltjlt goeb gebonben yijnbc / bat Ijn al# 
Paul »an tact H)cberom fcnbcii foube fijn legaten/ Heeft Hp 
fiomtn. baer toe geboren ^Jacobug ZDobn/ peerebanPer# 
(FoL 78.) con/ daebin bendabe ban ^tate en eerften ?lel# 

IV Deel. 

DEn Hecre van Perron, komende in Italien, fal fijn g'nfïntctff 
wég ha Romen nemen door de ftad van Florence, bcoj öen 

alwaer n y befoeken Fa! mijn Heer den Grobten Hertog ^ÉfrE öu 
vanTofcanen, den welken gelevert hebbende de feer jöacbtjan 
geaftedioneerde brieven van recommandatie van fijn ben (Ho* 
Majefleyt, en hem byfonderlijk verfekert van de vol- n*nf* Infi)« 
komen vriendlchap die hy hem toedraegt , en daer becn^ftacl» 
van.efteden te fullen ontlangen, fo dikwils als daer cn ban 
toe d'bccafie voorvallen fal; fal hy hemfeggen, dat^taiz/m 
alfofijnMajefteyterkeut, dat hy fyne goedeenmin-2"rm,ïr 
nelijke raden ten dele heeft dank te weten de eerrte niecTgaen* 
refolutie die hy nam van fich te doen onderwijfen in 
de Catholijke Apoftolijke enRoomfeReligie, waernien° 
van hy geraept heeft de kortelijke vrucht van fijne 
heylige bekeringe , endathy hem zëdert deelachtig 
heeft gemaekt van alle’t gene hy gedaen heeft, oiii 
te bekomen de zegeningen van onfen heyhgen Vader : 
Sijn Majefteyt noch gewilt heeft, hem aen fijn Hey- 
ligheid afveerdiger.de om ’t felve effeét, dat hy exprel- 
felijk by hem foude palieren, om hem te communice¬ 
ren den lart dien hy hem gegeven heeft, opdenfelven 
te nemen en ontfangen fijne goede advijfen,. en hem te 
bidden fijn vervolg te recommanderen aen fijne vrien¬ 
den en dienaers te Romen, en felfs voor hem r’inter- 
cederen by fijn Heyligbeid , voorfiende dat hy dies 
met allen van node foude hebben , en nietfaute van 
goet recht : want indien der oyt lake weerdig was 
begunftigt te werden met de goedigheid en gerechtig¬ 
heid van fijn Heyligheid, en van ’t geheiligde Collegie 
der Cardinalen, defe gaet alle d’andere te boven, fo 
om de qualiteyt en oprechte intentie van de perfone van 
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fyn Majefteyt, als om datfe van fuiken gewichte is voor 
de Catholijke Religie, voor den heyligen {toe! j voor de 
weerdigheid en reputatie van fyn Heyligheid en van dc 
gehele Chnftenheid : Maer ter oorfake van de al te 
grote autoriteyt en macht, die fyn Majefteyts vyanden 
binnen Romen hebben , al te feer beproeft, om de 
eere van den heyligen ftoel en den welftand der Reli¬ 
gie , by de gene die hem voorgegaen zyn in gelijken 
laib ; kan fyn Majefteyt met der waerheid feggen, dat 
hy te Romen anders geen fteunfel, naeft God, gevon¬ 
den heeft, dan van den felven Heere Hertog, en van 
fyne goede fortuyne. Hier op fal den voorfz Heere du 
Perron hem bedanken voor de goede addrefle die hy 
gaf aen de depefche , by fyn Majefteyt gedaen aen 
den Heere d’Oflat, in de maend van November laetft- 
leden, die hy weet oorfake geweeft te zijn van het goet 
fucces van dien. Daer na fal den voorfz Heere du Per¬ 
ron den Groot-Hertog fyncommiflieverklaren, met 
fodanige difcretie en voorfichtigheid als ’t betaemt, 
om hem daer te beter fmaek en affedie toe te doen 
krijgen, hem voornamelijk doende noteren drie din¬ 
gen. Ten eerden, dat fyn Majefteyt niet en wil na¬ 
laten te doen eenige fubmilTieen fatisfadie, hem voe¬ 
gende, om fyn Heyligheid te contenteren, en fyne 
zegeninge te verwerven. Het andere , dat hy die noch¬ 
tans niet en wil aenveerden tot koften van fyne reputa¬ 
tie en affairen , daer kome van dat wil. Enhetlaetfte, 
dat hy uytdrukkelijken laft heeft van wederom te ko¬ 
men , indien hy verneemt datmen de faken wil fiepen- 
de houden. Niettemin fal hy den voorfz Hertog te 
kennen geven, dat hy laft heeft van fyn advys op alles 
te nemen , en daer fo groot werk van te maken, als 
fyne voorfichtigheid, d’ervarentheid die hy heeft van 
de faken van Romen , fyne goedgunftigheid tot fyn 
Majeft. en ’t vertrouwen dat hy op hem heeft, merite- 
len. Voorts fal hy hem feggen, fyne Majeft. in feer 
goedegefondheid gelaten te hebben, Gode dank, die 
hem tot noch toe behoef heeft voor de lagen van fyne 
vyanden, dewelke fwak en flap in alle dingen, niet op 
en houden dagelijks na fyn leven te trachten : waer van 
hy des te minder werk maekt, alfo hy dat neemt voor 
een waerachtiggetuygenifle van Godesgramfchap te- 
gens hun, nademael hy toelaet dat fy hun overgeven tot 
fulke mifdaden. 

Dat hy vertrokken was om fich te begeven ter plaet- 
fe daer den Conneftabel van Caftilien met fyn Leger 
wefen fal, voorhebbens te ftryden, hopende dat God 
hem daer van fo goeden uytkomfte geven fal, als van 
de andere, beftaende uyt geen beter foldaten, en niet 
beter beleyd, noch met geen rechtveerdiger fake ver- 
felfchapt zijnde, dan de voorgaende : in plaetfe dat 
fyn Majefteyt fich grotelijks verfterkt vind met een 
groot getal van Adel, en met goed recht, zedertfyne 
verfoeninge met de Catholijke Kerke. 

Dat hy die reyfe wel eer hadde willen doen, gelijk 
hy voorgenomen hadde , overmits dat hy de gene, 
die fyne faken troubleren, fwakker en verbaefder ge¬ 
vonden foude hebben, dan hy nu fal, end’Inwoon- 
ders der Steden niet meer gedifponeert (wantfy niet be¬ 
ter gedifponeert konnenzijn) maer met meer middels 
en moeds om op te ftaen tegens de gene,die oorfake Lul¬ 
len zijn van de nacleringe van ’t Caftiliaenfe heyr. 

Maer hy foude hebben moeten vertrekken fonder 
geld, om fyn krygsvolk te betalen , en te vervallen in 
ontallijke andere onkoften die hy moet doen : hy foude 
ook die quartieren gelaten hebben in een uy tterfte con- 
fufie. Want het is gewis, dat de voorfpoeden van fyn 
Majefteyt daer gegenereert hebben verfcheyden on¬ 
koften en laften, daer men niet op verdacht was, de¬ 
welke dikwils de befte deffeinen behinderen en verlet¬ 
ten : waerinvannodeisdathyremediere, niet alleen 
met voorfichtigheid en behendigheid ; maer in der 
Waerheid met meerder moeyte en forge, dan de gene, 
die daer verre van zijn, fouden konnen oordelen en 
geloven. 

Dat hy ten minften dit goet genoten heeft van fyn 
vertoeven, dat het Leger, ’t welk fyne vyanden had¬ 
den vergadert op de grenfen van Piccardie, niet impor¬ 
tants heeft durven aenvangen, gedurende fyn verblijf; 
en heeft evenwel niet gelaten grotelijks te verfwak- 
ken en incommoderen de eygen Onderlaten en landen 

des vyands, hopende fyne reyfe vryeïijker te doen, 
en met minder beduchten van eenige diverfie. Waer 
toe ook fal konnen dienen den voet, die Monfieur de 
Bouillon, gedurende den voorfz tijd, genomen heeft 
in Luxemburg, met het vreemt Leger daer hy over 
commandeert, waer door de vyanden feergeincom- 
modeert zijn: En van gelijken ’t voordeel , ’t welk 
mijn Heere den Marefchal d’Aumont verkregen heeft 
in Bretaigne, alwaerhy zedert les maenden grotelijks 
uytgebreyd heeft in de Limiten van fyn Majefteyts au¬ 
toriteyt ; gelijk ook doen fal ’t innemen van de ftad van 
Beaune, ’t welke op weg is : dewelke zedert in Bour- 
goignien veroorfaekt heeft, dat daer onder fyn gehoor- 
faemheid gekomen zy de Baron van Sene^ay, in Dau- 
phiné , de ftad en kafteel van Auxanne, den Heere Dif- 
miere, de ftad en kafteel vanVienne, die fyne faken 
grotelijks gerieven. Hy fal hem ook feggen wat pro- 
gres mijn Heere de Marefchal van Biron, met een deel 
van fyn Majefteyts Leger,in BrefTe gedaen heeft,’t wel¬ 
ke den Hertog van Savoyen grotelijks ontrijft. 

Eyndelijk, ’t fchijnt dat God fyn Majefteyts reyfe (Fo!. 79J 
Cxpreflelijk heeft willen verachteren, omhemteglo- 
rieufer te maken, hebbende door fyn bly ven een Leo-er 
onnut gemaekt, en hem fo een fchone occafie bewaert 
hebbende om fyne deugt te togen tegens het andere, 
in de ogen van Italien, alwaer fyne ambitie noch t’a- 
vond of morgen fyne wapenen fal doen blinken , met al 
fo grote vrefe voor fyne vyanden, als contentemene 
voor fyne vrienden. 

Den voorfz Heere du Perron fal hem ook mogen feg¬ 
gen , dat fyn Majefteyt den Heere du Frefnes j'een van 
fyn Raden en Secretarifen van State, expres in Proven- 
cegefondenheeft, om daer te prepareren alle faken 
tot fyne komfte nodig, en indien het mogelijk is, te re- 
medierendeon-eenigheden die daer zyn tuflehen fyne 
dienaren, waer in hy altoos gefocht heeft te voorfien, 
eer door foetigheid, dan dooreen anderen weg, om 
met de bewaringe van fyne autoriteyt eenen yegelijken 
ook te bewaren ’t gene hem toekomt. Dat het gewis 
is, dat indien hy der anders mede had willen te werk 
gaen, hy daer meer in uytgerecht foude hebben dan hy 
nu gedaen heeft; ’t welke fchijnt datmen eenigfins mis- 
bruykt heeft: niet te min volhart fyn Majefteyt in dit 
voornemen, als de gene die fichnoytenlactvervoe¬ 
ren door d’occafien van mifnoegen , tegens fyne die- 
naers en Onderfaten,fo lange als hem eenige hopeover- 
blyven fal van fyne goedertierenheid te mogen oeffe- 
nen : waer van den voorfz Heere de Frefnes, door de 
depefche diehy hem gedaen heeft, zedert dat hy inliet 
voorfz Land gekomen is, hem een goed fpoor gegeven 
heeft, niet tegenftaende’t gene gefchied is in ’t innemen 
van Salon de Cros,waer mede fyn Majefteyt fich bevly- 
tigen fal fyn profyttedoen, als hy en Monfieur de 
Conneftabel fich ter plaetfen fien fullen. 

Ply fal hem ook feggen, aengaende de veranderinge 
te Tholoafe gefchiet, dat die gekomen is uyt jaloulie„ 
die den Hertog van Joyeufe gehad heeft, dat fyn Ma¬ 
jefteyt de voorfz Stad wilde en konde krygen, fonder 
hem te vergunnen de gratificatiën die hy verfocht: het 
welke fchijnt dat hem alrede begint te rouwen, be- 
duchtende’t gevaer daer hyinftaetonder het volk van 
die Stad, ’t welk hy tot die refolutie gebracht heeft, 
meer door lift en geweld, dan goed williglijk : waer van 
niet en ftaet te twy felen, of het ongemak, ’t welk hy 
daer van ontfangen fal, fal hem gevoelijker en onge¬ 
duldiger maken. 

Den voorfz Heere du Perron fal dit difcours van fyn 
Majefteyts affairen uytbreyden en verderen met de 
eerlijkfte en bequaemfte propooften, die hy fal kon¬ 
nen bedenken, om den voorfz Groot-Hertog te doen 
bekennen ’t vertrouwen dat fyn Majeft. op hem heeft,, 
en de aebtinge daer in hy fyne vriendfehap en goede 
wille gehouden heeft. Hy fal ook Me-vrouwe de 
Groot-Hertoginne befoeken , die hy begroeten fal 
met de brieven en recommandatien van fyn Majefteyt, 
fal haer verfekeren van fyn vriendfehap, fal haer deei 
geven van fyne nou velles, en fal hem met haer verbly- 
den over haer beteringe van haer ftekte; haer feggen - 
dedatfyn Majefteyt fich altoos verblyden fal over hare 
voorfpoeden, en dat hy den Heere de Sancy veerdig 
gelaten heeft om te verreyfen na Lorreyne, en met mijn 

Heerfi 



I 

Vervolg der Nederlandlè Oorlogen. 

Heere den Hertog van Lorreyne haer Vader, te vol¬ 
trekken ’t gene van den Vrede-handel met hem geac- 
cordeert is geweeft ; haer veiTekerende dat fyn Maje- 
ftey t hem voortaen wil beminnen, en handelen als een 
van fyn befte vrienden en magen, enbehertigenalle 
’t gene hem aengaet. 

Hy fal haer ook feggen het onthael en goet tracfte- 
mer.t, dat Meftieurs de Hertogen van Guy.le en Èlle- 
beuf (die fyn Majefteyt verfelfchappen Tullen op de 
reyfe vanLyon) van fyn Majefteyt ontfangen hebben, 
en wat werk hy maekt van haer getrouwigheid. en 
dienft, zijnde leer bedroeft, dat nahaërexempel de 
andere van haer huys hun piet en refolveren te laten va¬ 
ren van de vyanden van defe krone, die alle dage trium- 
pheren van haer reputatie en ellende. 

Den voorfz Heere du Perron fal ook verfoëken te be¬ 
groeten de kinderen van den voorfz Hertog, om daer 
van tydinge te fchryven aen fyn Majefteyt. Hyfalte 
Florencen vinden den Heere Jeronymo Gondy, die fyn 
Leydfman welen fal tot fyn Ma jeftey ts dienft, in de vol- 
trekkinge van de voorfz Complementen en officien. En 
allo fijn Majeft. hem houd voor een van fyne getroudfte 
dienaers, fal hy hem ook ontdekken den laft dien hy 
hem gegeven heeft te Florence en te Romen : fal op 
alles fijn advijs nemen en fchryven, en hem ver- 
fekeren van ’t genoegen dat fyn Majefteyt van hem 
heeft, gelijk hy ook doen fal aen den Ridder Guic- 
ciardin , hun gevende de brieven die fyn Majefteyt 
hun fchrijft. 

Den voorfz Heere du Perron fal van Boulogne een 
man afveerdigen aen den Heere d’Oflat, om hem te 
verwittigen van fyne komfte, op dat hy van onfen hey¬ 
ligen vader verneme, hoe 't hem believen fal dat hy fich 
aenfchikke : en fal al doen wat hy kan, om daer ant¬ 
woord op te hebben eer hy te Romen komt; alwaer 
indien ’t van node is dat hy een logis leene, hy fal dat 
van de Heere d’Elbene prefereren voor alle andere; 
overmits fyn Majefteyt fich toefeyd, dat hy hem daer 
Jèer gaerne mede gerieven fal, en dat hy hem houd voor 
iynen feer getrouwen dienaer. 

Syn Majefteyt had gedelibereert den voorfz Heere 
du Perron te vergefelfchappen met twee andere perfo- 
nagien van qualitey t, om hem te fterken en by te ftaen 
in de volvoeringe van fyn gefandfchap, gelijk hy dat 
fchreet aen den Heere d’Öflat by de voorfz depefche 
Van de maend van November, omdat fyn Heyligheid 
te verftaenüegéven : maer hy heeft zedert verandert 
vanmeninge, om de redenen die ook ontboden zijn 
geweeft aen de voorfz Heere d’Oftat, by de depefche 
hem gebracht door den Poft Valerio : fulks dat fyn Ma¬ 
jefteyt geadvifcertheeft in defeoccalie, in plaetfe van 
bunluyden, hem te behelpen met den voorfz Heere 
d’Oflat, dien hy te dien ey nde verkoren, en den voorfz 
Heere du Perron tot een adjonft gegeven heeft in defe 
Commilïïé, fo om het verti ouwen, ’t welke hy heeft 
van hém, en fijne experientie in de faken aidaer, als 
om dat hy defe fake alrede heeft begonnen te handelen 
met fyne Heyligheid, tot genoegen van fijn Majefteyt, 
volgende fyne intentie ; latende den voorfz Heere 
d’Oftat de tegenwoordige Inftrudtie fien, om t’fament- 
lijk te beramen en refolveren, wat weg fy te houden 
ft Hen hebben, om daer in te voldoen. 

En alfo hy acht dat fijn Heyligheid den voorfz Heere 
du Perron in ’t privée fal willen lien, eer hy hem in het 
publijk ontfangt, om fijnen laft te verftaen, en hen 
fijnen wil te verklaren op d’uytvoeringe van dien, heeft 
ry hem twee brieven gegeven, d’eene gefchreven met 
fijn eygen hand, die maer van hem alleen fpreekt, waer 
mede hy fich in dien gevalle behelpen fal; en d’andere, 
die gewag maekt van den voorfz Heere d’Oflat, en van 
’t fubjedt van fyne reyfe, om overgelevert te werden 
in de publijke audiëntie, 

•Maer ’t zy dathy fyn Heyligheid in ’t publijk of 
apart fie, fyn Majefteyt begeert dathy hem fegge het 
gene volgt : 

Voor eerft, dat fyn Majeft. hem geen laft gegeven 
heeft om hem weder indachtig te makende devoiren , 
die hy aengewent heeft, door ’t advijs en ordonnantie 
van de Prelaten van fyn Koninkrijk, ten tijde dat hy 
ontfangen is geweeft inde CatholijkeApoftolijke en 
Roomfekerke, en uyt fyn eygengenegentheid, om 

IV. Deel. 

fyne Heyligheid en den heyligen ftoel te bieden, dé 
eere en reverentie die hem toekomt, en dat doende 4 
fyne goedionftigheid te verwerven : overmits defelve 
noch verfch zijn, en dat hy altans nietfoektfyne ge- 
paflèerdea&ien t’employeren ; maer alleenlijk de te¬ 
genwoordige en toekomende, om fyne intentien by 
hem te rechtveerdigen , en fyne heylige zegeninge te 
meri teren. 

Maer hem te feggen, dat geraden zijnde geweeft 
by mijn Heere de Cardinael van Gondy, t’fyner laetfte 
wederkomfte van Romen, wederom aen fyn Heylig¬ 
heid te lenden , om hem wederom te vertonen den goe¬ 
den wille die hy heeft, fich fyner goetjorftigheid weer- 
dig te maken, en hem te bidden, dat hy hem fyne hey¬ 
lige zegeninge mede-dele#: hem voorhoudende fuiken 
vertrouwen te hebben op de vaderlijke goedertieren- 
heid en oprechte intentie van fyn Heyligheid, dat fijn 
Majefteyt dit verfbek vernieuwende, van hem ontfan¬ 
gen foude den trooft die hy begeert; fijn Majefteyt 
niets meer ter herten hebbende , dan fuik een gratie van 
fijn Heyligheid te verwerven, ter fel ver uure gerefol- 
veert hadde hem aen den fel ven te depefcheren , om 
hem daer feer ootmoedelijk om te fmeken,gelijk hy den 
voorfz Heere Cardinael beloofde hem te lullen laten 
weten. , 

Dat hy dienvolgende aen fijn Heyligheid afgcveer- 
digt foude geweeft zijn, ter wederkomfte van den Poft, 
die hem daer van de verfekeringe bracht, indien de 
vyanden van fijn Majeft. fijn voornemen niet verhin¬ 
dert hadden door haer gewoonlijke liften; hebbende 
ten felven tyde ’t geruchte doen lopen, dat fijn Hey¬ 
ligheid ganlch geenen wil en hadde van fijn Majeft. te 
gratifieren, nochte den genen, dien hy hem lenden 
foude, jonftelijker t’ontfangen, dan hy mijn Heere den 
Hertog van Nevers, en voor hem den Marquiz van Pi- 
fany gedaen hadde; en aengaende dat fijn Heyligheid 
den voorfz Cardinael de Gondy occalie gegeven hadde, 
om daer van te vatten en fijn Majeft. te geven andere 
hope, dat hy dat gedaen hadde om de vrefe , die 
hy gehad hadde , dat fyn Majefteyt refolveren fou¬ 
de iich met Vrankrijk gar.fchelijk t’ontrekken en af 
te fcheyden van de gehoorfaemheid des heyligen ftoels, 
op de verftotinge en weygeringe die den Hertog van 
Nevers van den felven gefchied was ; en om onder- 
tuflchen den Konink van Spangien tijd en wyle te ge¬ 
ven , om fyne macht weder op de been te brengen, fyne 
faken weder op te heften, en eenige veranderinge te 
dóén ontftaen in dit Koninkrijk: Daer. by voegende, 
dat alwaer ’t dat fyn Heyligheid fyn Majefteyts Ge- 
fanten toeliet, dat dat maer foude zijn om fiem te 
onderhouden met woorden, en ondertufichen evenwel 
fijn gang te gaen,expres tot de voorfz veranderinge toe; 
of om hem voor te ftellen feer fchandelijke conditiën,en 
feer fchadelijk voor fyn perfoon en fyn Koninkrijk, on¬ 
der pretext van de Religie te verfekeren ; en dat expres 
om fyne vyar.den te contenteren en te fterken , en lyne 
bekeringe te verdachter te maken. 

Dat fiulke geruchten , komende van verfcheyden 
oorden, en beveiligt door verfcheyden gefilterd pieer- 
de brieven, die in fyn Majefteyts handen gevallen 
zijn, waerachtelijk fyn Majefteyt bewogen en weder- 
houden hadden, niet om te mistrouwen van fyne fakes 
alfo weynig als van de goetheid, voorfichtigheid en 
rechtveerdigheid van onfen H. Vader; maer om deal 
te grote autoriteyt en macht, die fijne voorfz vyanden 
te Romen geufurpeert hebben, van dewelke hy noch 
verfch de rigeuren beproeft liadde tegenséenPrince, 
die feer geloofwaérdig was, en van alle de wereld be¬ 
kent voor feer geaffedhoneert tot de Catholijke Religie 
en H. Stoel ; dewelke onlangs de moeyte genomen 
hadde van fich te komen werpen voor de voeten van 
fijn Heyligheid , hem te vertogen de wonden van fijn 
Majefteyt en hem met importuniteyt om fijn byftand te 
bidden. 

Sulks dat fyn Majefteyt om in fodanige inconve- 
nienten niet te vallen , geadvifcert hadde fyn Hey¬ 
ligheid te doen bidden, fich te laten gev allen dat hy den 
voorfz Heere du Perron, die hy al genomineert hadde 
om de voorfz reyfe te doen, vergefelfchapte met twee 
andere perfonagien, den eenen van Iynen Rade, en den 
anderen van’t Hofvan’t Parlamentvan Parijs, toom 
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hem te herken tegens de voorfz inventien van (fijne 
vyanden, en te beter te wederftaen de onbeleefde ey f- 
fchen en conditiën, die fy fouden mogen te wege bren¬ 
gen , dat hem voorgehouden wierden, als om t’haer- 
der wederkomfte aen de Catholijken van ’t Koninkrijk 
te beter te betuygen, en doen gelden het devoir, ft welk 
fijn Majefteytaengewend hadde om fijn Heyligheid te 
contenteren. 

Dat hier op gefondeert was de voorfz depefche, ge- 
daen aen den voorfz d’Offat, en den brief die fijn Ma- 
jefteyt met fijn eygen hand fchreef aen fijn Heyligheid, 
in de maend van November : Uyt welkers antwoord 
lijn Majefteyt metgroot genoegen vernomen hebben¬ 
de , dat fijn Heyligheid een gehele andere intentie had¬ 
de, dan fijne voorfz vyanden uytgaven, heeft hy da¬ 
telijk gerefolveert aen hem te fenden niet drie Ambafia- 
deurs, gelijk hy gedelibereert hadde; maer alleenlijk 
den voorfzHeeredu Perron, om te eerder, ootmoe- 
delijker en vertrouwentlijker fich te quijten van dat de¬ 
voir, fich te vreden houdende met hem tot adjondt te 
geven den voorfz d’Ofiat, dien hy verkoren heeft om 
fijne vromigheid, en om dat hyachtede dat hy fijne 
Heyligheid feer aengenaem foude weien. Aen wiens 
voeten by hem dan feggen fal expreflen laft te hebben 
van fijn Majefteyt fich neder te werpen in fijnen na¬ 
me. Eerftelijkom hem getrouwe rekenfehap te geven 
van alle ’t gene fich toegedragen heeft in fijn Maje- 
fteyts onderwijfinge en bekeringe tot de Catholijke 
Religie, fo aengaende de Leere , als de ceremoniën 
der Kerke, van den beginne tot den eyndetoe; en 
infgelijken van fijne ftantvaftigheid en volhardinge in 
hetGeloveder felve, als de gene diedaerparticulier- 
der kenniflè van gehad heeft , dan yemand anders; 
overmits hy fijn Majefteyt in defe a<ftie aldeur geaffi- 
fteert , grotelijks geholpen , en gelukkelijk gedient 
heeft, gelijk hy hem by fonderlijk verklaren fal; mitf- 
gaders op wat wijfe fijn Majefteyt fich altans draegt en 
aenftelt, fonder achter te laten’t gene gepafi'eert is in 
fijnMajefteytshuldinge, en t’fijner aennemingein de 
ordre van den H. Geeft; de eden die hy gedaen heeft 
op de heylige Euangelien, in tegenwoordigheid van 
het geheyligde Lichaem onfes Heeren , in d’eene en in 
d’andere ceremonie; met alle ’t gene den voorfz Hee¬ 
re du Perron weet, entepropooft oordeelenfalhem 
te vertogen , om hem getuygenifle en verfekeringe 
te geven van fijn Majefteyts rechte en fincere inten¬ 
tie , in de profefiie die hy doet van de Catholijke 
Apofiolijke en Roomfe Religie , in dewelke hy 
hem verfekeren fal dat hy begeert te leven en te 
fterven. 

Ten tweden , om fijn Heyligheid te bidden, dat 
hy fyn Majefteyt fecourere en vereere met fijne heyli¬ 
ge zegeninge, opperfte en Vaderlijke abfolutie, om 
de volkome rufte van fijn ziele, en de generale voldoe- 
ninge van fijne Onderlaten ; dewelke fy tegens fijn 
Heyligheid feggen lullen, uytdrukkelijke laft en Pro¬ 
curatie van fijn Majefteyt te hebben , te verfoeken en 
impetreren, in ’t publijk, of privé, gelijk als’t fijn 
Heyiigheid believen fal die te geven, met alle de eer¬ 
biedigheid , ootmoedigheid en fubmiffie, die men fou¬ 
de mogen begeren van een recht verbroken en boet- 
veerdighert, ’t welke tot voornaemfteeynde vanfyne 
intentien heeft, door fijn erftelijke en Soonlijke gehoor- 
faemheid tot den heyiigen ftoel, fy ne vorige fauten uit 
tewiffehen, en door alle fyne aétien te meriteren den 
naem van Alder-Chriftelijkfte Konink, by fyne Voor- 
faten feer glorieufelijk en meritoirlijk verkregen en ge- 
conferveert. 

Nochtans fuilen de voorfz Heeren du Perron en 
d’Oflatgewaerfchoutzijn, fich in defe nét ie metful- 
ke conhderatie te ’beleyden, datfy, verfoekende de 
voorfz abfolutie, geen ongelijk engefchiede de gene 
die fyn Majeft. alrede ontfangen heeft van de Prelaten 
van fyn Koninkrijk, op dat fyn Heyligheid hem de 
fyse weygerende, tegens de hope van fyn Majefteyt 
iyne aenneminge en inlyvinge in de Kerken van de 
voorfz Prelaten verworven en geapprobeert, niet in 
twyfel getrokken nochte bevochten mochte werden, 
gelijk miflehien het defléin van fyne voorfz vyanden 
foude mogen wefen. 

Om defe oorfake heeft fyne Majefteyt den voorfz 

Heere van Perron twee Procuratien gegeven; de eene, 
om de voorfz abfolutie puurlijk en fimpelijk te verfoe¬ 
ken ; en de andere, die mentiemaektvande voorle¬ 
den fake te valideren , voor fo vele als nodig foude 
zijn, en daer by te voegen de fouveraine abfolutie van 
fyn Heyligheid, tot groter fekerheid van fyn ziele. 
Syn Majefteyt fich gedragende aen haer voorfichtig- 
heid en getrouwigheid, om d’eene en d’andere te ge- 
bruyken , volgende de difpofitie , daer fy fyn Hey¬ 
ligheid en de faken van Romen in vinden fuilen. Doch 
is fyn meninge, dat fy de eerfte niet en tonen noch 
gebruyken, indien fy niet gn bemerken dat fyn Eley- 
ligheid wel gerefolveert is fyne Majefteit te contente¬ 
ren , om te vermyden de fcrupulen , die fuik een 
weygeringe foude voortbrengen in de herten van 
eenigefyner Onderfaten , indien het gedaen waerop 
een puur en iimpel verfoek van fijn Heyligheids ab¬ 
folutie. 

Den voorfz Heere du Perron is ook belaft gewor¬ 
den met twee Aften , de eene van fyn Majefteyts 
belydenifiëdes Geloofs, en af-fweringe van fyne voor- 
gaende fauten : d’andere, van de eerbiedigheid en ge- 
hoorfaemheid, diehy, in de kerke tredende, belooft 
heeft den voorfz heyhgen ftoel te bewijfen, geftipu- 
leert by de Prelaten die hem in defelve ontfangen heb¬ 
ben : dewelke ondertekent zijn met fyn Majefteyts 
hand, gezegelt met het zegel van fyne wapenen, ge- 
contrefigneert by eenen van fyne Secretarifen van Sta¬ 
te , en gepaflëert te S. Denys den 25. July 1595. om 
fyn Heyligheid overgelevert te werden , fo ’t van 
node is. 

Maer even gelijk fy fyn Heyligheid vertoont ful- 
len hebben de brandende begeerte die fyn Majefteyt 
heeft om die gratie te verkrygen , mitfgaders hoe 
feer geheel Vrankrijk daer na verlangt, en boven al 
den uy terften nood, die de Catholijke Religie en de 
Geeftehjkheid van dit Koninkrijk hebben van datfe- 
cours, inhettempeeft, ’t welk ’t felve beroert, het 
welke hem vertoogt fal werden by den voorfz Hee¬ 
re du Perron ; fuilen fy hem bidden met alle moge- 
hjkeaffeftie en inftantie, de verleninge van dien niet 
te willen uytftellen noch verachteren , overmits fijn 
Majefteyts en des Koninkrijks affairen , het opfehor- 
ten en uytftel van dien niet en konnen lijden-, gewis 
zijnde, dat alfo by een yedergeoordeelt word, dat 
defelve na reden niet en kan noch mag geweygert wer¬ 
den, indien men het wil flepende houden , ’t felve (Fol. 81.) 
grotelijks’t Koninkrijk in ’tgererael verftorenfal, en 
oorfake zijn van een ongeluk voor de Kerke, ’t welke 
oyt irreparabel fal wefen. 

En te dien propoofte fal den voorfz Heere du Per¬ 
ron hem mogen vertogen , als uyt fich fëlven, hoe 
dikwilsdeParlamenten, de Collegien en Officiers van 
’t Koninkrijk, by fyn Majefteyt verfocht en aengehou- 
den hebben, al voor de wederkomfte van myn Heere 
den Hertog van Nevers van Romen, en noch veel ern- 
ftelijker daer na, eenige ordre te maken op de uytde- 
linge en provifie van deflëlfs Beneficiën, om te verfien 
in de confufie die daer in is, dewelke gewiflëlijk feer 
groot is, en met allen eenigen regel van node heeft : 
Dat nochtans fyn Majefteyt altoos vertrokken heeft het 
gebruyk van dat remedie, fo om ’t refpeft van den hey¬ 
iigen ftoel, en de hope die fyne confidentie hem altoos 
gegeven heeft van fyne verfoeninge met fyn Heylig¬ 
heid , als om de beduchtinge die hy gehad heeft van de 
onheylen, die de Chriftenheid overkomen fouden, in¬ 
dien fyne Onderfaten en Officiers hun eens gewenden 
den El. ftoel te laten varen. En niettemin dat het feer 
nodig is daer een veerdige refolutie in te nemen, al- 
waer ’t maer om de vacerende Kerken te vullen met be- 
quame en wettige Biflchoppen en Herders, die de kud¬ 
de Gods weten en konnen reguleren en conferveren , 
waer van den voorfz Heere de Perron hem vertog'en 
fal hetdefautenhandelinge, mitfgaders de grote mifo 
bruyken en dif-ordren, die daer uyt komen , als de 
gene die daer van feer wel onderricht is : en om 
ook te doen cefferen de dif-ordre , die onder fyne 
Onderfaten is, gefondeert op de geïtereerde weyge- 
ringen, die fyn Heyligheid aen fyn Majeft.gedaen heeft 
van fyn zegeninge, tot grote ergerniflè van Vrank¬ 
rijk; dewelke den eenen ftoutigheid geven om tegen 
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fijn Heyligheid te murmureren , en te begeren en 
tragten, datmen fichgehelijk affcheydevan denhey- 
ligen ftoel; en den anderen, om aen te taften de per- 
fone van fijn Majeft. waer van men effe<ften gefien en 
geproeft heeft, daeryegelijke recht Chriftelijke ziele 
een grouwel voor behoort te hebben. Derhalven fou- 
de fijn Majeft. noch het Koninkrijk niet langer kon- 
nen blyven in fuik een onfekerheid, weidende ge¬ 
drongen van alle fyne Officiers en onderfaten , felfs 
ook van de geeftelijke, de voorfz ordre te maken, 
gelijk den voorfz Heere du Perron hem feggen fal, 
die hy haeft gedwongen fal wefen te maken t’fyner we- 
derkomfte, indien hy ditmael niet en verkrijgt de gra¬ 
tie van fijn Heyligheid , om een groter quaed in de 
kerke te beletten: daer by voegende, dat fijn Majeft. 
de vergaderingedergeeftelijkheid, die hy hun toege¬ 
laten hadde te houden, uy tgeftelt heeft van de maend 
Februarius laeftleden, tot op fijn wederkomfte, ex- 
preffelijk, om voor het houden van dien klaer befcheyt 
te mogen hebben van fijn Heyligheids laetfte wille. 
Waer vanfy hem te dien eynde inftantelijk bidden en 
verfoeken fullen hun met den eerften te doen blijken, 
hem te verftaen gevende, nochtans met de zedigheid 
en eerbiedigheid die fijn Heyligheid toekomt , uyt- 
drukkelijken laft te hebben van fijn Majeft. gelijk hy 
hun in derdaed ordonneert by defe inftru&ie, verlof 
van hem te nemen, en wederom te komen, 30. da¬ 
gen na de komfte van den voorfz Heere du Perron te 
Romen, indienfyfien datmen delen handel wil ver¬ 
lengen, en hun langer ophouden in de vervolginge 
van dien, om van fijn Majeft.ootmoet en geduld te 
triumpheren. 

Inlgelijken lullen fy vermyden, datmen onder defe 
aftie niet en vermenge voorftellen de conditiën, die 
fijn Majeft. fchandelijk en fchadelijk fouden zijn, 
’tzy onder wat pretext het wil; gelijk wefen foude, 
indien men hem wilde verbinden , eermen hem fijn 
verfoek bewilligt , van vrede of beftand te handelen 
met de Konink van Spangien , den Hertog van Sa- 
voyen , of fyne rebelle onderfaten ; de Hugenoten 
den oorloge aen te doen, en te dien eynde te weder¬ 
roepen de Edidten by de Koningen fyne voorlaten ge- 
maekt, omderuftevan ’tKoninkrijk, diehyonlangs 
beveftigt heeft; of fich af te fonderen van de intelli- 
gentien die fijn Majeft. heeft met Princen van contra¬ 
rie Religie, felfs van die met den Turk, ingegaen by 
de Koningen fyne voorfaten, eer om de Chriftenheid 
vorderlijk dan fchadelijk te zijn; of ook van hem te 
bedingen andere diergelijke dingen. Want fijn Majeft. 
is dat ganfch niet gefint, en verbied hun uytdrukke- 
jijk fich daer in eeniger wijfie in te laten. 

En fo by gevalle fijn Heyligheid hun daerinftantie 
om doet, tegens ’t woord ’twelk den Heere d’Oflat 
daer van gegeven is geweeft, het welke in dien geval- 
le fal vertoogt werden; fy fullen hem antwoorden, 
geen laft te hebben om van fulke materiën te hande¬ 
len: dat fijn Majeft. hem bid, hem fijn verfoek te ver¬ 
gunnen, en hem te ftellen in fuiken ftand , dat hy 
daer na met eere fijne raden mach gebruyken, fyne 
bevelen gehoorlamen, en hem fijne pretenfien en in- 
tereften vertogen , met fodanige vryigheid en weer- 
digheid, gelijk betaemt, en gelijk hy fal konnen doen , 
nadafhy fal verkregen hebben fijne benediftie, met 
welkers verlangen en bekommeringe hy niet en kan 
noch wil gepijnigt weien. 

Mits’t welk fy hem fullen bidden, niet toe te laten 
dat defelvegefteltwerde op andere prijs van fijne oot¬ 
moedigheid , en oprecht leedfchap, gevolgt van een 
perfoonlijke penitentie, fonder daer onder te mengen de 
ïntereften van een ander, nochte het publijk van ’t Ko¬ 
ninkrijk; welke, als wereldlijke faken, geen deel beho¬ 
ren te hebben in defe adie, dewelke geheel geefte- 
lijk behoort teweièn, ibomdeeere van fijn Heylig¬ 
heid , en den heyligen ftoel, als om vrucht te dra¬ 
gen in fijn Majeft. ziele, en in goeden reuk te wefen 
by fijne onderfaten en de gehele Chriftenheid. 

Verfekerende niettemin fijn Heyligheid , dat fijn 
Majeft. niet wey geren fal te verftaen tot alle eerlijke en 
redelijke openinge, die’t believen fal te doen, tot den 
welftand en rufte der Chriftenheid, nafyneverfoenin- 
ge met den H. Stoel, even gelijk de Koningen fyne 
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voorfaten-in gelijke occafien gedaen hebben: genoeg 
hebbende doen blijken, fo door fyne adien, en dat hy 
fo lange vertoeft heeft met den Konink van Spangien 
d’oorloge aen te feggen , als door het tradement, dat 
fyne onderfaten, die hem de krijg aendoen, van hem 
ontfangen, alsfy haer toevlucht genomen hebben tot 
fyn goedertierenheid ; hoe feer hy 't gemoed vervreemd 
heeft van alle bitterheid en wrake : en dat 't aen hem 
niet houden en fal, een yegelijk aen fyn zijde daer 
toe doende 'tgene hy behoort, dat de Chriftenheid 
haer weder vereenige en accordere» tot de behoude- 
nifle en geruftheid der felve. 

Maerhy en fal noyt lijden, dat hy daer toe gedre¬ 
ven werde door dien nood, dien hy heeft van fyn Ma- 
jefteyts gratie, overmits men ’t felve eer dank foude 
weten’t gebrek dat hy daer van heeft, en felfs ’t ge¬ 
weld en macht van fyne voorfz vyanden, dan hem. 

Derhalven fullen fy hem feggen, expreflèn laft te 
hebben van fyn Majefteyt verlof van hem te nemen, 
en wederom te komen, indien hy hun'wil verbinden 
om fodanige conditiën t’ontfengen , of daer van te 
handelen en overkomen , eer hy d’abfolutie verleent : 
gelijk hy in derdaed hun belaft te doen, fofy niet en 
konnen verkijgen dat hy daer van affta. Want hy heeft 
liever te genieten den trooft van fyne bekeringe , in 
geruftheid des gemoeds, met de Prelaten var iyn Ko¬ 
ninkrijk , gelijk hy begonnen heeft, dan yets te doen, 
dat fyne weerdigheid en fynenStaet nadeelig zy, om 
fyne vyanden te contenteren; gelijk fy opentlijk ver¬ 
klaren fullen aen fyn Heyligheid-, en aen de Cardina- 
len die dies capabel fullen zijn. En alfo onfen H. Vader 
foude mogen voorwenden, dat fyn Majeft. incapa¬ 
bel is tot de fucceffie van defekrone, en bedieringe 
van het Koninkrijk, teroorfake van de Interdiéfien, 
Cenfuren en Excommunicatien tegens fyn perfone 
geworpen by de andere Paufen , en felfs by Sixtus V. 
en daer op fyn Majeft. dringen om van hem te ont¬ 
fangen eene rehabilitatie, of y et diergelijke; heeftfijn 
Majeft. de voorfz du Perron en d’Oflat bevolen, ’t fel¬ 
ve tefchuttenen af te keren fo fy beft lullen konnen, 
als een ding cortraryde nature, die fyn Majeft. inge- 
huldet heeft vap defe krone, en tegens de wetten van 
’t Koninkrijk, ’t welke niemand, naeft God, eenige 
gehoorfaemheidfchuldig is, voor fo veel hetwerelt- 
lijke betreft, dan fijnen Konink en opperfte Princeen 
Heere. Waer in fy fyn Heyligheid vertonen fullen, 
dat fijne Majeft. noyt toelaten fal dat eenigen inbreuk 
gefchiede, alfo weynig als de Parlamenten van het Ko¬ 
ninkrijk, Officiers van de krone, en van fynen Rade : 
alle dewelke met fyn Majeft. eer hun leven fullen wa¬ 
gen, enfichftekeninalderhandeperijkelen, hoedanig 
die ook mogen zijn, dan te lijden dat fuik een attentaet 
gefchiedeop de Koninklijke eere en autoriteyt van fyn 
Majefteyt, en op de vryhedenen Privilegiën van het 
Koninkrijk, die fyn Majeft. geheel en ongefchend wil 
bewaren voor fyne Nafaten, fodanige als hy die van de 
Koningen fyne voorfaten ontfangen heeft. 

Derhalven fullen fy aenhouden , dat de abfolutie 
gecxpedieert werde , fonder gewach te maken van (Fo1 
die rehabilitatie. Nochtans indien fyn Heyligheid fich 
te vreden wilde houden te defen aenfien , alleenlijk by 
a&e te verklaren, dat hy niet en verftaet dat de Bulle van 
den voorfz Paus Sixtus V. van den 9. September 1385-. 
en alle ’t gene zedert gevolgt en gedaen is tegens fyn 
Majeft. in gevolg van dien, hem in ’tminfte kan na¬ 
delig zijn , niet meer dan of daer noyt van gefpro- 
ken, en niets in dien gevalle gedaen waer geweeft; 
gelijk fyn Majeft. dunkt , dat de fyne foude mogen 
fchadelijk zijn. Hy laet de voorfz Heeren du Perron 
en d’Oflat toe , die claufê te laten paftenen, die fy 
nochtans niet en fullen voorhouden , ende en fullen 
nietlyden, datby gefchriftblijke, dat die by hun ver- 
focht of geconfonteert zy ; op dat fy niets en doen dat 
fyn Majeft. en’t Koninkrijk nadelig zy. 

Maer indien fyn Heyligheid verder wilde komen, 
na haer vertoningen en proteftatien daer toe nodig, 
fullen fy hun onthouden van de abfolutie te vervolgen, 
en fullen fyn Majeft. door een exprefle Poft veriien- 
digen van fyn Heyligheids laetfte refolutie, op datfy 
fyne bevelen op defelve ontfangen, eer dat fy hun daer 
vorder inlaten : fonder hem nochtans eenige occalïe 
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té geven van te liópen , dat fyn Majeft. yets foude 
willen laten vallen van ’t genede WCerdigheid van fyn 
perfoon cn Staet betreft, daer kome van dat wil. 

Voorts indien fyn Heyligheid hun fpreckt van de 
weder-invoeringe der Milliveen plaetfen daerfeafge- 
fchaft is, fo in dit Koninkrijk, als in Bearn; van de 
publicatie van ’t Concilie van Trentén, van de op- 
voedinge en onderWijfmge van myn Heere de Prince 
vanCondé in de Catholijke Religie, ’t welke dingen 
'zyn die fyn Heyligheid te verftaen heeft gegeven dat 
hy gaerne lage; fy lullen hem feggen, dat fyn Majeft. 
die noch meer ter herten heeft dan yemant, als de 
gene die anders niet en wenfcht , dan imfners fynë 
onderfaten weder vereenigt te fieri in den fehoot 
der kerke, en te leven in dé Religie daer hy belyde- 
niflè van doet. Derhalven lullen fy hem verklaren , 
’tzydatby fyne zegeninge vergunné of niet, dat fyn 
Majeft. niet en fal ophouden te ibeken alle middelen óm 
die te volbrengen: maer dat het nodig is 5 dat hy daer 
in te werk ga met voorlichtigheid enbefcheydenheid , 
ter oorfake van de jaloulien die noch onder fyne on- 

aderfaten regneren, in de\Ve!k'e lichter zyn fal tè voör- 
ïien na fyne verfoeninge met den heyligen Stoel, dan 
altans, nu haer verdeeltheid den éenen dient tot pre¬ 
text , om te onderhouden de faftien die het Koninkrijk 
txoubleren, en den anderen oftr fich in te fpannéntë- 
gens de uytvoeringedér voorfz dingen. 

Om dewelke te lichter te maken, de voorfz Hee- 
rén du Perron en d’Offat fyn Heyligheid lullen leg¬ 
gen , dat fyn Majeft. geraden is weder te doen leven 
het Edift by wylen den Konink gemaektin ’t jaer 1577. 
om te bevredigen dé tröublen van dit Koninkrijk; 
’twelkhet minfte is van de gêné dié in haer faveur ge- 
rnaekt zyn geweeft by dé Konihgen fyne voorlaten: 
alfo door de Weclerroepinge van dien, door geweld 
gefchied, 'ten tijde dat de ligóe eerft de wapenen aen- 
nam , die van contrarie Religie waren geweeft en 
blyven fouden geprofcribeert, fonder middel van te 
konnén leven in dit Koninkrijk, waer dóór fy in fuik 
een wanhope gekomen waren , fonderlinge zeclert 
fyn Majefteyts bekeringe, en de aenfoekinge die hy 
gedaen heeft van fyne goede gratie ; dat indien hy 
daer toe niet gebracht hadde liet remedie , by fyne 
voorfatengebruykt, ten tydedatfy beter van de Ca- 
tholijken gehoorfaemt wierden, dan fyn Majeft. doet; 
fy hun opgeworpen fouden hebben : fo dat fyn Majeft. 
foude te ftryden gehad hebben met vele grote en mach¬ 
tige Uytlandfe vyanden , die hem den oorlog aen- 
doen fouden , en vele en veifcheyden factiën in fyn 
Koninkrijk: Inplaetfedat die van de voorfz Religie, 
Izynde in groten getale en machtig in dit Koninkrijk, 
gelijk fy zyn, iyn Majeft. noch grotelijks dienenen 
flerken om lynen Staet tebefchermen tegens de vyan¬ 
den van dien, gelijk fy hier bevorens ook gedaen heb¬ 
ben : fulks dat fyn Majeft. befchuldigt foude werden 
van onvoorlichtigheid en ondankbaerheid, indien hy 
ra dat hy daer fo vele dienften van getrokken heeft, 
en daer hy hun noch fo van node heeft , hun op 
’t lijf liep j en hun dwong de wapenen te nemen te¬ 
gens fyn perfone , gelijk fy altyds gedaen hebben, 
als men haer confeientie heeft willen forceren : Maer 
fyn Majefteyt hoopt daer meer in uyt te richten 
door de foetigheid en ’t exempel van fyn leven, dan 
cloor de ftrengigheid. Redenen , die tot noch toe 
riet hebben willen infien noch aennemen de vyanden 
van fyn Majeft. en de oproeringe van ’t Koninkrijk, 
die hy wel verwittigt is, dat by fyn Majeft. veel fpels 
gemaekt hebben van de publicatie der voorfz verkla- 
ringe ,• waer van nochtans de voorfz du Perron en 
d’Oflat hem vertogen fullen , indien daer wel mede 
te werk gegaen werd , gelijk Iyn Majeft. verhoopt 
ja, dat de Catholijke Religie en ’t Koninkrijk meer 
goeten voordeel van ontfangen konnen, dan incon- 
venienten; waer van fy fyn Heyligheid bidden fullen 
goeden toeverficht té hebben op fyn Majeft. 

Sy lullen hem ook mogen vertogen de rechtveerdi- 
ge oorfaken, die de Parlamenten bewogen hebben , 
om de Jefuijten uyt het Koninkrijk te bannen , en fyn 
Majeft. te dwingen daer in te verwilligen, waer van fy 
beyde wel onderrigt zyn , fonder dat het nodig zy 
ddëlnrhuctie daer mecle te vervullen. Maer fy fullen 

fyn Heyligheid bedanken voor’tgetuygeniflë , het 
welk hem belieft heeft by een yeder te geven van 
fynebilligheiden voorfichtigheid, ter aenkomfte al- 
daer van eenige der voorfz Jefuijten, komende uyt 
het Collegie van Parys, beladende haren Cer.erael, 
hun te verfenden van Romen: gelijk hy ook de Ge- 
neraels der Chartreufen , Minre-broeders en Capu- 
cijns belaft heelt , dat fy de Religieufen der voorfz 
Ordren, die in dit Koninkrijk zyn , fouden doen we¬ 
ten , dat fy God fouden bidden voor fyn Majefteyt, ge¬ 
lijk alle de andere Geeftelijke en Religieufen van 
’tfelve Rijk doen : hem léggende , dat hy door dat 
middel heeft doen ophouden defeer grote engevaer- 
jijke ergerniflë, die haer ftillwygen én obftinaetheid 
’t gehele Koninkrijk gaf; waer uyt al voor langen tijd 
veifcheyden accidenten ontftaen fouden zyn , felfs 
fchadelijk voor de voorfz Religieufen, tegens welke 
de voorfz Parlamenten wilden prononceren, gelijk fy 
tegen de Jefuijten gedaen hebben , tenware fyn Maje¬ 
fteyt daerordre ingeftelt hadde, gelijk ’t hem belieft 
heeft te doen : Waer voor fy hem de voeten lullen kuf- 
fen, hem biddendegoet te vinden, dat de voorfz Re¬ 
ligieufen voortaen geregeert werden by perfonen die 
van fyn Natie zyn, fonder meer gebonden te welen, 
gelijk fy nu doen, aen de wille en bevelen van vreem¬ 
delingen, gelijk in gelijken gevalle is gedaen gewreeft 
by den Konink van Spangiem 

Maer indien fyn Heyligheid wilde fyn Majefteyt 
dwingen de Jefuijten weder in dit Koninkrijk t’ont- 
fangen en in te voeren, en daer van te handelen met 
de voorfz du Perron en d'Oflat; fy lullen hun daer 
van excuferen , en vertogen niet gemachtigt te zyn 
om dat te dóen. 

Gelijk fy ook doen fullen, indien hy hun fpreekt 
van te beveiligen of approberen de provilien jb’y hem 
gedaen, van de beneficiën die in dit Koninkrijk ge- 
vaceert hebben door afllerven of relignatie , gedu¬ 
rende den kryg, op ’taengeven en verfoek van den 
Hertog van Mayenne, of uyt fyn eygeu beweginge; 
hem biddende goed te vinden , dat fodanige hande¬ 
lingen opgefchort en uytgeftelt werden tot na deab- 
foiutie, wanneer fyn Majeft. aen fyn Heyligheid een 
Ambafladeur lal lénden, die laft fal hebben orn daer van 
met hem te overkomen, als ook van vele andere van 
geen minder gewicht. Waer in fy fyn Heyligheid verfe- 
keren fullen , dat fyn Majeft. altoos acht fal nemen om 
hem te geven alle de voldoeninge, die hem mogelijk lal 
zyn ; fonder nochtans hem verder in te wikkelen. 

Totbefluvt, de voorfz Heeren du Perron en d’Oflat 
fullen fyn Majeft. niet inwikkelen in eenige belofte 
of verwillinge van yets dat het publijk van fyn Ko- 
ninkrijk betreft, en importeert voor deflëlfs affairen , 
wat hun daer van ook foude mogen geléyd en voor¬ 
gehouden werden by fyn Heyligheid of anderfins van 
fy nen ’t wegen : maer fullen hun getrouwelijk en flanel- 
vaftelijk houden binnen de palen van de tegenwoordi¬ 
ge inflrudie, en andere generale, die fy te propooft 
oordelen lullen ■ verklarende en proteflerende geen 
andere laft te hebben, dan fimpelijkte vervolgen de 
voorfz zegeninge en abfolutie van fyn Heyligheid, en 
t’aenveerden de conditiën, die hy fyn Majefteyts per¬ 
fone tot penitentie fal willen opleggen , dewelke fy 
noch acht fullen dragen 1b moderaet te krygen als mo¬ 
gelijk fal wefen- 

Syn Majeft. heeft den Heere du Perron mede-ge- 
geven brieven aen de Neven van onlen heyligen Va¬ 
der , en aen alle d’andere Cardinalen, die te Romen 
zyn fullen, die hy hun leveren fal, hun gaende be- 
foeken, en biddende voor fyn Majeft. t’mtercederen 
by fyn Heyligheid, op dat hem believe hem fyn ver¬ 
foek te vergunnen : nochtans en fal hy die niet gebruy- 
ken, en hun niet gaen-befoeken, indien fyn Heylig- 
heid hem niet en belaft of toelaet dat te doen, om niets 
te doen nochte aen te vangen , dat fyn Heyligheid 
niet aengenaém en zy : iïch nopende de refte gedra¬ 
gende aen hem, en aen den voorfz d’Oflat, van de 
fprakediehyhun houden, envanhetonderfcheytdat 
hy daer in gebruyken fal. 

Maer hy fal fich onthouden van by den Cardinael van 
Alexandrien te gaen, overmits hy al te partydigen die- 
naer is des Koninks van Spangien , en tegen-partye 
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van fyn Majeft. die Wel te vreden is, dat hy gaet by den 
Cardinael Sega, die hier te Lande placht te wefen : 
maer hy en verftaet niet dat hy fich gemeenfaem met 
hemmake, nochtehemfyn Majefteyts intentien ont- 
dekke, overmits hy verwittigt is, dat hy hem niet feer 
gunftigenzy, als de gene die meer forge draegt voor 
fyn particulier avancement, dan voor het gemene 
befte. 

En hoewel den Hertog van Joyeufe fich grotelijks 
te buyten gegaen heeft inde veranderinge, diehy te 
Tholoufe gedaen heeft, tegensdefeeruytdrukkelijke 
hope diehy fyn Majeft. gegeven hadde, van geheel 
liet tegendeel te doen ; en hoewel daer geen ftofte 
ontbreekt, om te geloven dat hy ’t niet gedaen heeft 
buyten weten van den Cardinael fyn broeder: noch¬ 
tans fal den voorfz Heere du Perrön niet laten by hem 
te gaen , en hem te feggen wat een leedwefen fyn 
Majeft. heeft van de onbedachtheid van fyn voorfz 
broeder, waer van hy meer de fchuld geeft den genen 
die by hem zijn, die fyne gefeggelijkheid en eenvou¬ 
digheid misbruykt hebben, dan hem, dien fy zedert 
brieven hebben doen fchryven , onder pretext van 
die fortfigheid te rechtvaerdigen, die wel te recht fyn 
Majeft. verftoort hebben , om hen onverfoenlijk te 
maken. Maer dat fynMajefteyts goetheid haerboof- 
heidnoch te boven gaet, fulksdat indien den voorfz 
Hertog den misfiach, die hy begaen heeft, wil bete¬ 
ren, hy van fyn Majeft- gratificatie ontfangen fal, ge¬ 
lijk te voren, mits dat hy fich daer wel haeft toe re- 
folvere, alfo fyn Majeft. voorhebbens is, daer geen aen- 
fchou meer op te nemen, indien hy de fake lang dra¬ 
gende houd, en continueert te prefereren de pafiien 
der gene, die hem geraden hebben fyn Majefteyts goe¬ 
digheid te misbruyken; waer uyt fyne en fyns huys 
mijne fal volgen , die fyn Majeft. altoos feer blydefal 
wefen te vermeyden. Waer aen den voorfz du Perron 
den Cardinael vermanen fal vaerdiglijkde hand te fiaen, 
indien hy begeert dat fyn Majeft. behoude ’t goede ge¬ 
voelen dat hy van hem gevat hadde , en hem grati¬ 
neren , gelijk hy hem hadde laten weten dat hy van fin 
was te doen. Den voorfz Heere du Perron fal ook by*- 
fonderlijk en vertrouwentiijk befoekende Heerenvan 
Lomelin, d’Elbene en Seraphin, fal raed van hun ne¬ 
men in d’uytvoeringe van fyn laft, en fal hun bidden 
en befweren by d’affeétie, die fy fyn Majeft. en dén 
welftant fyner faken toedragen , hem by te ftaen en 
te helpen in defe gelegentheid, gelijk fy alrede wel be¬ 
gonnen hebben, en fyn Majeft. vertrout dat fy con¬ 
tinueren fullen • hun verfekerendeelksin ’tbyfonder, 
dat fyn Majeft. feer wel van hun vernoegt is# ja fo feer, 
dat hy fich aen hun verbonden gevoelt voor fo veel 
moeyte, als fy dagelijks nemen voor hem en fyne fa¬ 
ken, waer voor hy dankbaer fel zijn, voornamelijk 
tegens de voorfz Lomelin en d’Elbene, hun in fyn Ma¬ 
jefteyts naem alle dankbaerheid en erkenteniftè belo¬ 
vende , feggende tegens den voorfz Lomelin , dat 
fyn Majeft. hem brieven van naturalifatie fal depefche- 
ren; doch dat hy niet te vreden en fal wefen, ofhyfal 
hem daer aenfienlijker kentekenen van doen dragen, 
gelijk dat meriteert fyndeucht , en d’extraordinare 
forge die hy dracht voor ’tgene fyn Majeft. betreft, 
die ook fyn avancement verforgen fal in alle andere 
dingen, gelijk hy met der daed ontwaer fal werden. 

Gedaen te Fontayne-Bleau den 9. May 159$. Onder 
ftond HEN I^Y. En lager De Ntufville. 

ïjoö2f3 SCmbafTatttt geteeö 3ijnüc / ctt Hare 
Stltructien en befcfjcpt ontfangen ïjcbbcnöe / Heb; 
hen ftace tcpfe bcrbolgt / en 3ijn epnöeltjli Oen 12. ^jultj 
tot Konten aengeïtomen; en na öat fn ijact ban be 
inoepdijüïjetb bet tepfe toat betberfcftt cn geruft ïjate 
ben/ hebben fp aio Komnblijbe <©cfamcn bp ben $auö 
^lubtentte berltrcgen / en 3ijn toegelaten l)em fijne 
boeten te buffen / en gaben hem een cequefte met 
alle ootmoebighetb cn reberentie / ban toegen ben 
ïsontnfi ban ©?anhnjfe ober / ban befen tnhoub: 

jilder-Heyligfle Vader, 

SfquEfie Even uwe Heyligheid te kennen van wegen Hen- 
Uantwafn vJrik de IV. Konink van Vrankrijk en Na var re , 

en uytfyn Majefteyts naem, Jaques Davy ,, Heere van öe Ctoninft 
Perron, fynen Raed inden Rade van State, enfynen’Ej0 . 
eerften Aeimoefenier, en Arnold d’Oftat, Deken van acJ[a|}clrl^ 
Varen, in de Diocefe van Rhodes, fyn Majefteyts ge- jjinu?, 
machtigheden, hier toe exprefiélijk gedeputeert, dat 
Gode belieft hebbende, zedert eenige Jaren herwaerts, 
’cherte van den voorfz Heere Konink te roeren, en 
hem in te geven, dat hy fich vereenigen foude met de 
Cathoüjke Apoftolijke en Roomfe Kerke , hy alle 
mogelijke middelen focht om daer in ontfangen en 
aengenomen te werden door d autoriteyt van defen 
heyljgen ftoel, en al ten tijde van Sixtus de V. te Ro¬ 
men fond den Heere van Luxemborg ; en daer na in 
18. maenden tijds meerder kiaerheids gekregen heb¬ 
bende van de twiftige poin&en, tuflchén de Catholij- 
ken en de Ketters, fond hy te Romen in ’tbeginfel 
van u Paufdom, mijn Heer den Cardinael van Gondy, 
en daer na de Marquiz Van Pifany, Om uwe Heylig¬ 
heid te bidden, hem te bevelen de formen en midde¬ 
len die hy moft houden infynebekeringe, op dat alles 
daer in mocht toegaen met d’autoriteyt en goet ge¬ 
noegen van uwe Heyligheid, en niets nagelaten van 
’tgenehy betamelijk foudegeoordeelt hebben ; maer 
uwe Heyligheid hem uwe geboden niet waerdig ge¬ 
acht hebbende, en hy fich in geftadig gevaer des doods 
fiende , fo om de krijgs-exploiften daer hy fich alle 
dage in vond , als om de menigvuldige confpiratien 
en lagen die op fyn perfoon toegeleyd wierdcn, was 
hy gedwongen fich eyndlijk te addrefieren aen de Pre¬ 
laten van Vrankrijk , om fyne godfalige en heylige 
begeerte te volbrengen ; by welke Prelaten, en by 
veleLeeraers inde Theologie , volkomentlijk onder- 
wefen zijnde in het Cathoüjke Apoftolijke en Roomfe 
Gelove, dede hy alle fubmiifien in fuiken gevalle ver- 
eyfcht en gewoonlijk, en felfs d’af-fweringe van fyne 
vorige dwalingen, mitfgaders de belijdeniflè des Ge- 
lopfs, diehy onverbrekelijk wil onderhouden en na¬ 
komen, en by een der voorfz Prelaten, met advijs 
en aftiftentie der andere, ontfing hy d’abfolutie van 
de cenfuren en excommunicatien daer hy in vervallen 
was, ter oorfake van.de voörfz dwalingen; en niet¬ 
temin wierd by defelve Prelaten gewefen aen uwe 
Heyligheid , opperfte Herder en Hooft der kerke, 
om hem te bidden aengenaem te houden ’t gene by hun 
gedaen mochte wefen in dit kas van feer dringende 
nood, waer in hun hebbende willen voldoen (onder 
eenig vertoef, gelijk in alle d’andere dingen hem by de 
voorfz Prelaten , en niet konnende felfs in eygener 
perfonen,komen byuwe Heyligheid, dienhy erkent 
voor opperfte Herder in de kerke , deputeerde hy 
mijn Heere den Hertog van Nevers, vergefelfcbapt 
met den Biftchop van Mans en andere Prelaten, hem 
laft gevende uwe Heyligheid te bidden, hem te ver¬ 
gunnen ’tgenehywifthem nodig te zijn. En hoewel 
den voorfz Heere Hertog fyn Majeft niet koude bren¬ 
gen den trooft dien hy wenfchte van diereyfe, niet¬ 
temin fyn Majeft. niet latende altoos te vertrouwen op 
de Vaderlijke goedigheid van uwe Heyligheid, komt 
opnieusweder voor de voeten van uwe Heyligheid, 
en bid hem in aller ootmoed, by d’ingewanden önfes 
Heeren Jefu Chrifti, dat het ubelieve hem te verlenen 
uwe heylige zegemnge en opperfte abfolutie, van de 
cenfuren by hem behaelt, en tegens hem verklaerü, 
ter oorfake der voorfz dwalingen, tot groter feker- 
heid en ruft van fyn ziele, en welftand van fyn gehe¬ 
le Koninrijk, en tot de verfoeninge en weder-ver- 
eeniginge des feiven met den H. Stoel, lyn Majeft. lub- 
mitterende fyn perfone onder de bevelen van uwe 
Heyligheid , en de heylige Moeder de kerke, in de 
forme in luiken kas behoorlijk en vereyfcht; en fyne 
voorfz gemachtigde u biddende te willen acht nemen , 
dat om de fcheydmge, die in 7. jaren herwaerts, tuf- 
fchen defe H. Stoel en die krone geweeftis, de faken 
der Religie en der kerkelijke ordre in feer grote confu- 
fie zijn in Vrankrijk , en in merkelijk perijkel van 
ruijne, om de vacantie van een groot getal Bifdom- 
men. Abdijen en ontallijke Prochialekerken, en om 
d’attentaten die de wereldlijke Hoven en Magiftrateh 
dagelijks doen op deGeeftelijke macht, endekrijgf- 
luyden op de naburige kerkeli jke goederen ; en om de 
Ketterijen , Atheifterije, Babarilhcid en Heyden- 
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dom, die vaft innemen de gemoederen van die vol ke-, 
ren, onvoorfien van Herders, en verfteken van alle? 
ziel-forgersengeeftelijke beftieringe ; enomdegrou- 
welijke fcheuringe, die vaft aliins en door dit gehele 
Koninkrijk toeneemt, tot perijkeï, ja gewifie ver- 
doemenifle van millioenen zielen , die in Vrankrijk 
zyn , en in toekomende eeuwen daer wefen fnllen; 
welke dingen tot medelijden en mededogen behoren te 
bewegen, niet alleen een mededogent Vader, Stad¬ 
houder van JefusChriftus, diemetfijn dierbaer bloed 
fyn kudde vry gekocht heeft; maer ook alle andere per- 
fonen , die eenig het minfte gevoelen hebben van de 
Chriftelijkheid, of van de menfchelijkheid: en ielfs 
dat tot fovele onheylen, tot een fb grote ruijne der 
Catholi jke Religie en verdoemenifie van fo vele zielen , 
anders geen remedie is dan defe abfolutie die men van 
u verfoekt, en de verfoeninge en weder-vereeninge van 
d’Akler-Chriftelijkfte krone met den heyligen Apofto- 
lijkenStoel; waeruyt dadelijk volchtdereftitutievan 
uwe Heyligheids autoriteyt in dat Koninkrijk , de 
provifien van de kerken, de ordinantie der Priefters, 
de weder-kryginge der kerkelijke goederen» de we- 
der-oprechtinge van den heyligen dienft der Religie, 
van de kerkelijke ordre en difciplijne, heteynde van 
ontallijkediforderen , misbruyken, fchelmerijen, met 
de behoudenifTe en faligheid van fo vele zielen. En 
voorts daer na vermeerderinge van hoogheid , van 

(M.84 ) macht en van glorie voor delen heyligen Stoel, en 
middel voor uwe Heyligheid, om de Cbriftelijke Prin¬ 
ten t’famente bevredigen, en het feer hogeenlalige 
werk van een Paus te doen, tot den welftand der ge¬ 
hele Chriftenheid , en tot alle tijde en occafie van 
Vrankrijk t’onrfangen alle de grootfte fecourfen, fo 
Sn ’t wereldlijke , als in ’tgeeftelijke , die oyt den 
Heyligen Stoel, van dat Alder-Chriftelijkfte en feer 
devote Koninkrijk, heeft ontfangen. 

3©at na tfofoerlriiccmgc bet 13002(3 reauefte tm* * 
ïret gefeljtet i$/ ïjoe batöc $atiö ftemftierop bèta# 
ben fouöemetöe Cactrtnaten/ en baet b02öepö om= 
ging/ fo ban be ^paenfe/ bat b’ Jïbfolutte niet en 
foute boo2tgacn/ a!ö anöerfïnttf/ fai men tipt ben 
ftngeboegben ü2icf ban ftnfcea# b’<0fTat / acn ben 
3^eete ban ©tUetop / genoeg berflaen / berïjalben 
bni baet ban niet beröet bcuiialen, <Den b?ief toag 
jnbouöenbcalö'bolcDt: 

Al Y N HEEJ^E, 

T> Y mynen laerften brief, die van den 29. Julij was , 
rorin J^mt IJ fchreef ik u fommierlijk ’t gene tot op dien dag toe 

amtmjn J" ^es Koninks foke gedaen was , zedert dat myn 
Jfieer »nn Heerevan Perron in defe ftad gekomen was. ’sAnde- 
^utecop. rendaegs , zynde Sondag den 30. dito , hadden wy 

van onfen heyligen Vader de twede audiëntie, daer 
wy fyn H eyligheid feyden, hoe dat wy afgedaen had¬ 
den met de Cardinalen aen te fpreken en onderrichten, 
volgende fyn bevel, en leverden hem de requefte by 
gefchrift , waer in vervaet was fyn Majefteyts ver- 
foek, ’twelk fyn Heyligheid ook bygefchrift had wil¬ 
len hebben. Syn Heyligheid las die requefte, en feyde 
dat hy die overleggen en ons daer na ontbieden fbude. 
Hier na hielt hy ons vele vragen en fwarigheden op 
defe fake voor, waer op wy hem antwoorden. Enden 
volgenden Woenfdag, tweden dag defer maend Au- 
gnfti, vergaderde onfen heyligen Vader alle de Car¬ 
dinalen in een generale vergadennge, en droeg hun de 
voorfz fake voor , hun deducerende alle ’tgene fich 
daer in toegedragen hadde, van ’t begin fyns Paufdoms 
af tot op dien dag toe; hun verhalende alle de rigeu- 
ren die hy daer in gehouden hadde, en hoe dat die 
r.iets uytgencht hadden , de Konink meer en meer 
voorfpoedigt, en fich in ’t Koninkrijk geveftigt heb¬ 
bende, niettegenftaende alle den wederftand die men 
hem hadde konnen doen Dat fyn Eleyligheid eyndlijk 
te verftaen gegeven hebbende aen myn Heere deCar- 
dinael van Gondy , dat hy aenhoren foude de gene 
die hem op nieus gefonden foude werden ; de Konink 
hemgefonden hadde myn Heere du Perron, die hem 
twee brieven van fyn Majeft. (waer van d’ecne metfyn 
eygenhandgéfchreven was) gebracht, en hem fyne 

requefte by gefchrift overgelevert ïiadde. Dat dat de 
grootfte fake was, die den heyligen Stoel in veel bon- 
dert Jaren herwaerts gehad hadde: dat hy hun bad, 
vermaendeen befwoer, daer wel op te willen denken, 
en aen d’eenzijdeteftellen allerhande paffien en men- 
fcheli jke intereften, en niet te fien dan op d’eere Gods, 
de behoudenifie en verbreydinge der Catholijke Reli¬ 
gie, en het gemene befte der gehele Chriftenheid. Daè 
fy fouden gedenken, dat hier niet gehandelt en wierd 
van een privé menfche , die men in de ‘gevankenifïe 
houd ; maer van een feer groot en machtig Pri nee, die 
overHeyrlegersen vele volkeren commandeerde; en 
dat men niet fo feer fien en rnoft op fyn perfoon, als op 
een geheel Koninkrijk, 'twelk hem volgde, en van 
hem dependeerde, noch fo grote ftraffigheid houden 
in ’tabfolveren van de cenfuren, als in ’tabfolveren 
vandefonden. Dat hy na vier of vyf dagen hun fou- 

i de doen ontbieden , den eenen na den anderen, na 
Jhaer trap en ordre, om hemhaer advijfen te komen 
feggen in fyn kamer, een yeder byfonder, en dat fy 
hun daer op gereed maken fouden. Na dathyfo oe- 
fproken hadde, dede hy de vergaderinge voor leTen 
de twe brieven des Koninks, en de fchriftelijke re- 
quefte die wy hem overgelevert hadden. Den volgen¬ 
den Maendag, zynde den 7. defer maend, begon hy 
te horen de advijfen der voorfz Heeren Cardinalen, 
en om de lankfaemheid, die te Romen als aengeboren 
is, en overmits fyn Heyligheid d’ordinaris affairen van 
dit Hof niet en hadde konnen nalaten, fo en hadde 
hy nietgedaen met hun te horen voor Woenfdag den 
zj.defes. Daer warender meer dan de drie vierdepar¬ 
tendie van advijs waren, dat fyn Heyligheid d'Ab¬ 
folutie geven foude. In defe acht dagen die gepafièert 
zyn, zedert dat de Paus gedaen hadde met d’advijfen 
te horen, hebben wy gefolliciteert en gehandelt van 
de conditiën van de toekomende abfolutie, eninfom- 
men eens geworden ; altoos hebben wy hun gefeyd 
en by gefchrifte gegeven, alle ’tgene wy hun kon¬ 
den accorderen , fonder yet achter te houden , en 
hebben hun verklaert, datwy daer niet meer by een 
konden doen: En hoewel fy tonen noch andere din~ 
gen te begeren, nochtans en fullen fy niet meer van 
ons krijgen, en fullen niet laten voort te varen tot de 
expeditie van de fake, gelijk wy onfen heyligen Va¬ 
der daerom baden in de derde Audiëntie, die wy van 
fyn Heyligheid hadden op Maendag den z8. defer; 
doende tegens fyn eygen perfone de voorfz verklarin- 
ge, van anders niet meer te konnen doen by de con¬ 
ditiën by ons te voren geaccordeert. Ook heeft fijn 
Heyligheid op huyden Confitorie gehouden , en in 
’t fel ve aen de Cardinaels verklaert, hoe dat hy de ftem- 
men vergadert hebbende, bevonden heeft, datfy by- 
na alle van advijs geweeft waren d'abfolutie te geven, 
en dathy dienvolgendegerefolveert was die te geven, 

1 en alredemetde gemachtigde gcadvijfeert hadde van 
de conditiën van dien, waer van hy hun de voornaemfte 
en gewichtigfte feyde; daer by voegende, dat hy trach¬ 
ten foude daer voordeel uyt te trekken, fo’tmogelijk 
ware, en’t gene altans niet verkregen konde werden, 
foude hy daer na fien te krijgen door’t middel vaneen 
Legaet, dien hy fenden, en van de Nuntiendiehy by 
den Konink houden foude , en van d’Ambafiadeurs 
die fijn Majeft. alhier ook foude fenden en houden. 
Nurefteerter dat wy de voorfz gearrefteerde en over¬ 
komen conditiën en beloften ondertekenen, en dat fijn 
Heyligheid het Decreet van d’abfolutie make enpubli- 
cere. Ondertuflchen ismen doende, om in te Rellen 
de forme van d’af-fweringe en belijdeniflë des Geloofs, 
die wy hier fullen moeten doen in des Koninks naem, 
en de forme van de bulle van abfolutie, waer van men 
ons copye fal geven, en fal met ons overkomen wer¬ 
den, eer datmendaer yet in doe. Dat gedaen zijnde, 
fal fijn Heyligheid een dag nemen, op welken publij- 
kelijk gefchieden fal de folemniteyt van de voorfz af- 
fweringe en belijdenifie des Geloofs, en van d’abfo- 
lutie die in eeneweeg en met defolve teneur gegeven 
fal werden : en wy hebben hope en by-na verfekert- 
heid, dat dat wefen fal op den dag van onfer Vrouwen 
geboorte, den 8. der toekomende maend; en daer na 
fal de voofz bulle gegrofleert, ondertekenten gepubli- 
cecrt werden, om de Konink gebracht, en in Vrank¬ 

rijk 

£ 
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rijk en geheel Chriftenheid gepubliceerttezijn. Ik en 
particularifere u hier de voorfz conditiën niet, nochte 
yet van de handelingen die gefchied zijn, omdat ’er 
10 weynigfekerheids is op de wegen, die d’ordinaris 
Poft van Lyon (dewelke defe tegenwoordige fal bren¬ 
gen ) nemen moet, het breder difcours uytftellende 
tot dat wy een exprefte Poft aenu Tullen afvaerdigen, 
volgens ’t gene ik uby mijne voorgaende fchreef. On- 
clertuftchen mag gy wel geloven en den Konink ver- 
fekeren , dat wy onfe macht niet te buyten gegaen 
zijn, nochgaen, en dat alles fich toegedragen heeft 
entoedraegtmet de weerdigheid van hjne Majefteyt 
en d’Alder-Chriftelijfte krone van Vrankrijk,- gelijk 
wy ook noyt gedacht hebben om yets te weygeren 
van alle ’tgene de weerdigheid van den H. Stoel en 
van onfen H. Vader aenging, voor fo verre als onfe 
macht haer heeft konnen ftrekken. Siet daer mijn 
Heere ’tgene onfe fake aengaet, fo aengaende het 
voorleden en tegenwoordige , als het toekomende, 
in ’tgene nochrefteert; waer toe noch behoren3 op 
fekere wijfe, de liften en pradijken die de Spaengiaer- 
den en andere ‘sKoninksen Vrankrijk vyanden. Ton¬ 
der ophouden hebben gecontinueert in verfcheyden 
foorten. Den Ambaftadeur van Spangien heeft aldeur 
opentlijk volhart te fuftineren, dat de Konink onboet- 
vaerdig was, en dat men hem niet en behoorde t’abfol- 
veren in geenderley wijle: en ondertuflchen heeft hy 
een groot getal fuppooften gehad, die hem onder de 
hand gedient hebben, trachtende onder andere pre¬ 
texten temaken, dat d’abfolutie noyt gegeven foude 
werden, of fo laet als mogelijk ware : waer van d’eene 
deden al wat fy mochten, om de conditiën te doen 
verhogen, en onder dekfelvan de Catholijke Religie 
in Vrankrijk te verfekeren, en d’autoriteyt van den 
heyligen Stoel te conferveren , fielden fy verfoeken 
voor, diefy wiften dat noyt verkregen fouden wer¬ 
den ; en daer op verfekerden fy den Paus, tegens haer 
confcientie, dat de Konink d’abfolutie fo Teer van 
doenhadde, dat hy die accepteren foude op alle con¬ 
ditiën die de Paus foude begeren , indien fijn Heylig- 
heid hem Hechts ftijf hielt, en fich niet en lietwech- 
dragen door de vrefe die men hem aenjoeg, van fcheu- 
ringe, gelijk fy feyden. Andere, dewelke fagen de 
kracht van de nood, en wat kenniïïe de Paus kan heb¬ 
ben van ’t gene verkregen kan werden of niet, dien¬ 
den den voorfz Spaenfen Ambaftadeur op een andere 
wijfe, voorgevende, dat om fekere confideratien de 
Paus d’abfolutie te Romen niet en behoorde te geven ; 
maer dathydie in Vrankrijk behoorde te geven door 
een Legaet, dien hy te dien eynde fenden foude; ho¬ 
pende middel te vinden, dat de Legaet in een tijd lang 
niet en foude vertrekken, en dat hy langonder wegen 
foude zijn : en eer hy in Vrankrijk ontfangen wierd, 
mochten daer dingen voorvallen, die maken fouden 
dat d’abfolutie noyt gegeven foude werden. En wy 
hebben wel veel te doen gehad om ons te weren tegen 
de laetfte; maer eyndlijk zijn wy het te bovengeko¬ 
men , en hebben verkregen, dat d’abfolutie te Romen 
gegeven foude werden, op de wijfe die ik u hierbo¬ 
ven gefeyd hebbe. Doch hoe defe quade geeftenhun 
meer bevlijtigden om fuik een groten goed te belet¬ 
ten of te verachteren, dies te meer heeft onfen H. Va¬ 
der binnen Romen doen continueren de publijke en 
privé gebeden van alle vrome luyden, en des te vlijti¬ 
ger is hy felfs geweeft, en is't noch, in ’taenroepen 
van de genade en ingeven des H.Geefts: enbehalven 
fijne ordinarife devotien, die tot allen tijde groot zijn , 
ishyop Saterdag deny.defes, zijnde’t Feeftder in- 
weyinge van S. Maria van der Snee, vergefelfchapt 
met een kleyn getal van fijne dienaren , heel bloots 
voets in den dageraet gegaen van fijn Paleys de Monte 
Cavallo af tot S. Maria Major toe, en dede daer een 
feer lang gebed, enfeydedaerdeMifle, aldoor bloots 
voets: en na een ander lang gebed is hy weder na fijn 
voorfz Paleys gekeert , noch al barrevoets, aldoor 
fchreyende en ’t hooft om laeg houdende, Tonder de 
benedi&ie te geven of yemand aen te fien. En op den 
dag van onfer vrouwen Hemelvaert den 15. defer 
maend, is hy ter felver uure weder na defelve kerk 
gegaen, ook barrevoets , en dede daer een lang ge¬ 
bed , en feyde de Mifle, ook barrevoets; en daer na 

hield hy daer de Capelle van dien dag, geaffifteert van 
de Cardinalen, die hy daer langer dan twee uuren ver- 
wachtede , na dat hy de voorfz devotien volbragt had- 
de. En gelijk hy alle dage eenige nieuwe betoninge 
doet van fijne devotie en godsdienftigheid ; alfo heeft (Fol. S5.) 
hy ook in de audiëntie, die wy van fijn Heylighekl 
hadden op Maendag voorfz den z8. defer maend , ons 
een feer groot en heerlijk getuygenis ' gegeven van 
d’achtinge, waer in hy de Konink en Vrankrijk hield, 
en van fijne Vaderlijke affeétie, die hy d’eene en d’an- 
dere toedroeg, gelijk u op verfekerder tijd en plaetfe 
verklaert fal werden. Na iijil Heyligheid , en kan noch 
mach ik niet Twijgen de goede officien, die by den 
Paus en elders , den Konink en Vrankrijk , of om 
beter te feggen, de Religie en de Chriftenheid in het 
generael, en den heyligen Stoel in ’t particulier gedaen 
zijn by Monfieur de Cardinael Toledo, door de goede 
raden, onderrichtingen en couragie, die hy een lan¬ 
gentijd fijn Heyligheid en andere gegeven en gecon¬ 
tinueert heeft $ fulks dat men met waerheid mach feg¬ 
gen , dat naeft God, die den Konink voorfpoedigt, en 
den Paus geinfpireert heeft, den voorfz Cardinael meer 
by onfen H. Vader gedaen1 heeft, dan alle d’anriere 
menfchen te famen, om het vertrouwen dat fijn Hey¬ 
ligheid heeft op fijne geleertheid , voorfichtigheid, 
oprechtigbeid en goede affeétie t’hemwaerts. En ’tis 
een wonderlijke fake, dat midden uyt Spangien , van 
waer gekomen is alle d’oppofitie en wederfbreidnge 
van fo een heylig werk, en fo nodig voor de gehele 
Chriftenheid, God een Perfonagie verwekt heeft, om 
te raden, verforgen, benaerftigen, beleyden , ver¬ 
vorderen en voltrekken ’tgene daer de Spangiaerts den 
meeften affchrik van hebben Daer zijnder die gevoe¬ 
len, dat hy voor Legaet na Vrankrijk lal gaen: Indien 
dat fo ware, de faken fouden daer niet dan te beter om 
gaen, hy een Perfonagie zijnde van groot verftand, 
van uytmuntende geleertheid, van fonderlinge voor- 
figtigheid, deugt en dapperheid, die terftond de re¬ 
den fal erkennen, en in betalinge ontfangen, en voor- 
by gaen vele kleyne dingen 3 op dewelke een ander van 
minder bequaemheid foude blijven ftaen en fwarighekt 
maken. Eenige, om dat hy in Spangien geboren en 
Jefuijt geweeft is, fouden mogen denken, dat hy yet 
fal willen te wege brengen voorden Konink van Span¬ 
gien endejefuijten : maer behalven dat hy een vroom 
man is, en van deredelijkfte, en niet doen lal dan na 
d’inftruétie die hem gegeven fal werden ; daer en is 
geen middel om den Konink of fynen Rade t’o ver tre¬ 
den of te dwingen, om yets te doen of te raden, dat 
niet billijk en oorbaerlik zy : ook wie het anders fou¬ 
de mogen wefen , die derwaerts overgefonden fal 
werden, fal defelve inftruétien hebben die hy, en fal 
niettemin diemifichien niet in ’twerk ftellen met fo 
grote difcretie en refpeét als hy, en fal fich fo haefi: 
niet te vreden ftellen met reden, en fal alhier fo gun- 
ftigen rapport niet doen van de faken van al daer , als 
hy, dieiich daer in als verpand heeft, en fijn affe&ie 
doen blijken door ontallijke goede officien, diehy ge¬ 
daen heeft tot de vorderinge en volkomen expeditie 
van defe fake. Den 5. defer maend ontfing ik den brief, 
die’tubeliefde my refchrijven vanGiuiy by Chalons, 
denö.Julij, metdecopyevan’tverfoek van Monfieur 
de Mayenne, en van de antwoorde die hem gedaen 
was, met den inhoud van welke depefche ik my be¬ 
holpen hebbe daer het te pafte gekomen is, en bedan- 
ke u daer voor feer ootmoediglijk. Des Koninks fake 
bekommert onfe gemoederen fo feer, dat daer geen 
plaetfe in is om t’ontfangen de andere occurrentien 
van alhier, en derhalven lal ik u daer van niet fchrij- 
ven voor ditmael: ook iflér niets van gewichte, het 
welkweerdig zy gevoegt te werden by luikeen fware 
fake, die onfe forge geheel en al vereyfcht. Daer is 
geen bequamigheyt geweeft om u eer te fchrijven, en 
om u een exprefte Poft te fenden , daer en hebben 
wy tot noch toe niet occafie genoeg gehad, en heb¬ 
ben ’t niet behoren te doen, om redenen die gy wel 
weet, met de refte van onfe handelinge ■ maer wy 
ftaen op het poinéfc van daer occafie toe te krijgen 
binnen weynig dagen, met de volkomen refolutie en 
voltrekkinge der "gehele fake. Ondertuflchen bid ik 
God dat hy3u geve, mijn Heere, in volkomen gefond- 



I Het twe en dertigfte Boek, 
heid een feerlang en feer gelukkig leven. Uyt Romen 
den 30. Auguftij 1595. Onder ftond» uwen feer oot- 
moedigen, feer gehoorfamen en feer verobligeerden 
Dienaer. En was ondertekent A-d’Offat. 

3D? eer? ban perron Iwöbc tot jptormccn cn on 
ai O ere jilactJVn fiem laten ombatten/ öatfjp acn ben 
ïionintt nierfoutic fdpijbcnfnat ’ecom ging/ booten 
al-ecröe latten bolttomelijtt geoacn fouöen 31111/ fftt 
bJdït öe l'iom.ïtt ffïjecn metbsel genomen tc Ijelfuen, 
töaerom Hngoetbonb/ öen laonintt t’aöbcrteren ban 
iïe rebenen luaerom ijp fuift oermijt tjabbe laten lo* 
pen/ niet om bat fuift fijn mernnge inaö ,■ maerom 
bannen tc Komen geloben foube bat f)P fnltten ab# 
foluten laiHjabbe/ batljn aen ben ïiomntt meettor 
ber en beljoefbe om laft te fcfjnjben, toant anbero 
foube Ijct t’cttfenögebiecft5ijn/ ftfjüjft aen ben lio- 
mntt bat Ijii bic en bic cmibitte moet aenbeecben en 
bottnemten/ of fjet ttan niet oebaen bierben,- en fo 
foube befatte tnlatigencgcttofetten ïjcböcngetooiben/ 
booi be piattijttc ban be ^paenfe en anbere / bie 
oaerne beïet Ijabben / bat be abfolutie niet boent en 
ïjabbe gcgacn/ om be fatte aïfo in ’ttaerre tc ïjoir 
ben; enfofn bien boet ïjabben ttonnentetoege b?ctp 
gen/ mcenben |n ben ^aubbaer toe te brengen/ bat 
ïjnbenSjomiitt fo ttarbe eonbiticn foube ftetten/ bie 
alle fijne reputatien en autorttept bjccljncmcn / en 
ïjp fiilttb boeogcrcnbc / bacr booi een ftott in Ijct 
bjiclfïetten/ cn ben booitgantt ber fatte becljinberen 
foube; ban 'ttoeltt be boomoembe perron/ cn fjet 
men: baer berber om gintt/ fjp ben üomntt bp ben 
naböïgenben blief ioabbcrteccnbc. 3Dcn boo:f3 b/tcf 
bja.b lupber.be albtijiï 

SIRE, 

g^iefban T Kontfingden 21 Septemb. een brief van uwe Majeft. 

ban van ^en 7- der felver maend, die aen my in ’t byfon- 
ronarti der hielt, waer by hy my fchreef, dat men hém van 
i>en Oio* Florence ontboden hadde , dat ik van meninge was 

ïiftöel'iT. ^ern n*etste ^aten weten van den voortgank fijner fa- 
* ken, tot der tijd toe dat die afgedaen fouden zijn; het 
welke hy toonde hem niet aengenaem geweeft te zijn. 
Hierom fo hebbe ik te propoofte geacht hem te verto¬ 
nen wat daer van is ; te weten, dat ik in ’t fin gehad 
hebbe uyt te ftellen hem t’onderrichten tot der tijd 
toe dat alles geëyndigt ware, gelijk hyzedert genoeg 
vernomen heeft uyt de brieven die ik aen alle d’ordina- 
ris poften gegeven hebbe; maer wel zijnde inltalien 
gekomen, en vooriiende dat op de fwarigheden, die 
in ons gefandfehap fouden mogen ontftaen, men my 
dringen loude exprefle poften aen hem te feilden, om 
op nieus fijne intentie te weten op de Articulen die 
in difpute fouden welen , en dat men mitsdien dek¬ 
mantel foude trachten de faken in longeur te trekken, 
fo hebbe ik by tijdsde wortel van alle die hopeningen 
willen af fnijdën. Enderhalven ftioydeik ’tgeruchte, 
trekkende door Boloigne en Florence , en daer na 
hier te Romen gekomen zijnde, dat ik verbod hadde 
van eenigen poft af te veerdigen -voor de volkomen 
concluiie der fake : Dat ik by my hadde in mijn in- 
ftruftrie alle uwe Majefteyts intentien op dat ftuk , 
mits ’t welke ik anders geen antwoord en foude konnen 
verwachten van den genen dien ik fenden foude, dan 
eenefeer uytdrukkelijke wedsrroepinge, om het mis¬ 
trouwen dat ik wifte dat dat verleng derwaerts-over 
baren foude, het welke Monfieur d’Oflat goed vond 
t’mijner komfte, en het fucces heeft het zedert be¬ 
veiligt. Want men heeft niet gefalgieert op alle de 
conditiën die men ons op nieus voorgeftelt, en op alle 
de prefentatien die men ons gedaen heeft, inftantie te 
doen om u daer op Couriers te depefcheren; tot het 
welke indien wy de deure eens geopent hadden, de 
fake foude vaft tot negotiatie en longeur gebracht zijn 
geweeft. Zedert neb ikeenen anderen brief ontfangen 
van den 24. Septemb. die aen my en Monfieur d’Oflat 
te famen hield, waer by uwe Majefteyt ons beval den 
Paus te bedanken met de duydelijkfte en hertelijkfte 
woorden, die wy fouden konnen bedenken; om het 
welke te voldoen , niet konnende eygentlijker noch 
uytgelefener woorden vinden, dan de gene die in de 

brief felveftonden, hebben wy hem daer van eenEx- 
traft van woorde tot woorde gegeven ; waer uyt hy 
een uytterfte genoegen gefchept heeft, en heeft die 
gecommuniceert met de Cardinalen die hem liefft zijn , 
als een vrucht van uwe Majefteyts dankbaerheid, en 
een getuygeniffe van ’t goed oordeel, ’t welk hy van 
hem gegeven heeft - hem weerdig achtende de gratie 
enBenediótie des H. Stoels. Met de continuatie van 
diebetalinge, Sire, moet uwe Majefteyt hemquijten 
van deGeeftelijke Obligatie» die hy tot hem heeft, en 
onderhoudende vaderlijke genegentheid en goedjon- 
ftigheid , die fijn Heyligheid uwen Staeten uwe per* 
fbnetoedraegt; uootmoedelijkbiddende te geloven, 
de faken dus geftelt zijnde, dat indien ’tu belieft ten 
akkeren het credit, ’twelk uwe Majeft. hier verkre¬ 
gen heeft, met feer kleyne forge, en met noch minder 
koften, en by-na alleenlijk met dat te begeren, en te 
tonen dat hy daer werk van maekt , hy een volko¬ 
men poffeffie fal nemen van dit Hof; het welke heb¬ 
bende alrede in ’tgene gepaifeeit is , wel ter degen 
’t gemoed der Spangiaerden verhoort, fchijnt gedre¬ 
ven te werden door den loop der faken, indien men 
haer ilegts in ’t minfte de armen opent, om fich te wer¬ 
pen in de befchuttinge van uwe Majeft. Hier aen te 
raken, hoe feer d’autonteyt en de gunfte van delen 
Stoel, zijnde in uwe handen, u dienen kan tot een 
nuttig inftrument , niet alleen om uwe Onderlaten 
weder in vrede en gehoorfaemheid te brengen en t’on- 
derhouden; maer ook om u alderhande Hoogheden 
tebereyden buytenuKoninkrijk, en ten minften om 
uwe vyanden in eenige vrefe en devoir te houden, 
door de beduchtinge van defelve autoriteyt , waer 
mede fy hun beholpen hebben , om uwe Staten an 
volkeren te troubleren, dat foude een overtollig dif- 
cours zijn. En derhalvenfal ik dat daer laten blijven, 
om weder te keren tot mijn propooft, en u te feg- 
gen, dat zedert dat officie, by ons aen fijn Heylig¬ 
heid gedaen, den gehelen tijd belleed is geweeft aen 
’t folliciteren ona de Bulle , welkers expeditie des te 
langer aengelopen heeft, alfo fijn Heyligheid, om een 
luchtjen te fcheppen, vertrokken zijnde na Frefcati, 
’twelk vijf of fes mijlen van hier is, eneerft de verle¬ 
den weke van daer wedergekeert zijnde, kon men feer 
qualijk daer veel in vorderen in weynig tijds. Woenft- 
dag verleden ’t welk Alderheyligen dag was, wierd de- 
felve, Gode lof, geheel afgedaen en in onfe handen ge¬ 
ftelt, om die te ftellen in handen van uwe Majefteyt. 
Het welke ik my beloofde de eere te hebben van felve 
te effectueren, en u te brengen defe eerftelingen van 
mijnen feer ootmoedige» dienft , gealfifteert met de 
neerftigheid , fuffifantheid en getrouwigheid van Mon¬ 
fieur d’Olfat; maer de vrefe, dat dat mijn particulier 
genoegen eenig achterdeel foude mogen veroorfaken, 
aen de faken en dienft van uwe Majefteyt, heeft my 
van voornemen doen veranderen. Wantikheobe mis- 
troutvan niet genoeg naerftigheids te konnen gebruy- 
ken, om u die te brengen binnen den tijd dienikwel 
gewilt hadde, en voornamelijk zijnde noch nauwe¬ 
lijks opgeftaen van een fiekte van 12. of 13- dagen, 
die my feer van de been gebracht heeft, het welke 
ik nochtans feer nodig achtede veerdiglijkte volbren¬ 
gen , op dat de'ontfanginge van dien gepubliceert 
mochte werden met den eerften, en in ’t byfonder, ter- 
wijlen dat hetbeftand, ’t welk uwe Majeft. de over- 
blijftêls van de Ligue vergunt heeft, noch conti¬ 
nueert, om te beter haer effeCt voort te brengen, ge¬ 
durende dele fchorfinge van wapenen en van verbit- 
teringen ; waerby ikgevoegt hebbe eenc andere con— 
fideratie,' ’t welke is om tewederftaen het achterden¬ 
ken ’t welke uwe Majefteyts vyanden fijn Heyligheid 
en ’t gehele Collegie geven, dat fo haeft als hy ge¬ 
kregen fal hebben ’tgenehy begeerde tot fijne bevefti- 
ginge, en de Bulle van fijn Abfolutie ontfangen, hy 
ganfeh geen werk meer maken lal van den heyligen 
Stoel t’ontkennen , of tot den fel ven te gebruyken 
eenige a£te vangoetjonftigheyden dankbaerheid, het 
welke fy noch met meerder indruk uytftroyen louden, 
indien ik na het ontfangen van de expeditie my wech- 
geftolen hadde , gelijk fy feggen, fonder verwacht 
te hebben tot dat men wifte met wat dank uwe Ma¬ 
jefteyt die ontfangen foude , en dat er eenige a&e 
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van bedankinge van uwe Majefteyt aen fijn Heylig- 
heid gekomen ware , om hem te prefenteren en te 
tonen , dat ik niets voorgefchoten hebbe van de goe¬ 
de intentie en ’t goed naturel van uwe Majefteyt, waer 
voor ik behoeve te vrefen tot Garant te blijven. On- 
dertuftchen hebbe ik Monfieur d’Elbene gebeden , 
dat hy in mijn plaetfe fich wilde belaften met de 
voorfz bulle , en de moeyte nemen van die te ge¬ 
ven in handen van uwe Majefteyt, waer van hy des 
te weerdiger brenger fal wefen , alfo hy een groot 
deel heeft aen de merite van ’t fucces en beleyd defer 
fake, hebbende fo groten yver getoont tot u Maje- 
fteyts dienft, felfs ten tijde dat fijne Vyanden alder- 
moedwilligfl: waren, dat men kan feggen dat hy hem 
met geen minder perijkel gedient heeft, dan de gene 
die derwaerts-over by hem geweeft zijn. Wy fenden 
u Monfieur d’Oftat en ik, een memorie van de par- 
tieulariteyten, die daer in onderhouden en in ’t werk 
geftelt moeten worden. En derhalven lal ik hier uwe 
Majefteyt daer van niets aenraken; maer fal hem al¬ 
leenlijk voorhouden , dat hoe hy de bedankinge en 
de ratificatie te eer falkonnen fenden, het des te be¬ 
ter fal zijn. Aengaende de volvoeringe daer na, dat 
fal op fijn gemak zijn, en na dat d’omftandigheden 
en gelegentheden dat fullen toelaten. Dit is ’t gene ik 
altans uwe Majefteyt te fchryven hadde op ’tftukvan 
mijne Legatie, waer van ik refervere hem breder en 
particulierder rapport te doen, als ik de eerefal heb¬ 
ben van by hem te wefen, ’t welk fal zijn fohaeft als 
ik fal konnen, na dat ik fal ontfangen hebben, en fijn 
Heyligheid van fijnen’t wegen geprefen teert, d’eer- 
fte brieven van bedankinge. Aengaende de concur- 
rentien van buyten , uwe Majefteyt fal al verft aen heb¬ 
ben de jaloufie, die het verblijf van den Cardinael Al- 
bertusin dekufte van Genua al hier gegeven heeft, ten 
aenfien van Marfeilje. Waer van wy aen den Groten 
Hertog verfcheyden inftantien hebben doen doen door 
fijne dienaers, opdat hy fijngaleyeneen weynigom- 
her foude fenden , om d’andere in vrefe te houden 
van yetaen te vangen, of tenminftendat hy in Pro- 
vence den alarm make van der Spangiaerden voor¬ 
nemen en intentien. Van Venetien heb ik fchrijvens 
ontfangen van Monfieur de Maifle, inhoudende het 
verhaeï van een kleyn gefchil, ’t welke ontftaen was 
tuflchen de Nuntius van fijn Heyligheid en hem, 
om de preventie van de vifiten ; Monfieur de la 
Maifle begerende , gelijk de gewoonte is , dat alle 
d’Ambafladeurs van gekroonde hoofden, nieu geko¬ 
men zijnde, eerft befocht werden by die vand’ande- 
ren Princen , die daer te voren waren refiderende, 
en dat de Nuntius van fijn Heyligheid beginnen foude 
dat officie te doen; en den anderen ter contrarie, voor¬ 
wendende dat het hier een fonderlinge en extraordi- 
nare occafiewas, die geexcepteert moft werden uyt 
den generalen regel , en geen confequentie bracht 
voor d’andere , zijnde quetftie van een Konink die 
nieuwelijks gegratifieert en verobligeert was by fijn 
Heyligheid , mits d'aófce van fijn abfulutie , wiens 
Ambafladeur derhalven geen fwarigheid behoorde te 
maken van eerft te beginnen fijn Heyligheids Nuntius 
te beldeken, en hem voor die weldaed te bedanken 
in fijn perfone; in het welke vele alhier wel wilden 
dat Monfieur de Maifle wat geoogluy kt hadde, om des 
Paus aftie niet te maken gevolgt, gelijk fy feggen van 
difpute en twiftingen,in plaetfe van dankbaerheid en er- 
kenteniflè. Nochtans de voorfichtigheid en lange er va- 
rentheid van Monfieur de Maiflè fulx zijnde, datfe ons 
moet perfuaderen dat hy niets gedaen en heeft dan feer 
wel ten propoofte, zijn wy verbonden om fijn be~ 
drijf te geven alle de juftificatien , die ons mogelijk ful- 
Jen zijn, en die dit hof capabel fal wefen te ontfanoen. 
Het welke wy volbrengen fullen met alfo grote affec¬ 
tie, als alle andere dingen, waer aen den dienft van 
uwe Majeft. gelegen fal zijn, dewelke ik God bidde , 
^re hen S^^kiglijk te willen behoeden, tot ver- 
trooftinge en weder-oprechtinge der gehele Chriften- 
heid. Uyt Romen den 6. November 1595. 

mn boo2f3 ©cerc ban perron fcljiccf ooh mijn 
©eere ban Btlleron / ^eccetacto ban ben fooninh 
ban ©2anbrjjb / Den nabolgenben ö?ief: 

IK ontfing gifteren uwe brieven van den 10. Augufti, gsjjcf ban 
die’t u belieft heeft my van Lyon tefchrijven, op de- &c Slme 

welke ik altans anders geen antwoord doen fal, dan^”^' 
dat Woenfdag voorleden fijn Heyligheid in vollen Con- jjtjonfuuc 
flftorie verklaerde, dat hy gerefolveert was om den&eïhlie* 
Konink d’abfolutie te geven. Aengaende de particula-top* 
riteyten van defe Hiftorie , ik fal my niet uytbreyden 
om u die te vertogen, ter oofake dat daer van yet aen- 
geraekt hebbende in den brief die wy aen fijn Majeft. 
fchrijven, ik en Monfieurd’Oflat, ik vrefen foude dat 
het eene overtollige repetitie ware, u het difcours daer 
van te vernieuwen. Alleenlijk fal ik u feggen, dat mijn 
Heere de Cardinael Toledo miraculen gedaen heeft > 
en fich allo goet Frans getoont heeft, als de Cardinael 
van Sens goed Spaens was- Indien ik wifte eenige figu- 
re van Retorica, noch duvdelijker en uy tdrukkender, 
ik foude die gebruyken,' om u te betuygen fijne afFedie 
en couragie, die gene comparatie ontfangen. Gy fult het 
particulierlijker vernemen, alsgy ’t fucces en d’expe- 
ditie van ons vervolg fultfien. Ondertuflchen bedanke 
ik u feer ootmoedelijk , van de tijdingen die gy de 
moeyte genomen hebt ons te fenden, en namentlijk, van 
den rechten ftaet der nederlage van mijn Heere de Car¬ 
dinael , wiens triumphe de Spangiaerts hier fo hoog 
uytgekreten hadden, dat het fcheen dat geheel Piccar- 
dien verloren was, en dat Parijs den felven gang foude 
gaen. Sy vergoten de materiën alfo, om te verhinde¬ 
ren of te verachteren het effed van des Paus goeden 
wille; maer, Godelof, fy hebben daer in nochtever- 
anderinge, nochte uytftel gebracht ; fijn Heyligheid 
hun geantwoord hebbende, dat de wereldfe Fortuynen 
niet gemeens hadden met de geeflelijke faken. Aen¬ 
gaende de reduéfcie van den Hertog van Joyeufe, waer 
van ’t fchijnt dat gy begint eenige goede hope te vatten; 
Monfieur de Cardinaelfijn broeder heeft een Edelman 
aen hem gefonden zedert mijne komfte, om hem daer 
toe te difponeren on vorderen. Ik wete niet of het effeét 
daer uyt volgen fal, conform fijne begeerte. Hypro- 
tefteert altoos anders geen affeótie op ’t herte te heb¬ 
ben , dan die, en dat hy daer in gedaen heeft en doen 
fal alle ’t gene in fyne macht fal zijn. Ik fal uyt ditpro- 
pooft fcheyden, om u te feggen, eer ik mijnen brief 
fluyte, dat indien de vergaderinge der geeftelijkheid 
in defe maend gehouden word, gelijkfe daer op ge- 
affigneert was voor mijn vertrek , ’t fbude miflehien 
een werk zijn uwer voorfichtigheid Waerdig, hun te 
waerfchouwen niet voort te varen tot yetwes, ’t welk 
foude mogen verderven de vrucht van onfe goede han- 
delinge, die wy hun binnen fo weynig dagen hopen te 
brengen. Gy fult daer mede doen na de Excellentie van 
u oordeel, en fult my houden, fo ’t u belieft, &c. 

nu langt? tijD toe gelnacbt laag/ en om Defe 
fabe cmiöcltjfï af te Doen/ feer Ijeitelp en ernbhjb Sén 
gcbcDen en aengebouDen toerDe/ fo 3ijn De <£3efam te «sufan* 
ten ban ©janbetib fcer fboarc en tjacöe conbitien 
boo?geiïelt/ en onberanbete/ Dat Den feonmb boo? JJJLouï. 
alle anDete Dingen bet ©lebe-eDttt ban Den jare 
1577. fouDe bjeber-roepen / geene betteto tot eenc 
ge eerlpe Staten of ampten en fouDe mogen peo^ 
moberen of uibellen : Dat fo Ijaett Den uptbjenbt; 
gen bnjgfouDe geemtDigt toefen/ Den jjtomnb fouDe 
berfcljaffien/ Dat in geheel ©lanbcijh niet Dan al* 
leen De ftoomfe Catbolijbe Beltgic fouDe geererceert 
toetten/ Dat alle Decreten en cDicten Den bcttecente 
geballe gemaebt / te nietgebaen fouDen tooiben,- 
Dat bn met Den itoninh ban ^pangien b?ebc Of 
belïanb maben fouDe/ en batten fèoninb Dcn pauef 
Die fabe fouDe bebelen: Dat De Iftontnb De ^efuijten 
in Beanbrnb toeberom in bellen fouDe; Dat bP tot 
©earn De betben bate goeberen toebetom geben 
foute; Dat fijne «Befamcn in fijnen name De bcone 
ban ©eanlmjb boo2 Deo pauo boeten fouDen leg* 
gen/ eit Die in fijnen banDen bellen / en Dat fp Die 
ban Den pauo berfoeben fouDe / en meet anDere 
ftoare enbarbe mtijtulcn/ DaccDe <0cfanten beftig 
tegenö maren / en berblaerDen uptb?ubbeUjb / Dat 
Den Etoimib Die nimmermeer fouDe aenbaerDen nocb 
böïbicngen ,• en met Defe en Diergeltjbe ftoarigbeDen 
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lüertïc bed tiibiS toe^eöjaclji / tot: bat epnbelijlf bc 
naMgenöe Émjmlen on töntöten ö» De <@efantoi 

■ - üdmlügf herben/ on beloof ben bic tm ben üfèonm&tc 
boettp’efei'Ot. 

Sctfimleit i. Atfy (teweten ’s Koninksgemachtigden)doen 
«antoegm fullen den gewöonlijken eed , van de beve- 
tja;i*°nin r ^en c^es heyligén Stoels en der kerke te gehoorfa- 
©jaufitnft men. 
othöen z. Dat fy voor den Paus-de Calvinifterije en'alle an- 

dere ketterijenfullenaffweren, enbelijdenifie desGe- 
i,mt m loofs doen. 
belooft/ 3. Dat de Konink d’oeffeninge der Catholijke Re- 
fouulc1» %ie weder invoeren fal in 't Prinfdom van Bearn 3 en 
tjjöben. met den eerften daer toe Catholijke BifTchoppen no¬ 

mineren , tot’er tijd toe , dat de goederen aen de 
kerken mogen gereftitueert werden, fal hy de twee 
BifTchoppen fo veel van het fijne geven en afilgneren, 
dat fy daer treffelijk op heen komen mogen. 

4. Dat de Konink binnen ’sjaersmijn Heerede Prin- 
ce van Condé uyt der ketters handen fal nemen, en 
hem configneren in handen’van Catholijke perfonen, 
om hem in de Catholijke Religie en Chriftelijke god- 
faligheid op te voeden. 

5. Dat de Concordaten onderhouden en nageko¬ 
men fullen werden, fo in de provifie der beneficiën, 
als in andere dingen. 

6. Dat de Konink tot de Bifdommen, Abdi jen en 
andere beneficiën, tot welke hy recht van nominatie 
heeft, niet en fal noemen ketterfe perfonen, nochte 
die van ketterije verdacht zijn. 

7. Dat de Konink fal doen publiceren en nakomen 
het Conciliën van Trenten, uytgenomen in dingen die 
niet in ’twerk geilek fullen konnen werden, fonder de 
geruftheid des Rijkste troubleren, fo der fodanige in 
gevonden werden. 

8. Dat de Konink de geeflelijkheid in fonderlinge 
recommandatie en befchuttinge fal hebben , en niet 
lijden dat kerkelijke perfonen verdrukt of gequelt wer- 

(Fol. 87.) denbyde gene die ’t rappier dragen, nochte by ande¬ 
re, noch dat hunhaergóederen onthouden werden; 
en fo der eenige ingenomen zijn, fal die met den eer¬ 
ften doen wedergeven, ’t gehele Koninkrijk door, 
waer fy ook gelegen zijn, fonder eenige forme of figu- 
re van proces. 

9. Dat indien de Konink eenige beleninge van de 
kaftelen en goederen, die de kerke toebehoren, ge- 
daen haddein faveur van Catholijken of van ketters, 
hy die weder-roepen fal. 

10. Dat de Konink in woorden en werken, en felfs 
in ’t geven van de Staten en weerdigheden des Konink- 
rijks, tonen fal dat de Catholijken hem feer lief zijn, 
in der voegen dat een yeder klaerlijkbekenne, dathy 
begeert dat in Vrankrijk zy en florere een eenige Re¬ 
ligie, en die, de Catholijke Apoftolijkeen Roomfe, 
waer van hy belijdenis doet. 

11. Dat de Konink, fohy geen wettig belet heeft, 
alle dage het Paternofter van onfe Lieve Vrouwe fal 
feggen , en Woenfdags de Litanien, en Saterdags het 
Rpfen-hoeyken van onfe L. Vrouwe, die hy voor fijne 
voorfprake in den Hemel fal nemen ; en fal de Vallens 
en andere gebodender kerke onderhouden, alle dage 
Mille horen, en op de Feeften Hoog-mifie. 

12. Dsthyin elke Provintie van ’t Koninkrijk, en 
in ft Prinfdorn van Bearn een kloofter fal timmeren, 
van mans of van vrouwen, van Monaftijke Religie, of 
van de bedelende der Gereformeerde ordren. 

13. Dathy in ’t publijk fal biechten en communice¬ 
ren, , tenminftenviermael’s jaers. 

14. Dathy in Vrankrijk in handen van den Legaet, 
of van eenig ander dienaer des heyjigen Stoels, fal 
ratificeren d’af-fweringe en débelijdenifie des geloofs, 

• en cFandere beloften by fijn Procureurs of gemach¬ 
tigden gedaen ; en fal den Paus het inftrument der 
ratificatie fenden. 

13. Dat hy aen de Catholijke Princen fchrijven 
fal, betonende fijn blijdfehap , van dat hy ontfan- 
gen fal zijn in de gratie der Catholijke Kerke , in 
dewelke hy profefiie doet eeuwiglijk te willen blij¬ 
ven. 

16. Dathy bevelen fal, dat fijn gehele Koninkrijk 

door God gedankt werde voor fuik een groote weldaed 
van hem ontfangen. 

€n op Dat De imunft öefdbe fouöc goet-büR 
öcn/ becfelaeröen (n al geöaen te öcööenöatfp Oaö- 
Den mogen/ en Daetop.toeï gelet/ Datöelkomnlilyfte 
autoiftept in ’t mtnfïc niet berfio’t toag/ gelijk fp 
öat bp De nahclgenöe aentefeemng&etoijfeiL 

VOoreerft, op alle de voorfz Artijculen, bidden Otentcfte» 
deHeeren du Perron en d’Ofiat den Konink, en negenen 

de Heeren van fynen Rade, dien de voorfz Artijculen ?haec* . 
gecommuniceert fullen werden , dat hun believe te nen oy itT 
verwachten de volkomen onderrichtinge en verhad van fiooigaen» 
de gehele handelinge, en van de grote en uy terfte fwa- 
righeden die fy daer in gehad hebben, tot op de we-CUl!n’ 
derkomfte van den Heere du Perron, die daer in het 
langen breed rapport van doen fal; en ondertufichen 
te letten op de hoedanigheid en nature van de fake, 
verwerf en perplex in alle extremiteyt: de teoenftel- 
lingen en wederfprekingen, die daer'tegen gefchied 
zijn , alfo groot, of groter dan eenige andere fake 
ter wereld , daer geheugenilfe van zy: de opperfte 
weerdigheid, autoriteyt, macht en intereft van on- 
fen heyligen Vader den Paus , vyaer mede men te 
doen gehad heeft, en de humeuren en pretenfien van 
die van ’tHof van Romen, van dewelke fijn Heylig- 
heid geraden en gedient werd, endoor welkers han¬ 
den de voorfz Heeren du Perron en d’Offat hebben 
moeten palieren. En als alle de voorfz dingen wel 
overleyd^ fullen zijn, fal men miffehien bevinden, dat 
de voorfz Heeren du Perrorj en d’Olfat niet weynig 
gedaen hebben, met fo goeden koop vry te komen', 
en voornamelijk dat fy niets geaccordeert hebben , 
dat tegens haer inftrudie zy; en dat, indien fy hun 
ergens toe hebben laten gefeggen, dat geweeft is 
ten aenfien van ’t geeftelijke, waer van de Paus op¬ 
perfte Hpoft is. Maer fy hebben niet fo veel als een hayr 
verdaen van de wereltlijke autoriteyt des Koninks, 
nochte fyner Hoven van Parlamenten, of eeniger fyner 
Magiftraten, hoe grotelijks men hun ook gedrongen, 
en hoe grote loolheid men tegens hun gebruykt heeft. 
Dit is wat alle de Artijculen t’famen aengaet. 

Op bet eerjle Artijcul. 
Den eed, daer mentie van gemaekt word in ’t eerfte 

Artijcul, is gebruykelijk bevorens gedaen te werden in 
alle abfolutien die gegeven werden, niet alleen by de 
Paus, maer by alle BifTchoppen, en andere kerkelijke 
O ver-hoofden , om wat oorfake dat ook zy; en felfs de 
Prelaten van Vrankrijk hadden den Konink aen den 
Paus verfonden, om van fijn Heyligheid t’ontfangen de 
bevelen der kerke,en daerom hebben de voorfz gemach¬ 
tigden geen fwarigheid behoren te maken om dien eed 
te doen. 

Op bet tweede Artijcul. 
De af-fweringe en belijdenifie des geloofs, waer van 

in dit Artijcul gefproken werd, zijn ook gebruykelijk, 
en gewent voor henen te gaen voor d’abfolutie van 
ketterije; hoewel dat de Konink die in Vrankrijk ge¬ 
daen hadde, om de d’abfolutie van de Prelaten te kry- 
gen, het welke te Romen genoeg by-gebracht en in¬ 
geplant is geweeft by de voorfz du Perron en d’Oflat .* 
Nochtans om d’abfolutie van den Paus te krygen, heeft 
men die noch eens moeten doen te Romen, alwaer men 
begeerdedat de Konink die noch eens in Vrankrijk in 
’t publijk en felfs in perfone foude doen y daer men lang 
op aengehouden heeft: maer de voorfz gemachtigden 
hebben aldoor geperfifteert ter contrarie, dat men fich 
te vreden fouden houden, dat men die te Romen deden 
voor fijn Majeft. die ratifieren foude’t gene fy gedaen 
fouden hebben * waer mede men fich heeft moeten ge¬ 
noegen , en fijn Majeft. fal daer anders geen moeyte 
noch ongemak van hebben , dan t’ondertekenen de 
openebrieven van ratificatie, die ’them believen lal 
daer van te maken. 

Op bet derde Artijcul. 
De Heeren du Perron en d’Ofiat, hebben niet min¬ 

der konnen doen, dan den inhoud van ’t voorfz Artijcul 
te beloven, gemerkt de grote inftantie die daerom ge¬ 
daen is, en de billijkheid van dien, de goede gene- 
gentheid die fy wiften dat de Konink daer toe heeft, 

en 
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en den quaden reuk die de Konink door de gehele 
Chriftenheid foude gegeven hebben. Wel is waer dat 
fy gedaen hebben al wat fy konden, en hun moge- 
Jijk geweeft is, om dit Artijcul en het naefte, belan¬ 
gende den Prince van Condé, en het fefte, daer ge- 
fproken word van ’t Concilie van Trenten , in lul- 
ker voegen te doen inftellen , dat de Konink in die 
drie Artijculen niets en beloofde , dan fich daer in 
t’employeren ter goeder trouwe, en alles te doen wat 
in hem ware, om de faken daer in vervat. Maer de 
Paus heeft aldoor in ’t quade genomen , dat men wey- 
gerde die faken abfolutelijk te beloven ; en eyndlijk 
heeft men fijn Heyligheid moeten complaceren 5 la¬ 
tende die Artijculen heen gaen gelijk alffe ingeftelt 
zijn; mits dat fijn Heyligheid felvegefeyd heeft, dat 
in ’tgene ondoenlijk ware, fijn Majeft. altoos excu- 
iabelfoude zijn, op wat wyfe de belofte ook^econci- 
pieert waer. Voorts de woorden van dit derde Artij¬ 
cul, Tot dat de goederen mogen aen de kerken gerefiitueert 

werden , en brengen geen belofte mede van die te 
reftituëren, waer van men een expres Artijcul gemaekt 
hadde , ’twelk de voorfz gemachtigde noyt hebben 

- willen palïèren, niet om dat fy 't niet billik achteden; 
maer om dat fy niet gemachtigt waren dat te beloven. 
En aengaende t’onderhoud van de Biftchoppen van 
Bearn, die maer twee zijn, de Konink fal mogen vol- 
ftaenmet rooo. kronen voor elks, volgens’t Concilie 
van Trentea, in de 14. Seffie, in den tijtel DeRcfor- 

mat. cap- 13- Sulks dat 1000. kronen malles niet weert 
en waren, dat de voorfz gemachtigden daer langer op 
contefteerden. 

Op bet vierde Artijcul. 

Het inhouden van dit Artijcul is 1b nodig en nuttig 
voor de behoudenifle van de Catholi jke Religie, van 
den Staet felfs, en van des Koninks perfone, dat het 
niet alleen niet quaets is geweeft in dat te beloven ; maer 
dat het feer goed ware dat dat alrede in ’t werk geftelt 
waer, al had daer niemand inftantie om gedaen. 

Ob bet vijfde Artijcul. 

Het vijfde is billik , en behoorde geaccordeert te 
werden, al had men fchoon geen abfolutie te verkrij¬ 
gen gehad van onfen H Vader de Paus. 

Op bet fejle Artijcul. 

Dit Artijcul is recht en billijk, en vermogens de con¬ 
cordaten , en felfs dat de voorfz Heeren du Perron 
en d’Oïïat tegen de Paus, cn tegen de gene die van 
wegen fijn Heyligheid hebben gehandelt, geprote- 
fteert hebben , dat dat woord van iufpedt niet ver- 
ftaen wierde opdewijfevaneenige eygenfinnige, die 
fufpedt noemen alle degene , die eenige liefde," ma¬ 
tigheid en beleeftheid hebben, en die niet rafende en 
zijn gelijk zy- maer verftaen wierd van geweldige fufpi- 
eie : waer mede fy te vreden-zijn geweeft. En ftaet 
te letten , dat by dit Artijcul niets geinnoveert is 
van ft gene te voren gefchiede. Want in alle de atte- 
ftatien, die men hier bevorens uyt Vrankrijk na Romen 
gefonden heeft, by de gene die voorfien fouden werden 
met confiftoriale beneficiën, hebben de getuygen al¬ 
door gedepofeert, dat fy noch ketters, noch fufped 
waren : anderfins fouden fy te Romen niet toegela¬ 
ten zijn geweeft. 

Op het fevende Artijcul. 

De publicatie en onderhoudinge van het Concilie 
(fol.88.) van Trenten , fal niet alleenlijk gedyen tot Godes 

eere en glorie , en tot de reformatie en vercieringe 
der gantfche kerke; maer ook tot fekerheid en ver- 
meerderinge van ’s Koninks autoriteyt , en van de 
gehoorfaemheid die fijn Majeftey t toekomt, wat eeni¬ 
ge perfonen ook ter contrarien weten te feggen. En 
indien de Priefters en andere kerkelijke perfonen in 
Vrankrijk gereguleert waren geweeft na het voorfz 
Concilie? doende haren plicht, en hun niet bemoe- 
yende dan met het geeftelijke ampt ; fy en fouden 
wijlen den Konink, nochte defen, niet veroorfaekt 
hebben de quellagien die fy daer van gehad hebben, 
nochte Vrankrijk en hun felven de mijne en verwoe- 
ftinge, die men daerfo vele jaren lang gefien heeft, 
en die het gehele Koninkrijk noch langen tijd frner- 
ten fullen. Voorts d’exceptie , die in ft laetfte van 
dit Artijcul ftaet , om dewelke te doen ontfanoen, 
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de voorfz du Perron en d’Oftat water en bloed heb¬ 
ben moeten fweten , betoont genoeg wat forge fy 
gedragen hebben om niets te beloven of t’accepte- 
ren, ’twelk de ruft des Koninkrijks mochte ontroe¬ 
ren, ’t zy ten aenfien van die van de-gepretendeerde 
Gereformeerde Religie, of anderfins. De voorfz ge¬ 
machtigden hebben ook getracht daer noch andere 
exceptien by te doen ftellen : maer ft en is niet mo¬ 
gelijk geweeft die te doen accepteren , en ’tfchijnt 
dat die eenichfins begrepen fullen mogen werden on¬ 
der defe. 

Op het achtfle Artijcul. 

Dit achtfte Artijcul is ook recht en billik , en de 
Konink is daer toe verbonden by het goddelijke en 
menfchelijke recht, al had men fchoon niets daer van 
belooft in fijnen naem. 

Op bet negende ^Artijcul. 

De Heeren du Perron en d’Oftat hebben te Ro¬ 
men ftaende gehouden , dat de Konink gene fulke 
beleninge gedaen hadde, gelijk fy vaftelijk geloven, 
dat fijn Majeftey t gantfch gene gedaen heeft; en der- 
halven heeft men hun dit Artijcul , ft welke geheel 
anders voorgehouden wierd, doen concipiëren inde 
forme daer het tegenwoordig in ftaet. D’occafie dis 
de Paus gehad heeft om dit Artijcul te doen ftellen, 
is geweeft den valfchen indruk, die men hem gege¬ 
ven hadde, dat de Konink aen mijn Heere de Ma- 
reichal van Biron de Abdije van S. Remy van Reyms 
te Leen gegeven hadde. 

Op bet tiende Artijcul. 

Dit Artijcul? gelijk het geconcipieert is, kandege- 
ruftheid des Koninkrijks niet ontroeren , nochte felfs 
die van de gepretendeerde Gereformeerde Religie di- 
reófelijk offenferen : en is maer het eerfte deel, en noch 
gereformeert van een groter Artijcul, ft welk de voorfz 
gemachtigden voorgeftelt wierd : in welk Artijcul, na 
het voorfz eerfte deel, volgde, dat de Konink de ket¬ 
ters gantfch geen officien geven foude , en dadelijk 
wederroepen hetEdiét van den jare 1577. en daer na, 
fo haeft als hy pays gemaekt foude hebben met de 
vreemde Princen, maken foude dat ’er in Vrankrijk 
niet meer dan eene Religie ware. 

Op bet elfde Artijcul. 

Dit Artijcul is een deel van de penitentie , die de 
Paus des Koninks perfone opleyd : waer op hoe wel 
ft fchijnt dat men nieten behoorde te repliceren, noch¬ 
tans overmits men het officie van onfe'L. Vrouwe op de 
Saterdagen geftelt hadde, hebben de voorfz Eleeren du 
Perron en d’Offat vertoont, dat het voorfz officie al te 
lang en moeyelijk voor fijn Majeft. foude weken; en 
de Paus , in plaetfe van het voorfz officie, fubftitueer- 
de het Rofenhoeyken, als lichter en korter. 

Op bet twaelfde Artijcul. 

De penitentie in dit Artijcul vervat, is groot, en de 
Heeren du Perron end’Offiat hebben alles gedaen wat 
ly konden, om dat grote getal van kloofters te doen 
matigen op vier of fes : en hebben felfs andere din¬ 
gen voorgehouden, die fy achteden immers fo goet, en 
den Konink beter na fijn fin te zijn. Maer de Paus heeft 
geantwoord, dat dat een penitentie van den Konink 
was, conform de ruijne van fo vele kerken en klo- 
fters, die hy felve, door Vrankrijk paflerende, ge¬ 
fien hadde. En daer op hebben de voorfz gemachtig¬ 
den niet gehad alle de vryigheid van te reoliceren, 
die fy hadden in ’tgene niet en was van penitencie. 

Op het 13- 14. iy. en fejiiende Artijcul. 

In defe vier laetfte Artijculen refteert niets , om 
ft welke de voorfz Heeren du Perron en d’Ofiat had¬ 
den behoren te contefteren : maer achten dat de Ko¬ 
nink dat alles wel gedaen foude hebben, al en waer 
daer gantfch gene belofte geweeft. Ook waren die 
vier Artijculen fo niet voorgehouden van den begin¬ 
ne ; maer ter inftantie der voorfz gemachtigden zijn- 
fo gereduceert en gemodereert geweeft, in der voe¬ 
gen als die tegenwoordelijk daer ftaen. 

Behalven de voorfz Artijculen heeft de Paus in 
decreet en in de bulle van de abfolutie geftelt , een 
annullative claufe van de abfolutie by de Prelaten in 
Vrankrijk gegeven, tot welke claufe de voorfz Hee¬ 
ren du Perron en d’Oifat geen conlent hebben willen 
geven : maer overmits fy wel weten dat de Pauj 3 
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teroorfake van fijne pretenfien, noyt fijne abfolutie 
geven foude, dan annullerende d’andere, hebben fy ge- 
feyddat iy die fouden laten doorgaen Tonder hun daer 
tegen te ftellen, mits dat fijn Heyligheid datelijk daer 
aen voegen foude een andereclaufe, dewelke appro- 
beerde en beveiligde alle de aften van Religie, die in 
de perfoon des Koninks en byfijn Majèfteyt gedaen 
waren ge weeft, in gevolg van de voorfz abfolutie in 
Vrankrijk gegeven, even als of de Konink van doen 
aen by fijn Heyligheid geabfolveert ware geweeft: 
welke claufe van approbatie en validatie byfijnHey- 
lighejd bygevoegt is geweeft , in der voegen als de 
voorfz gemachtigden die gedifteert hebben. Weer 
in te letten ftaet, dat de voorfz Heeren du Perron en 
d’OlTat niet gewilt hebben, dat de Paus andere aften 
valideerde , dan die van Religié, om geen toegank 
te geven voor het onderwind, dat men te Romen gaer- 
ne gedaen foude hebben op het wereldlijke van Vrank¬ 
rijk , indien de voorfz Heeren du Perron en d’Offat 
daer geen nauw acht op gefiagen hadden. 

Voorts belangende de rehabilitatie, diein defefake 
gedaen is, ’t welke een fteen desaenftoots was, om 
alles te doen af breken : men fal bevinden dat de Ko¬ 
nink een volkomen abfolutie heeft , tegens dewel¬ 
ke de Spangiaerts, nochte de Liguers niet fouden we¬ 
ten te ftellen, nochte fich in eeniger wijfè excuferen 
van fijn Majeft. téerkennen voor Konink van Vrank- 
rijk, in de befte fioorte als oy t Konink dat geweeft is: 
en niettemin fal men geen uytdrukkelijk gewach van 
rehabilitatie vinden in de gehele Bulle , in dewelke 
ondertuffchen alle dingen fo wel ftaen, dat men tegens 
de gene, die fouden willen feggen, dat de Konink 
rehabilitatie van node hadde, foude konnen fuftine- 
ren datl'e daer is in fubftantie en in efreft; en tegens 
de gene, die fouden willen feggen, dat men onrecht 
gedaen foude hebben met die te willen nemen, kan¬ 
men fuftineren datter gantfch gene in is. 

IXïlp Ijct'ft He fgtau# eenen tuig geaommeert/ 
toinncct Be ceremoniën / Bómen w Bcfe fafrc/ om 
tot eenepnBe te Bonten/ gdmipBcn "ffetiHe; toette cc* 
cemontcn al ffamen Begrepen 35311 in (jet pjoteö ©fr* 
had Biet Ban genticïit/ Biet in ooft Be 2Sutte Be£ 
pauö Berljaelten Begrepen \$f> cnBe Ijler Ban tooov 
Bc te toootoe isf BolgenBe. 

In den Name onfes Heeren Jefu Chrijïi, Amen. 

Pjctcff -r>Y dit tegenwoordige publijke Inftrument werde 
tanbe aa ■*-* eenen yegelijeken kund gedaen, en zy kennelijk en 
foiuticbp * openbaer, dat in’t jaer der geboorte van denfelven 
öepaua onlen Heere Jefius Chriftus, 1595- in deachtftelndi- 
<£l«nun£^<ftje} op den 17.dag der maend September, den 18. 

gtwn aal* Sondag na Pinxteren, des morgens in’t vierde jaer des 
üm üto* Paufdoms vanonfen Alder-heyligften Vader en Heere 
nmfi t>aitf jn (jhrifto , Heere C L. E M E N S , door Godlijker 
Ëlnuliüè* voorfienigheydde VIII. Paus te Romen, indegalde- 
IV. rye van St.Pieters Kerke Bafilica, aen de rechterzij¬ 

de , te weten , aen de zijde van de Kapelle der Koor t- 
fe, en de Kerke van Kjtmpo SanEïo, en tegen over de 
trappen van het Apoftolijke Paleys , den gemelden 
onlen Alderheyligften Heere , Heire C L E M E N S 

de VIII. Paus , fittende op den hoogften throon 
fijner Majefteyt, en nevens hem aftifterende en fitten¬ 
de de Doorluchtigfte en Eerweerdigfte Pleeren, der 
heylige Roomfche Kerke , Kardinalen , Bifl'chop- 
pen, Priefters en Diaconen ; te weten, van de Bif- 
fchoppen , Har Alphonfus Gefwald , Biftchop van 
Ofiten , Deken , Heer Gabrict Palettus, Biftchop van 
Sabincn: van de Priefters, Heer Julitts Amhonius, 
Sanfeverin, tituli SanEla Maria Trans-Tiberim , Groot 
Penitentiaris, een van de generale Inquifiteurs tegens 
de ketterfche verkeertbeyt. Heere Hieronymus RjiJli- 

cuem , tituli SanElee Sufanna, Vicaris van onfen hey- 
ligften Heere de Paus binnen Romen. H. Pit ter De- 

\a , tituli SanEïi Hieronymi lllyricorum , ook een van 
de generale Inquifiteurs. H. Alexander Medicü van 
Florence , tituli SanEla Praxedis- H-Francifctis de Jo- 

yeufe, tituli SanEU Petri ad vincula. H. Antbonts Ma¬ 

ria Salviatus, tituli SanEla Maria de pace. H. Augu- 

flinus deVerona, tituli SanEU Marei, H Symcon de Ter¬ 

ra Nova, tituli SanEle Anajlafia. H• Scipto Lancelot, 

tituli SanEU Salvatoris in Lauro. H. Henricus Cajetanus, (f01. 89,} 
tituli SanEla Pudentiana , Camerlingder H.R. Kerke. 
H. Dominicus Pnullus, tituli SanEU Chryjogoni, ook een 
der voorfz Inquifiteurs. H. Amhonius Maria Gallus, 
tituli SanEla Agnetis inagone. H- Frater Conjïantittf Sa- 

vianus, tituli SanEU Petri inMonte Aureo, ook eender 
! voorfz generale Inquifiteurs. H Amhonius Saulius, ti- 

iuli SariEli Stepbani in Monte Aureo. H. Johannts Fran- 

cijeus Morejinus, tituli SanEla Maria tn via. H. Maria- 

nus de Camerino, tituli SanEU Marcellini cr Petri. H. 

Frater Gregor/w de Monte Elparo, tituli SanEïi Augujlini. 

H. Paulus Camillus Sfondratus , tituli SanEla Cacilia, 
ook een van de voorfz generale Inquifiteurs. H. Benedi- 
Elus JnpUnianus, tituli SanEïi Marcelli. H. Jlugujiinus 

‘Cufanus, tituli SanElorum Johannts & Pauli. H. Fran- 

ci feut Maria de Monte, tituli SanEUe Maria ^Ara cali. 

H. OEïavius Poravicinus , tituli SanEïi Alexii. H. Philip- 

pus Sega , tituli SanEïi Onuphrii. H. Hterontmo Mattheo, 
tituli SanEïi Pancratti. H. Flaminius Plattus, tituli San- 

Eïi Clementis. H. Lucius Sajfus, tituli SanEïi Quiritti. H. 

Francrfcus Toledo, tituli SanEla Maria tranfpontina, ook 
een van de voorfz generale Inquifiteurs. Van de Diaco¬ 
nen: Heer Alexander de Monte Alt o , tituli SanEU Lau- 

rentii in IHw.i/KVice-cancelier van de H. R. Kerke. H. 
Afcanius Colonna, tituli SanElorum Cofrr.a & Damiani. 

H. Johannts Amhonius, tituli SanElorum ejuatuor corona- 

lorum. H. Petrus Aldobrandinus, tituli SanEU Nicolai in 
carcere. H. Cinthius, tituli SanEïi Georgii in Velabro. 

Ook aldaer tegenwoordig zijnde , en ftaende eenige 
leer eerweerdige Heeren Prelaten, te weten, Heer Do- 
minicus Tufcus , Biftchop van Tiburten, Gouverneur der 
ftad Romen, en Vice-kamerling: als ook de feer Door¬ 
luchtige Heeren Ambafladeurs der Doorluchtigfte Re- 
publijke van Venetien, en van den Doorluchtigften 
Groot-Hertog van Tofcanen, H. Camillus Burgefïus , 
Auditeur generael der Apoftolife kamer, en Referen¬ 
daris van beyde de Signaturen van onfen Alder-Hey- 
ligften Heere de Paus- H. Bernardinus Cafius, Threfo- 
rier generael van denfelven onfen heyligften Heere de 
Paus, en de Apoftolife kamer. H. Silvius Patriarch 

van Conftaiitinopolen. H. Willem Ertz-Biftchop van 
Ebredun. H Alphonfus Ertz-Biftchop van St. Severin. H. 
Lndwijf Ertz-BiITchop van Kjminxbergen. H. Chrifiof- 

fel Ertz-Biftchop van E^ivenne. H. OEïavius Biftchop 
van F/r» ;. H. F ancifcus Biftchop van Trevife. H.Au- 

denus Biftchop van Caffal. H. CbriJloffU Biftchop van 
Orleans. H. Francrfcus Biftchop van Aïx. H. Amhonius 

Biftchop van Torcdle. H. Francifcus Biftchop van Bal- 

eoregio. H. Petrus Francifcus Biftchop van Caflro novo. 

H.Anftlmus Daudinus, Apoftolife Protonotaris, van het 
getal der Participanten, en fijne Hey ligheids Referen¬ 
daris in beyde Signaturen, en Confulteur van de H. 
Roomfe en Algemeyre Inquifttie. H. Alexandrinus 
Caracctólus. Heer Hieronymus Julianus. H. Maffeus Bar- 
hennus, ook Apoftolife Protonotarifen, en van’t voorfz 
getal der Participanten. H■ Hieronymus Avila, mede 
Referendaris van beyde Signaturen, en A^bbreviateur 
van het minder Park. H. Dionyjius Ratta, mede Refe¬ 
rendaris van beyde Signaturen, en Confulteur der fel- 
ve heylige Inquifttie. Daer benevens ook daer by ftaen¬ 
de d’andere Confulteurs en Officiers van de voorfz 
heylige Roomfe ende algemene Inquifttie, te weten, 
H. Cofmus Angelus Bar geus, Doétor in beyde Rechten, 
Aïïefleur. Mr. Albertus de Florenteola, van d’Ordre der 
Predikers, Commiftarisgenerael. Frater Agapetus Cur- 

teregius de Bergomo, fijn metgefeh H. Julitts Monteren- 

tius, Do&or in beyde Plechten. H. Marcellus Philonar- 

dus, Procureur Fifcael: Ook de Doorluchtigfte Hee¬ 
ren. H. Johannts Amhonius Urfinus, Hertog van St. 

Gemini. H. Fredericus Cafius, Hertog van Acjuafparta. 

H. Jacob Malatefta, Marqu:~ van Monte Jano. H. Pau¬ 

lus Emiltus Cafius, Marqui% van Riany. En daerenb©- 
ven verfcheyden Kamerlingen, Officiers en Huyfdie- 
naers van fijne Heyligheid ; ook vele Huyfdienaers 
der voorfz Heeren Cardinalen, en feer vele andere per- 
fonen in grooten getale. Ook daer by ftaende de Eer¬ 
weerdige Vaders, Penitentiarifen van defelve Bafilica 
van St. Pieter, mitsgaders de Klerken of Meefters der 
Ceremoniën, te weten, H. Paulus Alaleon Moteratenfis, 

en Guido Prevooft. 
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Zijn aldaer voor fijn Heyligheid verfchenen d’Eer- 
weerdige Heeren Jacob Davy, Heer van Perron, 
Raed in den Rade van State , en eerfte Aelmoefe¬ 
nier, en Arnold d'Oflat , Deken van Varen» in de 
Diocefe van Rhodes, Procureurs of gemachtigde van 
Henrikde IV. Alder-Chriftelijkfte Konink van Vrank- 
rijk en Navarre , geleydet van den Eerweerdigen 
Paulus Alaleon, een van de voorfz Ceremonie-Mee- 
fiers, hebbende eèrft driemael op haer knyen geval¬ 
len , en hun nederwerpende voor de voeten van fyn 
Heyligheid , hebben die driemael gekuft , en daer 
bevolen te rugge te gaen , en binnen het gefit der 
voorfz Doorluchtigfte en Eerweerdigfte Heeren Car- 
dinalen , op den benedenften hoek van fijn Heylig- 
heids Throon, op haer knyen leggende ; heeft den 
voorfz Jacob Davy Procureur, met een luyde en hel¬ 
dere ftem , en den voorfz Arnold d’Oflat met een 
fachte ftem , uyt een fchrift datfy elksin handen had¬ 
den , gelefeh het verfoek en bede van den volgenden 
teneur , te weten : 

Alderheyligfte en faligfte Vader , ik Jacob Davy, 
Heer van Perron, Raed in den Rade van State, en 
eerfte Aelmoefenier, een van de Procureurs van Hen- 

rsl{ de IV. Alder-Chriftelijkfte Konink van Vrankrijk 
en Navarre, mitsgaders Arnold d’Oflat, Deken van 
Varen, in de Diocefe van Rhodes, d'ander de Pro¬ 
cureur van den voorfz Konink , mijn metgelel, ge¬ 
lijk van den laftonfer procuratie genoegfaemlijk blijkt 
uyt de opene brieven van den felven Konink 
dewelke volkomelijk overiïen , ik nu exhibere en 
voortbrenge, van defen teneur : Wy Henriks by der 
gratie Godes Konink van Vrankrijk en Navarre, ver¬ 
klaren by defe tegenwoordige , dat &c. en waer 
voor ik in valable forme van rechten belove van ra¬ 
tificatie : verfchijne nederig en ootmoedig voor uwe 
Heyligheid , den waerachtigen Vicaris op der aer- 
den van onfen Heere Jefus Chriflus , en Succeflèur 
van S. Pieter, Prince der Apoftelen, en bidde met 
alle behoorlijke eerbiedinge en ootmoed , dat ge- 
merkt onfen voorfz principael feer groot bérou heeft 
van de fauten , by hem tegen het heylige Gelove, 
die de heylige Catholijkeen Apoftolijke Roomfe ker¬ 
ke houd, leert en predikt, en tegen defelve H. kerke 
Godes, cn defi'elfs rechten en perfonen , niet alieen 
door verkeerdelijk te geloven; maerook door cjuade 
werken bedreven, en bereyd is van defelve voortaen, 
mits den byftand der Goddelijke gratie, hem te ont¬ 
houden, en uweHeyligheids en der EI. kerke gebo¬ 
den te gehoor famen en na te komen , en fulks te 
beloven, waer toe ik in fijnen name, met myn ad- 
jonób ook bereyd ben: ook ingefien verfcheydenan¬ 
dere billijke en wettige oorfaken , uwe Heyligheid 
wel bekent; dat gy u geweerdigt den felven Alder- 
Chriftelijkften Konink H EN RIK,, die al lange in 
Vrankrijk by fckeren Prelaet van ’tfelve Rijk, op het 
advys en toeftemminge van vele andere Prelaten des 
felven Rijks, geabfolveert is, te verlenen uwe hey¬ 
lige zegeninoe en opperfte Abfolutie, van de cenfu- 
ren by hem behaelt , tegens hem verklaert om de 
voorfz fauten , en hem in de gemeenfchap van den 
heyligen Apoftolifen Stoel te ontfangen, en met de¬ 
felve verfoenen op de gebruykelijke maniere der ker¬ 
ke ; prefenterende en belovende alle dwalingen en 
ketterijen, met een oprecht hert en ongeveynft ge¬ 
love af te fweren , en het Catholijke gelove te 6e- 
lijden, na de forme die ons geafiigneert fal werden; 
en alle en yegelijke andere dingen , die van ons en 
onfen principaels wegen volbracht moeten werden, 
ter goeder trouwe te volbrengen , fo wanneer uwe 
Heyligheid en defen H. Stoel dat bevelenfullen. Al¬ 
dus verfoeken nederig en ootmoedelijk , en bidden 
ïnftantelijk en feer inftantelijk, wy voorfz en onder- 
fchreven Procureurs, ik Jacob Davy, Procureur, ik 
Arnold d’Oflat Procureur. 

Welk verfoek en bede gelefen zijnde by den voorfz 
Jacob Davy , heeft den voorfz Arnold met een luy¬ 
de en heldere femme gefeyd , dat hy op defelve 
voege en wijle bad en verfocht , leverende opene 
brieven van Procuratie van den voorfz Alder-Chrifte- 
lijkftenKonink van Vrankrijk, haren principael, ge- 
fchreven in de Franfe tale op pargament, en met de 
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eygen hand des felven Koninks ondertekent, en met 
de aenhanginge van het zegel des Franfen Rijks in ro¬ 
den wafie , gelijk als bleek , voorfien ; en by den 
Doorluchtige Heere Alexander d’Elbene, enden Eer¬ 
weerdigen Heere Claudius le Fevre, Priefter van de 
Diocelè van Mans, en Francoys Joulet , Klerk van 
Parijs, overfien, t’famen met den teneur van defelve 
opene brieven in ’t Latijn overgefet en vertaeltby den 
voorfz Claudius le Fevre, en Louys RivaIdi,Prieiter van 
de Diocefe van Li molm, gelbnd en gantfch, en vry 
van alle fufpitie, van den volgende teneur, te weten : _ 

Wy Hav ik by der Gratie Godes Konink van Vrafik- (Fol.fC.) 
rijk en Navarre, verklaren by defe tegenwoordige, 
dat God belieft hebbende ons hei te te raken en in te 
geven , dat wy ons vereênigen fouden met de Ca¬ 
tholijke Apoftolijke en Roomfe Kerke , wy alle mo¬ 
gelijke middelen gefocht hebben , om daer in aen- 
genomen en ingelijft te werden by de Pielaten der 
kerke, door ordinanfe en gewoonlijke wegen , na 
de heylige decreten en Canonijke Conftitutien : en 
overwegende de blijkelijke perijculen, in dewelke ons 
leven dagelijks ftond, fo om de geftadige oorlogen, 
in dewelke wy noödfakelijk en geftadelijk geoccu- 
peert waren, als om de bofe lagen die onfe vyan- 
den tegen ons leven léyden , hebben ons geadtlref- 
feert aen de Prelaten onfes Rijks , om onfe fo bil¬ 
lijke en heylige begeerte te volbrengen, totd’eere Gc- 
des en fijner gantfche kerke, en tot rufte onfer con- 
fcientie; van welke Prelaten , en van vele Leeraers 
3n de heylige Theologie , onderwefen zijnde in het 
Catholijke Apoftolijke en Ghriftelijke Gelove , en 
gedaen hebbende alle nodige fubmiffien , in fujken 
gevalje vereyfcht en gebruykelijk , en byfonderlijk 
d’af-fweringe van onfe vóorige dwalingen", mits-ga- 
ders onfe belijdeniflè des Geioofs, die wy onverbie- 
kelijk willen behouden en nakomen; hebben van een 
der voorfz Prelaten, met adyijs-der andere, ontfan¬ 
gen d’abfolutie van <le cenfuren en excommunicatien, 
by ons behaelt om onfe voorfz dwalingen ; en niet 
te min hebben de voorfz Prelaten ors geweien aen 
onfen Alder-heyligften Heere de Paus , Opperfte 
Hooft en Herder der Kerke , op dat hy foude ap- 
probereiv ’tgene van hun foude mogen gedaen zijn 
in dat kas van feer dringende r.ood • het welke fon- 
der eenig vertrek'willende na-komen , gelijk ook 
alle andere dingen die ons opgeleyd waren; en niet 
kennende om onfe geftadige occupatien, daer mede 
wy in ons Rijk befich gehouden werden , felfs trek¬ 
ken by fyn Heyligheid, dien wy erkennen voor op¬ 
perfte Herder in de kerke , hebben wy onfen feer 
lieven en wel-beminden Neve den Hertog van Ne- 
vers, vergefelfchapt met den Biflchop van Mans en 
andere Prelaten , dien wy bglaft heboen dat hy van 
onfen ’t wegen en in onfen name uwe Heyligheid fou¬ 
de bidden ons te vergunnen ’t gene foude mogen be¬ 
kenpen ons nodig te zijn, na de voorfz heylige decre¬ 
ten en Canonijke Conftitutien, die ons niet en heeft 
konnen brengen de voldoeninge by ons van fijne rey- 
fe verwacht, om de beletfelen by de gefworen vyan- 
den onfer kror.e daer in gedaen. Nochtans meer en 
meer vertrouwende op de Vaderlijke goedheid van 
fijn Heyligheid , en dat hy eyndlijk gewaer is ge¬ 
worden de bedriegerijen onfer vyanden , die door 
haer valfche perfuafien ons dat goet verachtert heb¬ 
ben, hebben weder op nieus gemaekt, geconftitueert 
en geordonneert, maken, conftitueren en ordonne¬ 
ren by defen , tot onfe fpeciale Procureurs in defen 
dele , de Heere Jacob Davy , genomineert tot hes 
Bifdom van Evreux, Raed in onfen Rade van State, 
en onfen eerften Aelmoefenier , en Arnold d’Oflat, 
Deken van Varen in de Diocefe van Rhodes» en Prieur 
van Bellefin, om in onfen name hun te tranfporteren 
by onfen voorfz Alder-heyligften Vader , hun in alle 
ootmoed te pi efenteren voor de voeten van fijn Hey¬ 
ligheid , te doen onfe verklaringe, proteftatie en ex- 
cufe, op het gene ’t v/elke in onfe aenneminge in de 
Catholijke Apoftolijke en Roomfe Kerke gedaen is; 
hem bidden en verfoeken , dat hy die wil approbe- 
ren en valideren voor fo veel al ’t nodig foude zijn, 
en daer en boven ons te vergunnen fijne Heylige ze- 
geninge , en opperfte abfolutie van de cenfuren by 
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onsbehaelt, entegensons verklaert, om de dwalin¬ 
gen diewy af-gegaen zijn; tot meerder verfekertheid 
en rufte onfer ziele, en tot welidand van dit ons Rijk, 
onder proteftatien en Submiflien in fuiken kas be¬ 
hoorlijk en gebruykelijk; om dewelke in onfen name 
te doen , wy de voorfz onfe Procureurs volle lalt 
en macht geven , met de obligatien en belevingen 
die ’tvan node fal zijn , en in dier forme , als na 
rechten en reden behoort gedaen te werden aen het 
Opperfte Hooft der kerke , en gelijk wy felve hou¬ 
den doen of mogen doen, indien wy daer in perfone 
tegenwoordig waren : belovende ter goeder trouwen 
en in Koninklijken woorde , dat wy voor aenge- 
naem , vaft en bondig fullen houden alle ’t gene by 
onfe voorfz Procureurs of gemachtigden in dit kas, 
en in defe Commifie van onfent wegen , gedaen en 
belooft fal wefen • en dat wy tot voltrekkinge van 
dien alle ’t felve fullen approberen, ratificeren en be¬ 
veiligen , nochte oyt ter contrarien gaen , komen, 
of yetwes doen, in eeniger Wijfie. In oirkonde heb¬ 
ben wy defe tegenwoordige met onfe eygen hand 
ondertekent, en ons zegel daer aen doen hangen, en 
by eenen van onfe Secretarifèn van State doen con- 
trefigneren. Te Fontaine-Bleau den io. May Anno 
1595. Flenry de Neufville. De vooriz afte van Procu¬ 
ratie was en is behoorlijk , wettiglijk en trouwelijk 
uyt het Franfch in ’t Latijn vertaelt; ’tweikwy onder- 
fchreven betuygen. Te Romen den 12. September 
t ^95. LeFevre, Sanger van de kerke van Mans. Ik Louys 

Ryvaldi, Priefter van de Diocefe van Limofin. 
Welkverfoek en bede by den voorfz onfen Alder- 

HeyligftenHeeredePaus gehoort enverftaen zijnde, 
heeft den fielven Alder-Heyligften, fittende als boven, 
aengeïoepen hebbende den name onfies Heeren Jefu 
Chrifti, uytgefproken, gelijk als ftaet in de arireby 
fijn Heyligheids hand ondertekent, die hy gegeven 
en gelevert heeft den voorfz Eerwaerdigen H- Co fi¬ 
rn u's Angelus Eargeus, Clerk der Diocefe van Luca, 
Doétor in beyde rechten, en Afiefieur der H- Inquili- 
tie, om die te lefen en publiceren. Welke acte den 
voorfz H. Cofmus met gebogen knyen ootmoede¬ 
lijk ontfangen heeft; en daer na, gehoorfamende (fo 
’tbetaemt) fijn Heyligheids bevelen, flaende op het 
plat van 't geftoelte aen de flinker-hand van defelve 
fijne Heyligheid, meteen luyde en heldere ftemme, 
ter prefentie van de voorfz Heeren Jacob Davy en 
Arnold d’Ofiat, Procureurs, horende en verftaende, 
gelefen en gepubliceert heeft, zijnde van de onder- 
fchreventeneur, te weten, demons Paus VIII. aen- 
geroepen hebbende den name onfies Heeren en Sa- 
iigmakers Jefu Chrifti, van wiens aenfehijn de rechte 
vonniflèn voortkomen , op den throon der gerech¬ 
tigheid ter vyerfchare fittende , en God alleen voor 
oogen hebbende, geilen ’t gene te fien, en aenmerkt 
’t gene te aenmerken was, decerneren en verklaren 
de pretenfe abfolutie , Hennk de IV. Konink van 
Vrankrijk en Na var re , by fiekeren , fo men feyd, 
Preiaet van Vrankrijk, op ’tadvijs van eenige ande¬ 
re Prelaten des fielven Rijks, of anderfins mede-ge- 
deelt, geweeft te zijn en te weien nul en van geen¬ 
der weerden of kracht , en voor fo vee! als fy met 
der daed voortgegaen is, geannulleert te moeten zijn 
en werden, gelijk wy die annulleren en krachteloos 
maken. Begeren nochtans dat de a&en van Religie, 
anders Catholijken goed, ingevolge van die abfolu¬ 
tie gedaen, die niet dan aen een geabfol veerde en van 
een geabfolveerde hebben konnen gefchieden, krach¬ 
tig, vaft en bondig zijn, gelijk als of hy doe van ons 
geabfolveert waer geweeft: En niet te min om eeni¬ 
ge oorfaken ons gemoed te recht bewegende , de¬ 
cerneren en verklaren wy ook , dat den felven Ko¬ 
nink Hcnrik, die dat r.u lange van ons ootmoedelijk 
begeert en feer inftantelijk verfocht heeft, fal wefen 
en is van alle en yegelijke fententien van groter ex¬ 
communicatie , en andere Kerkelijke Cenfuren en 
ftraffen, die den {'elven Henriks alderhande ketterijen 
aenhangende, en alderhande ketterlijke daden bedrij¬ 
vende of toelatende, of ter occafie van dien op alle 
manieren behaelt heeft, en die hy by den Paus Six~ 

tus de V. Saliger Memorie, onfen voorfaet by fijne 
brieven gegeven y den 9. September Anno 1585. in 

’teerfte jaer fijns Paufdoms , verklaert is behaelt te 
hebben ; hoewel hy al Anno 1572. defelve dwalin¬ 
gen en ketterijen te Parijs afgefworen en verfoeyt 
heeft , en daer na weder tot defelve dwalingen en 
ketterijen vervallen is ; t’abfolveren en bevrijden is, 
en in den fchoot van de heylige Moeder de kerke aen 
te nemen , en tot de mede-delinge der Heylige Sa¬ 
cramenten weder toe te laten , hebbende eerft be¬ 
hoorlijk en wettelijk , en na de Canonijke irtfettin- 
gen, gedaen af-fweringe en vervloekinge van de Cal- 
vmifterije, met alle ketterijen en dwalingen derCal- 
viniften, en van alle en yegelijke andere dwalingen 
en ketterijen, haer tegen de Catholijke Apoftolijke 
en Roomfe kerke verheffen; en belijdenifie van het 

j Heylige Catholijke Gelove , na de wijfie en forme 
die by ons gegeven fal werden, vermits een eedwet- 

i telijk gedaen ; Ook gedaen , vermits gelijkeneed, 
Canonijke belofte , van te ftaen en te gehoorfamen 
de geboden van de H. Moeder de kerke , en die 
hem by ons opgeleyd fullen werden, en die ter goe¬ 
der trouwe te volbrengen, tot lof en prijs van God 
Almachtig , en van fijn heylige kerke. Aldus pro- 
nuntierenwy. H'ppolijtus. 

Welke A&e van pronuntiatie en decreet by den 
voorfz Heere Cofmus, als voorfz is, gelefen zijnde, 
hebben defelve Heeren Jacob en ArnoldProcureurs, 
en uyt dien name des Alder-Chriftelijkften Koninks, 
gefeyd , en elks van hun beyde feyde , dat fy het 
decreet by fijn Heyligheid gegeven , gelefen en ge¬ 
publiceert, verftaen hadden, ent’inhouden van dien 
ootmoedelijk en eerbiedelijk aennamen , en ’t felve 
gehoorfamen en voldoen wilden. En volgens tot 
voltrekkinge van dat decreet, hebben de voorfz Procu¬ 
reurs, in den name als Procureurs als boven, dade¬ 
lijk gefteltenop haer knyen leggende voor fijn Hey¬ 
ligheids geficht op de voorfz plaetfe , en elks van 
hun hebbende in handen een fchrift , vervatende 
d’af-fweringe der ketterijen, belijdenifie van het op¬ 
rechte Gelove, en belofte van de geboden der kerke 
te gehoorfamen, en te volbrengen de bevelen en pe¬ 
nitentiën , die by fyn Heyligheid den Alder-Chrifte¬ 
lijkften Konink haren Principael op-geleyd Ibuden 
werden, en de Heylige Euangelien Godes, die daer 
op een kullen lagen , by hun en by elks van bun 
aengeraekt zijnde, hebben afgefworen, beleden, be¬ 
looft en gefworen, en andere dingen gedaen , ge¬ 
lijk in het voorfz fchrift breder ftaet: welk fchrift fy 
gelefen hebben , en elks van hun gelefen heeft , te 
weten, H. Jacob met een luyde en heldere'ftemme, 
en H. Arnold met een fachte ftemme, inmaniere en 
teneur als volgt, te weten : Ik Jacob Davy, Heer 
van Perron, Raed in den Rade van State, en eerfte 
Aelmoefenier, een van de Procureurs van Henriks de 
IV. Alder-Chriftelijkfte Konink van Vrankrijk en 
Navarre , t’famen met Arnold d’Oflat , Deken van 
Varen in de Diocefe vanRhodes, d’andere Procureur 
des voorfz Koninks mijn adjonét, ootmoedelijk ge- 
ftelt en op mijn knyen leggende voor u onfen Al- 
derheyligfte en Saliglte Heer en Vader in Chrifto, 
Heer Clemens Paus de VIII. de Heylige Euangelien 
Chrifti voor ons leggende, en met onfe eygen han¬ 
den by ons lichamelijk aengeraekt, in den name als 
Procureurs, en met de onderfchreven belofte van ra¬ 
tificatie , erkennende dat niemand kan falig werden 
buy ten ’t Heylige Catholijke Gelove, ’t welk deHeylige 
Catholijke Apoftolijke en Roomfe kerke houd, leerd, 
belijd en predikt, en dat den voorfz Konink Henril•_ on¬ 
fen principalen tegen dat felve feer fwaerlijkgedwaelt 
heeft; by (onder qualijk en verkeerdelijk gevoelende, 
aengaende ’t getal van de Sacramenten der kerke , 
aengaende de Transfubftantiatie des broods en wijns 
in ’t iichaem en bloed Chrifti, aengaende de tegen¬ 
woordigheid des lichaems en bloeds Chrifti in de Eu- 
chariftie , aengaende d’opperfte macht en autoriteyt 
van de Paus van Romen in de gantfche kerke; aen¬ 
gaende ’tVagevyer der zielen , en de voor-beden 
voor defelve ; aengaende de vereeringe en aenroepinge 
der Heyligen, en aengaende der felver Reliquien en der 
Heyliger beelden vereeringe, en eyndlijk omhelfèn- 
de de godlofe en verfoeyelije Calvinifterije, met alle 
de dwalingen en ketterijen van dien , en in defelve 
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dwalingen en ketterijen, en in de gehele Calvinifterije 
van fijn jeugs aen, ook na d’abfolutie hem van uwen 
broeder Paus Gregorius den 13. uwe Heyligheids 
Voorfaet, hem daer op verleent, vol hardende en blij¬ 
vende , en de voorfz dwalingen en ketterijen met der 
herten, gemoede, woorden en daden felve, vaftelijk 
gelovende, er. hartnekkelijk aenhangende : En eyn- 
delijk Anno 1593- door ingevinge der Goddelijke ge¬ 
nade , en werkjnge van de oneyndlijke barmhertigheid 
Chrifti onfes Gods en Saligmakers , is defelve Konink 
Hennl^van alle en yegelijke fodanige dwalingen en ket¬ 
terijen van herten te rechte gekomen en afgegaen. Van 
welken tijd af en te voren, hy dikmaels ootmoedelijk 
verfocht en aengehouden heeft, van de voorfz dwalin¬ 
gen en ketterijen, en van alderhande fententien en cen- 
furen, daerom behaelt en verklaert, geabfolveert te 
zijn, en in den fchoot van de heylige Moeder de Kerke 
ontfangen, en der Heyliger Sacramenten wederdeel¬ 
achtig gemaekt te werden. En alfo hy te dien efte&e 
onder anderen gehouden isde voorfz dwalingen en ket¬ 
terijen , en alle andere af te fweren en verroeyen, en 
het Catho'lijke Gelove te belijden: Derhalven ik Jacob, 
Procureur als boven, met den voorfz Arnold mijn met- 
gefel, en in den name als Procureurs voorfz, en met 
de onderfchreven belofte van ratificatie , willende 
de H. Kerke en uwe Heyligheid (fo’tbetaemt) vol¬ 
doen , met oprechter herten en ongeveynfden gelove, 
verfwere, verfoeye en vervloeke , alle en yegelijke 
ketterijen en dwalingen voorfz, en de Calvinifterije, 
met alle defTelfs dwalingen en ketterijen : mitfgaders 
alleen alderhande andere dwalingen en ketterijen der 
Seden , die haer in eeniger wijfe opwerpen tegen 
het Heylige, rechtfinnige en Catholijke Gelove, ’t welk 
de HeyligeCatholijkeen Apoftolijke Roomfe Kerke 
houd j leert en predikt. En onder den fel ven Eed, met 
den fel ven Arnold mijn metgefel, belove ik en toefeg- 
ge, dat den felven Konink Henriks onfen Principael, 
voortaen de voorfz dwalingen en ketterijen, nochte 
ook eenige andere ketterije of dwalingen niet en fal ge¬ 
loven , nochte defelve aenhangen, nochte de voorfz 
of eenige andere ketterlijke daden bedrijven of doen, 
nochte voortaen de ketters hulpe, byftand, raed of 
gunfte, aengaende haer ketterijen en dwalingen, of 
ter occafie van dien, gunnen of bewijlèn, nochte van 
andere doen gunnen of bewijfen. Én daer beneven 
fwere ik met den felven mijn metgefel, dat den felven 
Konink Henri^ metGodeshulp, fal onderhouden de 
penitentiën hem van uwe Heyligheid op te leggen, en 
de bevelen van defen Heyligen Apoftolifên ftoel gaerne 
gehoorfamen. 

Daer-en-boven ik Jacob Procureur voorfz, met den 
voorfz Arnold mijn metgefel, tot beveftinge enver- 
fterkinge van ’t gene voorfz is, en. tot meerder uyt- 
drukkinge en verklaringe van den oprechten wille en 
Catholijke Gelove van den voorfz Konink Henriks on¬ 
fen Principalen, doe en verklareexprefl'elijkd’onder- 
fchreven belijdenifïe van het Heylige Catholijke en 
rechtfinnige Gelove ; v/aer voor ik infgelijks belove 
van ratificatie, als beneden. Ik gelove en beiijde vafte¬ 
lijk alles, en elks dat begrepen is in de Artijkulen des 
Geloofs, die de Heylige Roomfe Kerke gebruykt; te 
weten , ik gelove in eenen God Vader Almachtig, 
Schepper des Hemels en der Aerde, van alle hetfien- 
lijke en onfienlijke, en in eenen Heere Jefus Chriftus, 
Gods eenig-geboren Sone, en van den Vader geboren 
voor alle eeuwen, God van God , Licht van Licht, 
waerachtig God van waerachtig God, geboren niet ge- 
fchapen, eens wefens met den Vader, door welken al¬ 
les gemaekt is : Die om ons menfchen, en om onfer 
faligheid van den Hemel gedaelt is, en in denvleefche 
geopenbaert van den Heyligen Geeft uyt de Maget 
Maria, en menfch geworden. Is ook voor ons gekruyft 
onder PontiusPilatus, heeft geleden, en is begraven : 
en is ten derden dage weder verrefen na de Schrifture; 
en opgevaren ten Hemel : fit ter rechterhand des Va¬ 
ders. En fal wederkomen met glorie, te oordelen de 
levende en de doden : wiens Rijk geen eynde fal heb¬ 
ben. En in den Heyligen Geeft den Heere en Levendig- 
maker, die uyt den Vader en Sone voortkomt : E>ie 
t’famen met den Vader en Soon aengebeden, en t’ha¬ 
men geglonficeert word : Die door de Propheten ge- 
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fproken heeft. En een Heylige Catholijke en Apofto¬ 
lijke Kerke. Ik beiijde eenen Doop tot vergiffemftè der 
fonden : En verwachte de weder-opftandinge der do¬ 
den , en het leven der toekomende eeuwen, Amen. 
Ik admittere feer vaftelijk en omhelfe de Apoftolijke 
en Kerkelijke Traditien, en d’andere obfervatien en 
inftellinge der felve Kerke. Item, ik admittere de hey¬ 
lige Schrift, dien de Heylige Moeder de Kerke, de¬ 
welke toeftaet te oordelen van den rechten fin en uyt- 
legginge der heylige Schriften , gehouden heeft en 
houd j en fal die noyt anders nemen of uy tleggen, dan 
na de eendrachtige t’famenftemminge der Vaderen. Ik 
beiijde ook datter waerachtelijk en eygentlijk zijn fe- 
ven Sacramenten der nieuwe Wet van onfen EIeere Je¬ 
fus Chriftus ingeftelt, en tot de faligheid des menfche- 
lijken geftachts , hoewel niet alle eenen yegelijken no¬ 
dig, te weten, den Doop, ’t Vormfel , d’Euchari- 
ftie, de Penitentie, ’t laetfte Olyfel, d'Ordreenhet 
Huwelijk; en dat die gratie confereren : en dat van 
defelve den Doop, ’t Vormfel en’t Olyfel niet fonder 
facrilegie geïtereert konnen werden. Ik neme ook aen, 
en late toe de aengenomen en geapprobeerde Ceremo¬ 
niën der Catholijke Kerke, in de folemnele bedieninge 
van alle de voorfz Sacramenten. Alle ’t gene van d’Erf- 
fonde en van de Juftificatie in ’t heylige Synode van 
Trentenbefiotenen verklaert is, omhelfe en neme ik 
aen. Beiijde mede dat Gode in de Mifi'e geoffert werd 
een waerachtig, eygentlijk en verlbenende Sacrificie, 
voor de levende en de doode, en dat in het Alderhey- 
ligfte Sacrament der Euchariftiewaerachtelijk, dade¬ 
lijk en wefentlijk is, het lichaem en bloed, mitfgaders 
de ziele en Godheid van or.fen Heere Jefus Chriftus, en (Fol. 92.) 
datter veranderinge gefchiet van de gehele fubftantie 
des Broods, in’t lichaem, en van de gehele fubftantie 
des Wijns, in ’t bloed : Welke veranderinge de Ca¬ 
tholijke Kerke Trans-fubftantiatie noemt. ïkbekenne 
ook dat onder eene fpecie alleen, den gehelen en gan- 
fchen Chriftus, en het waerachtig Sacrament, geno¬ 
ten word. Ik houde vaftelijk datter een Vage-vyer is, 
en dat de zielen, die daer in zijn , door de voorbeden 
der gelovigen geholpen werden. Van gelijken dat de 
Heyligen met Chrifto regerende, vereert en aengeroe- 
pen moeten werden, en dat fy Gode voor ons gebeden 
offeren, en dat haer Reliquien moeten geëert werden. 
Ik houde feer vaftelijk, dat de Beelden Chriftiender 
Heylige Maget , altoos , gelijk mede der anderen 
Heyligen, moeten gehóuden en defelve behoorlijke 
eere en veneratie aengedaen werden. Ik verfekere ook, 
dat de macht der Afiaten van Chrifto in de Kerke gela¬ 
ten is, en dat der fél ver gebruyk den Chriftenen op het 
hoogfte heylfaem is. De Eleylige Catholijke en Apo¬ 
ftolijke Roomfe Kerke, erkenne ik voor de Moeder¬ 
en Meefterflè van alle d’andere Kerken ; en den Paus 
der Ifoomfe Kerke, Succeflèur vanSt. Pieter, Prince 
derApoftelen, en Stadhouder van Jefus Chriftus, be¬ 
love en fwere ik ware gehoorfaemheid, gelijk d’ande¬ 
re Catholijke en Alder-Chriftelijkfte Koningen van 
Vrankrijk, fijne Voorfaten, hem bewefen hebben : 
En alle ’t gene meer van de Eleylige Canons en algeme¬ 
ne Conciliën, en byfonderlijk van het Heylige Synode 
van Trenten voortgekomen , befioten en verklaert is, 
ontfange en beiijde ik ontwijfelijk; en alles wat daer 
tegenis, en alderhande ketterijen van de Kerke ver¬ 
doemt , verworpen en vervloekt; verdoeme, verwer- 
pe en vervloeke ik van gelijken. En dit Catholijke Ge¬ 
love, ’t welke ik gewilliglijk in den name als Procu¬ 
reur van de voorfz Konink Hcnril^, als boven, altans 
beiijde en waerachtelijk houde, ’t felve belove en fwe¬ 
re ik Jacob Davy, Procureur voorfz, t’famen met den 
voorfz Arnold mijn metgefel, in den name als boven, 
geheel en ongefchent, tot den uytterften adem mijns 
levens toe feer volftandelijk, metGodeshulp, te be¬ 
houden en belijden; en mits gelijken Eed belove ik, 
dat defqlve Konink Efem7j.de tegenwoordige af-fwe- 
ringe der dwalingen en ketterijen, en belijdenifïe des 
Catholijken Geloofs, en alle ’t genedaer in vervat is, 
fuffifantelijk en wettelijk fal ratificeren, tot alle tijden 
dat het hem by uwe Heyligheid en defen Heyligen 
ftoel fal bevolen werden, en open brieven van defelve 
ratificatie , of een publijk inftrument, in autentyke 
forme, aen defelve uwe Heyligheid en defen heyligen 
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ftoel, fonder eenig marren , dadelijk en effeófcuelijk 
overfenden. So wil ons , en den voorfz Konink Hen- 

ril^, God helpen , en dele heylige Euangelien Co¬ 
des. Ik Jacob Procureur voorfz , en in den voorfz 
name als Procureur, hebbe alfo afgefworen, verfoeyt 
en vervloekt, en hebbe beleden, toegefeyd, belooft 
en gefworen refpe&ive, en dit tegenwoordige fchrift 
van af-fwennge , belijdeniflë des Geloofs, belofte en 
eed met mijn eygen hand ondertekent , t’famenmet 
den onderfchreven Heer Arnold mijn metgefel. Ik 
Ar nol d d’Oflat, Procureur voorfz, en in den voorfz 
name als Procureur, hebbe alfo afgefworen, verfoeyt 
en vervloekt, en hebbe beleden, toegefeyd , belooft 
en gefworen refpeftive, en het tegenwoordige fchrift 
van affweringe, belijdenifië des Geloofs, belofte en 
eed met myn eygen hand ondertekent, t’famen met 
den voorfz Heer Jacob Dayy mijn metgefel. 

En ten eynde gekomen zy nde, heeft elks der voorfz 
Heeren Procureurs , met haer handen de heylige 
Euangelien Gods rakende , met een luyde en heldere 
ftemme, gelefen en uytgefproken die woorden: So 
moet ons, en den voorfz Konink Hantlf, God en de 
heylige Euangelien Gods helpen. En op defelve ma- 
niqre heeft elks van hun gelefen de woorden der on- 
derfchrijvinge, met elks haer eygen hand refpeófcive- 
iijk gedaen, te weten, Heer jacob Davyin der voe¬ 
gen als volgt : 

Ik Jacob Davy, Procureur voorfz, en in den voorfz 
name als Procureur, hebbe alfo afgefworen, verfoeyt 
en vervloekt, en hebbe beleden, toegefeyt, belooft 
en gefworen refpective, en dit tegenwoordige fchrift 
van affweringe, belydeniilë des geloofs, belofte en 
eed met mijn eygen hand ondertekent , famen met 
den Heere Arnold mijn metgefel. En Fleer Arnold 
in defer voegen , te weten: Ik Arnold d’Oflat, Pro¬ 
cureur voorïz , en in den voorfz name als Procureur, 
hebbe alfo afgefworen , verfoeyt en vervloekt, en 
hebbe beleden , toegefeyd, belooft en gefworen re¬ 
fpedive , en het tegenwoordige fchrift van af-fwe- 
ringe , belijdeniflë des Geloofs, belofte en eed met 
mijn eygen hand ondertekent, t Tarnen met den voorfz 
Heer Jacob Davy > mijn metgefel. En elks van hun- 
luyden de voorfz Fleylige Euangelien Gods weder¬ 
om aengeraekt en gekuli hebbende , heeft gefwo- 
rep. 

Welke voorfz af-fweringe der ketterijen, belijde¬ 
nifië des Geloofs * belofte en eed, en. andere voorfz 
dingen, wettelijk gedaen zijnde ■> heeft den voorfz 
onfen Alder-heyligften Heere de Paus , den fëlven 
Konink, hoewel abfent zijnde, en voor hem en in 
fijnen name de voorfz Heeren Procureurs Jacob en 
Arnold, aldaer tegenwoordig, en voor fijn heylig- 
heid blijvende op haer knyen leggen, en horende en 
verftaende, opgeleyd de penitentiën en bevelen, by 
den voorfz Alder-Chriftelijkften Konink Henril'i te 
volbrengen, en gefchreven op een fchrift van teneur 
als onder: welk fchrift den voorfz onfen Alder-hey¬ 
ligften Heere de Paus gegeven en gelevert heeft den 
voorfz Eerweerdigen Fleere Cofmus Angelus , om 
dat' te leien en te publiceren : welke H. Cofmus het 
felve fchrift met gebogen knyen eerbiedelijk na hem 
genomen heeft ; en daer na ftaende op 't plat van 
'tgeftoelte, als boven, aen fijn Fleyligheids fiinker- 
hand , heeft ’t felve fchrift met een klare en heldere 
ftemme, van woord tot woord, gelefen en gepubli- 
ceert, zijnde van oefen inhoud, te weten: 

C L E M E N S Paus de VIII. bevelen onfen lief- 
ften Sor.e in Chrifto Hennlt de IV. Alder-Chriftelijk- 
fte Kenink van Vrankrijk en Navarre, en u luyden 
Jacob Davy, en Arnold d’Gflat, fijn Procureurs, en 
in lijnen name: Dat den vobrfz Konink Henril^d’oef- 

fening van de Catholijke Religie in ’tPrinfdom van 
Bearn , &c. volgen voorts alle d’andere Artijculen, 
gelijk als fy boven geftelt zyn ; en in 't eynde daer 
aen dele claufe: Wy Procureurs onderfchreven , in 
den name als Procureurs van den voorfz Alder- Chri- 
ftelijkften Konink onfen principael , ontfangen -en 
accepteren? ootmoedelijk en met een dankbaer her- 
te, alle en yegelijke bevelen en penitentiën, by uwe 
Heyligheid den Alder-Chriftelijkften Konink onfen 
principael , en ons in den naem als Procureurs op- 
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geleyd , en beloven en fweren andermael , defelve, 
met Godes gratie , t’onderhouden , en ter goeder 
trouwe te volbrengen; ook achtervolgende d’andere 
beloften by ons gedaen. 

Welk fchrift van penitentiën en bevelen by den 
voorfz FF Cofmus gelefen-, en by de voorfz Heeren 
's Koninks Procureurs (gelijk fy gefeyd en verfekert 
hebben) wel verftaen zijnde, hebben de voorfz Hee¬ 
ren Procureurs, te weten, eerft H. Jacob, meteen 
luyde en heldere ftemme gelefen de acceptatie der 
voorlz bevelen en penitentiën, met des felven Jacobs 
eygen hand gefchreven en ondertekent achter aen het 
fchrift van de oplegginge der lëlver penitentiën, in der 
voegen als volgt, te weten : Wy Procureurs onder¬ 
fchreven, in den name als Procureurs van den voorfz 
Alder-Chriftelijkften Konink onfen principael , ont¬ 
fangen en accepteren ootmoedelijk, en met een dank¬ 
baer herte, alle en yegelijke bevelen en penitentiën, 
by uwe Fleyligheid den Alder-Chriftelijkften Konink 
onfen principael, en ons in den naem als Procureurs, 
opgeleyd, en beloven en fweren andermael, defelve, 
met Godes gratie, t’onderhouden, en ter goeder trou¬ 
we te volbrengen, ook achtervolgende d’andere be¬ 
loften by ons gedaen. Ik Jacob Davy, ’s Koninks Pro¬ 
cureur en Ambaffadeur. En ftrax daer na heeft den 
anderen Procureur, Heer Arnold , ook met een luy¬ 
de en heldere ftemme gelefen ’t felve fchrift van acce¬ 
ptatie , gefchreven met de eygen hand van de voorfz 
Heere Jacob fyn metgefel , en ondertekent met de 
eygen hand van den felven Heer Arnold , van den 
onderfchreven teneur , te weten ( volgt weder het 
felve als boven.) Ik Arnold Oflat , Procureur. En 
de voorfz penitentiën en bevelen ootmoedelijk ont- 
fangende en accepterende , hebben belooft, en elks 
van hun heeft belooft, blyvende ook by alle andere 
beloften by hun aen fijn Fleyligheid en den heyli- 
gen Apoftolijken ftoel gedaen j dat den voorfz Al¬ 
der-Chriftelijkften Konink haer principael , defelve 
penitentiën en bevelen , met Gods huip, lal na-ko- (F0I93. 
men en ter goeder trouwen Volbrengen , en alfo de 
heylige Euangelien Gods, die voor hun lagen, aen- 
rakende, hebben fy weder gefworen. 

JT welk volbracht zijnde, defelve Heeren Jacob en 
Arnold Procureurs ter aerden vallende, voor de voe¬ 
ten van fyn Heyligheid , op ’t plat van liet Paufe- 
lijke geftoelte, en nakomende de Ceremoniën in fulks 
gebruykelijk , terwijlen dat de Sangers fongen den 
Pfalm Mifcrere mi Deus > is den voorfz onfen Heere 
de Paus opgeftaen, en heeft opgefeyd het Kyrie Elei- 

fon 5 enderefte, gelijk’tftaet in’t Pontificael, onder 
deRubrijke, Ordo cxcornmunicandi & abfolvendi. Het 
welk opgefeyd hebbende , heeft hy fich weder op 
fijnThroon neder-gefet, en den voorfz Konink Hen- 

rik , hoewel abfent zijnde , en de voorfz Jacob en 
Arnold fyn Procureurs , daer tegenwoordig , en in 
den voorfz name als Procureurs, van alle fententien 
van groter excommunicatie en andere , Kerkelijke 
Cenfuren en ftraften, die den felven Konink HenrilA 
de ketteryen aenhangende, en verfcheyden ketterlijke 
daden bedrijvende of toelatende , of ter occafie van 
dien behaelt heeft ? en welke hy by Sixtus V. Paus Ia- ' 
liger memorie , fijn voorfaet, by fijn brieven gege¬ 
ven den 9.September 1585. in’teerftejaer vandeflèl- 
ven Sixti Paufdom, welkers brieven, teneur en in¬ 
houd den felven onlën Alder-heyligften Heere de Paus 
heeft gewilt en wil dat gehouden werden, als oflë hier 
van woorde tot woorde uytgedrukt en geinfereert 
waren? Ib datfë, indien ’t van node waer , uytge¬ 
drukt en ingefereert mogen werden, hy wel eerver- 
klaert is behaelt te hebben, hoewel hy Anno 1372. 
defelve dwalingen en ketterijen te Parijs afgefwo¬ 
ren en gedetefteert heeft, en daer na weder tot de¬ 
felve dwalingen en ketterijen vervallen is; geabfol- 
veeit en bevrijd , en in den fchoot van de heylige 
moeder de Kerk ontfangen , en d’uytreykinge der 
Sacramenten weder deelachtig gemaekt, in der for~ 
me die in de Kerke gebruyklijk is ? tot lof en 
prijs des Almachtigen Gods , en fijner heyliger 
Kerke. 

En vervolgens heeft den voorfz onfen Alder-heylig¬ 
ften Heere de Paus den voorfz doorl.en eerwaerdigften 
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Heer Julius Antbtnm Sanfererin, Cardinael, groot 
Penitentiaris , bevolen en belaft , dat hy de voorfz 
Heeren Procureurs Jacob en Arnold , in de Bafilica 
van S. Pieter (gelijk de maniereis) na de wijfe van de 
H. Roomfe Kerk, foude leyden. 

Op alle welke en yegelijke voorfz dingen , den 
Heere Johannes Jacobus Nerettus, Procureur Fifcael 
van onfen Alder-heyligften Heere den Paus, en de 
Apoftolijke kamer, met luyder ftemme begeert heeft 
met defe woorden, te weten : En ik Johannes Jacobus 
Nerettus, Procureur Generael van onfen Alder-heylig¬ 
ften Heere den Paus en de Apoftolijke kamer, bege- 
re op u luyden alle Apoftolijke Protonotarifen , Secre- 
tarifen en Notarifen , alle die hier in tegenwoordig 
zijt , dat gylieden van’t voorfz verfoek en bede , by 
de voornoemde Procureurs van Henriks Konink var, 
Vrankrijk gedaen, van het Decreet by onfen Alder- 
heyligften Heere de Paus daer op gegeven, van de 
af-fweringe der ketteryen , belydemfte des rechtfin- 
nigenGeloofs, en belofte van de Geboden der Kerke 
na te komen , by de voorfz Procureurs gedaen , van 
de bevelen en penitentiën by den voorfz onfen Alder- 
heyligften Heere de Paus opgeleyd , en der fel ver 
bevelen en penitentiën, acceptatie en ablolutie , en 
d’andere dingen , tot eeuwige gedachteniffe dei 
fake, een of meer, publijk of publijke , inftrument 
of inftrumenten te maken. En van gelijken heeft den 
Eerwaerdigen Hqer Martellus Pbilonodus , Procureur 
Fifcael van de heylige Roomfe en algemene Inquifi- 
tie, op defe wijle begeert , te weten : En ik AH; - 
cellus Pbilonardw > Procureur Fifcael van de heylige 
Roomfe en algemene Inquifitie , begeere op u 1. 
Procureurs al t’lamen van gelijken op de voorfz din¬ 
gen : En in ’t lpeciael is op my Notaris publijk on- 
derfchreven begeert , t’famen met de onderfchreven 
getuygen. En°ten laetften heeft defelve onfen Al¬ 
der-heyligften Heere de Paus , hebbende een teken 
des kruyfen gemaekt , defelve Heeren Procureurs 
Jacob en Arnold , en alle de Byftanders en bywe- 
fende gezegent , defelve Procureurs weder tot het 
kullen der falige voeten tcegelaten, en daer naweg- 
gegaen. 

Dit is gefchiet te Romen, in de galderije van St. Pie- 
ters Bafilica voornoemt ,in den Jai e, Indi&ie, maeud , 
dag en Paufdom voorfz , a’daer tegenwoordig zijn¬ 
de defe onderfchrevene, te weten ■> den Eerwaerdigen 
Vader HeerAnfelmus Dandinus, den Eerwaerdigen 
Vader D. Ratta, den Eerwaerd'gen Vader Meefter Al- 
bertus Tragagliola de Florentiola, den Eerwaerdigen 
broeder Agapitus Gurteregius,den Eerwaerdigen H ee- 
re Julius Monterentius voorfz, getuygen met my No¬ 
taris fpecialijk tot het voorfz geadhibeert en verfocht. 
En ik Flaminiw Adrianus de Monte &w£?e,pïib)ijk Klerk 
vandeDiocefevanFirmi, door Apoftolijke au^ori: yt 
in de griffie van de Schrijvers des RoOmfchen Hofs op- 
gefchreven, en Notaris van het officie der heylige 
Roomfe en algemene Inquifitie, van de heylige Apo¬ 
ftolijke ftoel fpecialijk gedeputeert;a!fo ik van de voorfz 
comparitie, verfoek, bede en inftantie der voorfz Hee¬ 
ren Procureurs van Htnrik de IV. Alder-Chrifcelijkfte 
Konink van Vrankrijk enNavarre, van’t decreet van 
onfen Alder-heyligften Heere de Paus, vandeaf-fwe- 
ringen der ketteryen en dwalingen, en belijdeniflè van 
het Catholijke en rechtfinnige Gelove, en belofte van 
na te komen en onderhouden de Geboden van de hey¬ 
lige Roomfe Catholijke Kerke, en van onfen Alder- 
heyligfte Heere de Paus, by de voorfz Heeren Pro¬ 
cureurs gedaen; mitfgaders van de bevelen en peni¬ 
tentiën by den voorfz onfen Alder-heyligfte Heere 
de Paus opgeleyd, en van der felver bevelen en pe¬ 
nitentiën , acceptatie en abfolutie; en van alle en ye¬ 
gelijke voorfz dingen, t’famen rnet de voorfz getuy¬ 
gen prefent zijnde, verfocht ben, en alle ’t fel veen 
elks van dien in aentekeninge genomen hebbe : Daer- 
om heb ik dit tegenwoordig publijk inftrument, (by 
de hand van een ander , maer my nochtans getrou¬ 
wen gefchreven) onderfchreven en gepubliceert, en 
in dele publijke en autentijke forme gebracht, en 
het teken, ’t welk ik in fulks gebruyke , daerbyge- 
ftelt , en met d’aenhanginge des zegels van het 
voorfz heylige officie, ’t welk het in fulks gebruykt, 

tot eeuwige gedachteniffe der fake , tot oirkond van 
’t gene voorfz is, daer toe verfocht zijnde. 

ï|tec na bolftt nu bc Stille biebe $au$€Iemcnö 
bc acfttitc / ben booznoemben ^Ibec-Cbnftelnhfïcn 
Honuffi ï^ennfc ben iv. Jftonmlt ban ©lanfcryft en 
jfafosxxtt banbefe Abfolutie bevlcent beeft. 

CL E M E N S, knecht der knechten Gods , onfen Stille ban 
liefften Sone in Chrifto , Henrik Alder-Chrifte- 

hjKfte Konink van Vrankrijk en Navarre, faligheid paugglU* 
en Apoftolijke zegeninge- Aenfchouwende in uwenaeng te 
bekeringe de overvloedigheid der Goddelijke gratie, 
en met de oogen onfes verftants aenfiende , hoe dat junlirau 
gy uyt de leer dikke duyfterniflen der dwalingen en 
ketterijen, en als uyteen afgrond deronheylen, tot^trui!löï 
het licht der Catholijke waerheid , de rechterhand 
des Heeren krachtelijk werkende, geraekt zijt, zijn 
wy door verbaeftheid en verwonderinge bedwongen 
met den Apoftel uyt te roepen : O diepte van de 
rijkdommen der wijffieid en wetenfehap Godes, hoe 
onbegrijpelijk zijn hjne oordelen , en onervindelijk 
lijne wegen ! En voorwaer gy behoort felfs dikmael 
te denken, gelijk wy achten dat gy doet, hoegro- 
ce dingen God u gedaen heeft, ciie u feer verre van 
de weg der faligheid afdwalende , en dood in fon- 
den , levendig gemaekt heeft in Chrifto, en door 
eene heyllame penitentie, en d’autoriteyt van defen 
heyligen Apoftolijke ftoel, wedergebracht tot d’au¬ 
toriteyt der Kerke ; uyt welke gedachte met recht 
dat voigt, dat gy verftaet en belijdet tot Godes ee- 
re , hoe leer gy gehouden zijt aen den Vader der 
Oarml .ertigheden, die u niet tot den laetften toe ver¬ 
baten heelt , die het ftenen herte van u heeft geno¬ 
men , en u een vlefchen herte gegeven, op dat gy foud 
afleggen den ouden meiiiche', na de confervatTe uwer 
dwaünge. Belijdet ook hoe feer gy gehouden zijt 
aen de H. Catholijke Apoftolijke Roomfe Kerke, 
uwe, en aller gelovigen Moeder, dewelke vergeten¬ 
de veel ongelijks, ’t welk fy wel eer van u geledenlieeft, 
u hare moederlijke borlren en fchoot der liefde we¬ 
der heeft geopent, u weder in Chrifto gebaert, onder 
hare lieve kinderen getelt, en met fonderlinge blijd- 
fchap, gekroont met glorie en eere. Want^daer na 
heeft de god falige Moeder gewenfcht, die u tot ha¬ 
re omhe'imgennodigde, die geftadelijk voorn bad, 
enoveruwegeeftehjke dood met vele tranen feer bit¬ 
teren rou bedreet. Want doe fyu meteen rechtveer- 
dig oordeel van haer lichaem atfonderde, dede fy dat 
met groot gevoelen van fmerte en weedom haerder In¬ 
gewanden , gelijk Sixtus de V. Paus, faliger gedachte- 
nifle, onfen Voorfaet, dat publijkelijk betuygt heeft 
by fijne brieven, die hy der 9. Septemb. in ’t eerfte jaer 
fijns Paufdoms tegen u uytgegeven heeft. Want daer 
heeft hy met duy delijke woorden uytgedrukt, dat het 
hem grotelijks fmertede, dat hy volgens fy n ampt, ge¬ 
dwongen was het fweert der wrake tegens u te ge- 
bruyken. Maer fo veel te bitterder alsdegeheugenifle 
v an dien voorleden tijt is,fo genoeglijk is nu ’t gevoelen (FoI94) 
van uwe wederkomfte en bekeringe. Want wy danken 
God uyt’tbinnenfte onfes herten, die defe fonderlinge 
vreugde voor de Catholijke Kerke,tot op den tijd onfes 
Pauldoms bewaert heeft, en onfer ootmoedigheid ver¬ 
gunt , oat wy u in defelve Catholijke Kerke, na hetaf- 
Iweren van de dwalingen des godlofen Calvini, en’t ver¬ 
doemen van alle ketteryen, en na de belydeniffe des Ca- 
tholijkenGeloofsbehoorlijk gedaen, hemel en aerde 
verheugt zijnde, fouden wedeibrengen : waernawy 
altoos feer vuriglijk gewenfcht hebben van dien dag 
aen , dat de difpofitie der Godlijke voorfichtigheid 
ons, hoewel onverdient en fwak, aen het roer der 
algemene Kerke heeft doen fitten, en over fyne Ge¬ 
meente geftelt. Ons bewogen die fo langdurige on- 
eenigheden en jammeren van dat feer Edele Franfe 
Rijk, en de veelvoudige ongevallen van de refte der 
Chriftenheid, die voor dat Rijk, eertyds feer bloe- 
yende, en nu ten hoogften geplaegt, en om de inwen¬ 
dige tweedrachten van een gefcheurt en verfwaktj 
veel fwaerder waren en tot groter perykelen gedyden , 
door dien fuik een groot en treffelijk deel van het 
Lichaem der Chnftenheyd , niet fonder een grote 
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mijne der andere gedeelten en konde ter aerden vallen : 
‘t welke gelijk het altoos droevig en ellendig wefen 
fonde, allo foudet altans feer bêklaeglijk zijn » nu de 
Kerke Codes van de ketters en Turken»eeuwige vyan- 
den des Chriftelijken naems, feer hardelijk beftormt 
word. Want wy en houden niet op met vele tranen dag 
en nacht te gaen tot den Throon der Goddelijke 
barnihertighëid, en hebben door onfe vermaninge te 
wege gebracht, dat’t felve van de godvruchtige Ca- 
tholijken en knechten Godes gefchiede, op dat hy, 
die rijk is in genade, door veler gebeden verfoent zijn¬ 
de, dat treffelijke Rijk, den vrede en geruft heid fou- 
dewedergeven» en daer over ftellen eenenrechtAl- 
der-Chriftelijkften , rechten Soon der Catholijke 
Roomfe Kerke, dien een yeder mocht erkennen en 
volgen. OndertulTchen verhoorde den goedertieren 
God onfe gebeden, hoewel dat noch niet uytterlijk 
bleek : want hy vermurwede allenxkens u hert, en 
difponeerdedat fo, dat d’oucle hardigheid verbroken 
zijnde, Godes gratie in u hert door den H. Geeft ver- 
fpreyt wierd. Hy u dan verwekkende, hebt gy begon¬ 
nen na de Catholijke waerheid, die gy te voren ver- 
ftiet, luft te krijgen, en bequame meefters te foeken, 
en tot u toe te laten die u die leren fouden : en als het 
fcheen dat gy nu tamelijk onderwefen waert, en de ket¬ 
terijen deftrueerde» en beli jdet dat gy ’t Catholijke ge- 
loveomhelft, zijtgy van eenige Prelaten (doch met de- 
fe conditie, dat gy aen den Apoftelijken ftoel foud len¬ 
den, en des felfs bevelen ootmoedelijk ontfangen) geab- 
folveert, en van defelve tot de gemeenfehap der kerke 
aengenomen. ’T welke hoewel’t al te haeftelijk, en 
niet ter degen noch behoorlijk gefchied was, allo fon- 
.der onfe en defes heyligen ftoels autoriteyt»defelve ab- 
folutie t’eenemael onkrachtig en van onweerden was; 
nochtans waren wy verblijd in den Heere, dat den tijd 
van uwe gewenfchte bekeringe als den morgen-root 
fcheen aen te breken, en verhoopten dat’t felve met 
liulpe der hemelfe gratie, foude toenemen tot den vol¬ 
komen dag toe. Gy hebt dan met ons gehandeltdoor 
brieven en gefanten, dat wy u in gemeenfehap en gratie 
aennemen fouden, en hebt te dier oorfake aen ons ge- 
ibnden onfen beminden Sone Pieter Gondy Cardinael, 
daer na onfen beminden Soon den Marquiz van Pifany, 
doe ten laetften Louys Hertoge van Ne vers» een Prin- 
ce, niet alleen door den luyfter van fijn ftam ; maer ook 
met allerley deugt en godfaligheid verderf, en ons om 
Vele oorfaken lieftallig. En hoewel wy met de hoogfte 
vurigheid des gemoeds na uwe wedérkömfte tot de Ca¬ 
tholijke kerke wenfchten, en dat ons niet gewenfeh- 
ter was, dan u van de banden, waer mede gy om de 
ketterye te rechte gebonden waert, los temaken, het 
welke wy verftonden ten hoogften t’importeren voor 
de faligheid uwer ziele , vrede en rufte van dat Rijk, en 
den oorbaer der gehele Chriftenheid ; nochtans maek- 
te de grootheid van die leer gewichtige fake, datwy 
niet goet vonden die te verhaeften, maer wel en rijpe¬ 
lijk daer op te letten. Want heten fcheen niet dat men 
noch voor God en fyne Kerke oorfaeks genoeg konde 
bybrengen, dat de gene die fo lang en fo onlangs onge- 
hoorfaem en hartnekkig wasgeweeft, fohaeft onder 
de goede en gehoorfame kinderen aengenomen foude 
werden. Derhalven hebben wy de eerfte gefanten, 
hoewel fy onsaengenaem waren, felfs niet willen ho¬ 
ren : en den Hertog van Nevers, hoewel wy hem ver- 
fcheyden-mael goedertierlijk aengehoort hadden, heb¬ 
ben wy fo laten gaen, dat wy verklaerden dat gy in dien 
ffand der faken geenfins en moebt geabfolveert werden:! 
niet dat wy weygerden ’t gene daer wy begeriger na 
waren dan yemand; maer wy fielden ’t uy t tot een ge¬ 
legen en bequamen tijd. En ons hert had een groot ver¬ 
trouwen in den Heere, dat indien gy door den Geeft 
«der oprechte boetveerdigheid en bekeringe beweegt 
wierd,uwe uytgeftelde begeerten foude vermeerderen, 
en gy des te bequamer en capabelder Werden om de 
abfolutie te verkrijgen. Derhalven onfe gebeden tot 
Code vermeerderende»hebben wy den tijd des Godde- 
lijken wel-behagens verwacht. Een goede wijle tijds 
dan na het vertrek des Hertogen verlopen zijnde, is 
eyndelijk by ons gekomen , van u gefonden, onfen lie¬ 
ven Sone Jacob Davy, Heer van Perron, lfaed in uwen 
Rade van State 

man van fonderlinge voorfichtigheid, geleertheid en 
y ver in de Catholijke Religie, die ons uwe brieven met 
uwe eygen hand gefchreven , gebracht heeft : door 
welkers redenen en der felver lefen, wy feer verheugt 
zijn geweeft. Want fy waren fo gefchreven , datïè 
waerachtelijk van herten , en volgens d’openhertig- 
heid van het Koninklijke bloed, fchenen gefchreven te 
zijn. Want gy verfocht met aller demoedigheid onfe 
Apoftolijke abfolutie, erkendet en verdoemet uwe ou¬ 
de dwalingen, en verfocht ootmoedelijk in de Catho- 
lijke Roomfe kerke aengenomen te werden, in dewel¬ 
ke en in de belijdeniffe des Catholijken geloofs, gy ver- 
fekerdet te willen leven en te fterven. Onfe Ingewanden 
zijn bewogen, byfonderlijk als den felven jacob ons 
den feer jammerlijken ftaet van Vrankrijk in’t brede 
verklaerde, en deperijculen , ons niet onbekent, van 
ontallijke zielen, ons krachtelijk voor oogen ftelde. 
Nochtans niet willende in een fake van fulker impor¬ 
tantie yetwes doen, dan met rijpen rade, en den Godde- 
lijken wille onderfocht hebbende, voor fo vele als de 
menfehelijke fwakheid doenlijk is5 hebben wy voor 
eerft in de Religieufte en oudfte kerken der ftadfonder 
ophouden gebeden doen doen, en dagelijks publijke 
Letanien en Proceffien doen celebreren en wy felve 
voor Godegeprotefteert hebbende, offerende het on¬ 
bevlekte Sacrificie, baden ook noch veel vuriglijker,dat 
ons het licht des H. Geefts verleent mocht werden. 
Daer na hebben wy ook den felven Jacob uwen Procu¬ 
reur , en onfen lieven fone Arnold d’Oftat, dien gy ne¬ 
vens hem hier toe gecommitteert had, dat fy by onfe 
eerweerdige broeders de Cardinalen der H. Roomfe 
Kerke foude gaen, en defelve befcheydentlijk u verfoek 
openbaren. Voorts hebben wy defèl ve onfe broeders de 
Cardinalen by-een geroepen, hun defe fware fake voor¬ 
gehouden, en uwe brieven doen voorlefem defelve ver¬ 
manende, dat fy by hunfelven fouden overleggen, en 
daer na ons aendienen wat in defe fake beft gedaen wa¬ 
re : hun ook Vaderlijk radende en protefterende, dag 
gelijk wy door Godes gratie van ganfeh geneaerdfê 
affeiftie of menfehelijke paffie in defe fake gedreven 
wierden ; maer alleen Gods glorie fochten, fy ook alfo 
het felve oogmerk nemende, vrymoedelijk haeradvijs 
fouden feggen , op dat wy met gefamentlijken Raecl, 
’t gene heylfaemft was, door ingeven des H.Geefts 
mochten refolveren. Hebbende dan d’advijfen der Car¬ 
dinalen gehoort, bevonden wy defelve grotelijks te 
wenfehen, dat eer u d’abfolutie van ons gegeven wierd, 
meerder en krachtiger dingen byu gedaen foude wer¬ 
den , waer uyt de beterfchap van u vorige leven mochte 
blijken, en hun goede verfekertheid gegeven werden, 
dat de Catholijke Religie in dat Koninkrijk by u geheel 
en al in haer geheel bewaert foude werden. Maer noch¬ 
tans door den bedrukten en ellendigen ftaet, van dat 
eertijds feer bloeyende en Religieufe Koninkrijk be¬ 
weegt, en door de trouwe, waer by gy u verobligeer- 
det in uwe brieven, bygebracht zijnde, hebben wy 
eyndlijk gefien, dat fy gemeenfamelijk totdatadvys 
quamen, dat gy behoordet geabfolveert te werden, en 
dat menu op uwe ootmoedige bede de deure der Ca¬ 
tholijke Kerke behoorde te openen. Wy dan overmer¬ 
kende uwe ftandvaftigheid in ’t verfbeken van vergiffe- 
niffe en abfolutie, dat gy nietfiechseenoftwemael, 
maer ten derden en ten vierden gefonden hebt ons te 
bidden, en wat gy in de brieven by uwe hand gefchre- 
ven, hebt belooft en toegefeyd ; en dat meeftendeel den 
Franfen Adel dat verfoent, en den getroubleerden ftand 
van’t Franfe Rijk’t felve vereyfchte : ook gedachtig 
zynde dat wy houden de plaetfè van dien Herder er» 
Vader des Huysgefins, die net verloren Schaep geföcht 
en weder tot de Schaeps-koy gebracht heeft, en die den 
verloren fone, die na verre landen verreyft was, weder 
om komende, met fuik een grote vreugde heeft ontfan¬ 
gen , op dat wy miffehien niet al te hard of ftraf fouden 
fchynen, datwy den boetveerdigen, fo dikwils aen de 
deure der Kerke kloppende, buy ten floten, daer defel¬ 
ve goedige moeder de Kerke niemand, die waerach- 
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telijk weder-keert tot de boetveerdigheid 
haerder goedigheid fiuy t, en op den Heere betrouwen- 
de,dat gy van herten boetveerdig waert, daer gy met fb 
vele gefanten, brieven en verfcheyden getuygeniflën 

, en uwen eerften Aelmoefenier, een ’t felve waert belydende; en beyde de voorfz «we Pro- 
careur$ 
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cureurs volftandiglijk in uwen name verfekerden,dat gy 
bereyd waertom de ketterijeaf te (weren , en het Ca¬ 
tholijke Gelove met herte en monde tebelyden : om 
die oorfaken , en verfcheyden andere, die telang Ton¬ 
de vallen te verhalen, na dat wy dikwils het licht des 
heyligenGeeftesaengeroepenhadden, en na vele ge¬ 
beden , by ons en godvruchtige menfchen gedaen , ook 
Tiende dat dit den lin en t’fameii-ftemminge van het hey- 
lige Collegiewas : Zyn wy eyndelijk op den tegen- 
woordigen Sondag, ’t welk den 17. der maend Septem¬ 
ber is, in de galderije van de VaticaenTe Bahlica van 
den Prince der Apoftelen aTgekomenopdeTolemnele 
wijfe, met de eerweerdige Cardinalen der H. RoomTe 
Kerke , mitTgaders Biilchoppen en Prelaten, en de 
Magiftraten en Officieren van ’t RoomTe HoT j en als 
daer een Teer grote menigte volks tot het aenfchouwen 
van Tulk een grote Take by-een gekomen was, hebben 
wy doen by ons komen deTelve uwe Procureurs Jacob 
en Arnold, dewelke voor ons op haer knyen vallende, 
voort halende en leverende opene brieven, met uwe 
eygen hand ondertekent, en met het opdrukfel van het 
Zegel des FranTen Rijk bekrachtigt, en genoegTamelijk 
overfien, inhoudende laft van procuratie van u op haer 
perTonen wettelijk gedaen, in tegenwoordigheid van 
alle de gene die daer by ftonden; hebben ootmoedelijk 
endevotelijkinuwen name gebeden, datwy, na de 
goedertierenheid des Apoftelijkën ftoels, ons wilden 
gewaerdigen, u, dewelke over alleenyegelijkefau- 
ten, by u tegen ’t heyligeCatholijke gelove, ’twelk 

(Sol. 95*) de H. Catholijke Apoldolijke en RoomTe Kerke houd, 
belijd en predikt, niet alleen door verkeerdelijk te ge¬ 
loven ■, maer ook door quade werkingen bedreven , uy t 
’t binnenfte uwes herten, gelijk Ty verTekerden, berou 
had, onTe heylige Benediétie en opperfle abTolutie van 
de kerkelijke cenTuren , om deTelve dwalingen by u be- 
haelt en tegen u verklaert, te verlenen, en u tot de ge- 
meenfchap des heyligen Apoftolijken ftoels aen te ne¬ 
men, en met deTelve te verToenen op de wijTe in de kerke 
gebruykelijk : preTenterende in den name als Procureurs 
als boven,en belovende alderhande dwalingen en kette¬ 
rijen , met oprechter herten en ongeveynTden gelove af 
te fweren, en het Catholijk gelove, na de forme die wy 
foude aftïgneren, te belijden, en ’t gene wy hun Tou- 
den opleggen; mitTgaders alle en yegelijke andere din¬ 
gen , die van uv/en ’t wegen moften volbracht en nage¬ 
komen werden, te volbrengen en na te komen , To 
wanneer hun dat by ons en den heyligen Ttoel belaft Tou- 
de werden. Wy dan de ftede (hoewèl in veler wijTe on¬ 
gelijk) van dien opperften en goedertierenfte Herder 
bewarende op der aerden , dewelke, To wy te voren 
feyden, het verloren Schaep met alle affedtie gefocht 
heeft, en’t felve gevonden hebbende, opfijnfchou- 
deren genomen en met grote vreugde weder tot de 
Schaeps-koy gebracht heeft , wiens barmhertigheid 
over’t oordeel triumpheert, en alle wiens gedachten 
van vrede en barmhertigheid zijn, uwe Taligheid in de 
Ingewanden Chrifti begerende , hebben ’t gene hier 
na volgt ordentelijk volbracht. Voor eerft in den na¬ 
me Godes , hebben wy de pretenfe abTolutie , u, 
als gefeyd is , ibnder pnfe autoriteyt mede-gedeylt, 
verklaert nul en onbondig, en van geender krachten 
nochte weerden geweeft te zijn en te wefen, en annul- 
leren deTelve en makenTe onkrachtig, voor To veel alflè 
met der daed voortgegaen is, willende nochtans dat 
d’aften van Religiën, anderfins Catholijk en te prijfen, 
in gevolg der felve abTolutie gedaen, die anders niet 
dan aen eenen geabfolveerden en van eenen geabfol- 
veerden hebben konnen gefchieden, valabel, krachtig 
en bondig zijn , even als of gy doen van ons geabTol - 
veert waer ’t geweeft. En daer na hebben wy gerefol- 
veert en verklaert, dat gy Toud wefen en zijt van alle 
Tentenden van groter dwalingen, en andere cenTuren 
en kerkelijke penen, die gy met de ketterijen aen te 
hangen, en ketterlijke daden te bedrijven of toe te la¬ 
ten, ofteroccafie van dien, behaelthad; en dewelke 
gy by faliger gedachtenifte Sixtus de V. Paus, onfen 
voorfaet voornoemt, by fyne brieven vandenp.Sep- 
temb. Anno i58$.in’teerftejaerfijns Paufdoms, wel¬ 
kers teneur en forme, als fy van woord tot woord in de- 
Te tegenwoordige geinfereert wierden, wy gehouden 
hebben, en gewilt dat gehouden weiden voor vol, da¬ 

delijk,en expres, verklaert waer ’tbehaelt te hebben; 
hoewel gy Anno 157a. deTelve dwalingen en ketterijen 
te Parijs af-gefworen en verfoeyt had, en daer na weder 
tot deTelve dwalingen en ketterijen vervallen zijt, t’ab- 
Tolveren en te bevryen,en tot den fchoot van de H.moe- 
der de kerke weder t’ontfangen en toe te laten , en tot 
der Tel ver eenigheid en deelachtigheid der Sacramen¬ 
ten weder op te nemen', zijnde eerft by u behoorlijk, 
wettelijk en na deCanonijke Conftitutien , gedaen af- 
fweringe, vei foeyinge en vervloekinge van de Calvini- 
fterije, met alle de ketteryen en dwalingen der Calvini- 
ften, en van alle andere ketterijen en dwalingen, die 
haer in eeniger wijfe tegens de H. Catholijkeen Apo- 
ftolijke RoomTe Kerke verheffen, doende daer op een 
eed op de heylige Euangelien Gods, ook profeihe van 
het H. Catholijke en rechtfinnige gelove by u; in voe¬ 
gen en forme als wy u Tonden voorfchrijven, gedaen 
zijnde, mits den Tel ven eed en belofte van na te komen 
en gehoorfamen de bevelen van de H. moeder de ker¬ 
ke, en die ufpecialijkopgeleyd foude werden, en van 
deTelve ter goeder trouwen te onderhouden en vol¬ 
brengen, en anderfints, inde gewoonlijke forme der 
kerke; gelijk in een feker fchrift van decreet, by onfe 
eygen hand ondertekent, en doe door onfen laft by 
onfen lieven Tone Cofmus Angelus, Affeflèur van het 
officie der heylige RoomTe en algemene Inquifitie, 
met een luyde en heldere ftemme geleien, breder ver¬ 
vat ftaet. ’T welk ge hoort hebbende Jacob en Arnold 
uwe Procureurs voorfz, willende, gelijk ’t behoorde, 
onfe bevelen gehoorfamen en de H. Kerke voldoen, 
de heylige Euangelien Godes voor hun geleyd, en met 
haer handen lichamelijk aengeraekt zijnde , in den 
name als Piocureurs als boven, hebbenalgefworen, 
verfoeyt en vervloekt de ketteryen, die gy tot noch 
toe gehouden had, en alderhande andere ketteryen en 
dwalingen, en hebben onder den felven eed belooft, 
dat gy voortaen nochte de voorfz dwalingen, nochte 
eenigeandereketterijeofdwalinge Tuit geloven, noch 
deTelve eenigfms aenhangen , nochte deTelve of eeni¬ 
ge andere ketterlijke dingen doen of bedrijven; noch¬ 
te namaels de ketters eenige hulpe, byftand , raed of 
gunfte , aengaende de ketterijen en dwalingen, of 
ter occafie van dien, Tuit rey ken of bieden, of van an¬ 
dere doen reyken of bieden. En dat gy, met Godes 
hulpe , foudet voldoen de penitentiën u by ons op 
te leggen , en de geboden van defen H. Apoftolij- 
ken ftoel gaerne gehoorfamen. En daer op hebben 
Ty belydenifle van het H. Catholijke en rechtfin- 
nige gelove , in den voorfz name als Procureurs als 
boven, vei meldet, en andere dingen gedaen, belooft 
engefworen, gelijk als breder vervat is in Teker fchrift 
van affweringe , belydenifle des Cathohjken geloofs 
en eed, met de hand der voorfz Procureurs onder¬ 
tekent , dat ly opentlijk en publi jkelijk geleien hebben, 
van inhoud als volgt: Ik Jacob Davy, Heer van Perron 
(en voorts van woord tot woord geli jk boven in ’t Ver- 
bael geftelt is, tot den eynde van’t felve fchrift toe.) 
Welke dingen wettehjk gedaen zijnde, hebben wy, op 
dat gy des te lichtelijker van denVader der barmhertig- 
heden God onfen Heere, moogt verdienen de vergifte- 
nifle van deTelve uwe dwalingen, en volhardinge in het 
goede te verwerven, tot heyllame penitentiën, en eenig 
deel van voldoeninge, deTelve Jacob en Arnold, in den 
voorfz name als Procureurs, opgeleyd en bevolen , dat 
gy de exercitie der Catholijke Apoftolijke en RoomTe 
Religie Tuitreftitueren, &c. (volgen alle d’Artijkulen 
gelijk als Ty boven geftelt zijn, alleenlijk dat hier fecunda 

perfona gebruykt word) gelijk als breder vervat ftaet in 
een ander Schrift by den lelven Cofmus, uy t onfen beve- 
le, aldaer opentlijk gelefen en verkondigt, en by deTelve 
Jacob en Arnold uwe Procureurs, met haer eygen han¬ 
den ondertekent, welkers teneur wy mede voor volka- 
mentlijk alhier geinfereert en uytgedrukt willen ge¬ 
houden hebben. Welke penitentiën en bevelen deTel¬ 
ve Jacob en Arnold uwe Procureurs, metdankbaer- 
der en gewilliger herten gefeyd hebben t’ontfangen 
en accepteren , ontfangen en geaccepteert hebben, 
en deTelve , met Godes hulpe, t’onderhouden en ter 
goeder trouwen te volbrengen , belooft en gefwo- 

wederom lichamelijk aenrakende de H. Eu:.li¬ re n 
gelien Gods voorfz. En vervolgens hebben wy u in 

de' 
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cle perfonen van uwe Procureurs voornoemt , van 
alle en yegelijke Tentenden van meerder excom¬ 
municatie , en andere cenfuren en kerkelijke ftraf- 
fen, die gy met de ketterijen aen te hangen en ver- 
fcheyden ketterlijke dingen te bedrijven of toe te la¬ 
ten, of ter occalie van dien, behaelt had; endewel- 
ke gy by faliger gedachteniflè Sixtusonfen voorfaet, 
by lijne voorfz brieven verklaert waert behaelt te 
hebben, hoewel gy anno 1571. defelve dwalingen 
en ketteryen afgefworen hebt , en daer na weder 
tot defelve vervallen zijt : uyt Apoftohjker autoriteyt 
geabfolveert en bevrijd, en in den fehootderheylige 
Kerkeontfangen, en tot de deelachtigheid der H. Sa¬ 
cramenten opgenomen, in de forme in de kerkege- 
bruykelijk; hopende en vertrouwende, dat gy eenib 
grote goedertierenheid van delen H. ftoel en ons er¬ 
kennende > u voortaen fodanig met de daden fel ve Tuit 
tonen en bewijfen, dat de moeder de heylige Kerke 
van uwen fo groten voortgank en vuriger devotie 
t'haerwaerts, dagelijks meer en meer aenwas van Gee- 
ftehjke vreugde en blylchap mag gevoelen; uook in 
den Heere vermanende , dat gy de voorfz heylfame 
penitentiën, en andere dingen u van ons opgeleyd, als 
voorfz is, niet alleen volkomelijk en onverbrekelijk; 
tnaer ook overvloedelijk, en gelijk een Catholijken 
Princeen recht Alder-Chriftelijkften Koninkbetaemt, 
van ganfcher herten foekt te volbrengen, op dat gy 
inditdevenonfeendes H. ftoelsgoetjonftigheid , en in 
het toekomende, mits hulpe der Goddelijker gratie, 
de glorie der eeuwige vergefdinge te verwerven moogt 
verdienen, niet tegenftaende de voorfz en alle ai dere, 
fo van faliger gedachteniflè Sixtus voornoemt, en goe¬ 
der memorie GrenoriusXIV als van alle andere Room- 
fe Paufen onfe voorlaten , brieven, conftitutien en 
Apoftolijke ordonnantiën , tegens de ketters en afval¬ 
lige, en die defelve geloven en gunftig zijn, wanneer 
die ook mogen uytgegeven welen, en die in ’t Corpus 

Juris befloten zijn, onder wat teneuren en formen, en 
met wat derogatorien van derogatorien , en andere 
contrarie en annullerende, en andere decreten ter con¬ 
trarie doende, die ook mogen welen ; alle welke (der 
fèlverinhoud voor volkomelijk in defe tegenwoordige 
nytgedrukt houdende) fullende anders hare kracht be¬ 
houden , wy alleenlijk ditmael byfonderhjk en expref- 
felijk derogeren, en alle andere ter contrarie doende- 
Genen menfche zy dan geoorloft dit fchrift van onfe 
abfolutie, reftitutie, bevryinge en derogatiet’infringe- 
ren, ofte met een ftoutbeftaen daer tegen te doen; en 
indien yemand fich dies foude onderwinden, die wete 
dat hy de gramfchap des Almachtigen Gods, en fyner 
heyliger A portelen Petrus en Paulus op hem fal laden. 
Gegeven te Romen by S. Pieter, in ’t jaer der geboor- 
teonsHeeren 1595. den 17. September, in ’t 4. Jaer 
onfes Paufdoms. 

L. Carp. Dn. Silvim Anthonunus. 
A. de Alexiii. 

^CUeë bolfuacfjt jjjnöc/ gelijfe nrtftocnf3$20ce$- 
lierbael lici-fsadt ii/ cn is’abfolutte ober óen ftcnmft 
uptgcfpjohen toefenóe / fa Ijceft men de trompetten 
gefteften/ en bjci’öe in Ijet fïAfïccl hagelt alle l)et ge* 
feljnt afgefcïjoten : Dtnbcc m\ öten aPonö ennoefj 
tUoee öagenöacrna/ alle te ftaö ban nomen feoo?/ 
bdebfcugOe-buuien/ faMtden cn tooftfen gebjanó/ 
cn öc ge!)de nartjt tnanóenöe lantecmcn uptgeïjart* 
gen ,• bde bic be jfeancopfen tocgcbacn toacen/ 
ïjcbbetKbes ijoninho ücciteiufte cn be inapenen ban 
Jüfianftrijft boo: Ijarc ljupfen gefjangen* 

(fok 96.) 
■Caïomme 
flpgerctljt 
binnen 
fiamtn tot 
geöatöte* 
nifTetta» 
ïiefe abfo* 
iutie. 

D€ $auö Clement be nfljtfte / beeft in jBap 
baet na op be plaetfe ban ^t. rintliomo / tot 

een ceubiige memotte ban befc abfolutie / een Calom* 
ntc opgerecht / met een Cnipciftjc baet boben op/ 
met ^nfaiptie / bat bic alttaer toao opgerecht tot 
gebat ïjtcni ffc ban be abfolutie ban ben Sïlöec-Cïfétfte 
iufeften ïiOiimU ^cntiUbeni v. fóomnftóan ©zanft 
rpcnjSabaiTc. 

boigeit biet* nodj tlbe bneben bed üoninfto’ ban 
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©janfccijhaenben^atrê/ tot betoon ban baubbaci*- 
beib gefebjeben / lupbenbe albtfö: 

Alder-beyligfte Vader, 

Ahfo ik erkenne ïny ónmogelijk te zyn, u Heylig-^1^03” 
heidby gefchrifte fo weerdiglijk te bedanken, alsuau °U<n 

my daer toe verbind de merite van de gratie, die ’t hem Spanficijfs 
belieft heeft my mede te delen , my vergunnende fyne £fnö?n 
heylige zegeninge en opperde abfolutie. So wyte ik®au-3* 
myne vyanden groter ondank , van dat fy my beroven 
van d’eere en van ’t genoegen, ’t welk ik altans ge¬ 
nieten foude van my daer van t’acquitteren inperfo- 
ne , gelijk ik uwe Heyligheid bidde te geloven dat 
ik gaarne doen foude, my komende werpen voor fy¬ 
ne voeten , om mijne erkentenifle en dankbaarheid 
alfo denkwaerdig te maken, alsdefelvewefen fa! by 
de nakomelingen , en ’t mywaerts groot geweeft is 
lyne goerjonftigheid en mikladigheid, dan van d’an- 
dere qnaden die fy my doen. Het welke my des te 
levendiger moeyt , alfo ik verftaen hebbe dat uwe 
Heyligheid , bewogen door metlijden t’mywaéits 
en tot mijn Koninkrijk, niet minder , dan door fy¬ 
ne yaderlijke goedigheid , fich geweerdigt heeft te 
prefenteren fich op weg te begeven henvaerts aen, 
om my te doen genieten dat geluk : tot het welke 
nademael ik niet kan geraken , bidde ik uwe Hey¬ 
ligheid met alle d’affedie en ootmoedigheid die my 
mogelijk is, door fyn felve goedigheid te vullen het 
gene ontbreekt aen de dankleggingen , die ik hem 
by defe tegenwoordige geve fo volkomen en com¬ 
pleet als ik kan, voor de weldaet, waer mede hem 
belieft heeft te hulpe te komen , daer ik die fo van 
node hadde in mijn Koninkrijk. Ook op dat hem 
den gehelen dank geweten werde, uwe Heyligheid 
my toelatende , fo ’t hem belieft , my te behelpen 
en fterk te maken alleenlijk in dit devoir , behalven 
fyne voorfz goedigheid, met de verfekertheid die ik 
hem derf geven, dat God in dit goede werk fal ge- 
glorificeert werden , fijn Kerke weder opgericht in 
Vrankrijk , den heyligen ftoel geëert en gerefpe- 
èteert fo ’t behoort en deperfone van uwe Heylig¬ 
heid volkomentlijk en ftantvaftigüjk van my en van 
de Francoyfen groot gemaekt , ontfien , gelieft en 
gehoorfaemt in der eeuwigheid ; Tot onderpand 
van ’t welke ik uwe Heyligheid altans aenbiede my- 
nen getrouwen dienft ; hem biddende my voortaen 
te nemen in fyne befchuttinge , en voor aengenaem 
te houden , dat ik hem rekenfehap geve van myne 
adien, en ook vereert werde met fijne goede raden 
en heylige bevelen, met welke ik bevlytigen falmy 
te conformeren, en hem daer in te doen blijken door 
waerachtige effeden, dat hy my met deh tijtel van 
Alder-Chriftelijkfte, verkregen by de Koningen my¬ 
ne voorfaten, niet onwaerdiglijk vereert heeft. Want 
dat fal voortaen myne voornaemfte forge zijn , ge¬ 
lijk het altijts myn intentie geweeft is , alle myne 
adieu te richten na dat wit , ’t genoegen van uwe 
Heyligheid. Ik bidde defelve feer ootmoediglijk my 
met den eèrften weder te fenden den Heere Perron , 
met fyne bevelen , en eer hy vertrekt, hem te ver- 
fien met het Bifdom van Evreux; want ik verfekere 
my, dat hy fich weerdiglijk in dien laft quijten fal : 
en voorts den Heere d'Offat te geloven in alle’t ge¬ 
ne , dat hy hem voortaen voorhouden fal in mijnen 
naem , verwachtende dat by hem kome de gene» 
dien ik voor hebbe derwaerts af te veerdigen , om 
hem gehoorfaemheid te fweren , na ’t exempel van 
de Koningen mijne voorfaten, het welke ik begere 
des te folemnelijker te volbrengen, als ik my meer ver¬ 
bonden erkenne om dat te doen, tot genoegen van 
uwe Heyligheid, en van den heyligen ftoel, dan ye¬ 
mand anders. Hier mede bidde ik God, 

Alder-heyligfte Vader , dat hy uwe Heyligheid 
lang en gelukkiglijk wil behoeden en bewaren , in 
de regeringe en Gouvernement van onfe moeder de 
heylige Kerk. Gefchreven in ’t Leger van Traverfi» 
den 11. November 1595. Uwen feer devotenenge- 
affedioneerden Sone, ondertekent HENRY. 
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35cn anbercn b?tef toaö bp ben &oninft geheel met 
fijn epgen hanb gefch?eben / en lupbe albuS: 

Alder-htjligïlt Vader, 

Sfintttctn ¥ K. hebbe aen den Heere van Perron eenen anderen 
S?n^fto*n ^ brief gefonden, die.hy met d’OfiatuweH. prefen- 
ninh am teren fal , als ’t defelve aengenaem fal wefen dat fy hun 
ten quijten van dat devoir. Sulks dat ik defe met mijn 
©aus5/meteygen hanci aen uwc Heyligheid niet en fchrijve, 

tjanbge*1* dan om ^em tc bidden f° affe&ieufelijk als ’t my mo- 
f*Djeöen. gelijk is, volkomen vertrouwen en verfekenngc te ne¬ 

men van de trouwe, die hy hem geven fal van mij¬ 
nent wegen, en van d’eere die ik hem bewyfen wil: 
gelovende, foo’t hem belieft, dat indien ik geen in¬ 
tentie hadde te meriteren de goede gratiën en gun- 
ften van uwe Heyligheid , om oorbaerlijk te wefen 
voor de Religie en voor de Chriftenheid, na ’t exem¬ 
pel van de Koningen mijne voorfaten; ik my aen u- 
we Heyligheid , nochte in het aenfoeken van fyne 
goedgunftigheid , fo vryelijk en rondelijk niet ver¬ 
panden foude als ik doe. Mijne vyanden mogen my 
wel te boven gaen in liftigheid en dilfimulatie, maer 
niet in openhertigheid en oprechtigheid ,• ik hebbe 
©ok mijn voornaemft e vertrouwen op God , en op 
de goedigheid en rechtveerdigheid van uwe Heylig- 
Jieid , tegens de ervindingen en de macht die fy al- 
daer hebben,- en uwe Heyligheid fal noyt getrouwer 
dienft en byftand van hun trekken, voor denH.ftoel 
en de welftand van de Chriftenheid, dan hy van my 
fal, my vereerende met fyne Vaderlijke zegeninge 
en met fyne heylige bevelen. Want ik fal altoos den 
gemenen oorbaer prefereren voor alle particuliere in- 
tereften; het welke uwe Heyligheid weet dat fy niet 
gepleegt hebben hier te voren, en als noch weyge- 
ren te doen, hoewel de Chriftenheid dies ten boog- 
ften van node heeft > gelijk hem breder verklaren lal 

(Fol.97-) defen mijnen getrouwen dienaer, dien ik uwe Hey¬ 
ligheid bidde foo veel gelove te geven als my, fynen 
feer devoten en geaffedioneerden fone HENR.Y. 
Gefchreven in’t leger van Traverfi den 11. Novemb. 
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beten ban fijnen boo2noemben obcrleben Inoebet; hP lirötinge 
fiabbe fich eerft begeben tot 3lupft/ als op eenneu? )»"J* 
ttale plaetfe/ en bcrfocljt aen ’tHof ban puffel fat ?gap'/ 
fine ban be goebeten albaec onbcc’t gebieb ban ben 
Boninft ban ^pangten gelegen,- betfi tc bergccfs/1»11 moo^ 
alfo fijn jongfie bioebec ïïarel ^efiujtö-gefint / en JgJJJJI 
aen biet 3ijbe 3ftnbe/ alrebe in be pofiefiïe ban bien 
gefielt toaS/ baetom guam f)P alhier fianblicljmigc 
ban be goebeten in Holianb berfoeften / om tocbecom 
in©?anftrijftte gaen. 

Hoeren Staten ban Holianb hebben ben 7. pat t>* 
gulp bact op getefolbeert/ bat/ bolgenbebeiFctlj; vC£tt» 
ten / <02bonnatmen en geb?upften ban be lanben/üanuiou 
’t<0?aeffchap ban€gmonb enheerlijftljeben/ enbe? imiööau; 
penbentien ban bien / toebefiood Ijebbenbc toylcn ®p wfoö* 
pijtlips p?ince ban <©abeten / <6?aef ban €gmonb/ 
etc. inbe lanben ban Holianb en3©efi-b?iefianb gc? 
legen / aen be lanben ban Hoüanb herballen 3ijn/boo? 
bien ben felben <©2abe Philips be gemene fafte af? 
gebailcn 3ijnbc / tegens befelbe tot bienfie ban be 
^pangiaetbenen hare abfietenten be toapenen heeft 
gebocttbat ober fuift S ’t gene bp befelbe Staten ban 
befelbe gebifponeett is?/ ’tfelbe gco?bonneert en ge? 
becteteertis/ fo tot fabeutban be b?outoenenjonft? 
b?outocn fijne fufleten / als anberfints / toettelyft en 
boo? gtatic is gefcljiet €n toillcnbc fijn 31. mebe 
gtatificeten/ mibs bat ftp toeber berttoftfte na p?anft? 
rijft/ en ftem albaet in bienfie ban ben ïfcmnft te? 
genbe^pangiaetbenen abljetenten fal laten geb?up? 
ben / als be feftabe en ftftanbc fijn Heet Paber en 
ben fiupfe ban €gmonö aengebacn / meriteren / 
toaten te b?cbcn bat ftp lip ptobtfic ftet fupber inftom? 
fic ban begoeberen/ fpeciecenbe tot ben ^aeffcftap? 
pe ban €gmonb en anbete Heerïftftftcben en goe? 
beten / appenbentien en bepenbentien ban bien/ in 
be boo?f3 lanben gelegen / ban nu bootts aen t’fij? 
nen p?ofijte fal bomen • bltjbcnbc alle ojbonnantien 
en bifpofitien bp be Staten ober befdbe goebeten 
gcbaen / in fiaet gefieelmits mebe/ bat befelbe 
<ö?aeffcfiap/ Heetlnftïjebenen gocbetcnfoubenbjct? 
ben geregectt bp b’<©fficters ban be Staten altans 
gefielt of tefiellen» 

DÜt bus b?eeb berfiaelt Ijcbbenbe / met aHc b’ om? 
mefianben/ toillen bat baetnu bp laten bïtjbcn/ 

en onstoebetomtot anbetefalicnen gefctiicbenificn / 
in befen face gebeurt / gaen boeren. In onfe boo?gaeu? 
be boeften/en namentlijft/ in ‘t bietbe boeft Jpolio 171. 
is betfiael gemaeftt/ bat be <02abel’3fbmotaelftan 
Cgmonb/ ^2ince ban <©abeni/ boo? lafi ban ben 
Hertog ban 2tllba ontfiooftisgetoo/ben,- enin’ti^. 
boeft fol. 113. bat ooft baer na bes felbenoubfienfo? 
ne^fiilips/ gepoogt fieeft buffel in te nemen/ tot 
betjoef ban ben ^oninft ban ^pangien / bp ben 
Staten gehangen isgetoo?ben/ onlange op’t Hups 
te itammeftens gebangen is gefiouben; en in’t 20. 
boeft folio 50. bat befelbe tegen ben H*ete la Jtobe 
los gctaeftt is/ en fioc ben felben baer na in ben ia? 
re 1590. (berfiaelt in’t27. boeft fol.20.) in ©?anft? 
rijft betfiagen is: ooft mebe bat fijnen tbreben fone 
ooft rtfbmocael genoemt / bp eenen j^iclaes^alce? 
bo ^pangiactt/ befcljulbigt is gebio?bcn/ bat Ijn 
ben ^lince ban <0tangien foube fiebben brillen bet? 
geben anno 1582. bact obet Dp boo? eetfitn fijnlo? 
gijS/ en baecnaop’tftafieelban ^lups fefteten tijb 
gebangen bjasgetoeefij maet boo? ben $?ince ban 
<©tangien los geftomen 5ijnbc / na ©?anftcijft bet? 
troftften is getoeefi. HP fiabbe in be jaten 1580.cn 
1581. in Hollanb getooont/ en te biet tijb ftabbcfip 
en fijne fuficten 3*rancopfe en^abina ban€gmout/ 
ffamen genoten alle be goebeten ban €gmonb/ in 
Hollanb gelegen ; maet ten cefpecte ban bat ben 
oubfien fone Philips be toapenen tegen befe lanben 
geboert ftabbe / bjaten befelbe goebeten bp tituleban 
Confifcatie aen ben lanbc ban Hollanbt bctballen: 
IBaet na be boob ban Philips/ is be boo?f3 l’2tb? 

.ttiotael/ <ü3?abe ban €gmonb / ben 27. guntj 1595. 
banZcf toeöei'om l,iJt tot Rottetbam in pollanb 
tnon&oetf aengeftomen/ en heeft bact na aen be Heeten <§ta? 
foEHtfjaHiM ten ban Hollanb betfocht hanblicfitinge ban goe? 

IV. Deel. 

Omtrent befelbe tijb ftrecg b?oubJe |Batgtietepe<®?^ 
ban bet jparft / C?abtnne ban 2Htenbecge / 

mebe hanblifhtingc ban hare goebeten/ niet tegen? ucrfmjgt 
fiaenbe bat haten man in bienfi tegen befe lanben Banöiuij* 
gcfi02ben/ en haren foon noch bagelfiftSbe toapenen L1’10/ ^ 
tegens befe lanben boerbe; alleen te bien tnfieftte / öerrn»/ 
bat fp op’t hups t’ JUtenbetge / in neutrale lanben töouana 
gelegen/ Vnoonbe/ en bat be goebeten ban paclb? 
toijft ban hacc 3ijbe/ en niet ban haten man maten 
geftomen. 

D€ Htrtoge ban iBapne / betfiaenbebat benïfo? cia-to? 
ninft banp?anfttjjft meberorn Ijanbelbc om banl5a!' 

ben paus fijne abfolutie te beftomen / en genoeg? SnSSnS 
faem metftenbe bat hp bp be ^paenfe berbacftt toas, oen 
UerfiacHbe ooft / battec bagelijfts meet en meet ha? 
te betfoeninge met ben 'Homnft berfttegen/ b?efcn? 
be ooft/ fo hP langer bettoefbe/ bat hp in’t epnbe 
aen fijnen peps met foube ftonnen getaften/ toas m 
grote petpletitept toat Ijpöefi boen foube, en ober? 
lepb hebbenbe alle be gelegcntheben bet faftc/ tc? 
folbeetbe fich om hem met ben ïioninft te berfce? 
nen i nochtans habbe hP boel eerfi gaetne toillen toe? 
ten/ hoe ben haubel tuffehen ben paus en ben'£io? 
ninft aflopen foube / baetom neemt ftP boo? hem 
be fafte toat trepnenbe te houben / en met lang? 
facmheib fecretelijft fynen peps bp ben iiomnft te 
belcpbcn boo2 fijne goebe b2tenbcn,- heeft baetom 
aen ben fèomnft feftere memorie gefonben / in ef? 
fecte ban befen inhouben: <Dat be Hertog ban 
iHapnc begercnöe fijne jPajcfiept t’ctftenncn / en 
toillenbe fich met alle b2pmoebigheib en opcecljtig? 
heib b2agen in fijnen bienfi/ bib ben felben fcet oot? 
moebelijft boo? aengenaem te houben / bat tot ont? 
lafiingc ban fijn ccre en tonfeientie / fip hem cenc 
feer ootmoebigc bebe boe / ban te bolboen be refolutte / 
bic fitet borens genomen is getoo?ben / tuffehen be 

H Hee? 
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“^eccm ban ^tfjombctg en $2cftöcnt(3!canmn/ op 
“tflub ban öetïcUaie. 
“ ïfoeVöel öe l^ectogc ban ifêapne ban nu aen begeert 
“ en foil&efiupten/ eefoftjeeen en teltenen fijn gemaelit 
“ (Cractaet/ fontsec nettoes acljtec te laten / ’ttaclfifou; 
•«be mogen boen tbjpfden aen fijn intentie in bit cegarö. 
‘l Niettemin toiüenbe be gitteen en $|eeten / fijne siüfc 
“gen en ©nenben/ bie nocl) aen fijn 5i)öc 3jjn/ geen 
“occafte genen ban ficïj obeu Ijcm te licftlageu/ en te 
‘‘feggen/ batljp fidjban ïjengefcljcpiaenljeööc anbero 

aibmet eere. j&a bibIjpfijnejjBajeft. feer ootmoebes 
“ lp / Ijetn te bettoilligen ben tp ban 4. maenben/ 
“ omïjuntebecbjittigcnbanfperefolutie/ pntebib# 

ben en nobigen om bic na te bolgen/ en fomfjelfen 
“ gelp fjp boen fal/ ben bienft ban fijne jlBajeftept 
“ €n bat p totycttoecitcpen banbefentp toe/ ficl) 
“ Ijouöe fottbe pet te bedtlacen of boen / ’tlsdlt ïjun 
“ mocht öeïebigen. €n fo fijn jjBajetlept befen mibbd 
“ nietaenenfïonb/ fo bibpbefeibefeer ootmoebelp/ 
“ hem openinge te boen ban eenig anücr/ btacc fcooj 
“fp eere en froume / fpe iBagen en ©jienben gege^ 
“ben/ ontjïagen macljtoecben. 
t{ ®cfe tbjec beben betreffen fo feec be eere ban be 
“böo:f3 hertog ban fBapite/ bat ïtp ficïj beefdieet/ 
“ bat fijn .iiBajeitept/ nabien ïjp Ijemöcfe eceegebaen 
“ beeft / ban te betonen bat bp Ijcm tot fijnen biertft 
“gdmiuhen tuil/ Ijcm bie niet bjcpgeren fal,- maec 
“baee ionodj een betbe/ aen beboeSlte pemniet mirt' 
« bce gelegen té / te meten: ^at fijn jiBaieftept be* 
“liebe Ijcm te laten beljouben Oét^oubeenementban 
“25oucgonbien/ cn niet toe te laten bat öembefeoib 
“ eere aengebaenbjeebe/ ban fictj te ften ontblootban 
“ ’t gene bP gdjab beeft mcec aio 22. jaccn j tee 
“contrarie Uan’t tcactement ’tbjclft gebaen té allen 
“ben genen bieftcbtoebccbegcben Sjcbbeninbenbienfl 
“ ban fijne iBaicftept/ ban baat gualitept fp 00b ge* 
*< toceft 3ijn. €n niettemin pjoteftecct ben boojfj Beer 
“^ectog boo2 <0ob cn fpelBafeflept/bat fjcttéfom 
««bec eenig beffepn (fcljalli boojnemen) bat DP na’t 
.‘boojfj <6oubememcnt fïaet,- maec allcenlp totbe 
.* bcbjacinge ban fp cece/ na’t beclieö ban öc&elfce 
<< bp ficïj onbjeecbtg foube aebten om te leben / en 
«< noch heel minbec om fijne JiBajeftept te bienen. €n 

tot blaccbec üebJp ban be opcccbtigbcib ban fijne 
c‘ meninge / fal bP niet quaeb binben; ja bib fpe 
c< iBajeftcpt tec contrarie / bat bP in be plactfen en 
“baftelen ban ’t boo2f3 »6oubcrnemcnt/ öe’toelftc niet 

meer in be macht ban ben boo2f5 ©ertog 5ijn / te 
«< ff ellen fobanige €bdlupbcn bant lanb/ aio fijne 

,fBajeftept belieben fal te bcrliicfen/ of te ojbonne^ 
c‘ixn batfet’eenentadgecafeectcn afgebjobenbjerben/ 

inbien ’t fijne iBajeflept fo goeb binb. 
t©cfeb2ie poincten berbJiüidjt3ijnbe / falftjnMfc 

<‘feftcpt ben boo2f5 ijcerc hertog ban.ïBapne feerbe* 
< < reib binben tot b’obccige Hrticulen ban bet f€ractaet 
»r oSdpbPfidj 00b fo fecr betfebert ban fpe goebig- 
cdjeib/ bat bp Öcm gunftdp fal bJillen ïjanbden/ 
.‘fdfo int gene t boelbe betreft fijne <0b!igatien en 
<‘fcbulben/ gemaebt 5cbert befclactfte beroerten. <0c? 
t‘baen te Cöalon ben 28. S|unij 1595. 

©c ïsoninb beeft bier op befe antbjoojbe gegeben. 

SCntluoojö Kon>nk heeft een welgevallen gehad te ver- 
tian t*en haen, fo door ’t rapport, ’t welk hem daer van ge- 
Iftoninfi daen is,doordeHeeren de Rocquelaure, deSene^ay 

©:anhrri6 en Villeroy, als door de Memorie die hemover- 
op'tocne gelevert is geworden door Defportes, van wegenden 
lis (garoge Hertog van Mayne, den goeden wille diehyrechte- 
m”mvoort heeft, om fijn Majefteyt t’erkennen voor fijn 
fjaö'ftc boen K-omnken Souverain Prince, fulks alshyis; endoor 
acntucrtóR.Ifijnea&ien te verdienen, dat fijn Majefteyt hetvoor- 

ledene vergete, en hem fijne goede gratiën mededey- 
le, als hem , die daer is en oyt blijven wil, fijnOnder- 
faet en feer trouwe Dienaer. En is bedroeft (om de qua- 
den die fijn Koninkrijk daer door geleden heeft) dat 
hy niet eer hierin fijn devoir gequeten heeft, gelijk 
hy hemdikwils heeft doen vermanen, hem alle occa- 
fien gevende om dat te doen ; gelijk hy (te weten de 
Konink) noch den verleden Odtober dede, door d’ant- 
woorde die hy deed’ op de eyfehen of op ’t verfoek, 

dat de Prefident Janin fijn Gedeputeerde hem in fij¬ 
nen naem dede; van de welke fijn Majefteyt wel voor- 
lèker weet door Junois, Huyfdienaer van denvoorfz 
Prefident, dat den voorfz Hertog van doen aen wel 
geinformeert is geworden, fo door den voorfz Junois, 
den welken de voorfz Prefident exprefielijk aen hem 
atveerdigde tot ditelFeét, als door Defportes fijn Se¬ 
cretaris, en daer na noch door Ribault fijn Threfö- 
rier ■ hoewel hy gefeyt en geprotefteert heeft tegen 
de voorfz Heeren de Rocquelaure , de Seneqay en 
de Villeroy, dat hy daer noyt kennifiè van gehad heeft, 
het welke genoegfaem foude welen om fijn voorfz 
Majefteyt te doen geloven , dat den voorfz Hertog 
noch tegenwoordiglijk niet vrymoediglijk enoprech- 
rechtelijk met hem handelt (gelijk hy in fijne me¬ 
morie verklaert te doen) en derhalven hem (te we¬ 
ten, fijn Majefteyt) afkerig te maken van tot ee¬ 
nig accoort met hem te verftaen, indien hy niet gedre- (Fol. 98. 

ven wierd van fijn goed naturel, en van d’ uyterfte be¬ 
geerte diehy heeft van fijn Rijk weder te bevredigen, 
en ’t felve te verlofTen van de quellingen van den oor¬ 
log ; behalven dat fijn Majefteyt hoopt dat den voorfz 
Hertog hem trouwe gefworen hebbende, daer fo gro¬ 
ten folaes en voordeel by vinden fal, dat hy hem die 
fal houden. 

By middel van ’t welke fijn Majeft. wil dat hy wete, 
dathy bereyd is om hem te ontfangen in dit devoir, en 
fonder acht te nemen op het gepaftëerde, nochte op 
de voordelen die hem God op hem gegeven heeft, 
hem te omhelfen en te traéfceren als een Prince die d’ee- 
re heeft van hem tebeftaen, en erkent hem temogen 
wefen een feer nut dienaer en onderfaet j en om dit te 
doen, hem te geven alle de ontlaftingen en verfekert- 
heden, nodig tot de bewaringe van fijn eere, eiï tot 
fekerheidvan fijn perfoon en van alle de gene die hem 
in defe aftiegefelfchap fullen houden, in het Tra&aet 
van nu aen te befiuyten, refolveren en ondertekenen , 
fonder yetwes achter te laten, gelijk hy door fijne 
voorfz memorieprefenteertte doen aenfynzijde; en 
lèlts in’t goede te nemen d’afFe&ie die hy betoont te 
hebben tot deconfervatie van de Religie, van dewel¬ 
ke fijn Majefteyt de befchermei wil wefen. Maerhy 
en kan niet goet vinden, dat d’executie of’t volbrengen 
van dien, vier maenden uytgeftelt werde, gelijk hy 
yerfoekt, onder den fchijn van fyne vrienden daer van 
te verwittigen ; alfo dat een fake is die hy in minder 
tyds kan doéri, dat dit verdrach gemaekt zynde, even 
fo weyt*ig fecreet gehouden kan werden: En dat fyn 
exempel en ij/ne aenradingen by fyne voorfz vrienden, 
om hu. te trekken tot d’erkenteniffe van fyne Majeft. 
veel meer krachts foude hebben na fyne declaratie als 
daer voor; te meer, als fy hem fullen ften by fyn Majeft. 
favorabelijk gehandelt, gelijk hy fal. Daerom verftaet 
fyn Majeft. dathy fyn befiuytvan nuaen volvoereen 
in ’t werk ftelle, om des te eerder te genieten de vrucht 
van dien; en den vyanden met defe openinge te doen 
blijken, dat fy niets van fynen byftand meer te verho¬ 
pen hebben. Maer het fal hem (fyn Majeft.) aengenaem 
wefen , dat hy aen fyne voorfz vrienden fend, omfich 
te quijten van’tgene hy feyd hun belooft te hebben; be¬ 
halven dat het vertoeven van fyne verklaringe, nadat 
hy fich aen fynMajeft. verbonden heeft,hem geen voor¬ 
deel foude konnen doen,gelijk hy den genen die van den 
voorfz handel niet wiften, wel ftoffe foude geven om 
aen fynen goeden wille te twijfelen ; en ook dat een 
yedervanhun alrede apart handelt met fyn Majefteyt 
waer van hy hoopt een goede uytkomfte te krijgen, 
ja felfs dat fy hem voorkomen fullen, indien hy fich 
niet haeft. 

Belangende ’tGouvernement van Bourgondien, waer 
in den voorfz Hertog verfoekt gehouden te worden, 
fyn Majeft. dat verovert hebbende met perijkel van fyn 
leven, en van fyne getrouwe dienaers, en tot koften van 
’t land, ’t welk de imerte daer van noch lang voelen lal; 
en daerenboven uytdrukkelyk belooft hebbende aen 
den Adel, en aen fyne Officiers en Onderdanen van de 
fteden, die fich in fyne armen geworpen hebben, hun 
noyt weder te ftellen onder fijnlaft_; en kan hem daer 
mede niet te gevalle doen, gelijk hy gaerne gedaen 
foude hebben, indien hy fich eer gerefolveert hadde 
om hem t’erkennen, gelijk hy hemdikwils aengebo- 
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den heeft. Én hy moet fyn eer niet voordellen om fich 
t'excuferen van fyn Majefteyt te contenteren op de¬ 
fe occafte ; want hy is aen dit ampt fo leer niét ver¬ 
knocht, alshy wel is aen de plicht van d’erkentenüle 
en gehoorfaemheid , die hy gehouden is fyn Maje¬ 
fteyt te bewyfen, en ilch af te fonderen van de vy- 
anden van ’t Koninklijke , dewelke den ondergank 
van dien najagen, tot koften (verlies, fchade) van fy- 
ne reputatie , en van alle de gene die hun byftaen. 
Daerom begeert fyn Majefteyt"dat hy niethardnek- 

GfaffifS / Hncb beö t&otöititë tan Spangien tot v&wf* 
fd/ tien Den feoninhban ^papgien/ en gctntcrapicert 
op be jjRtbbclanbfc §Scc/ baer men befelPe niet cn ïjaïi- 
beltonnen ontcijferen/ en pier gefonbcn3ijnbe/ InajS 
DefelUe Op Den ijccrc Pan Silbcgonbe gebecijfe? 
teert ,• baer in Defelbc Saffie panbelt cn Dtfcouceert op 
bc tnebe met be Cfóunieerbe $20Pinticn te maften: 
uptftjelftcn ftetef bcPöü2f5 ^tatert ftlaerlftftenftonbctt 
bërfiacn/ bat men niet gefint irtao om optecptclijft 
Pan Piebete pnnbelen/ nor ft ootiombe^pangiaêr- 

kjrr enb]yve°in’t verfoeken van het voorfzampt, van 1 beitelt PïecmbciUIticniiptbcfcIattbcn te bOCIt PcltreÏH 
^ — j ften/ cn bat alles bolDebiocftScn argligitigpdbbaet 

onber bermengt Pwo / om be Staten in’t ftaen te 
tmegenen ftcbucgcn,- tofierom öe boennoembe <§tn? 
ten coppe Panbefcn02ieffonben acnbenï»epfer/ ben 
hertog Pan gavenen acnbenf>fa!t5-432abc/ biebe 
jfeepfee onber anberc boo2gcftagen ïjaböctotbePooefj 
©2cbe-i)anbdïnge te committeren / met Peifoeft / be? 
Inijle allefaftenPolPeb20cftS maren/ en batter geen 
gronbmaoohi inat goebö baeroptcOontocn/ bcitfe 
metP02bere rnoepten enftofren/ fieft felfs cnbclan? 
ben toilben berfeponen. <0en Poo^fj P^cftoaS liipDen? 
Dcaisbolgtt 

w; 

t welke hy niet meer difooneren kan fonder iyn woord 
(of belofte) te breken. Welk hy onverbrekelijk wil 
houden, al foudet hem fyn leven koften. tWelk 
doende, foo haeft als fynvoqrfz Majefteyt daer van 
verwittigt fal zijn , fal hy Weder by hem fenden de 
voorfz Heeren de Rocquelaüre , de Seneqay en de 
"Villeroy, om het voorfz traftaet met hem tebefluy- 
ten ; waer in hy(fyn Majefteyt) hem metter daed (al 
doen blyken fyne goedigheid , en de begeerte die hy 
heeft van hem middel te geven om hem weérdiglyk 
te dienen. 

Maer fyn Majefteyt wil verklaringe vanfynérefo- 
lutie hebben binnen den tijd van.... door dien fyne, 
aftairen hem niet toe laten langer in fufpens te bly ven. 

<Decp alfo bacrentuffcpen Perfcpepben falten booe? 
pielen/ ib pet epnbdyft accoo?t eeijt getroff en in pet 
naPolgenbejaer. 

jf peOOen pier Porcn folio 28. Perpael gemaeftiy 
Pan eentge communicatie Pan ©2ebc-panbduv 

ge gepouben Pinnen iBbbelPurg/ ben 14. Xp2il?5' 
leftlebcn / tuffepen ben Cancelier (CpeoboruS HieS? 
Pelb/ certijbo Cancelier Pan )B?aDanb/ be iftaeDS? 
peer filöaeO / en ccnen Secretaris aen D’een 5ijbej 
fijn Crccllcntie/ gjacoü J3aiii / (Cptcforier banEc? 
lanb/ bc flaebSpccr ©oöbergen en ben Secretaris 
aftoeis / aen b’anber 5pbc/ en bat befelPc Pp-een- 
ftomfre alöboen fonbet P2ucpt gefepepben Paap/ en 
boe baer Pp Pleef: maer alfo be Poo2f5 IlieoPelbcn 
3IRaeP toeberom in jBeaPanb geftectt maren / en 
rapport gcbaen pabben/ alp bat be Staten Pan be 
Bcrccmgbc ^cberlanben / niet Pan meninge ma? 
ren Pan cenigen Peebe te panbelen met ben ïiomnft 
Pan Spangien; maer mei met be Staten Pan b’an? 
bere fbobintien/ mibp batfe peutfamenPcrPinbcn 
fouben totPerb2ijPinge Pan bc Spacnfe en P2ccmbe 
natiën uptbefe famentlijne $eberlanbcn/ en2&our? 
gonbten/ enbatbe falie ber flcligiefoubePlijPen ter 
bifpoptie banbe fBiobintien ten Pepben 3übcn/ fon? 
ber bat anbere pen beP fouben pcPPen te Pemoepen. 
3BeIft rappo2t gepooet pePbcnbc / peeft men be Pooefy 
CancePcr cn .fKaep Pelafr / ’t gepanbelbe Pp gefcpnft 
te te pellen/ cnbncr PptePoegcn pcnliebcnopiitie en 
abppp; ’t melli gcbaen 31 jnbc / pcPPen be Staten Pan 
bier 51'jbc al ’tfclpegelepert ui panben Pan ben 432a? 
Pe Pan y.-uemep / <©ouPerncurPan be ^eberlanben 
bp p20Pifie / bemelPc alle ’tfelbe met fpne p2iePcn 
oPergefonbeti peeft aen ben ïionuift pan^pangien. 
Cnbcrtuffcpcn poo2bc men pier Pdc geruepten/ en 
quam petfepzijpen Pan alle pïactfen/ batbcltoninli 
Pan ^paugien gcrefolbeert maö / ben fearbinad 
€rt3-É>crtog SflPertuO Pan Coftcnnjh / in plaetfe 
Pan ben Crt3-^ertog Crneftubfpnen 252oeber/ al? 
fjiec P002 43ouPcrneurC5enerael banbefe^eberlan? 
ben tefenben/ metPolPomenmacptomP2cbetemo? 
gen maliën: baer op be Staten Pan b’anbere 5ijbe 

fïcnrofi tot grote pope pabben/ fonbcrïïnge bemijle baer Pp ge? 
Sur tfan ^aö / bat be fèoninlt alrelie tot Pcrfoeli Pan 
öefe lanDrn oen Poo2f5 Carbinocl ^IPcrtuö / ben $2ince 3|31jilipo/ 
bpöcniHa. ^2iuce Pan 'örangten (bemdbeboo? ben hertog Pan 
Sonnora ^Ilja m öen lacc T568. upt b’öniPcrfitcpt PanEo? 
tras ge» ^cn 1 öa£C Pp te bier njb ter fcpolcn lag / tegen be reep? 
fint, ten cn p2tPilegicn ber felPer amPerfttept / gepadt/en 

na^pangtenatnben feornnp gefonben maö / 3ebert 
todben tpb ppalbaergcPanbclijb gepouben maö ge? 
tocep) in Pxppeib geftclb pabbe/ bie men fepbe bat 
mebe in^eberlanb bomen foube met ben Poomoeni? 
bc <0ouPerneur <6enerael iDefe geruepten «alfo lo? 
penbe/ PcPPen be^eeren étsten «BeneraelPcbomcn 
eenen P2icf/ in ^paenfep gefcp?ePen Pp 3jan 23aptifia 

IV. Deel. 

«CfttttlJ» 
«enban 
bat ben 
öarölnacl 
aibertua 
»an (©ós 
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t t We Majeft. fal uyt de fchriften , roerende het ftuk 4Trön(Tatt 
van vrede, die de Gravevan Fuentes aen defelve *^’r 1,Et 

gefonden heeft, verftaen hebben den voet , op den 
welken de Rebellen defelve hebben voorgeflagen , geimern» 
mitsgaders de conditiën en voorwaerden waer op fy iu«töcn 
willen handelen : te weten , dat men met Gedepu- ^W,n!l 
teerden, niet van Wegen uwer Majeft. maer van we-ggapnlia 
gen der Staten, die onder uwe Majefteyts gehoorfaem- öe Vafnsf / 
hcidftaen, in handeiinge treden fal. Én dat op alfulke 5fieiï 1:00 
verfekeringe, dat men te wege fal brengen, dat de KoniHfrjs ** 
Spangiaerfs en alle andere vreemdelingen, uy t alle defe ban .(fspaiu 
landen en uyt Borgongicn fullen vertrekken. Infge- ei£nc 

lijks hoe fy, om ons daer toe te bewegen, ons met de- 
fehopefoeken aen te lokken, als datfy fovele fullen aen öm 
te wege brengen, dat’er vrede tuflehen Vrankrijk, fconmri 
Engeland en alle defe Nederlanden getroflen worde. 
En dat voorts uwe Majeft. op l^.tftuk van de Religie ” 
in defe landen, die uwe Majeft. gehoorfaem zijn, fal 
mogen fuiken regel ftellen, als’t ons alhier gelieven fal. 

Het heeft menige menlchen wonder gegeven, dat de 
Rebellen nu defe propofitie voorgeflagen hebben, daer 
fy onlangs te voren een fodanigeantwoorde den Ertz- 
Hertoge gegeven hebben, als eenen yegelyken ken¬ 
nelijk is. Niet tegenftaendê dat men niet foude kon- 
nen fèggen, datmenfe midlertijd met wapenen heeft 
konnen in fulker maniere dwingen, dat men hun fou¬ 
de vrefe aengejaegt hebben, om haer tot den Weg van 
accoorttedvtingen, om meerder fwarigheid en alte¬ 
ratie te vermijden. De gene die met redenen en difcour- 
(èn haer meninge en voornemen foeken te doorgron¬ 
den, werpen het daer op, als datfy doof dit middel de 
Fran^oyfen en Engelfen hebben willen een achterden¬ 
ken maken, of vrefe aen jagen * om hun af te doen ftaen 
van d’inftantie , die fy hun waren doende van den 
fcheephandel van Spangien, en dé trafijkendie fy al¬ 
hier door het middel van Licenten waren dryvende, 
geheel na te laten: waer op defe twe natiën leer fterk 
aenhoudende zi jn. Andere meynen dat fy ons daer me¬ 
de een goeden moed hebben willen maken, op dat men 
in Spangien d’interefièn en defecreten, die d’aenkom- (Fo! 
fte van d’Indiaenfe Vlote belangen, niet feer nauwe en 
foude onderfoeken, op datfyie te fyner tijd mochten 
weder krygen, om defelve in verfekerder band té ftel¬ 
len. Andere zijn van gevoelen, dat de Water-vloten, 
diefe d’eene na d’andere overvallen hebben, en die wel 
groot en fchadelijk geweeft zijn, fouden miflehien be¬ 
weegt hebben om na rufte te trachten. Doch fy komen 
alle daer in over een, dat liet om geen deugt is dat fy 
het hebben voorgeflagen ,• liet welke ook wel leker is, 
en buyten alle twijffel, wat ook d’oorlake daer van 
geweeft mach zijn. Aengaer.de fny, ik verwonde- 
re my niet, dat of fy fchoon tot harent gene nieu¬ 
we oorfake daer toe bekomen hadden , fy nochtans 
defen voorftach gedaen hebben : gemerkt dat hoe¬ 
wel dat ook hare faken ftaen mogen, fo en kan ’t hun' 
in alle gevalle geen achterdeel zijn, dat fyfe noch kon* 
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den verbéteren. Sy feggên 'dat fy vrede begeren, be- 
halven dat dèSpangiaeitsen andere vreemde uyftrek- 
ken, waer mede fy haerrekeninge maken, dat fy haer 
tegenwoordige ftand loeiden verfèkerên, en een open 
deure hebben , om metter tijd wat méér daer by te 
voegen. So dat het felve welendë voordeel voor de 
hand, en gèen nadeel, my dunkt dat daer mede niet 
veel gewonnen is, of fy iulks'begerenofniet. Enfou- 
de iktotdelén fchalken-trëk noch eènén Anderen mo- 
gep by voegen, gelijk de Ketters altijd vol vanalful- 
ke vermetene aenflagen ftëken. Hét konde ook wel 
zijn dat fy daer mede hadden willen verfoeken, of fy 
met het wey geren, dat wy hun hadden mogen doen 
van haren voordag aen te veerden, ons fouden alhier 
in beroerte en oneenighëid hebben konnen brengen, 
en een nieu vyér in dit land ontfteken , op dien tijd 
als fy alrede wel konden weten, dat den Hoog-gebo- 
ren Ertz-Hertog totter dood toe fiek lag; het welke 
hun genoegfaem konde zijn om eene fulke fchone ge- 
legencheid in ’t v^erk te hellen, of fy fchoon van fy- 
ne dood noch gene tydinge konden hebben, als Mal¬ 
lere fynen brief fchreef. Hoewel nu in defen harén 
voordag vele haperingen fich aen allen kanten open- 
baerden, fo werd nochtans goed gevonden, datmenfe 
niet lbude gehelijk afdaen. En daer uyt volgde dat 
béduyt, dat of fchoon d’affedtie tot de vrede opge¬ 
houden ware, fofoude men claerom niet beletten, dat 
Maes wederom na Holland trekken mochte, mitsga¬ 
ders Liefveld, om de fake beter t’ondergronden, en 
het rechte fondament van delen voordag nader t’on- 
derkennen. En van dien tijd aen heeft men tot ver- 
fcheyden malen beraeddaegt, of hét geraden Waer 
fich fo verre t’ontgeven, dat men op die onbetame¬ 
lijkheid niet foude gelet hebben, als dat de Gedepu¬ 
teerden , niet des Koninks , maer der Staten naem 
foude voeren, ’twelk is een poinftdat noodfakelijk 
bedoten molt wefen, aleer men vordér in de hande- 
Jinge mach treden; nademael de Rebellen daer op fo 
valt flaén , datfy hek ganfehelijk niet willen laten val¬ 
len. Alle die van den Rade van State, zijn van een ge¬ 
voelen, als namentlijk, dat men op dit ftuk van on¬ 
betamelijkheid behóórt door de vingeren te den. En 
ik bekenne ook een van dien te welen ; doch wil daer 
op verklarende voorwaerden en d'oorfake waer op en 
waeromme. Want al is’tdat hier mede het leien van 
defen brief langer worden fal, en dat felve noch over 
een fake die onléker is, fo kan het evenwel niet fcha- 
den dat men de redenen verklare. In het fchriftdat 
Liefveld enMaes den Grave van Fuentes overgaven, 
zijnde uyt Holland weder gekeert, waren twee Hooft- 
ftukken weerdig te bedenken. Het eene was defe on¬ 
betamelijke qualiteyt der Gedeputeerden. d’Andere, 
belangende de refolutie op het vertrek van de Span- 
giaerts, en alle andere vreemde natiën. En alfomy be¬ 
volen was mijn gevoelen daer op te verklaren, fofey- 
de ik voor het eerfte, dat de Grave behoorde toe te 
laten, dat de Gedeputeerde, die men aen haer foude 
feilden, den tytel en naem van de Staten mochten voe¬ 
ren. Doch met fuiken befprek, dat hyfe felve tot fy¬ 
nen wille foude verkiefen; dat ook de bevelen en in- 
ftrudien, die fy mede fouden nemen, alleen van hem 
fouden komen , fonder dat men een enkel tytelken daer 
buyten foude mogen treden ; en dat ly wefende in han- 
delinge getreden, fouden op alle iwarigheden, die 
daer mochten voorvallen, haren toevlucht alleen en 
enkelijk tot den Grave mogen nemen > en aen niemand 
anders i het welke gefchiedende , en mits kielende 
’s Koninks dienaren j gelijk als hy wel mochte doen, 
ja ook met verwillinge der Rebellen, fo foude hy daer 
mede der deputatie een Koninklijke vorme en wefen 
geven , fonder dat de voorfz onbetamelijkheid van 
den tytel eenigfins mochte nadelig wefen. Aengaen- 
de het twede, mijn gevoelen was, dat men dat ftuk 
foude laten voor-by gaen , fonder eenig befluyt of 
refolutie daer op te nemen, mits het felve uytftellen- 
de; mitsgaders alle andere voorwaerden en conditiën 
van accoorde , tegen den tijd dat het felve accoord 
in ’t generael foude worden verhandelt. Seyde noch 
daerby, dat, hoewel de Rebellen ons hier mede ope- 
ninge deden, om hun af te vragen, wat het gene was 
dat fy daer tegen tetonfen voordeel vermcynt waren 

ons te vergunnen. Soen behoorde men nochtans ook 
daer in niet te treden : latende het felve ook beruften 
tegen den fel ven tijd, opdat men daer door alleoor- 
faken bename , Waer door wy mochten gedwongen 
worden ons te verklaren op het poinét van het ver¬ 
trek der vreemden. Het welke is eenartijeul, daèr 
in, na mijn kleyn verftand, alle het goed en alle het 
quaed van defe handelinge ganfehelijk gelegen is, en 
fonder het welke te verklaren, menfe tot de verhande- 
linge behoorde te brengen, indien het mogelijk zy. Ge¬ 
merkt, dat5 'fo men eens daer in treed , milichien 
falder middel gevonden worden, waer door fy liet bil¬ 
len laten vallen, in flede} dat, fo men het van den 
beginne af-floeg, eer men in handelinge getreden wa¬ 
re, fo foude men met eeben ook de gehele handelin¬ 
ge verftóren. d’Oorfaekdie my daerroe beweegt heeft, 
is teneerften, dat uwer MAjefteytsfaken nood wende- 
lijk eenen ftilftand van defen inheemfen krijg verey- 
fchen. En hoewel ik genoeg vermerke, dat noch mijn 
verftand> noch mijn beroep bequaeih is, om van de 
'mogelijkheid defer faken temogen rechten. Sowe- 
te ik nochtans dat den goeden yver my in defe mate¬ 
rie andermael heeft doen treden , en nu wederom 
daer toe dwingt. En alfo my het natuurlijk verftand 
genoeg uytwijft , dat gene macht ter wereld oneyn- 
delijk is, en d’ervarentheid leert ook > dat de midde¬ 
len, die men voorneemt, ingevalle, fy met het werk 
niet over-éën én fluyten, fo veroörlaken fy haer mee- 
fters ondergank, en konnen geen werk ter perfectie 
bréngenbende dat uwe Majefteyt aen fo vele ver- 
fcheyden plaetfen befig is, en in alle defelve niet fo 
machtig, als hét wel van node ware, om alle fijn vy- 
anden ter aerden neder te ftaen: daer door komeik 
daer toe , dat ik.wënfche en voor geraden houde „ 
dat eenig van deféaenfiagen of werken mag ftil ftaen, 
op dat’er dies te meer machtsen middels overfchiete 
tot het volbrengen van d’andere. En gemerkt dat 
’t weder bekomen van’t gene de Rebellen in heb¬ 
ben , fo leer fwaer is, fo om de menigte van de plaet¬ 
fen die fy houden , als om de gdegentheid van de 
wateren, dat men fich niet vele en foude misrekenen » 
die het voor onmogelijk hiel, en dat allederefteder 
aenflagen foude ftechs met het ophouden van delen al¬ 
leen grotelijks mogen gefterkt wordenpn fulker voegen 
dat daer een goede uytkomftevan te verhopen waer. 
Als ik overlegge , hoe veel daer aen gelegen is, fo 
laetik my bedunken, dat men niet en behoort na te 
laten fulks te verfoeken, ten opfien van een onbeta¬ 
melijkheid, die meer in denuytwendigenfchijn, dan 
in der daed gelegen is; infonderheid fo fy in liet voor- 
nemelijkfte, daer het atdermeefte aen treft, van alle 
behoorlijke voorwaerden verben zy; gemerkt dat het 
rechte wefen van de reputatie aldermeeft daer in gele¬ 
gen is, dat men metter daed verkrijge het gevoel daer 
men na ftaet, het welke fo men ’t bekomen kan, voor- 
waer ’t gene dat aen d’andere poinfren noch ontbreken 
mach, word daer mede wel dobbel-fout vergolden. 
En fo men daer opfegt, dat fo weynig apparentie als 
daer is, van tot eene vrede, mits eenen al fodanigen 
voorftag te mogen geraken , niet weerdig is, dat men 
om dies wille eene foo onbehoorlijke fake foude wil¬ 
len door de vingeren fien: daer op mach men antwoor¬ 
den , dat in faken, daer queftie valt van te bekomen 
dingen daer men na tracht, en veel voordeels aen te 
halen is, het uytwendig aenben of apparentie fo vele 
verfekeringeniet mede brengt, dat men daerom be¬ 
hoorde ra te laten het felve in allen gevalle te verfoe¬ 
ken ; gemerkt dat indien wyin de handelinge^der vre¬ 
de eenmael mogen treden, al is’t meteenigegebrek- 
kelijkheid , milichien de faken alfo fullen mogen val¬ 
len, dat men middelen treffen fal, waer door het ver¬ 
handelen niet te vergeefs fal wefen. Daefer,boven het 
is ook alfo, dat alledefe landen onder uwe Majefteyts 
gehoorfaemheid ftaende, van defen voorftag, die de 
Rebellen gedaen hebben, weten te fpreken, en def- 
gelijken van de maniere van handelen, die wy ons ver¬ 
mijden in te gaen, en hebben in ’t gemeen fo groten luft (Foï. roo. 
om eens van d’oorloge ontftagen te welen, dat niet te 
léggen is: en ftaen fo feer op het principale oogmerk 
van dit ftuk niet, dat fy eene fo onbetamelijke vor- 
tïic van handelen fouden achten genoegfame oorfake 
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te wefen, om het verhandelen ganfchelijk na te la¬ 
ten. Veel eer foude te vrefen fUen, datfofy vermeyn- 
den, dat dit alleen de handelinge te rugge hiel, daer 
door houden hy een inbeeldinge krijgen , ais dat fy 
lichtelijk een vrede houden bekomen, ten ware dat 
het de Spangiaerts verhinderden, ’t Welk is een poindfc, 
dat niet veel goeds noch grote verfekeringe foude 
veroorfaken, en daerom moeten wy het fo vele we¬ 
ren als’t mogelijk is, op datfy daer door in dat ver¬ 
moeden niet komen , dat fy nimmermeer den krijg 
fullen quijt worden, en daer door, overmits de moey- 
ïikheid en verdriet, dat fy dierhalven hebben, niet 
veroorfaekt worden ten eynde in defperatie, fonder 
middel van verbeteringe, te vallen: fodattedienop- 
fiene, en gemerkt hoenodig.het zy den vromen inge- 
fetenen eenig vernoegen te geven, op datfy verftaen, 
dat uwe Majefteyt mallen gevalle, na vrede is trach¬ 
tende, en dat de Rebellen i'ulks ganfchelijk niet hoe¬ 
ken ; evenwel geraden dat wy ons refolveren in alle 
manieren tot verhandelinge van vrede te komen. Want 
fo de vrede daer uyt ontftaet, fo is ’t goed, en men 
Cal hebben ’tgene men begeert. So ook niet, fo fal 
uwe Majefteyt met eene al fodanige verklaringe van 
haren goeden wille, volkomelijk hare fake gerecht- 
veerdigt hebben, en de goede Catholijken fullen dies 
te meer gehouden zijn , d’andere bofe te verroeyen 
en te haten, en hier namaels te geduldiger en vrymoe- 
diger de lankheid van d’oorloge , die hun fo fwaer 
valt, te dragen en te lijden. Ik hebbe hier boven ge- 
fey t, dat alle het goed en het quaed, dat in de handelin¬ 
ge gelegen mag zijn, aen het blijven of vertrekken der 
vreemde natiën is gebleven: Daer by verfta ik, in¬ 
dien men door de vrede daer toe komen kan, dat men 
het gene, dat men nu befittet, behouden mach met 
eenige manieren van garnifoenen, met getale van 
volk, en met kartelen dié men fal oprechten ■ dat, 
hoe vele gebrekkelijkheids dat 'er aen d’andere zijde 
(dat nu ter tijd geheel verloren is) ook bevonden wer- 
de, fo foude de vrede evenwel nut en oorbaerlijk zijn; 
maer fo niet, fy foude fchadelijk en vol perijkelswe¬ 
fen. En dat ftaet op defen grond gebouwt, te we¬ 
ten , dat of lchoon hier in dele landen , in ’t gemeen 
te fpreken , eenigen yver en vyerigheid gevon¬ 
den word, in de faken van de Religie, en belangen¬ 
de de gehoorfaemheid die fy haren Konink fchuldig 
zijn, ©ok een goede apparentie en aenfienis; fo fou¬ 
de het nochtans een mifverftand wefen, dat men hem 
liet dunken datter geen quade onder gemengt waren : 
en het fekerfte is te geloven, dat’er in alle wegen ve¬ 
le diergelijke zijn , die t’alle voorvallende gelegent- 
heden, niet fullen nalaten, na hare gewoonlijke ver¬ 
metelheid , alle dingen om te ftoten, en in 't verwer- 
de te fteken, fo vele als’t hun mogelijk wefen fal. De 
vyerigheid der Catholijken beftaet voor een groot deel 
in vrouwen , en oude mannen , en diergeli)ke, die 
gemeenlijk plegen yverig te wefen, en heeft daer in 
meer gebieks, dat fy te veel foetigheids, happigheids, 
en medelijden hebben, dan datfy te veel manlijkheids 
en ftrengigheids fouden hebben; 't welke nochtans 
nodig is, om de ftoute aenflagen der Ketters, die 
loos, wakker en rafende zijn, te beletten enweder- 
ftand te doen. En al is ’t fake, dat onder het inland- 
fe krijgsvolk vrome en goede luyden gevonden wor¬ 
den , fo gefchied het nochtans feer lichtelijk , dat 
men in de gebréken door de vingeren fiet; infonder- 
heid daer menfe onlangs pleeg fèlve in gebruyk te heb¬ 
ben , en dat men fich late d’een van den anderen ver- 
leyden en bewegen , tuïïchen de gene die in een 
land geboren zijn, fo dat men de verfekeringe niet 
voor genoegfaem kan houden, welke op die alleen 
gegrondet ftaet, die landslieden onder elk ander zijn. 
Ook is ’t exempel van de Pacificatie van Gent noch 
van fo verfcher date, dat men het geenfins behoort 
te vergeten , om fich in perijkel te ftellen, dat het 
huys, ’t welk nu in goeden doen is, foude hier na 
maels, by gebrek van goede toelicht, wederom vuyl 
en onfuyver gemaekt worden, door het middel dei 
uy tgewekene, en alle andere Ketters van andere lan¬ 
den , die uyt krachte van d’algemene Commercie en 
hanteringe , die door de vrede foude weder opge¬ 
recht worden, hare huyfen wederom fouden komen 

IV. Deel, 

bewonen, ofanderiinsalhier komen verkeren’, wacr 
door men ten laetften d’eene met d’andere foude ver- 
liefen. Het welke lichtelijk gefchieden foude, ten 
ware fake dat men daer in goede toelicht name, om 
de bofe in dwang te houden en te ftraffen, fo wanneer 
1y yet onbehoorlijks fouden willen beftaen. Indien 
mlks gefchied , en dat het gene, ’t welk noch goed 
is, wel vaft onderfteunt weide: Ik fegge noch an- 
dermael, dat de vrede, hoe gebrekkelijk fy ook we¬ 
len mach, behoort aengegaen te werden: Maer niet 
op d’andere maniere. En ik en ben alleen van dit 
gevoelen niet; maer vele andere zijn van defèlve me- 
ninge, die het ook wel verftaen. Want aengaende de 
verftahdige, en die goed Catholijk zijn, hoewel niet 
feer Spaens gefint ; fy houden nochtans voor een 
kleyn principae! , dat de Spangiaerden hier blijven 
by ’tgene dat daer aen gelegen is, dat men dat an¬ 
der pcrijcul ontgaen mach. En fo yemant daer op 
legt, dat het vertrek van de vreemde natiën, die men 
ten tijde van de Reconciliatie van de Piovintieli, Ar- 
thoys, Henegouw en R ijdel, toeliet, wel nut was; 
en nademael de Provlntien alleen iulks wel waerdig 
waren , dat het lelve nu met meerder redenen be¬ 
hoort in defe algemene Pacificatie gegunt te wer¬ 
den , door dewelke men d’inheemfe oor loge gehehjk 
ten eynde brengen kan; welkis een voordeel dat ve¬ 
le meer te achten ware, fo hetkondegelukken, dan 
het ander , dat van d’andere Pacificatie gerefen is. 
Daer op valt te bedenken, dat wy in gene particu¬ 
liere Reconciliatie te doen hadden met lieden, die ge¬ 
heel Catholijk waren, en eenen fuiken grouwel vaft 
de Ketterye hadden, als men immer hadde konnen 
wenfchen , welk is ontwijfelijk een ftok en fteunfel 
daer men vry op leanen mach: maer nu, daer het al¬ 
leen en enkel Ketters zijn , daer men mede te doen 
heeft, en defelve noch machtig en feer trotfig, hoog¬ 
moedig en feer ftout geworden, door de vorige Pro- 
lperiteyten diefe gehad hebben, of het geraden zy 
op deielve fich te vertrouwen, en fo foer met fuik 
verlangen na een eynde der oorloge te ftaen, dstrnen 
daer tegen niet foude defchuld-phcht willen achten, 
die men de goede Catholijken fchuldigis, om hun al¬ 
le fekerheid te geven, die doch in groten getale zijn, 
en dewelke men gehouden is re bewaren, fo men aen 
het voornemelijkfte van fijnen fchuldigen plicht niet 
wil ontbreken ; dat geve ik andere te oordelen. Want 
aengaende my , ik kanfe niet begrijpen , en wil liever 
mijn leven lang bedelen, dan dat ik foude raed of ad- 
vijs geven over een fake, welke mijns bedunkens een 
openbaer penjcul mochte veroorfaken aen de Religie, 
die nu (God heb lof) in goeden doen is. S‘o verre als de¬ 
fe verhandelinge van vrede voortgaet, het is voorfeker 
dat de Rebellen, beneffens het vertrek der vreemde 
natiën, fullen noch duyfent andere onbehoorlijke din¬ 
gen eyfchen, belangende de Religie en de Koninklij¬ 
ke gehoorfaemheid ; waer op het eerfte, dat my voor¬ 
valt , is van den felven aerd, als het gene dat hier bo¬ 
ven aengeroerd is, te weten, ten aenlienvande ge- 
brekkelijkheden, datfe de Rebellen voor haer felven 
mogen eyfchen willen, 'tzy tor haer geluk of onge¬ 
luk; maer hier en tuflchen datfy onshetonfe geheel 
en onaengeroert laten, foi der te willen datwy hare 
i wakheden deelachtig werden ; wantfy doch gene bil¬ 
lijke oorfake daer toe hebben. En het is eènhooft- 
poinift, mijns bedunkens, in het welke menaenonfe 
zijde (der gener feg ik, die wy bier gereconcilieerten 
gehoorfaem zijn , en genen nood hebben van eenigen 
nieuwen vrede of accoort aen te gaen)in geetiderley 
wijle behoort yet toe te geven, of met eenige dob 
helheid om te gaen. En indien datnadegelegentheid 
der faken immers bevonden word nodig te zijn, dat 
men met hun alfulken vrede aenga, en met eenige per - 
tonen door de vingeren fie, datfulksgefchiede binnen 
hare muuren, fo dat fy het voor haer felven houden. 
W7antdatmenfo herwaerts over foude willen brengen „ 
foude een dood wefen : ja ik fegge noch eenmael > op 
dat ik het dies te beter verklare, om dat het my dunkt 
een fake te wefen die de pijne weert is. Doch fo vele 
aengaet het land, dat fy aldaer befitten, daer op valt te 
bemerken, dat het ganfche land verloren is, fo wel in’r 
gene dat d’oeffeninge der Religie , als in’t gene dat 
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de gehooifaetnheid clesKóninks aengaet, fonder dat 
wy aldaer eenen voet behouden hebben, ’tzyin het 
eene of in het andere» Het welke zijndé Waerach- 
tigj en dat land uytnetriende feer quaéd om in te ne¬ 
men,- ja datter foveel mindér hoop is van dat werk, 
dan van eenig ander, als het inwinnen van een land, 
dat men niet en heeft , fwaérder is, dan het genie- 

■) ten van’t gene dat men heeft, fo fchijnt dathoeWey- 
nig men hier van bekomen kan, hét fal altijd foveel 
gewonnen zijn c Gemerkt ook dat in’t winnen altijd 
voordeel gelegen is, en hoé veel dat’et gekofl heb- 
be, het noch al goeden kóóp komt te flaen, fo be¬ 
horen wy fulks van ons niet af te wijlen , wannéér 
het ter handen komt. En als men toet alle menfche- 
lijke middelen geérbeyd fal hebben, om het accoort 
ten minflen nadeel te maken, als het immermeer mo¬ 
gelijk is: fo dunkt my> dat men voor fovele, als de 
Politife aenmerkinge van den Staet belangt, voldaen 
fal hebben. En hoewel ik niet bequaem ben om te 
oordelen , of’t felve ook plaetfe grijpen fal, aen- 
gaénde de éonfeientié, en dat ikferny wil gedragen 
tot den genen dien fulks aengaet; nochtans volgende 
het gemene vérftant, fo laetik my dunken, dat wy 
noch in defen dele ook geen verlies fullen doen. In 
het land , dat de Rebellen befittën, is ontwijfelijk 
de Catholijke exercitie, en het Koninklijke aenfien 
en weerdigheid geheel te niet geworden. Mén wil 
doch voor feker feggen , dat aldaer onder de Seébiri- 
fen eenen groten hoop Catholijken overgebleven zijn, 
welke (indien fy fulks zijn) wel te geloven is , dat 
fy defchuldige plicht (welke fy den Konink, die hun 
van God alleen gegeven is, noch fehuldig zijn te dra¬ 
gen ) niet hebben vérgeten. Indien dit nu alfo Zy, 
het is feker dat defe met ’er tijd fullen vergaen , en 
met het aenkomen van nieuwe , die van kinds-been 
af tot Ketters worden opgetogen, en noyt en hoor¬ 
den wat Konink is, hett’famen in’t lelde daer toe ge* 
bracht fal worden , dat des Koninks memorie heel 
vergeten zijnde , in’t felve land niet overblijven fal 
dan enkel ketteryen. Daer nu ter contrarien , indien 
wy pogen een voet in’t aldereerfle daer in te krijgen, 
hoe weynig het ook wefen mach, men daer door de 
Catholijken, die’er noch zijn, fal behouden, en met 
eenen ook d’affe&ie die fy hebben tot eenen Konink: 
en men fal de deur met eenen open houden, om met 
predicatien en andere neerftigheden en goede exem¬ 
pelen, van wegende geeflelijke perfonen, en door 
behendigheden en forgvuldigheden van wégen de we¬ 
rd tl ij ke Officieren , altijd van dage te dage wat te 
wmnen, en fo in het eene als in het andere toe te ne- 
tn:n. Want de oproeren plegen even alfo te vergaen, 
gelijk als fy gekomen zijn, metter tijd, en als men 
geduldigheid , patiëntie en behendigheid gebruykt, 
r,a de gdegentheid der faken; en fchijnt dat het be¬ 
ter ware dat men d’oge daer op floeg (dewijle men 
doch anders niet en vermach ) dan dat men het alles 
liet verloren gaen. So veel als aengaet dat men yet 
tot onfen voordeel foude konnen befpreken, fo wan¬ 
neer men in Communicatie treden fal: Ik achte dat 
men de verfekeringe daer van behoort uyt te Hellen 
tegen den tijd, fo wanneer het aenhet nijpen komen 
fal: want als dan fal mender feker van konnen oordee 
len. En fo men te voren daer in yet fien mach, het 
Is veel eer te denken , dat , gelijk men genoeg ver- 
ffaet dat de Rebellen en Ketters hoveerdig geworden 
zijn, en in gener maniere tot vrefe te brengen, dat 
fy ons felve meer fullen eyfehen , en niet te vredèn 
Zijn dat men hun weynig geve , of dingen die van 
minder gewichtigheid zijn , als weder-gevinge van 
goederen en andere diergelijke dingen. Ik wenfchte 
Hechts dat men middel konde vinden , om de twee 
principaelfle hooftflukken , aengaende de Religie , 
en des Koninks gehoorfaemheid te vergelijken: want 
my dunkt dat voorts , aengaende het overige, men 
het alles foude tot voordeel mogen rekenen. Het is 
een onredelijke fake , dat men wil fpreken van de 
Spangiaerts en andere vreemde krijgs-luyden te doei 
vertrekken, daer den krijg tuffehen uwe MajeHeyt. 
Vrankrijken Engeland aengevangen is. En defe re¬ 
den is fo flerk , dat’er niet valt op te feggen, ge¬ 
lijk als het de Rebellen felve bekennen moeten , r.a- 

demael fy te defen opfien fich bieden en flerk maken, 
re wege fullen brengen , dat d’oorloge tuffehen alle 
dele Nederlanden en de voorgenoemde vyanden fal 
ophouden. Indien fy in ’t gemeyne feyden, tuflchen 
uwe MajeHeyt en hare vyanden , en dat fy toonden 
de middelen diefy hebben om fulks te wegé te bren¬ 
gen, het foude noch een fake zijn om daer nateluy- 

Maer dat men op d’andere wijfe voorflaet. 
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Heren. 
dat de macht van uwe MajeHeyt uyt de landen geno¬ 
men worde, en den vyand middelen gegeven , om fijn 
wapenen tegen uwe MajeHeyt fonder eenig achter¬ 
denken of vrefe van onfe fweerden te mogen gebmy- 
ken. Beneffens noch dat ’et een volk is, die fo haéft 
als fyfouden lien, datwy aen defe zijde bloot waren* 
en verre van het laken om ons wederom te kleden, 
fy fouden waerfchijnlijk kleyn werk maken van te bre¬ 
ken al wat fy belooft hadden. Sois het doch in fich 
fel ven een biedinge , die vol arglifts en fchalk heids 
Heken moet. Belangende een befland te maken > mid- 
delerwijle dat men van vrede handelt, is ook ganfche- 
lijkniet geraden. En helpt daer toe niet dat men feg- 
ge, dat men den vrede met gerufligheid en Hilheid be¬ 
hoort te verhandelen : want daer tegen Haet t’over- 
wegen, dat d’ingefetenen van defer zijde, hoe wey¬ 
nig tijds dat fy fonder oorloge fouden wefen, fofou- 
den fy haer terflond daer op gewennen, fodatmen- 
fe wederom qualijk foude tot den krijg konnen bren¬ 
gen ; waer uyt ibude ontflaen, dat wy genoodfaekt 
fouden worden om ten ieflen een vrede te maken, 
hoedanige dat fy wefen moclite, ’t welke is een arti- 
cul dat grotelijks te béiiiérken Haet. Men mag ook 
dit daer op feggen, als dat de macht van volke, die 
fo veel kolt t’onderhouden, en dewelke men niet mag 
afdanken, eer men Het waer het verhandelen wén¬ 
den fal , foude kap en kovel verteren fonder eenig 
nut te fehaffen. Doch evenwel foude dit noch van 
kleynen aenfien wefen , ten ware dat fy met eenen 
wilden ook Vrankrijk in het beflant begrijpen: want 
al§ wy immers aldaer fouden mogen oorloge voeren 
en fouder geen volk te veel zijn van al datter is. En 
als menie daer by een voegen mochte, fo wel moch¬ 
ten fy aldaer den kofl winnen , als wefen in ande¬ 
re plaetfen verfloyt of verdeylt. Op dat poinót van 
het befland mocht men ook dat bemerken, beneften 
het gene dat verhaelt is, te weten, of het geraden 
waren met de Rebellen in een beflant te treden, fo 
verre als de vrede-handel niet getroffen en worde, <*e- 
lijk men met andere ordinarile vyanden gewoonlijk 
is te doen, op eenen fekerentijd, enfekerebeflem- 
de voorwaerden en befpreken , en met fekerheid te 
geven, als dat dat wy van wegen der onkoflen den 
adem mochten verhalen. Uwe MajeHeyt is wijs en 
verflandig; want dat ik defe dingen fo in’t befoirder 
verhale, daer toe beweegt my den yver die ik tot 
haren dienfl hebbe. Aengaende de haefligheid die 
den Keyfer op dit Huk van de vrede-handel is ge- 
bruykende, en is tot noch toe niet befondersof van ge- 
wichte tot mijn kennifie gekomen ; alleen heb ik uyt 
een brief gemerkt i die hy defe verleden dagen fchreet, 
dat fijn voornemen is, dat fijne Gedeputeerden foudea 
Middelaers of Rechters weien van den vrede-handel. 
Voorwaerfo ik fagedatfe vanTolcdo gefonden wer¬ 
den, ik foudefe gaerne laten geworden: maer nademae! 
fy Duytfen lullen wefen, die, na dat ik mylaetvoor- 
liaen, daer op aenhouden fullen, dat uwe Majefl. in 
defe landen niet gewapent blijve, ik boude het voor 
een fake die forgeJijk is, en qualijk verfekert. Ik ben 
lange geweefl in mijn fchrijven ; want ik bekennedat 
ik van de gene niet ben, die met weynig woorden veel 
konnen feggen : en dat ikdeliifiorie van den beginne 
hebbe aengevangen, datisgefchietop datikmy beter 
mochte re verflaen geven. God wil uwe Majefl. be- 
fchutten en befchermen. Gefchreven tot Bruflel den le¬ 
llen May 1595. En Was ondertekent Johan Baptifade 
TaJJij. 

’t Opfchrift was, 

Aen den Konink onfen Heere: en daer onder, in 
handen van Don Martin d’Idiaques, fijn Secretaris in 
fakenvan State. 
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c§w Bctotoi biet na ficeft feftec €Delmaty genaattt 
3&tlae$ De ^almimr/ ïfcecebatt iBelrop/ in ben 
éane gefonbentoefenbe/ ban toegen Den $2ntce ban 
Cfitmap/ acn fijn ftiip$j?outoe De ^tncefTe/ Dan 
ccne reconciliatie tuffefien De felbe te. maften (fo ÏJP 
booegaf/ at Doet toe fjp pafpooJtcfiabbebecftrCgen) 
aenDe i^ccccrt Staten <£5cnccael acngeDient/ Dat De 
ïiomttft Dan ^pangten aen Den 45?abe Dan tfuem 
tcö en Den iHarQiit3 batt l^abte anttoootöe ftaDDe ge* 
(eigenen / óp ’t gene ïjem fcn De felbe gefclj’eDcn tóaö/ 
nopenbe Den btebc tuffeften Defe poDintien op te ceclp 
teit; feggenbc Dat De KaeDpljeec WonDilleftemge^ 
fepD ftaDDe / Dat ftp De ïpceren Staten toel fouDe mo# 
gen aenfeggett/ inDien fp tot DteDe toilDcnbecfiacn/ 
Dat Den tijD nu Dacr toaes / om tot een goeDe DicDc te 
getaften/ Datjébaer toefouDett mogertnominerenfe* 
fiere pïaétfe/ omftpbenanDcrentot Dien epttbetefto; 
men/ Ijct toaccop eenneutraleplactfe of ftaD/ of in 
ïïoüanD / of felfo in 23?abanD op De frontieren / mat 
fouDcfc Dacr toe pafpooet en Derfeftertftept boenfieto 
ben: cttbeïangatbefictupt-tceftftcn battbebteembe; 
Ungcn en baufiet (tuft Dan De Keltgtc/ fepDc fip / Dat 
ftctftefï toefen foitbe/ Dat Die poinctenfouDentocrDen 
iiptgcfidt tot De bp-cen-ftomfie / en Datfe fouDe mo* 
gén geloDen/Dat De felDe ftoarigfiebett gercfolDccrt fou^ 

CFoi. 101.) öen D)0?Den met De meeftebolDoeningebanpartpen/ 
Die ’t tnogdijft fouDe toefen. <0afboo2tö oDer Defe na? 
Dolgenbe memorie/ Die fip fepöe en teftettDe Dat De 
ïlacDöficer Effonbtile fiem felf gegeDenïjaDDe/ om 
aen fijn Cjccell.cn Staten <©enerael getoont tetooT 
Den. Ban Defcn l^eere Dan iBdropDinDmcrt ooft 
ïnetttie gcmaeftt in D’acten ban De DieDe-ftanDcl tot 
Cculat. memorie toap UipDettDe alDup: 
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.ïJRemcdê 
by jfïi» 
ttaep öc 
^aimuut/ 
fcttre ban 
JilEltop 

MEn mach die van Holland en allen anderen die’t 
aengact wel verfekeren, 

Hoe dat den Konink opfen Heere, door fijne brie¬ 
ven van den 9. Junij 159$. laeftleden, fo aen denGra- 
ve van Fuentes, als aen den Marquiz van Havre, waer 

tmfbrro** me<Ze hy beantwoorde de gene die fy aen fijne Ma- 
tenöe öe jeft. gefchreven hadden, van de genegentheid van 
Sp’eöc-tian» <jie van Holland, tot eenen handel van verdrag en vre-, 

fjubèmo" de, in fubftantic verklaert heeft, ’t gene volgt : Te 
êen ma* weten: . [ 
6en. t)at hy grotelijks was verblijd geweeft van de voorfz j 

tijdinge, om de begeerte die hy heeft, de troublen' 
liever te (lillen en bevredigen met een gemeen aecoort, 
en onderlinge conferentie, als door den weg van ge¬ 
weld en van wapenen. 

Maer als fijn Majelt. verftaen heeft, dat men voor¬ 
hield dit te handelen door de Gedeputeerde van die 
van Holland voornoemt en hare adherenten, met de 
Gedeputeerde van d’andere Staten van herwaerts over* 
alleenlijk daer buyten fiuytende de Commiffarifen 
van fyne Majeft. de welke daer voornamelijk behoren 
tuflehen te komen, öp de gewoonlijke wijfe ; is hy 
grotelijks verwondert en bedroeft geweeft, (lende dat 
dit tot geen goed eynde konde welen. Want niemand 
van goed oordeel konde eenigfins begrijpen, hoe dit 
welfoudekonnengefchieden, daeruytfiuytende, of 
altoos daer niet by roepende fyn voorfz Majeft. of fy- 
pe Commiflarifen, allo hy de gene is, de welken de 
fake ’t meefte aengaet, als zijnde Souverain Prince en 
natuurlijk Heere van den eenen en van den anderen, en 
fonder wiens confent, noch peys, noch fchortingé van 
wapenen gemaekt kan worden. 

Selfs dat het tegens hem is , dat men de oorloge 
Voert, en tegens fyne goede onderfaten, om dat fy 
völftandig blijven in hare behoorlijke en oude gehoor- 
faemheid, en dat fy de fortuyne en partye van fyn 
Majeft. volgen , fo dat de gehoorfame Staten noyt 
van hun felven alleen in conferentie konnen treden, en 
veel min accorderen; gemerkt fy nietsfoudenwillen 
doen fonder den Konink, den Welken fy daer niet fou¬ 
den konnen noch willen uy tfiuyten. 

Waerom fyn voorfz. Majeft. als een goedertieren 
Prince, en gemeen vader van allen, begerende eene 
goede, heylige, billijke en verfekerde vredemakin- 
ge, en generale rufte van alle fyne onderfaten , (na fo 
veel onheyls en ellenden, welke fo d’een alsd’ander 
geleden hebben, ter oorfake van defe trgubden heb- 

IV, Deel* 

bende fo véle jaren geduurt) is te vreden, en pfefen* 
teert te horen de verfoeken en begeerten van die van 
Holland voorfz, en andere van haer party, enCorm- 
miflarifen te deputeren * om door behoorlijke midde¬ 
len op gèwoonlijker wyfe met hun te handelen; zijn¬ 
de (êlfs tê vredeu (otti des te meer te betuygen fyne op¬ 
rechte en vaderlijke afTe&ie,) dat de andere Staten 
haer Gedeputeerden daer ook hebben om daer by tè 
wefen, en tuftchen te komen in de voorfz conferentie* 
als byftanders en middelaers. 

Het welke voorwaer meer als koninklijke prefenta- 
tien zijn, en fodanige als men qualijk foude hebben 
durven verfoeken van fyne Majeft. en waer uyt men fa! 
konnen vinden en befiuy ten (fofy willen) een goede, 
heylige, verfekerde en gedurige vrede,welke het ooge- 
merk en eynde van den oorlog is. 

By aldien dat men liever heeft de fake uyt te ftellen 
totdekomfte van den Doorluchtigften Cardinaelvan 
Ooftenrijk, tot het generael Gouvernement van her¬ 
waerts over, fijn Majeft. is daer mede te vreden; of 
ook door den middel van deKeyfer, en tufichenko- 
minge van de Vorften van het rijk, gelijk op den laet- 
ften rijxdag te Rhijnsburg befioten is geworden. 

Het ftaet dah in de macht van de voornoemde van 
Holland, Zeland en andere, te verkiefen een van de¬ 
fe drie wegen, die de Konink hun voorhoud en milde¬ 
lijk aenbied : waer uyt alle de werelt kan bekennen, 
hoe leer fijn Majeft. als een feer goedertieren en facht- 
moedig Prince, oprechtelijk den peys,ruft en vrede van 
fyne onderdanen begeert. 

By aldién dat c'é voörfz onderdanen weygeren of 
verwerpen defe fo goedertierene en weerdige pre- 
fentatien van eenen fo groten Konink, fo betonen fy 
dat fy ganfeh ' 1 * L 

nochte men, 
enen wil hebben om tot reden te ko¬ 
et volk te verloftèn van defe grote 

onheylén en ellenden ; en dienvolgens konnen be¬ 
denken wat de werelt daer van oordelen fal, en dat 
God met récht op hun fal mogen vertoornt wefen, om 
wrake en kaftijdinge te doen van fodanige obrtinate en 
wrede perfonen, én vyanden van haer eygen heyl en 
Welvaert. 

CnDec Dit gefclpift (tonD gefcDlcDen Dit nabol« 
genDet 

Ik onderfchreven betuyge dat dit gefchrift my ge¬ 
geven is door handen van den Raedsheer AflbnyilTe , 
met toeftemminge en weten van mijn Heere den Mar¬ 
quiz van Havre, en andere Heeren van den Rade var» 
State, (trekkende te dien eynde, om getoont te wor¬ 
den aen mijn Heere fijn Excelh en de Staten Generael 
in Holland vergadert. Gedaen defcn laetftenO&ober 
159). Ondertekent NicolasdeSalmuur. 

<Dan De ^ceren Staten generael upt De Doojf5®« 
geintercipeecben ftnef Dan^ian ©aptifla 
nicuftenDe Dat onDec Defe Dooidagen Dan DzeDe niet te 
Dan fteDjog fcfiuplDe/ ftebben nlteD afgefiagen: Cnuect«h{mt 
fo De tieren Staten <6enccael DecjlonDen/ Dat De 
Doo:noemDen l^eecc DamiMcop niet na liet onDec De 
<0emecnte fcec bieeb at Deel bati Defenpepötefpte* 
ften/ en Datfe ooft coppeban eenen b?ief bpfiemge^ 
fclpcben/ ftcegen,- Daer in Ijp onDec anDccefcljiecf/ 
Dat’et geen fonDc meec toaö in BollanDDanpepö te 
fpjeften/ Detoijl men Daec nu fofecc na toaolupftc* 
cenDe en toe genegen/ at feectoel fmnefttat/ en Dat 
De ï)cccen Staten DecfiónDcn ’t felDe geen goeD ott= 
Dec ben gentenen man te Doen / io ficttt ccnige Da^ 
gen ïjiec na belaft u« Den lanDc teDectceftften, toe^ 
fenDe Dit De ttoeeDc allactne Dan pepo / Die mot om De 
BnncefTc ban Cljuttap/ op fo genecaleDingen/ al^ 
ceDegefiaD ftaDDe. 

ËDefenal niet teaenftaoïDe/ DccftonDeriDe^eecot 
Staten/ Dat De <0l>DeputcccDat Dan Den fiepfee (aljeÉ 
namentlijft/ De Hftcuc-jfurftcn cn BijTcftoppen Dan 
|Hent3 en Ceulen/ Den^Dmimftcato: bankaren/ 
Den $falt5-<82acf Dan ^icuboeg/ Den 25i(fcfiop Dan 
^alHbuig/ en De (teDen f^citcenbucg en Ceulenj fiacc 
geceeD ntaeftten om in peefoon/ te toeten/ Detfee^ 
een Eegaten upt De fielten / ïjiec in’tlanD te Ito* 
mot; tn Doecom b?efenDc Dat ftilft.ö ottDec Dat ge; 
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metten man tocï ccnigc alteratie maften fouïtcmogen/ 
fofc ftiec quanten / fo fteftöeitfe gecaöen gefcottöen 
nofï) naöet ftare ftomjte ïjettoaectö af te beten/ en 
fteftben ober fulftö niet alleen aen Den 3ftepfcr, rnaec 
ooft aen öe bootfs ©otftcn en ^ebeputeerben in’t pat' 
«ruiter obecgefonöen een bubbel ban öe btteben ban 
rCafTisV en öaec bp gefcljtebcn/ Datfe öaet tipt tod 
ftonöcn beeftaen/ bat men niet bait mentnge toa$ 
tcc goebet tcoutoen met penlunben te ftanbelen, 
mact bat ben ^paenfen naeb ftaec foeftt tebebne^ 
gen/ bie felfs fo booö toaö/ batfebc goebe memm 
ge ban ben Rtenfet/ ban’t Rijft en banbe^ebepu# 
teccbe ©töften/ ten arcftfïen bupöe / aio' upt bien 
blief te öefpeuten toao; toactom fp niet gefinttoa^ 
ten tot ccnigc ïjanbeltnge tcberltacn/ enberfodjten 
baetom ben ïJcpfcr/ bat pp be V»oo2f5 <®eöeputeeröc 
niet faube fenben: <2n aen bc booif5 JHicften en <0e^ 
beputeetbe/ fofc nodj niet optoeg toaimgeflagcn/ 
batfe op toegnict toilbenflacn/ en fofc op toeg toa^ 
ten/ batfetctuggetoiibePeten/ of fofc öefeit niet te? 
genjtaepöe/ ebentoel booittogen/ enm’taenoftm 
Ponten befet lanbcn / niet bejegent toetben / aio 
pacc gualttcpten toel mertteetben ; fo hccftlaecöen 
be %ccen Staten <0encracl/ batfe paet baec ban 
toel toilben pouben boo2 geeteufeett (€e meet / fo 
fp/ om pact tegen befc lofe ptactp&cn bet «^pan? 
giaetben te taapenen / oetoe aen paet garmfoeneit 
gefteltpabben/ om alie Commiffaript ban befen 
peno/ bie fonbet pafpoo2t ban be Staten/ in befe 
ïanbcit fotiben bomen / te atttanpeten en lm ben 
paifetc batten ,■ ’ttoelft in be b2ieben bp geboegt 
toaö/ om be Dopten en <0eöeputeetöcn een naben= 
Pen ban quaüjft gcttacteett te toetben / te maften 
en in te touftften / en ban be repfe te betetteten/ 
acptenbc bed tot tipte ban benlaitbe gcbaente fteö? 
ben/ fonten ftonbc beletten batfe w petfoon niet qua' 
men. ooft baet tta goeb gebonben/ ben boo2f3 
toicf in ’t ^ebctöuptö / met peibilcgie bp paren 02öi? 
natié ^eïiftftet / te laten b2tiftften / neffens feftete glo? 
fen baet op gemaeftt/ opbat.cenpegdtjft fouöemo? 
gen fien en fcemctften/ begtote tebenen tncöeRee? 
ten Staten pabben / om befc panbeïmge / bic niet ban 
op betoog toetbe betfoept/ af tc flacn. 

Wm pebben piet boten in bit boeft jpoft 9. bcrpaclt 
be gtote toater-bloeb / bctoclfte in f etouacto en 

IRattio getoeep toato/ in befc en meet anoecclan? 
ben/ baet boo: belc biiften obctliepen en boot-bta^ 
ften/ en be lanben onbet toatec lagen; baec toaren 
beefepenben betgabetinoen gepouben/ cnmenrefol? 

rfS beet be be biiften te teóatcren en maften. .iRaer 
SJX alfa <©?aef fatman ban ben 23ecg/ aio <0ouber? 
ben -öerg neut ban -ödöcrlanü / aenbe^nbe banüenitoninft 
üeibieö ^pangten/ bic ban öe25etutoe bebc betbie? 
ftan'ÏÏi'Hai/' op bette# ban pare ^abegatben/ niet teöij? 
uentnbe ften; ’ttoelft öc Staten 43enecacl berjïaenöe/ gelm? 
>©bec-®e* öcn batmcndbofcpbp’iS^eetcnöetae leggenbe/ en 
wioe. toeftomenbe ben booafs <02aef en fpn moebet/ fou? 

be afpoiitoen/ en tot#3|eecen&etg en op #<©?a? 
bentoeett toengen ^ en toefenbe of bat niet genoeg 
toateom’tboo2f3 betbob tc boenafboen/ ccfolbceti 
ben mebe alle bien ban’tobet-quartiet pate^abc; 
gacben en conmüutien op tc feggen/ en bebenpaet 
baec af bettoittigen; om'ttoelfte teberpoeben/ fpï 
lieben mebe te toege toacpten/ bat’tbooif? berbob 
afgebaen toetbe/ fo batmenmet’etbftftcntnbeSSe^ 
tutoe toebet booitgtng/ fonbctlinge betople be tito 
beefepap en geetfbe ban ’tfelbe quattiet / baecom 
acn ’t Bof ban 23.nilTel lange feccetdpft geföllidtcett 
pabben/ en pebben baet ban geobtincert bit nabots 
genbe Dcttonc / gedaufuïeectenopbeconbiticnbaet 
inbetpadt/ fomen nabetpanb beeftaenpeeft/ ïup? 
bcnöca'pbolgpti 

jSabceacbe 
öi£ canbe pHLl P5 ly der Gr aften Gods, Korting van Cajh- 

m'asz 'aiti ^en ’ &c‘ -^^en oni'en Stadhouderen , Gouver- 
jm,t tot neurs , O ver ften , Colonellen , Capiteynen en ge- 
})ttbcbn, mene krijgsvolk, fo te paerde als te voet , te wa- 
ften/tjatae^ ter en te lande, en alle andere onfe Juftideren, Offi- 
iuluirEöe.g deren en Onderfaten, dien die aengaen fal, en dele 
spamens, tegenwoordige getoont fullen worden * Salnyt; Wy 
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hebben ontfangen de ootmoedige fupplicatie van onlê(Foi.ic}.) 
wel-beminde, die gemene Ridderfchap, geërfde en 
onderdanen van den quartier van Over-Betuwe, in on- 
fen lande van Gelre; inhondende, hoe dat het felve 
quartier, by oorfake van de langdurige oorloge j en 
verfcheyden deur-fcheuringe van Dijken , byfonder 
tot Bemmel en Ooherholt, en merkelijkeninFebrua- 
rio en Martio leftleden indefen jare 1595. is gevallen 
inuytevften armoed en defolatiej mits dat fy niet al¬ 
leen het Winter-koorne gewas , en grote menigte 
van heeften, IbPaerden, Koeyen, Runderen, Ver- 
kens, &c. verdronken en verdorven'; maer ook vele 
huyfen t’famen vernielt en omgedreven zijn, en meer 
als fes hondert menfehen verdronken , daer door de 
Supplianten den macht 'niet hebbende dé vbörfeyde 
Dijkert , in fommige plaetfen over de 2.00. roeden 
lang door gefcheurt, te repareren, en ’t land te be¬ 
vangen, toekomt,dat de Huyftiedeii die uyt ’tSticht van 
Utrecht, Hollanden elders fich om de geringe Pach- 
tinge des lands in't vooiTz quartier metter woninge 
gegeven hadden , in meninge van profijt te doen, 
zijnde d’inbreuke van water, van jare tot jare fo ver¬ 
meerdert , dat fy dikwils gehele maenden dag en 
nacht op de Dijken moften blij ven, alrede voor ’t mee- 
ftendeel zijn wederom nederwaerts getrokken , en 
noch dagelijks vertrekken, verlatende de woninge en 
landen die fy_ begoft hadden in reparatie te brengen, 
daer uyt, getchapen is ganfche verwoeftinge te vol¬ 
gen j te meer Ibhet'voorfz quartier boven die voor- 
gaende oude maendlijke contributie , die fy op 70. 
gulden na , tot de leftleden maend van May bedwon¬ 
gen zijn geweeftte betalen, is van nieuws befwaert, 
t’zedert den eerften Januarij leftleden met iöo. oul- 
den ter maend, daer van onfen Ontfanger Grootlêld 
pretendeert d’inwoonders en refterende ft beeftiael by 
Lontrechte t’executeren tegens alle mogentlijkheid : 
daer op van wegen des vyands fuiken regard is ge¬ 
nomen , dat fy in de lefte Inundatie en doorbrekinge 
van den jare 1592.. niet alleen hebben den quartiere 
quijtfcheldinge gedaen van de verfchenen en noch lo¬ 
pende contributie j maer tot opmakinge van de .Dij» 
ken gealfifteert met 12000. gulden in gereden gelde. 
En trant de Supplianten voor t meejlendeel onfe onderfa- ’* 
ten , die van onfe gehoorJaembeid niet %ijn gefcheyden, met» 
vryen wiHe, maer door fortuyne van der oorloge , en dat >* 
ons fonderlinge daer aen gelegen is, dat voorfz quartier ’» 
wederom werde bedijkt , bewoont en geeuhiveert, fo 01»” 
ons in toekomenden tjde fatfijleren, als d’ inreoonders wat ” 
afems mogen gefchept hebben, als om daer door te gele-'* 

gener tijd in vordere quartieren te mogen komenj en dat” 
ly tot het voorfz bedijken niet konnen geraken, fon- 
der oplichtinge van penningen op intereft en vrvig- 
heid van hunne perfonen en goederen , immers ’fuT- 
ke, als die van Nymegen en ge erfden in der Oyen, 
by ’t quartier van Over-Betuwe gelegen, van onfen’t 
wegen is verleent: So hebben de voorfz Supplianten 
ons feer ootmoedelijk gebeden, dat ons gelieven wil, 
hun te verlenen Savegarde tot reparatie van de voorfz 
Dijken , en haveninge van de Culture des voorfz quar- 
tiers, inhoudende de navolgende poinéèen. In den 
eerften, dat alle borgeren en ingefetenen van defte- 
den in de voorfz quartier ge-erft, en hunne Pachters, 
in den felven quartier op hunne goederen fullen mo¬ 
gen gaen, komen, blijven en keren, vry, vrank en 
ongemolefteert van ons krijgsvolk, aen hunne perfo¬ 
nen en goederen : dat alle beeftiael, geen uytgefchey- 
den, dewelke in den voorfz quartier en daer onder 
gehorende heerlijkheden is, fal komen, en daer in ge¬ 
houden en geweyd mogen worden, fal vry en on- 
befchadigt zijn en blijven, fonder refpeft: en onder- 
fcheid , of’t felve is toekomende d’ingefetenen van 
beflotene fteden aen wederzijde, of d’inwoonders van 
de voorfz quartieren • dat onder defelve Savegarde 
begrepen fullen zijn ,’den Amptman, Heym-Raden, 
gefworen van deDijkagie, Landfchrijver, arbeyders 
met hunne wagens, karren, fchoppen en andere in- 
ftrumenten, tïmmerluydenvanSluyfen, Boden en an¬ 
dere die daer in te werk geftelt fouden mogen wor¬ 
den ; dat ’t voorfz quartier fal vry en exempt ge¬ 
houden worden, van alle contributien voor den tijd 
van twe inren , en voorts onfen voorfz Ontfanger 

Groot*. 
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Grootfelcl bëvólen den Supplianten ongemoleftecrt te 
laten van de voorfz verhógingë van 100. gulden ter 
Tnaend, t’zedert den vooriz eeften Januarij, en hen 
daer op te doen depefcheren onfe öpene brieven in 
behoor lijker vormen. Doen u te weten, dat ’t ge¬ 
ne voorfz is, aengemëfkt , en daer op gehad tad- 
vijs , fo van onfen leer lieven en getrouwen neve 
den Grave van den Berge, Stadhouder en Capiteyn 
Generael van onfen lande en Vorftendom Gelre, en 
GraeHchap Zutphen , als van den Cantzler en Ra¬ 
den , luyden van onfen Rade aldaer , Ook van dien 
van der Wet onfer ftede van ’s Hertogenbofch , en 
volgentlijkeh van den Hooft-Treforier Generael, en 
Gecommittéerde van onfe Domeynen en Finantien, 
Wy om defe en andere góede rédenen ons daer toe 
bewegende , hebben ter deliberatie van onfen feer 
lieven en feer beminden neve, den Grave van Fuen 
tes, Stadhouder, Gouverneur en Capiteyn Generael 
van defe onfe Erf-Nederlanden , den voornoemden 
Van Over-Betuwe Supplianten geaccordeert , en ac¬ 
corderen uyt onfer {onderlinge gratie, by defen, hen 
verfoek hierboven verhaeTt, voor den tijden termijn 
van noch een jaer; op laft en conditie, dat fy voor 
al fullen maken af te fchaffen de onredelijke af-ey- 
fchende van de helft van onfe Domeynen en de Gee- 
ftelijke goederen, die eenige, Dirrik Anthoni, Ca- 
rel Rats, Jacob Sanderfzvan Os, en eenige anderen 
hen vervorderen onfen goeden Onderfaten, gefeten 
onder onfe ftede eii voogdye van Gelré , Erkelens, 
Ampten, Stralen, Criekenbeke, Keffel, Montfoort 
én andere onder onfe gehoorfacmheid wefende , te- 
gens recht en reden af te dragen, fo lange wy de fel- 
ve lieden en ampten daer onder reforterende, in ons 
geweld , geboorfaemheid en gebod fullen hebben. 
En dat den voorfz Dirrik Anthoni 3 Carel Kats, Ja¬ 
cob Sanderfz, en allen anderen wel feherpelijken be¬ 
laft fal wórden , ’t felve alfo te gehengen en te ge¬ 
dogen, en des te weder niet aen te rechten noch voor 
te ftellen , onder wat pretext van achterftelleri of 
anders dat felve foude mogen zijn; leverende daer 
van goed befcheyd in handen van den Griffier van 
onfer Cantzelrye van Gelreland tot Ruremonde re- 
iiderende, die daer van behoorlijke recepifle geven 

fal. 
Wel-verftaende dat defe ónfe toelatinge, gratie en 

conceffie van dien dag aen , eerft ingaen en plaetfe 
grijpen fal • en fo verre fy hen vervorderen, na date 
van defen , en al eer ’t voorfz befcheyd in handen 
van onfen voorfz Griffier gelevert fal zijn, onder ’t pre¬ 
text van eenige belofte onfen onderdanen yetwes, 
ten opfiene van onfe voorfz Domeynen, en de voorfz 
Geeftelijke goederen af te vorderen, dat’t felve we¬ 
derom gegeven fal worden den genen , dien ft felve 
nfgenomen fal zijn, op pene van het effed van defe 
niet te genieten. Ontbieden u daerom en bevelen, 
en eiken van u luyden byfonder, dat gy van defe on¬ 
fe voorfz gratie , concellié en toelatinge op den la- 
ften, conditiën, voorden tijd, en te beginnen in der 
voegen en manieren voorfeyt , den voorfë gemene 
Ridderfchap, geërfden en onderdanen van de Over- 
Betuwe, Supplianten, ruftelijk, vredelijk en volko¬ 
melijk genieten en gebruyken, fonderhente doen of 
latengefchiedeneenighinder, letfel enmoeyeniftëter 
contrarien : Want ons alfö gelieft. Gegeven in on¬ 
fer ftad van Brulfel den 2.8. November in’t jaer ons 
Heeren 1595- van onfen Rijken, te wéten, van Na¬ 
pels en Jerufalem het 42,. van Caftilien , Arragon, 
Sicilien , en andere het 40. en van Portugael , het 
i6. Onderftond gefchreven, by den Konink; de Gra- 
vt van Fuentes, Gouverneur Generael, &c. De Gra¬ 

ve van Arenlerge, Ridder van der Orden Hooft-hee- 
re, Johm van Drcnjqvaert, Ridder, Heere van Dor¬ 
saals, Treforier Generael, Peter van Overlope, Hee¬ 
re van Hammes , Willem van Merode , Heere van 
Royenburg} Gecommitteerde van de Finantien, en 
ander tegenwoordig. En was ondertekent 1. Ver- 

nyken , en bezegelt met’sKoninks Zegel in roden 
WaJfe. 

«©urgemccftcrert/ Schepenen cn ïtacb ber ^tnb 
SCmljem / coppe banbe boo?f5 ^aubegarbe behomen 
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hebbenbe / $ijn bacr mebe niet tod te b?eben getoeefi / 
intermetetence ’t fdbe tc toefen een contract/ gemaefct 
tegen be naber üntc binnen Utrecht/ enbeflütenbén 
11,3ianuary 1579* cn tegen het (Crattaet ban€n* 
gclanb bacr op gebóïgt 7 crpieftelyh becDtcbenbc 
alle particuliere ijanüdingc cn becbaagen met ben 
bnanb,- baer üeneffeuöV bat men toel modit berfe? 
hért 31)11/ bat be bpanb trt befen geen berber gdo* 
be foube houben/ ban na fijnen ootoactcn appetijt/ 
alö be toelfcc lp acfjt boo: petbuellcn cn rebellen/ 
bacr mebe gene "Jura Belh fullen befioeben gepleegtcn 
onberpouben te too?bcn: JBobcn bien/ bat be bnp 
getö en intooonöerë ban be ^Stebctt/ boo? bttfba* 
nige b?pfieib/ fouben mogen bomen te bedeltoeren/ 
en al te jecr berlangen na een fcljabclijbcn toebe/ 
geftoegen be cofrcfpónömttcn ai acnfiagen/ bie be 
bpanb tra 02 bit mibbel foube mogen p?actiferen. 
€n alfo het fcheen bat befen niet tegenfïaenbe/ bie 
ban be «Obcr-Jöctutoe niet en fouben ceficren befe (fok te*,) 
^fjabegarbe/ fo niet geheel/ immerö boo? een beel 
plaifibel te maliën/ en baer toe onberfianb te foa 
hen baer fthunoo?l)acrlijfc bunhen foube/ mogehjh 
ooft up be ijcercn Staten «©cuerad en üTaeb ban 
^tate; fo ïjabbenfp goeb gebonben/ befen acnlja^ 
re ©ebeputeerbe in be Staten ©cuerad compare^ 
renbe/ t’ontbehften/ cn baer het te pas homen foube/ 
met goebe bifemie openinge te boen / Doe befen Op ben 
lanbfcDnppe berfiaen toa& 

D€n 7, ?Sugufii toerbe tot notterbam mgeO’ncbt «cm 
een tDupnherherö roof-fcljtp/ bie 44. perfonen 

met noch eenige jongenbopfiabbe/ bic 44. mannen Sp0nehS 
toerben gehangen / cnbe jongenö liet men lopen; bceen/ *n 
Capitcpnfierf banbeguetfuren tuffehen toegen/ en ',6oIftot- 
toerbe na ‘Hmfterbam geboert/ en toerbe ebentoelöa,,0En* 
opgeljangen, 5Jn bit fefiip toerben berlofiberfcljrp^ 
ben gehangenen ban befe lanben/ bie t’famcn tod 
60000. gulöcné boo2 (jaer rantfocn belooft hab- 
ben/ bie tod ölijbe toaren ban befe onberfioopte 
berloffinge. 

Grtaef Ccnft ban fjnffait guam ben 22. ^ep?<o?abe 
temb. toeberom tipt be gebattoemfte / ijebOcn; £t(ïïSI1,,®, 

be moeten betalen boo2 rantfocn 10000. gu!bcïto/;,pt n"02, 
’ttoelhtebdetoaö/ betohle hp te bier tyb noefi bate; banricnifTe 
Ujh in ’ë lanbiS bienfi niet toao gctoccfi. omfiasciu 

D€n ïxonirto ban ©3anhrfih ftielb feer ernfiig'5he ©ree 
aen/ om 2000. mannen tot affificntie te IjebOcn/ 

en hoetod het feer nualijh te paffe guam/ betonlc^f.g’* 
be Staten een ftóah leger habbe/ en bat be bpanb na ©:anw 
noch in be toapenen toao/ en batter toepnig gclöo rnf»/ tot 
in boo?raeb toaö tot onöcrljoub ban ’t leger,- noclp 
tanö toerbe goeb gebonben/ bat men Ijem 20. baciE uontoit 
beien foube fenben”/ baer ober commanbercn foube 
be l^eere gufïtnuö ban j^affau / ^bmiradbanEe^ 
lanb/op een tractcmcnt ban iioo.gulbenö ter maenb,- 
alfo toerben baer gefonben het régiment «Schotten 
ban ben Colonel jiHiurap/ bijf Eeeufe baenbclen/ 
noch 'Mjtljobcn/ JKliad/ ©aillanb/ ©crmo?then/ 
en be compagnie ban bu©on3b’ ?trbenn?/ ento02^ 
be o?b?c gefielt bat p?omtdijh boo? dhc compagnie 
anbcrljalbe maenb gefourncert toerbe/ en bacr De- 
neffenö noobtoenbige bib’eö in be fchepeh; mibf- 
gabecö noch eenige amunitie ban fpiefifen/ lonten/ 
pulbcr/ loob/ fchoppeil/ etc. ^oube oohben^er= 
geant jBajor/ bic’tboo2leben iacr mebe in ©2anlR 
rijh toaö getoeefi / commanbercn op een tracte^ 
ment ban 400. gulb. ter maenb: €n boben bit fe* 

courö Dielben be Staten noch ttoec regimenten 
«öafcongerjo / bie be Staten üetadben / c-n baer 
ober commanbceröe be Ijeccc ban %a ©obe. 
Capitepnen bie op ben todjt na ©tanltrijli geo?^ 
bonneect toaren/ hebben boo2 haer bertreft b|i re* 
guefie berfocht/ bat gcburcnöehaer upttoefen/ ï)p 
re b?outoen met ferbice fnuben mogen berficnto02= 
ben: <©acr op bacr boot amtooo2be ië gegeben/ 
bat bacr op 02b2c foube gefrclt to02bcn/ gdfiti op boo?' 
gaenbe tochten gcbaen 10 getoccfi; en hebben boo?t $ 
be fdb? ban ern «^uartier - Jtèeefiec / 43etoelbi= 

1 
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■Ce/ ^mftoofï cn Cbidirgijn Perften/ op rebdijfte 
tractcmentcn / en benlieben toeqefcpb / öat men fjem 
Iteöcn P002 öen ^agabo? (jprancops doublet) Pan 
goebe Dctaltngc foube Poen Pcrfiencn Pcrf02gcn: 
.ï©eii beeft osb Pen l|eeee HujltuuS ban j^aifau'/ 
imbfgabers ben ©Perfïcn/ Capitcpnen en CVffictc^ 
ren crnfïclijïi Poengeboubcn / benlieben öePoir te 
Poen/ en b’eeté en reputatie ban ftlaiib P002 gcre; 
rommanbccit te Ijotibcn y met uptbmftftdyfte Per; 
ftlaringc acn ben Capttepnen/ fo fp Ijaec Polft fóu# 
ben laten berïopcn /' bat fp bcrftacn baer ban geen 
énlütlltge langer te laten tienen/ enalfobecftmenfc 
na ©2anftrijft toe gefonben; be Ptjf baenbelen 'Zeem 
fc foïbatén 51)11 na CalïS gefonben ;■ b’anbere beeft- 
men tot /Doeö/ecljt géfcïjcept/ ombeJBidingenupt 
te lopen. 

"r©e ©ccrcSnfniuto ban Jtoffait ts ben 15.0c; 
tolnis tot CaUP gebomen / ban toner lp ben 17. 
aen be HfeerePan ©ibenDarncPdb gefdjieben en bet*;' 
aöPcttceit beeft / bat bP Pier bagen onberbiegen 
toas gduceft / en bat pp een feer groot tempeeft ge; 
i)ab babbe / en een groot ongduft/ in ftPcrlicoPait 
een Pan fijne fepepen/ in pet toeifte lp babbe fpne 
paerben / iuapcnen cntocruflinge/ pet todftc Pp nëcpt 
Ö002 ïjet feer groot tempeeft Pan be nnbere fclje; 
pcnafgebPjaeït toaSj pp Ijabbe met’cr fpoebgefom 
ben naZdanb/ om teften of pet met bit ontoebee 
niet toeber in ZeLinb toaö gebeert / fo paeft pp 
cettigc febeiljetb baer Pan babbe/ foube bp fieb Pp 
ö’anbcre troupen Pan be ~$|eecen Staten / bie te lobben/ of een affront te boen. <Den ïó.^eptrm 

bocbjcl bp baer ontrent nodjDïcef leggeit/ foberre; 
teerbe bp befen nacpt bintaenfagtemaHen/ tuner; 
om bP op ben na-noen be trciicljeen fo gcfTotcn fjab* 
beboert Ijoubcn / bat niemanö baer upt modjtet 
0p ben apoub beeft bp boen oPer nijn fettea 500; 
mannen te Poet / ftdijö Pp ^cljacf en SiKatbijS 
%ib / met een Hiteutcnant/ en be ruptcrcn Pan 
Comdaev/ met 50. matrofen/ bic Pcrfcpenbe lab; 
berp en anbere xnfirtimenten/ om yootten tc Pre; 
ben/ joegen; Pan befe, 500. fouben 200. ben aen; 
pag boen/ ftbnppPeftltmmcr. cn be fraö innemen/ 
op ben mojgcnftonb/ öe.300, mannen en beruste; 
ren fouben baer geiepb boen / en 00b bdpea’fm 
bieaftnoob mare: <©aer na ontrent to. uuren be; 
gofmicn te pafferen en oPer ïïjjn te fetten/ omrent 
12. Panen rapieren en.500. mannen te Poet/ baer 
mcbé men öeftg map.tot ontrent ftïmo?gens ten 3. 
uitren/ manneer fijn €rcvU. <6iaef Sfiöilbdm en 
©eer mebe paffeerben/ om Pp befeiPe troitpc te 
PitjPen / en ben anberen een rugge te gepen en tc 
fccouecren; oeb fo ben aenftag gtinkte/ op alles 
02tuo te fteilcn/ of be retraite met gemaft te boen/ 
fofe mifüiftte. (Sot befen aenflag toss fijn <£mlL 
Petoeegt Pp öe Cnabmn? Pan .ïBcuns / om baer me; 
berom in baer goeb te belpen/ en/ fomen fenbe/ 
en ooft maeracïmg ip gePleben / om bat be fe!Pe 
oBiaPinne/ pem bie partpe na bare boob .gemaeftt 
baöbe/ en Pooii.o om 23erb tePenoumen/ eniiud; 
ïcn geballe bei) Ppanbcn baer mebe ober Ki ju tc 

$9* 

Z3>.©alen maren/ Poegen/ al fotibe bpbaer ooft 
gaen fonber ccnig gerijf: bP Permittigt bem mebe 
Pan bet oPergacn Pan ’tftajteel Pan Camerijft/ al; 
iecnlifft boot geP/eft Pan bat fp baer Pinnen geen 4. 
bagen Pittualic babben: <Dit onpermarbte Pcrlieo 
machte be gemoeberen Pan be ïupben aibaer ont; 
fielt/ cn bat bp geloofbe/ bat fijne iKajefr. nu be 
troupen/ bie bem be lieren Staten gefonbenïjaö; 
ben/ meer foube geP^upften óm befronticr-plactfcn 
te Perfefteren / alö tot eenig anber effect ,• boemel j 
Peïe roepen/ bat bp bootgenomenbabbe^oii|!anb! 
aen te tajien. .liBijn :Pjeere be JiBotap/ fo be i|cerc! 
ban ©ibeufan (<0ouPerneur Pan <£aüo) benige;) 
fepb babbe/ mab met be l^eere Part Jfoticbuercüeof 
Pp fijne ilBajefi. getróftften / om perttenlierlijft tei 
berfiacn fijne intcime en goebe mille; enfjePPenbcl 
boot ben Poo?f5 l^cere Pevfiaen/ bte rcfoïuttc bie ben 
ïtomnft genomen fal ïjePPcn / foube bp niet laten 
be Ipecren Staten <$enerael baer Pan te bermitti; 
gen/ op bat bet ljun PelicPe/ Ijem bien Polgenbe 
ooft te laten meten/ ft gene fp ootbclcn fallen P002 
baren bienfr te ftcbotm ï^p febtijft ooft/ bat lp 
bien uamtbbag babbe Pcfien be fortificatie Pan bic 
piaetfe/ btebpfo fmaft babbe PePonben/ batinbien 
be Ppanb baer met een fraep leger guame en aen; 
talie/ men neer ban te Pcci tc boen foube beftften 
om bat tcftonncnPemaren: maer bpadjte bat mijn 
ïjecr Pan ©iboufan befen minter be tijb foube beft; 
Pen om bic lierft te maften/ imbö bat fijne jjlia/eft. 
bem mibbden baer toe gePe / gelijft bn bem bift; 
milg baeront babbe gcPcben. Booito / (c(pi)fi bp / 
bat be ïtoninft tc peroane ma.P / cn tot 5'inncno pér 
maebt ftjerbe/ en recommanbeert ftep Pooets ootmoe 
bclijft in fijne goebe gratiën/ etc- 

P21O maö bet feer Pupig regenaCljtig meber • be 
500. mannen na jBcurg gefonben / babben tot befen 

aenftag een tameltjft meber / om bat’et alle ben 
nacijt feer tiojmbe en regenbe/ melfte gemeenlijft 
be femmellen quaftjft boet toefien / en belet batfe 
ftgelupt/ bat in ftaenftomen gemaeftt merb/ niet 
mei en boren/ en fo fp mat boren/ boet Permoe; 
öen baret fjet onmebet* io • bocb babben alleen bat 
ongeiuft / bat be iBane Pp interPalle feer ftlaer fcljecty 
maerom fp fo baefi met en bojfien apmccljeren: 
€pnbdijft geftoinen 5ünbe in be grachten/ bic Pol 
riebp iionben / guamen baer Pooi; maer fofe aen 
be mal een fierfte paliffabc Ponben/ biefe niet ge; 
Poegliift ftonben indien / jaegben fnallensfienpccne 
pale meg/ ftmdft fo lange aenliep/ bat öen bag Pc; 
goft te tomen/ maeromPrefenbcbatfe ontöcfttfou; 
öen mo2öen / 5ijn afgetogen/ baer mebe ben aen; 
bag te met liep/ bie tod foube gduftt Iseööen / bab; 
be bet toeber getcabdijft fo öupfter gePïePen/ batfe 
Peocger aen be paliffabc babben mogen toerften / 
om bic toecb te ftrijgen : ©ier na togenfc af / cn 
guam fijn €rcdl. met alle ftPolft toeber in ftieger/ 
fonber bat bie Pan $Beue£ baer getoaer gctootöcn 
maren, 

tDcn 25. ©ctöfcts / aio' fijn Crcdl.Panmenmgc’i®^^. 

Otenftag 
toan fijn 
«lErccll. op 

T€rtoijïe fijn Crccll- met bet leger notb tegen 
ben Ppanb lag / babbe fijn Poo2f5 Crcdi. boen 

•ttefitêrcn belepbcn een acnfiag op bet ftafteelPanjiBeuro/ cn 
öeoabüon mei PJetenbc battcmict ban 30. mannen opmaren/ 
S«f3Ie m öat in be fiaö geen Poift toao/ beeft Ijp ben 14. 

^cptemb. bes miflftS ben bdepber Pan ben aen; 
dag/ met een anber officier bertoaerts gefonben/ 
om be piaetfe epnbelijft te üefiebtigen/ en te toeten 
boe lange be labbers fouben moeten toefen/ en of 
bet tod bomlijft toas/ ban niet,- betodftetoeberom 
geftömen 5*ijnöe/ btacbten be mate Pan een labbcr 
mebe/ rappo2tecrbcn batfe ftfdPe aebten bocnlijft 
ie toefen en immcaftd, JDacrom fijn €rcdl. ben 
li.tijbinge ftreeg/ bat |Bonb2agon be Koer gepaf; 
fcert toaö/ cn getogen na ÏJepferö-ïDeerb/ baer 
men meenbe bp ben Kijn foube toillen pafferen/. 

mebe te nemen/ om ft-bups teSBeerb/ gelegen on; 
trent een mijle,Pan |3fd[mrg/ tePcfcbieten/ baer toe 
bertoaerts togen be regimenten Pan ©eer en ben af; 
gefïojPcn 45/acf ©bilips Pan kaffan/ met bc fta; 
Pallerpe/ mftftmb Pan Zutuben cn 0Pcp^fiel in 
gonufoeit gebefuneert /. met lafl ft bups op te en; 
fdjen/ cn fo fp ft niet tobben ojxgcPen / bat men ban 
ft gefebut baer P002 foube planten; in toclften nebaile 
men üc 32. mannen/ bie men fenöc baer cp te toe; 
feu/ ben beft foube Incften. ©olgens toclften lad/ op 
ben na-noen Pertogen 51'jnbe / be mpteren enfoibaten 
Pooenoemt/met b2ie balPe ftanons (PcrmibSbetPier;. 
be Pp gcP2cft Pan trdi-paerbcn niet ftofi mebe geno; 
mentoerben) om bertoaerts te gaen. ft. ©002(5 Poift 
ftomcnbe P0O.2 aBecrb/ beben ft pups op-enfcbeiK 
baer ito bic Pan Pinnen anttooo2bcn / ft felp: niet ober 
te toillen gepen/ maerpebonben/ temeer / fofnbien 
bag/ en Pp basar,b./ Perjïcrftingc Pan 15. fdöatcn 
Pan 013.201 gebregen babben/ bie op bajarb uptge; 
gaen/ en om ftaenftomen Pan be ©002/5 troupen 
baer op getoeften toaren / toacrom bes nadjtö öe 
b2ie ftuftften bebe planten/ boctodtoatbed berbe 
baer Pan ; beo moageno Peceg bebe ©eer op 
ft HupS te ïBeerb fdjieten/ maer om bat bet ge;. 
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*595* 
fcljtttfo berbebaet af gottb/ ert bebe getfultfte operatie 
niet/ alfmen meende bat'et gebaen foube geftftent 

©aerom bie Pan binnen te meerber moebö gabben 
om’tgupö te gouben/ of een goetappoinctcmentte 

(Foi, 105.) fteftomcn: ©tt ©eetfienbe/ öeöe lanftfamclyft fCgie* 
ten/ en fyn©jccdl.ban aüeöbertottttgen; ntttfga* 
berö bat gp be toeftomenbe nacgt’tgefcgut naetbet 
foubcboengdlen/ berfocftenbc meerber fttupb en fto* 
gelö/ ’ttodft pent fijn ©rccll.nocg tegen ben abonb 
fon'b/ tot 150. fcljcuten toe; beö nacgtö bebe ©eet 
ttoeegucftettinbefterfte/ biebiegtaen ’tgupögonb/ 
brengen / en gaten in be feerfc-muute maften/ om boo? 
tefcftteten/ en f)et beebe (tuft bebe gpbed naetbet op 
ben toeg planten* ©en 27» ©ctofttiö bebe ©eer Ijeel 
b2oeg op a©eerb fegteten / en na eentgc gebatte fcgcu* 
teil begonnen bie ban binnen te parlementeren / en ga* 
ben cpnbelpft bet gupö feet confufdyftober/ alleen 
op ’tfeggen ban Capttepit ^cftaef / bat men Ijen 
fttygö-gdwupft boen foube/ ’ttodft ©eet baet na 
bctftlaett toerbe te toefen/ bat fp allcö gangen nto* 
gen/ om batfe boo? fo een gat’tgefcgut bertoaegt 
gabben/ en bat fyn Crcdi. fnfftö geüoben gabbe. ©n 
toübe betljalben bat bezö. mannen bic op’t gupö te 
boten getoccg toaren/ t ft top fouben tteftften/ om 
been gdft bic’ttoittc ftrop fouben tteftften/ te boen 
gangen met ©tuyö/ bie op’t gupö gecommanbeett 
gabbe, in ’t tteftften ban ’t fhop maeftten fp eerft gro* 
te ftoariggetb/ ban fiettbe epitbelyft bat Ijet toefen 
molt/ ttoftftenfpget frtop/ enupt beij.bie’ttoitte 
(ttop gabben gettoftften / toetbeaen een get leben ge* 
fcgmtfceit/ nuts bat ftp b’attbete opging/ ’ttodft gp 
bebe/ enbe eerft ging gp ©tupö op/ bic af/ ofboot 
be ftrop ballenbc/ in’t toatet biel/ en bp b’Cngelfe 
tmbergegouben toerbe en bectoonft; b anberetotn. 
toe toerben gegangen/ ten leften toierbe mebe’t le* 
ben gefegoneften: be 15* folbaten bie upt©2olbaer 
op bp ga5arb geftomen toaren/ geeft men op gaec 
ramfoen en quaracr laten gacn/fo om batfe op ’t gupö 
nopt gelegen gabben / alé om batfe ©aö-tcbulicn 
gabben ban ©2acf ^an ban ^tpium: be 13* top 
gettoftften folbaten met ben beul liet men mebe gacn. 
’t©upö toerbe gefpolicett ban alle battet op toaö/ be 
tooutoen toerben gelepb na ffgdfturg / en op ’t gupö 
togen eenige Cngdfe/ ban op ben nacgtguam baet 
op be galbe compagnie ban ©apttepn ^paen/ bie 
tot^ngolblag/ en ttoftftenbor b’Cngdfe baer toe* 
bet af. ©eer bebe ’t gefegut u\ ammunitie toeber na 
©ceö boeren / om albaer fcgeep gebaen te tooeben/ en 
bleef bien naegt met fyn bolft nocgbooe’tljupölcg* 
gen. 

^tjn Crcdl. gielt befen bag’t leger mebe gil tot 
©oonuft/ om na b’uptftomfie bantBectbte toatg* 
ten. ©cö anberen baegö hertoog gp met get leger na 
Cltcn / altoaer ’t bolft in fcgepen ftcftdt toerbe / en be 
3©ale / ben «gijn of |9gd afgefonben to02be na gaer 
garnifocnen/ en fyrtCiccdï. quant met©?aef3©il* 
gefttï ban ,©agau en b’anberc ©eeren bien abonb tot 
SUrngenti en ©eer ban 3©eerb betttcftftenbe / quant 
logeren tot ©oo2nift / en quant ben 21. ntebe tot 2Unt* 
gem/ omopbc ftegracgentge te toefen ban be©2a* 
ben ©gilipö ban j&agau en Crngban ^olrnö; baer 
toe alle peeparatien gentaeftt toerben/ toantbeltcga* 
men baer ober lange getoaegt en op ’t ©of gefïelt toa* 
ren. 

5örotatffe* t©epontpebanbefebegcaeffeniffetoa.sibefe: ©00? 
S litha" upt OinS öe guaebe ban fyn €rcell.baer na bolgben 
men uan j» 4* ttontpetterö in ben rou. ©ier na toerbe getoagen 
ï?ecmi be Cotnet ban <0:aef©gilipö ban ©affau: „©abefe 

jaben ttoee grote bierftante banen / ban be bier quactieren 
ban be ©eeren: <©aer na aegt ftlepncbanenbanbe 
bicrquartieten ban elftsf. <Docn betoapen-roftften: 
|Sa bien be fporen/ be gantcftclö/ be ftoaecben en 
gdmen. <©aer na toerben getoagen be 4. quarticr en 
ban dftö in ftlcpue fterben / en naer bien ban elftö een 
groot fterb metbetoapenen. ^aer na bolgben boo2 
dftö ttoee paetbeni ennabienboo2 dftöeenpaerbin 
ben roti ftegangett. ^aer na toerben getoagen be lij* 
ften / bat ban ben <0?aef ban ^olntö boot / en ’t 3£üft 
ban <02aef ©gilipöna: ©ieropbolgbc o3?aef 3©il* 
gdm ban ^affau/ gooft ban ben tou/ gelepb ftp 
©eere en een €ngelö <©?aef: ^a gem bolgbe è^aef 
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€rnft ban jaaffau/ baer na <©taef Hobotoyftbart 
H^affau; en epnbclyft fyn €tcell. guntenbe ben 
roti: ©ter na bolgben bc<©ebeputeerbebanbe©ee* 
ren Staten <0enerael/ ban ben ©acb ban Staten/ 
bteban be Cancdryc en <©ebcputeerbe banbe^ta* 
ten ban <©dberlanb en ^utpljeu. <Dc boo2f3ftucftcn 
toerben meejt gebtagen ftp oèbelen ban be©dutoe/ 
baer toe ftefcg2eben / en bed ©itmeeflerö en Capttep; 
ncn gelepb. ’t ilitgaent ban ben <©2aef ban ^olntö 
toerbe ftp be € beien ban t ©of ban fyn €rcell. geb2a* 
gen / en bat ban <©?aef ©giitpö / bp beel Capitepnen 
ban ’t ©of öaerfe geftaen gabben / eenige graten om/ 
ettfonabefterftetoe; ban ntoften be btagcröban be 
lyftcn / fo om be bette ban be toeg/ alö om be ftoaerte 
ban be ftiften/ ftp anberen betpoog toerben. ’t©of 
toaö binnen al-omnte ftegangen met ftoart laften/ 
baer aen gegeegt toaren bde to'apenen ban kaffan en 
^oltttö: 3jn be ftetfte toaö bc pjebtftfïod Uegangen 
met laften en toapenen/ ntitfgaberö be ftanftcbec 
©eeren Staten: ben ©2cbicant 5?omanuö bebe een 
fraepebermattingcbangaer gerben/ greftftenbetot 
bertoooginge ett tot lof enpzyö banbe©ccrcn. ©e 
liegamentoerben ftegrabctt cp bef,infter3tjbcbanbe 
tomfte ban be ©ertog in bc grote fterfte. ©p ben 
abonb gabbe gjn €rcdl.en©2aef JDilgdm e'ft een 
ftanequetboen toerugen / gebftcnbefyn orrcdl. aftebe 
©ebeputeerben en €belen boen nobett/cn ©2aefi©il* 
gdm alle be tfimteegcrö ett Capitepnen op be öe* 
graeffemge geftomen. 

©en 2. jtobemft. ged btotgg bcctoog fjn Ctreft. 
met be ©eeren na ötreegt/ ett ©eer na ©ouöburg/ 
om ober be gamifoenen ban ^utpften en ©bec-W* 
fel te comntanbcren; tipt ftraegte ban een Jüctcbcr 
©.«Staten en fyn Crcell.quant ben 4. ^obemftgö 
toeberominben©age. 

Omtrent befe tyb toaren eenige gecommitteert/ 
ont be gromen ban Kyn/ f gel en göacl te ftefteg* ^,oani hèi 

tigen / om te toeten of men be 3©ad / bie te bed toa* Jm emf q 
tecögabbe/ toat toatcrö öequamdyft foubeftomten tuatfcin ös 
ftenemen/ en geboeglgft bc nbieren in ben ttyn en c» 
ggele/ baet’ttoater goe langer goe onbieper mot* M*1 “ 
ben. ©aer toe nu langen tiib aennegouben toaö ftp 
btcbandelberlanb/ Eutpgen/ ©ber~$ffe[/ ©2teö* 
laitb/ |^oo2b-©ollanb en 3lmgcrbam/ bie tot gaer 
getogen gabben ©oricgcnt en €gid / be toelfte ftiacg* 
ben met get toatet oberlag te 5ytt: ,{©aer bie ban 
©02toecgt / 25ommd en 5Smtmegcn toaren baer te* 
geit / allegcrenbe bat men ’t toatet fo effen niet en fott* 
bc ftonnen bden/ of baer foube btefe ballen ban be 
3©ael mebe te boen bertoogen. ©efe ©ebeputeerbe 
bantoegen be Staten ©cuerad/ geftften eenige bol* 
genbe bagen geftefotgneert/ en epnbdyft gebonben/ 
öat’et niet geboeglyft foube ftonnen gefdjieben/ ban 
mct’ct gacn ban eenige ©oofben ftobeit ’ö©?aben* 
toecrbacnbe Cleeffe3ybc • baer ban fp/ onbemun* 
bert be oppofitic ban ©02b^ccftt / |>immencn en 
bommel/ gaer rappo2t aen be Staten ©cuerad baer 
nabebdt. 

^yn Crcell. gabbe mebe be boo2f5 ©eeren ©ebe* 
puteerbe ban be Staten ©cuerad berfödjt/ tebifi*^10/11 
teren be ^cgatttfen ban ’ö©2abentocerb en lintob* be"' 
fenfturg / om rappog te boen ban be grote noob / baer fuongt 
in befelbe toaren/ ban gerepareert te toerben; bie0(11 
befelbe bifitaticooftgebaen geftftenbe/ baer ban rap*mtn* 
po2t geftften gebaen aen be boo?noemöe ©eeren <§ta* 
ten. 

Omtrent ben byfbenof befegen J^obentft.gabbenome* 
eenige rupterenban ©ogenlo / ©pgoben en©a gJJ* 

len een conbop gegagen/ en tod 40. paerben en goeben ©aien«« 
öupt gcftrcgdi; maer ftomenbe ontrent Eantgen/öpöobcn 
toerbe gaer niet alleen ben ftupt onmonmt/ maetj"" 
toerben ooeft eenöbedö gegagen / en bedoren tod 27. to0?öen 
paerben ban be gare. ©it gefteurbe na ’tfp^ceft*iueD£C ges 
tooo^b: flaetn* 

Legt gy nu uwen Vfand neder, 
Morgen Jlaet u een ander weder* 

DCn 25. i^obcm-ter 3ön ban J^immegen geto*^g 
gen / foo te paerbealöteboet/ om een aengagg 

op 
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men / en op be (tab ban ïDeerb / in Itct Cpaeffcpap ban ïlootn 
Sncffj Odcgen / te maliën / en 3pn bcö nacptö baet boot ge- 
un öm , Ponten/ enpcbben be pookte met een pctacbopgcfla* 
®Ero ge* gen / en baec upt gehangen toeep geboert Cpaef^em 
öangni. nfi ban ben 'Berge / met eentge anbere tunteren ban 

fïjnbane/ bie baer binnen lag/ en booitöbetomen 
pebbenbe 57* 5abcl-paerben en eentge bagagte-paei^ 
benban befelbe bane■ pebben 00I1 eentge opbeb02i 
geeëtoattoegetaft/ poetoel fp op ^abegatbetop fa* 
ten / ter contemplatie ban be <02abinne ban .üBetirö/ 
niet tegenftacnbe fp met garmfoen befet toaren: 
Cpaef ^enbtib fateemgen tijb tot ^tmmegen/ en 
btoebe cpnbeltjlt fijn rantfoen gemaeht op 5000. gut 
beno / niet tegcntfaenbe <0?aef €cntt ban jkffau tocï 
10000. gulbenjs pabbe moeten betalen; pp gtngloö 
ben 9. januari) beo nabolgenben jaersf. <0?aefïiar* 
man ban ben Berg fijn btoeber/ boo?be penningen 
gefptoïien pebbenbe op eenen tijb te betalen/ bteboe 
itoeptn genen bienft en toast/ boep pp toetbc ontrent 
befe tpbberficn met be compagnie boetpneeptenban 
Cpabe Cntft ban ^oïmo. 

©ttftöcp^ Dtrem befen tijb Pccegmen alle bagc meerber 
vmhrm ^ tijbtnge / foo upt B2abanb/ aio ban anbere plaet* 
»an be fen / ban be fellere ïiomfte ban ben Carbtnad ‘êflber^ 
fiomfïeuantuo ban CofïentijP/ boo: coubeeneur en Capitepn 
**n <©cnerael ban befe ^ebcrlanben/ met bolle Saft en 
bmuö tan tommiflïe / om papo enb’ebe temaïicn/ of be 002* 
oofïen^ loge te continueren, bat pp bier of bijf miljoenen acn 

en gcreeb gelb mebe b?acpt/ omalleberlopen fahente 
5m¥m,e ccb2cfferen / en fouten geenb2cbc machte/ b’oo?lo* 
pointe tan ge met fulben ernf! aen te grijpen / bat men noep nopt 
€>rangun. in fulfccc boegen pabbe gebaen; maer men foube eerft 

ben toeg ban beebe noep ecnmacl befoefcen. 3&at 
be ftonce ban Crangten ontflagcn toast upt fijne 
gebanPeniffe/ en gereftitueert in alle fijne Babero 
goeberen/ en batbe&onmPpemmctepgenberpanb 
foube gegeben pebben b’o?b?eban ben fulben ©liefc} 
ooli gcmaelit Ütabpouber ban^oilanb/ Eeianbcn 
Streept/ ttoebe perfoon ban fijnen ïïacb/ en baer 
toe 6000. bucaten’OiaerO/ en pemnoep opemngte 
boen ban een putoelijp ban ^uffron ^ibtlla ban 
Cleef/ met belofte ban alle be goeberen ban Cleef/ 
dulttp / Berg en fijn toebeporen/ nabobebanben 
Boift ban bien/ enpem baer in te ftpben en Herben 
tegen eenen pegclphen; boep berftontmen baer na/ 
bat be ifconinP pem alleen op b2pe boeten gefteït pabbe 
ben 5.^cptcmb.fonöer pem als* noep panblicptinge 
ban goeberen neaccoibccrr te pebben / of ftactoftrac* 
tement. IDaö ooli upt ^pangien gcfcp?eben/ ban 
bate ben 9. ^eptottb. bat bc ifcince ban Crangien 
ben 4. ^cptattb. toast bomen logeren in’tbo’pban 
€fcuriaei/ in ’t gcfclfcpap ban Capitepn Batto MM' 
no/ bicpemteXrabalo bebjaert pabbe/ bat pp ben 
biifbcn opging te & "Jlaurcnt/ baer pn met grote 
blijbftpap ontfangen incrbe bp alle be principale bie^ 
naeró ban be Pamerc en anberen; en gaenbe inbe 
Perlie/ toerbe pem getoont alle betoonbcrlijtiecuriOï 
fitepten ban bat pups/ pp at mibbagmaei in ftate 
met bc BofmcciteroV en ten bpf upren beöabonbö 
bicrbc pp tot ben ijomnli gebraept/ bic pan met bjotv 
bcrlijlie bentonftratie ban gocbemcrcnpcib en ompcb 
fïnge ban facptmocbigpeib aubienne gaf; biaerna 
bc #?ince be panben ging Puffen aai pacr Bltefen / bie 
pem met gelijli contememcnt omfingen/ en iteerbe 

(Foi.ie6.) ben felbcn abonb toeber m’töoip: €n na ben eten 
reeb Pp in be lioelte na a3ualapagaa / en guam ben fe^ 
pen tót jBabiib/ baer Pem buptenbe ftabtoacpten 
ben SUmbaffabeur ban ben ïienfcr/ bc o^rabeban 
5pranlienb02g/ bic ban befsoetö gaenbe/ ben Bano 
oberfpn pogerpanb fette / en Capitepn Bario op be 
leger panb/ en quanten fooberbe Drugge ban 
gobia te jïöabrib / en logectbe in ’t Pupo ban ben 
Paffabeur/ baer pem quanten üefoelien belegeren 
ban quaUtept/ en onber bien^ont®icgo banCo^ 
bua/ bic met pem opentlijli uptreeb/ tot een groot 
contentement ban alle ’t bolpeen 7*ging pp met ben 
^mbaffabeur ïuifTen be panbenban beikepferinne/ 
bie pent met genoegen ontfing/ en na bat pp gcbifi^ 
teert pabbe bc %rtogtnne ban 5Feria en^afirana/ 
m <©rabtnnc ban 53uentc.O / bertroïi ben 9. pebbenbe/ 

fo menfepbe/ ban ben ïkontnb onberpoubban^oo. 
lironcn ter rnaenb / maer b’orbrc niet bie pp in f^eber* 
lanb nefteno anbere Igeercn foube ontfangen. Bp am 
bere örieben ban ben tbtcebcit Cctofcio toerbe gc^ 
fepjeben / bat be ^rince ban Crangien bootft ben 21. 
^eptemp2io fijn berbemael onücltent üinnea tornen 
btao gearrtbeert; maer bat bc hertog ban^effa/ 
^Intüaffabcur ban ben Catpolijlten SomnU/ baer ban 
be toete gebaen 3pnbe/ter|tonb metb2ic lioetö-btagcn^ 
en anbere futte pan tegenö ga*eben ‘tnao tot’et cpnbe 
ban ^ontemolli / altoaer pp pem feer b2tcnbelpp ont; 
ftnlt / pellcnbc pem in fijn Poetfe aen be reeptet 3tjbe / 
en Pracpt pem in fpn logiment / baer pp op fijn P2acps 
ttgfte gctractcert at geaccommobeert toerbe: C»m 
24. reeb pp eerft uptten pupfemet benboo2f?ïjeitog 
ban^effa/ na ^tctcro fecrtie/ ompuratebetej' 
tic baer te boen: t^en25.bg ben $auö ftjucboeten 
met groter ootmoebigpetb gepuft pebbenbe/ peeft 
pem ben $at$ Itenplt ontfangen/ en mctpcmfccc 
lange in ’t ^paenfep gebibtfeert/ ban pem oo2iofgc= 
nomen pebbenbe/ toas pp gaenbifiteren beo jMirë 
neben/ bepbe carbtnalen; ppbtajs feerbcrbJOHbcit 
ban ben groten ptacpt ber Carbtnalen binnat 0o>- 
men/fonberlinge alö pp fag bat ben Carbinael jferne^ 
fe/ rijbettbe in #onttftnaltbuë na be Confrérie /14c» 
Cbelmannen pabbe boor fpne futte. 

Omtrent befen Pjbtoarenoopgenttercipteerteerfl 
eenat brief ban ben ©berjten <©eorgeÉaticPema/ 

upt Hingat gefepteben aen Cbert ban €no / getoefen 
<É>2Dtt ban Coeberben/ ett beftelbcr ïjopnian/toefenbe 
te bier tpb tot Cculeit; en noep eenen brief mebe ge; 
fepreben upt Etngen ban «©rabe3prebertp ban ben 
Berge / albaer comtttanberenbe / aen ben <02abe ban 
f «entejef. Oen b?icf ban ^aubema toaö lupbenbo 
al^bolgt: 

Edele, Erentfefie, lefonderegoede vrund ■> Heer Drofi. 

UE. fchrijven met fampt den brief v^n Hopman 
Sikkinga, heb ik door brenger defes wel ontfan-PiEer&e 

gen, en is my liefgeweeft te horen, dat de Cardinael, 
fo na voor handen loude zijn, die ik hope dat ons een Eau&srra/ 
goede vrede dit jaer, oftenminfteneen goeden krijgt ^ecc 
mede brengen fal j want alle menfehen, io hier als by 1' 
den vyand van vrede fpreken, en nu hareborgersdaer ©jofiiaart 
op vertrooften: Het welke wel contrary is als U L. my Coeöec* 
fchrijft, en de gene die daer van daenkomen, niet060* 
anders en fpreken als van vrede • fo heeft my Barent 
van Itterfum en Pieter Mullert noch gilleren gefegt > 
die UL. feer doen groeten, enzyneen wijl tijds hier 

eweeft, dat haer de ftad Zwol verboden is geweeft * 
an mogen nu wel vryelijk daer weder inkomen. Den 

overften Bentlink is ook tot Deventer , Arnhem en 
Zwol geweeft, alwaer de Burgemeefters hem over-al 
den wijn hebben gefchonken, en feer eerlijk ontfan¬ 
gen , en ook niet fpraken als van vrede, dat hy daer 
mede middelaer van moefte zyn,en fy n befte daer mede 
indoen. Dit dunken my al goede tekenen te zyn, de¬ 
wijl fyfoopenbaer daer van dorven fpreken ; en de- 
wyle het nu ook in de mond van de gemeente komt, 
hoe fullen fy’t weder daer uyt krygen? of de knodlè 
komt wel op de ftraet. Want d’Impoften zyn groot die 
fy geven, en ’t fchijnt wel dat fy en wy een duur jaer 
van Rogge willen hebben, fo die alreeds heel duur is, 
en geen Rogge van Dantzik aen komt; ook hebben fy 
nu weynige neringe : de Koninginne van'Engeland 
houd’et alle hare Schepen aen waer fy die bekomen 
kan, en wil haer uytgelegde penningen weder hebben, 
daer de Staten geen raed toe weten, en-heeft aen de 
Staten gefchreven, fo fy geen raed weten, fo weet 
haer broeder de Konink van Spangien daer wel raed 
toe, die haer de penningen wel wil erleggerr • wat 
wyders daer van wil komen, falonsde tijd' leeren; fy 
zyn niet foo moetwillig als fy plachten te zyn. Ook 
hadden fy 7. grote fchepen na de Indien gefonden, die 
zyn fonderniet weder gekomen, en koften niet door 
komen, overmids het ys. Somma dit jaer is niet voor 
haer eeweeft; God geve dat'et haer op een ander jaer 
npch flimmer ga, indien fy geen Vrede maken, het is 
my lief dat Steffen weder te Bruflèl gekomen is, ho¬ 

pende 
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Vervolg der Ncderlandfc Oorlogen. 33 
pende dat wy nu eens tot een eynde fullen komen, 
door d'een of d’ander middel. Het hadde een fchone 
fake geweefthadden wy betaelt geweeft ; fo had¬ 
den wy konnen met defe komfte van den Cardjnael, 
een nieuwe af-rekeninge vorderen, het welke de knech¬ 
ten noch al fullen willen doen, fo haeft fy defen ter¬ 
mijn krijgen; want fy willen afgedankt zijn, en lo¬ 
pen my alle dagen ten ooren om na Hoof te gaen; 
dan ikhoudenfeal op, tot dat wy betaelt zijn. So u 
L. fijn vaendel begeerde te Herken, hier zijn knechten 
genoeg te bekomen, want u L. in defe twee jaren daer 
«rotelljks aen gelegen is, indien men numonftert, en 
op de monfteringe werden afgedankt, als ik wel den- 
ke dat fal gefchieden; want dit gefinneken wil, noch 
kan langer fo dienen; u L. wil doch niet laten den 
Overften al te met tefchrijven, en vermanen dat fijn 
genade om dit termijn dapper aenhouden, enSikkin- 
ga defgelijken. So u L. aen Havre fchrijft, fo wilt 
doch de armoede en quaed onderhoud daer in verha¬ 
len , en fo fy niet haeft daer in remedieren, fo mocht 
het hier welqualijk gaen: het land kan niet meer ge¬ 
ven , en is al uytgeftolen en gerooft; ik heb fijn ge¬ 
nade wel drie of vier malen aengefproken, om eenige 
Gefanten te Hove te fchikken , dan dunkt my niet 
daer toe te willen verftaen. Of Graef Herman der- 
waerts werd gaen , en dat fijn genade daer op ver- 
trout, kan ik niet weten ; fo u L. aen fijn genade Graef 
Herman fchrijft, mocht u L. fijn genade van ons land 
wat vermanen ; want fo men niets by tijds toe fiet, 
fo gaenfe met dit Lingen en andere plaetfen door, want 
dit" niet met allen te beduyden heeft. Ook was het 
goed dat fijn genade defe winter het volk by der hand 
hield, om een inval inVriefland of op de Veluwe te 
doen; want de Groeningers, nochVriefen, noch het 
Oldeampt niet een ftuyver tot contributie willen ge¬ 
ven , en foude geen quaed doen tot den vrede, fo 
mochten fy fien wat macht voor handen waer. Nieus 
kan ik u L. op dit pas anders niet fchrijven, dan zijn 
alle daegs wat goeds verwachtende van uL. waer aen 
wy ons vaft trooften , en drinken malkanderen eenen 
quaden dronk wijns daer op toe; nieuwe wijns is noch 
hier niet geweeft, overmits de geufen nu over al fo 
ftropen. Wilt my u L. huysvrouwe en Joffrou Hennik 
veel goets feggen, en datfe wel neerftig mach bidden 
om een goede vrede , fo krijgtfe haeft een jonge 
vryer: Hier mede God bevolen. Te Lingen den 2p 
November 1595. Onder ftond UE. dienftwillige. En 
was ondertekent Georg van Laufema ; ter zijden af 
ftond , fijn Genade is feer bedroeft om de gevanke- 
nis van Graef Henrik, het welk u L. wel fal weten. 

HET OPSCHRIFT WAS, 

Den Edelen , Erentfejlen en Manhaften Evert van 
Enffe, Koninklijke Majejleyts bejlelder , Hopman en Drofi 
tot Ceulen. 

ïmcfbatt <02abe jptebetib ban ben 25 erge/acn 
ben o&abe ban Jpitcnteg / bjaö lupbenbe albug: 

MYN HjEEJïE, 

23:tefban 

fcanbtu 

DE gene die ’tu Excell. belieft heeft my te fchrij¬ 
ven , in dato van den 11. defer maend, is my wel 

ter handen gekomen; en volgens den inhoud van dien 
23et9/amfal ik niet laten wel op mijn hoede te zijn tegens de 
^Jjj^^iierraderijen en aenllagen van den vyand; hebbende daer 
ttp. ’ van ftraks ddNvete gedaen in de ftedenen plaetfen van 

mijn Gouvernement, op dat fy goede wacht houden , 
endatfy d’oogein ’tzeyl houden. En alfo ik uwe Ex¬ 
cellentie verfcheyden malen vertoont hebbe, in wat el- 
lendigen ftand de faken van herwaerts-over fich bevin¬ 
den, en wat uyterfte armoede defe foldaten lijden, door 
dienwy zedertmijn vertrek van Antwerpen geen geld 
vandenKonink ontfangen hebbe,- foben ik verfekert 
dat het niet ontbroken heeft aen de goede wille van uwe 
Excell. maer dat het beleg van Cameri jk en andere occu- 
patien, die defelve gehad heeft, daer van oorfake zijn: 
Biddende derhalvenuExcell. nadien ’tdelelve belieft 
heeft, dat uy t te ftellen tot op de komfte van deHeere 
Stephano d Ivarra te Brufiel, en wederom my te fchrij¬ 
ven, dat uwe Excellentie befich is om met den eerften 

IV. Deel. 

eenige middelen te fchikken ; fo bidde ik defelve te be¬ 
laften , dat ik fonder vorder uytftel gefecoureert worde 
in defen uytterften nood ; want het is onmogelijk dat 
defe foldaten langer li jden konnen die armoede en hon¬ 
ger, die fy geleden hebben en noch lijden. Want indien 
de noodwendige middelen noch lang vertoeven, fo heb¬ 
ben wy groter difordre te verwachten dan der oyt ge¬ 
weeft is, ’t welke niet fal konnen geremedieert worden 
fonder feer grote koften ; waer van ik mijn Heere den 
Marquiz van Havre particulierlijk veradverteert hebbe 
in cijfer, (om dat ik het de penne niet toe vertrouwe) op 
dat u Excell. daer van verwittigt werde. Aen d’andere 
zijde, alfo ik t’mijnder komfte herwaerts gevonden heb¬ 
be, onder de ruijterije van dit mijn gouvernement, 
eenig goed getal foldaten, dewelke niet opgetekent wa¬ 
ren in des Koninks boeken, ook gene gagie trekkende, 
foekende haer onderhoud aen d’eene of d’andere zijde, 
waer van fy door d’ordre, die ik daer in geftelt hebbe, 
uyt laft van uwe Excell. dat ’er gene roverijen noch dif- (Fol. 107.} 
ordren gefchieden, niet meer yet trekken konnen, fo dat 
fy by mijn gekomen zijn, dienft begerende,en ook eenig 
middel om te leven. En alfo fy ’t fe ventig in getalle zijn, 
alle oude foldaten, de meefte in dit Land geboren , heb¬ 
bende fijn Majeft. 1 z. of r 3. jaren gedient, zijnde feer 
kundig en ervaren in dit mijn Gouvernement, wel ge- 
monteert en uytgeruft, dewelke in de neerlage van den 
vyand aen den Rijn , fich eerlijk gequeten hebben; fo 
heb ik fo veel middels gefocht, dat ik eenig‘geld be¬ 
komen hebbe, ’t welk ik gelicht hebbe tot mijne koften, 
waer van ik hun wat gegeven hebbe, omficht’onder- 
houden,tot dat ik uwe Excell. daer van verwittigt foude 
hebben 5 oin ctacr van tc difponcrcn na fijn believen* En 
alfo fy niet gaerne aen d’andere zijde van den Rijn foude 
dienen > fo oidde ik defelve dat het hem believe my die 
eere te doen van my te confenteren, dat ik een Compa¬ 
gnie van Carabins moge oprichten, en dat ik tot dien 
eynde mag verwerven de patente daer toe nodig; ver- 
fekerende defelve, dat ik die Compagnie niet en begere 
om daer het minfte profijt van te hebben ; maer alleen-1 
lijk om die t’employeren ten dienfte van fi jn Majeft. en 
van uwe Excell. daer het den nood vereyfcht; of in ge¬ 
valle dat defelve daer fwarigheid in vond, fo bidde ik 
dat u Excell. believe den Commiflaris alhier te bela^ 
ften, dat het geld van fijn Majeft. komende, fy des 
deelachtig mogen zijn gelijk d’andere, op dat fy in 
den dienft van fijne Majeft. continueren mogen, en dat 
eenige van henlieden, hier geen dienft konnende krij¬ 
gen , fich niet by den vyand in dienft gaen begeven : de¬ 
welke kennende het land van mijn gouvernement, her¬ 
waerts-over veel quaeds fouden konnen doen, om dat 
fy lang in garnifoen gelegen hebben in de lieden, en de 
gelegentheden van de plaetfen kennen , hopende noch¬ 
tans , na dien de Gouverneurs mijne voorfaten altijd een 
compagnieruyterije gehad hebben, dat^uExcell. my 
mijn verfoek nietweygeren fal. Derhalven fal ikeyn- 
digen, biddende God, na mijne feer ootmoedige re- 
commandatien in des felven goede gratie. 

Mijn Heer, u Excellentie fijne Alder-heyligfte in 
voorfpoed te verlenen. UytLingenden 14. Nobember 
1795. Onder ftond, u Excell. leer ootmoedige enge- 
hoorfame dienaer. Ondertekent Frederil; Grave van 
den Berg. 

HET OPSCHRIFT: 

Aen fijn Excellentie. 

D<tit iSuptcren ban 25?eba bregen in cOftober ge-- «sjaöe 
hangen <02abe ban .ïiBanberftbcpb / (non ^>a,ï 

ban ben <02abc ban <0ecetïcpn / fcomcnbe unt bet JKnnöer3 
gcr boo? Cametijfc / gebannen in 252abanb ,• fjp fuftu wPb Be» 
ncetbe/ bat ten tpbe bP gebangen luerbe/ tipt ben ^angm. 
bienfi gefcljepöen en fulr nenttacitoas/ en ban geen 
goeöen^infe: be ïïuptcrcn fuftincei-öen ter contra^ 
ïrie* hierom toaö beeï bifpute/ boeïj bet toctbe na; 
tttaelg öp actoor afgebaen. 

b2cbc-t)anbelfcer gebeeben babbe/baetop be t’famen- 
fpjaïte in Eclanb gebaücn bjaö / alö fop biet bo# qun uan 
ren berftaelt Ijebhcn.) ^efen Inicf toast gebateert^e«« 
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ben ÏBtert Ut ^BXUffd ÖCU 21. $ObCm&CC; bSCC baU ’t OpfCÏmft 
v'an toao/ aai mijn^cat / mijn %ere ten COaftenci» / 
nam. banöciulaöc Uan fijn Cjcceft. ban 'ilovaine. 3)n üc# 

“ todfte l)v onöcu arttrere fdtoift alfeu#; 3Dp 5ijn \ïcr- 
“ toonöcit ban ï>t lang üUj'uen ban ben Caïöinad 
“ €rtö-ïXvto.g in italien ƒ öaer is mtfierte in gek'; 
“ gen/ Ija jnbacnïiebefo öcttotl/ Ijn bomt met au# 
“toetten en met gclö/ top Ijeüücn 3cöa*t8.maenden 
“ fdjone effecten gcbaen fonöei* geld: ^nöien öefemtl# 
w itoenen aenbomen / ton fullcn alle öe toerclö benrtce# 
«‘ fleren / etc. lBonö ö’Hrenberg beeft öefe hagen bp-na 
“ op fijn flerben .gelegen/ en de firtantten ïjoudenop: 
‘ ‘ IB.cn fal fonöer ttoijfel öaec in bootten / cjmifeeit on# 
“fc extremiteiten/ betoelfte foöanig jijn / bat tftfe u 
“ niet foube bonnen afmalen/ en toilbe ggbtcrtoaett/ 
< ‘ om baer ban te ooxbelen / etc. ben bli jde dat u€. 
^baergeblebcniö/ om ben Cafbmael t’ontfangcn en 
«te boen geneden / en bat fijn ï$oogbeib refolbeert 
“bent t’omljalcn/ en te tractercn albbcnpcvfoonban 
“benïtonmb. 

<^aec 3bn nocb berfebenben abberc btieben tint 
puffel gcfcbtcbcn / ontrent befe tijd geimerapieert / 
ban detoijlc men be onder tebeninge qualtjh ban lefen / 
en ober fuift# niet tocet toie bic gefdneben bebben/ 
fal bie booe-bn gaenalleen fuUen bier laten bolgen 
eetten bficf ban ben iBarquij bani^atoc/ acnjBe- 
tooutoc be |Bargui3e fijn <©emale / toefenbe om Ijcn 
ïttnber particuliere affatren binnen Bancp : €n nocb 
eenen/ dien# onbertebeninge tb COarleb be jprop# 
monb/ fonber bat tb fijit qualttept bentte/ ban bet 
febijnt of bet een Adelman utadj 3ito getoeeflban be 
jutte ban ben jBarqiu? ban %itoe: lint betoelbe 
men ban be gelegentbeben band Bof te puffel on# 
trent befe tijd/ en toat boye men daetopdeftomfle 
ban ben Carbmael SMfecrtu#/, en d’omflagingeban 
ben pbneeban Orangicn babbe/cn eenige anbere fa# 
ben / berflaen ban. <E>m totcf ban ben |Bargui5 ban 
Badje toab ban ben nabolgenbc inbonb ; 

ME-VHOUtTEy 

00:icf ban AT Et defe gelegentheid van’t wederom trekken van 
^Heere van Aubain, heb ik occafie om te conti¬ 

gupup/ nueren, om u G. van myne nieuwe tydingent’ontbie- 
acn Me- den, dewelke (God lof) leer goed zijn, nadien ik wel 
bjouttie bt te pas ben, en fonder datikinditna-jaereenigquaet 
fniic tjupö! ofGicht vernomen hebbe : Van dewelke (Gichte) de 
bjoutof. Grave van Arenberg ontflagen is geworden voor vier 

maenden, met fo vele andere quaden, dat het niet ge- 
weeft is fonder gevaer van fyn leven; en hoewel hy nu 
wat aen de beter hand is, nochtans heeft hy een grote 
fwakheid behouden. Ik heb uG.ontboden de weder- 
komfte van den Grave van Fuentes zedert den feilen de- 
fes, met groot genoegen van fijn vrienden , om de 
goede en importante vidorien die hy behaelt heeft; en 
foude daer voort in continueren, fo hy by der hand 
hadde de bequamigheden daer toe vereyfcht. DeCar- 
dinael Ertz-Hertog is voor een maend in Italien geko¬ 
men , en heeft al voor drie maenden in handen gehad 
de Wiflel-bneven van de koopluyden voor een grote 
fomme van penningen, en fend ons geen onderhand; 
maer ’tis van node dat men’t tot groot nadeel en inte- 
reft van fijn Majefteyt van de koopluyden opneemt, 
en- noch kan’t niet helpen voor de quantiteyt die men 
van doen heeft; ’t wélk veroorfaekt een oogenfehi in¬ 
lijke ruine, en ten platten Lande een difordre, waer 
over eenyeder in wanhoop is. Gelooft vry datter vele 
zijn, en Spaugiaerts meer als andere, dewelke benij¬ 
den’t geluk van defen goeden Grave, en zijn hem in de 
weeg alwaer 1'y konnen. Ik verwonder my niet in¬ 
dien fy ’t anderen doen, nadien fy’t haer eygen natie 
doen. Ik twijfele dat de Cardinael fo lang in Italien fal 
blijven, tot dat hy van fyn Majefteyt verfta fijne inten¬ 
tie op d’abfolutie by fyn Heyligheid aen den Navar- 
rois (fo noemdefe den Konink van Vrankrijk) gege¬ 
ven; zijnde een fake van fulker importantie en conle- 
quentie , dat men gedwongen fal zijn eenen anderen 
voet in de faken te nemen. Ik kan my niet laten dunken 
dat de Paus dit heeft willen bettaen fonder goed londe- 
ment, en ook niet met weten en goed verftand van on- 
fen meelt er, hoewel dienaers het contrarie voorgeven ; 
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want anders foude dit de gantfche Catholijke Religie, 
en de Chriftenheid in oogenfehijnlijk peryeul geftelt 
zijn. Allo houd ik dat dit de komfte van fijn Hoogheid 
wel fal mogen doen opfehorten voor eenige weynige 
maenden, (ik ben daer niet bedroeft om) opdat on- 
dertufl'chen de Grave by fijn Majefteyt kome, en dat 
hy tijd hebbe om te handelen, en het fal feer wel 'te 
pafte komen om vele redenen, die te lang zijn te fchry- 
ven. Den handel van pays met Holland begint vuriger , 
gedreven te worden als vante‘voren ; voor fes maen¬ 
den was ’t een doot-fonde daer van te handelen, nu 
is ’t meer als een vergeeflijke. Monlieur van Mel- 
roy is daer heen getrokken van mijnen ’t wegen, ten 
tijde dat ik hier tot het Gouvernement gecommitteert 
was, met den Rade van State in ’t afwelen van fijn Ex¬ 
cellentie. En my dunkt dat hy goeden moed heeft, en 
begint te handelen, verfoekende eenig breder adveu 
of confent en commiflïe, die ik hem gefonden hebbe, 
door ordre van den Grave. Wy fullen fien wat’er van 
komen fal, ten minften fal der uyt volgen een grote ju- 
ftifïcatie, van dat fyn Majefteyt fich t’henwaerts fuik 
een goedertieren Prince betoont ; en ik fal u G. in 
’t brede verwittigen van ’t gene daer van komen fal. 
Want gelooft vryelijk, dat aen defen pays hangt het 
geluk en den voorfpoet van alle onfe faken. Sy zijn 
leer verwondert van de vryheid van de Prince van 
Orangien, waer mede fijn Majefteyt veel uytgerecht 
heeft voor fijn eygen dienft; en dat kan de fake niet 
als tot een beter haven vorderen, en herbrengen het 
rechte vertrouwen. Men fal beginnen dag op dag 
de fake van Bourgongien ter hand te nemen : En ik 
fal gedachtig zijn de pretenfien van degene, die gy 
my gerecommandeert hebt, als van den Schoon-foon 
van Nalud Panier tot den Staet van Fifcael te Paligny, 
en van den Dodteur le Brun tot Raed in ’t Parlement; 
maer alfo het nodig is dat hy te voren van ’t Parlement 
genomineert zy, fo wacljt men daer na, en mene dat 
daer geen fwarigheid in wefen fal. Want het is een feer 
treffelijk perfonagie, na dat ik verfta, enfalhemby- 
ftaen na al mijn vermogen. Daer is noch een andere re- 

. commandatie van Me-vrouwe van Remirence tot het 
Bailjoufchap vanjoncelle, ik fal der alles in doen wat 
ik mag ,• maer men kan alles niet op eenmaei doen voor 
alle de wereld, op dat ik niet worde een moeyelijk fol- 
liciteur; behalven dat ik met groote perijkelte werk 
moet gaen, voornamelijk indien ik niet envreefdede 
gene die ik bevordere. 

De Grave betoont meer en meer affedtie t’my waerts, 
en grote vernoeginge van mijne dienften, ’twelkmy 
doet wenfche dat hy hier langer bleve; hoewel dat hy 
in Spangien zijnde, meer gelooft fal welen , en meer 
voor fijn vrienden fal doen als hier,- en ik weet niet (Fol. 108.) 
of het nut fal zijn voor den dienft van den Konink, hem 
hier van daen te nemen in dele gelegentheid, daei een 
foldaet meer van node is als een met den langen tab- 
baert, (fo noemt men gemeenlijk een Suppooft van 
den Hove, dan ik mene hy hier mede meent den Car¬ 
dinael. ) Men moet de meefter de forge daer van laten, 
en fich met fynen wille conformeren ; vertrekkende, 
draegt hy altyd met fich groten lof en reputatie, en 
geluk boven al, waer voor hy God > en fyne goede 
vrienden, die hem vromelijk bygeftaen hebben, heeft 

te danken. 
Voorts fo heb ik brievenontfangen van N. Panier, 

hoewel fy van ouden datum zijn van den maend van 
September: Maer in ’t eynde ontbied hy my, na vele 
excafen van onmogelijkheid, dat hy véél liever van 
’t fyne verkopen fal, en fich felfs ontrieven, als dat hy 
mijneaffignatienniet voldoen foude; en dat ikt’Ant- 
werpen foude handelen met d’Agenten van de Borlo- 
machy, opdat fy my hier ’tgeld leveren ; en dathy 
’t twee maenden daer na fal doen wedergeven te Befan- 
con,- fo dat ik hier mede befich ben. Want de twee 
maenden na fijnen brief zijn al verftreken; endoor de 
neutraliteyt, de welke in Bourgondien weder ingeftelt 
is, fal hy beter gelegentheid en bequamigheid hebben 
als van te voren ; fulks dat gy wel doen foudet hem felfs 
daer toe te bewegen, en dat hy hier in wil doen, en fich 
reguleren gelijk ik hem fchrijve. Wy hebben de fchuld : 
want indien na mijne reyte door Lorraynen Claude 
daer henen getrokken waer, het geld was gereet, en 

foude 
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foude niet uytgeftaen hebben ’t gene hy daer na wel ge- 
daen heeft. Nu fo dunkt my dannen daer mede te werk 
moet gaen gelijk ik u fegge. 

Ik hope de toekomende woke na Havre te trekken ; 
maer de Grave houd my geftadig op, ondertuffchen 
indien ik voor de komfte van den Cardinael niet mag 
onledig zijn met mijne particuliere affairen, dan fal het 
my noch veel minder mogen gebeuren j door dienikfie 
dat ik dan noch meer geëmployeert en met faken belaft 
fal worden dan ik nu ben. Men moet voortvaren ter- 
wijlen dat men op goeden weg is. Ik hope korts eene 
vereeringe te krijgen voor den tijd dat ik hier,, gedu¬ 
rende ’t afwefen van den Grave, Hooft van den Raed 

eweeftben. Maer ik kan u G. noch niets fekers ont¬ 
leden , alfo ik noch niet afgeveerdigt ben. Ik en fal 

niets vergeten van ’t gene de welvaert onfer faken mach 
betreffen ; en ftelt u geruft. 

Me-vrouwe de Marquize van Bergen is met haer 
Moeye Me-vrouwe Beftaz voor drie dagen te Brayne 
gekomen, ’t welke dicht hier byis. Sy lullen my ko¬ 
men befoeken, waer van ik blijde ben : Want het is 
haeft drie jaren dat ikfe nietgefienhebbe ,• fy wordfeer 
groot en fraey. So de pays gelukt, gelijk ik hope, fo 
lullen haer faken wel gaen. Gelooft vry dat het de 
grootfte erfgenaem is die by onfen tijde geweeft is, 
en hare faken beginnen weder feer gereddert te wor¬ 
den, en wy hebben alle de lopende fchulden betaelt : 
fy fal meer hebben als 60000 pond te rente, en Lan¬ 
den en Heerlijkheden van groter weerde en voortreffe¬ 
lijkheid. Als ik u Genade iien fal, gy fultdeperfone 
kennen , en wy fullen daer t’famen van oordeelen, 
en na d’occurrentien fullen wy fien wat ons dienftig 
fal wefen. Want, aengaende de Gravinne van Salin, 
ik vrefe dat d’affe&ie verkoelt t'my waerts, zijnde daer 
altijd den nijd, en weynig goeden wille , gelijk van 
te voren. Alles moet wel overwogen en aengemerkt 
worden. Maer noch moet men niet vergeten , na¬ 
dien wy eene fake onderhanden hebben, die te laten 
ontgaen. ^ant daer prefenteren fich tAvee partyen, 
dewelke my onder de hand beginnen moeyelijk te val¬ 
len ; ’t welk den Grave Herman van den Berg is, de¬ 
welke een van de grootfte Heeren is van dit Land, en 
heeft 40000. pond aen rente, behalven fijnqualiteyt 
en dapperheid, en feer begunftigt van den Konink, 
en Gouverneur van ’t Hertogdom van Gelderland. 
Ook achte ik dat den Prince vanOrangien, die korts 
weder komt, daer aen pretenderen wil, dewelke is 
’t gene gy wel weet; maer beyder ouderdom is feer 
ongelijk voorde Joffrouwe. Want de Prins is 43. jaer 
oud, en de Grave 56. en fy 14. en is noch feer teer. 
Het en is geen beetje om te vermuylen , en voor¬ 
namelijk , indien ik in korten fie mijne volkomen 
beveftinge alhier. Want het gerucht gaet, dat de 
Gouverneur van Vlaenderen jny niet ontbreken en fal, 
of yetwes anders , ’t welk beter is. Eyndlijk , fes 
maenden tijds fullen ons veel leeren , ja binnen de 
Meert, tegens welken tijd ik hope dat de Grave we- 
dergekeert fal zijn, en dat ik dan fal konnen difpone- 
ren, fo van uwe komfte, als van vele andere gewich¬ 
tige faken ; Waer van ik het oordeel tot alfdan uyt- 
ftelle, zijnde de tegenwoordige gefteltheid daer noch 
niet toe bereyd. Ondertuflchen recommandere ikuG. 
alle onfe kleyne huys-faken , die ik niet twijfele of 
fy moeten feer wel gaen. Slaet gade den tijd van 
onfe granen in te doen halen , en na Kerfmis uwe 
rekeningen te horen , en u de reftanten van uwe 
Landen en renten te doen betalen , en een goede 
beurfe te maken , om my die mede te brengen, en 
voor ’t eynde van ’t ander jaer fal d’een of d’ander 
wederom konnen keren. Want fulke goederen moet 
men op de knechts niet laten ftaen , dewelke in dat 
quartier al te ras gaen. Ik gelove dat gy Claude 
gepaeyt fult hebben van ’t gene hy op ons ver¬ 
docht ; gy fult hem feer verobligeert hebben, hy en 
fal in geen gebreke wefen van wel te doen : Want 
ik heb hem langen tijd gekent van fonderlinge affe- 
<ftie en getrouwigheid te zijn. Gy fult van tijd tot 
tijd van alles verwittigt worden. Ik bidde der. 
Schepper, 

Me-vrouwe, u te geven in gefondheid een geluk¬ 
kig en lang leven, u de handen kullende. Uyt Bruflel 

IV. Deel. 

November 1595. Ondertekent ;uet een 
feker tekeninge fonder naem. 

Pof} date. 

Ontbied my tijdinge van uwen Sone van....\ 
.. met alle occajien, en van de gefondheid van d’ande- 
re kleyne. 

In ’tlluyten van defe heb ik u fchrijvens ontfangen 
van den 15. en alle deninhoutis aengaende uwelan- 
den in Vranrijk, en van ’t ongelijk ’t welk men uwe 
verpachters aldaer geeft; en ik fal my na uwe mee- 
ninge reguleren, en trachten dat wy hier eenige re- 
compeniè daer voor ontfangen. Maer de refulutien 
van dit hof zijn in alles fo langlaem , dat ik’er van 
wanhope, en nu noch meer als oyt, zijnde onder de 
handen van een Spangiaert, dewelke hoe wel hy be¬ 
toont de begeerte te hebben van wel te doen, noch¬ 
tans nimmermeer dat volbrengt. De Heere van Man» 
dreville en de Heere van Bailloc hebben my gebracht 
uwe brieven van ouden datum, van den vijfden: Ik 
verwonder my dat gy klaegt, dat ik u niet fchrijve; 
ik gelove dat ’er niet eene week voorby gaet fonder 
dat ik het doe. Wy hebben niet fekers van de komfte 
van den Cardinael Ertz-Hertog, hoe wel dat eenige 
houden dat hy te Turin gekomen zy. Den 9. heb ik van 
Zonte fchrijvens gekregen van den 25. der verleden 
maend. Hy fchrijft expi eflelijk, dat hy twee of drie 
dagen daer na tTcheep wilde gaen : God geve hem 
een gelukkige reyfe, en goede wederkomft. Ik hope 
dat hy my daer goeden dienft fal doen , en houde 
hem voor een getrou dienaer. Ik heb een brief ge¬ 
kregen van Panier in conformité van ’t gene hy aen 
Claude gefchreven heeft, dat hy fijneaffignatien bin¬ 
nen een maend opbrengen fal. Ik ben befich om de 
t’achterheden van Breda te doen drefleren , of te recht 
helpen voor het vierde jaer, en fal het fenden als Jof¬ 
frouwe wederom trekt , indien ik kan. Als ook het 
blank fignet van de 4000. guldens van mijnerente van 
Bourgondien. Van alle welk? penningen , met alle 
’c gene gy by-een fult konnen brengen van mijne in- 
komften aldaer, en van ’t verkochte koren, gy een 
goeden hoop moet maken , om my dien te oren-* 
gen , als ik u ontbieden fal , en dat ik mijne beve¬ 
ftinge fien lal , welke my dunkt volgens de brieven 
en lchrijven , die ik van den Grave gekregen hebbe 
van ’t Gulden Vlies , dat de refte (’tfchijnt dat hy 
meend van ’t gouvernement van Vlaenderen, dar hy 
fich felfs inbeeld te fullen krijgen) volgen fal. Niet 
te min geloof ik niets voor dat ik het met der 
daed lie. 

HET OPSCHRIFT WAS, 

Aen Me-vrouwe , Me-vrouwe de Marquise va» Hx- 
vre } &c. te Nancy. 

Tjier na borgt ben foief ban Cbaclcb bc ƒ ronmonb/ 
baer ban fit Ijter boten mentte Ijcübe gemacat / lup* 
benbe aföbolQt; 

M YN HEERE, 

Ebbende fo wel te paffe defegelegentheidbeko- 
men van den dienaer van mijn Heere d’Au- 

baing , die na Lorraynen reyft , heb ik geacht dat üe jpcopa 
men van Nancy u E. de tegenwoordige foude kon- mono. 
nen beftellen , dewelke tot geenen anderen eynde 
ftrekt, dan om my feer ootmoedelijk indachtig te 
houden aen uwe goede gratiën , hebben in defe 
plaetfe vijf dagen geweeft, en vertrekkende morgen (Fol. 109} 
na Mechelen. Ik verfekere my dat gy mijn pakket 
ontfangen Fult hebben , het welke ik aen u E. af- 
veerdigde voor mijn vertrek van Po?it d Moufon $ 
het kleyne gerief, en middel-matig gefêlfchap, het 
welk ik heb konnen aentreffen om derwaerts te rey- 
len, felfs door Luyk en andere plaetfen die ik niet 
begeert foude hebben , is oorfake geweeft; dat ik 
geen groter fpoed heb konnen gebruyken. Noch¬ 
tans fal dat niet maken dat ik mijn woord niet hou* 
de , en binnen de maend van Februarius niet we¬ 
derom keere, met Godes hulpe, of noch eer¬ 
der , fo het my mogelijk is. Ik hebbe hier mijn 
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Heere in beter gefondhekl gevonden als ik hem oy t ge¬ 
ilen hebbe, dewelke feer blijde geweeft is van die (ge- 
fondheid) van fyn Sone, en bedroeft dat de uwe fo 
grotelijks is befchadigt geweeft. Want hy hoopt wel 
dat gy uwen laft vorder continueren lult, en datgy 
van nuaenover een jaer (ten hoogften) fijnSoon in het 
Hof van den fCeyfer lult brengen, waer van hy tegens 
my gefproken heeft ; en verfta (of bemerke) dathy 
grotelijks begeert, dat den felvenfynenfoonwatlie, 
arbeyde en verfoeke. Onder fyne voornaemfte en meeft 
geïtereerde vragen zijn defe twee, of hy van een goed 
naturel is , en of hy dapper of grootmoedig fal we¬ 
len. Hy is van opinie , alfo hy fich groot en van 
alle man gefefteert fiet , dat hy den hoogften trap 
in den Staet in heeft , en by aldien hy fo bequaem 
was tot de wapenen , om uyt te voeren het gene 
by voorfiet door fynen Raed en autoriteyt, dat fyn 
grootheid daer wel door vermeerderen foude ; en 
derhalven van fyn eygen fone geholpen zijnde , dat 
hem niets en foude konnen ontbreken. Hy handelt 
vele affairenj en eet ’s middags wel, maer t’favonds 
weynig of niet, en onthoud iich van te veel te drin¬ 
ken. De Grave van Fuentes is vaft in d’opperfte au¬ 
toriteyt, als een Gouverneur Generael. Hyhoudfich 
in het huys , ’t welke naeft dat van mijn Heer van 
Aerlchot ftaet, tegens over de grote poorte van ’t Hof. 
ïk verfta dat hy Vice-Roy van Sicilien verklaert is, 
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defe fake ten eynde gebracht fal hebben , fich ter 
Zee te begeven met vier Galeyen , om de blijde ty- 
dinge daer van felfs in Spangien te gaen brengen. Mijn 
Heere van Mondragon quam gifteren in de ftad, feer 
gebroken van ouderdom, en dewelke niet gaen kan 
dan met een ftoxken, of leunende op de armen van fy¬ 
ne Capiteynen , nochtans met gelaet van grote coura- 
gie, en even wakker gemoed, dragende ’t rappier op 
zijde, en pluymen op fijnhoet. Mijn Heere van Wal¬ 
de, öudfte foon van mijn Heere van Meilhan, was 
by hem, en den Licentiaet Hatrife (dewelke ook een 
braet Capiteynisj alle beyde op fyn Spaens gekleet, 
dewelke my wel erkent hebben, en na u gevraegt. 
Den Hertog van Pafiêraude is geftadig hier gelogeert 
in ’thuys vanChalon, maer hy doet^niet als quelen. 
De Princefynfoneis feer gaillard, en noch heel jong, 
en fraey te paert. Den Prince van Avellines , een 
groot Napels Heer , is noch in dit Hof: ook den 
Hertog van Aumale, en mijn Heer van Rofne, fijn 
vrouwe, en fyn foon den Viconte, dewelke fomtijds 
komen befoeken mijn Heer den Baron, fynen ande¬ 
ren foon, dewelke teValeneijn fchool licht met Pi- 
ftori. Mons d’Arenberg is niet feer wel te pas , hy 
is hier meeft den tijd fiek. Me-Vrouwe fyn Gemale 
vaert wel, als ook doen den Grave van Frefin , fy¬ 
ne huys-vrouwe , en eenige andere middel-matige 
Heeren, dewelke te Brufièl zijn. Monfieur de Bar¬ 

en dat hy daer henen reyfen fal als den Erts-Hertog j barrfon is op de huyfinge van Barbanfon met Me- 
komt, den welken men alhier met alfo grote of gro- j Vrouwe fyn Gemale. Ik verfta dat hy niet wel te 
ter devotie verwacht , als men wijlen fyne broeder ; vredenis op het Hof, en dat men hem fijn Regiment 
Erneft dede. Men houd , volgens de laetfte tydin- gecafleert heeft. Monfieur de Chaffey , en d’Achet 
gen, dathy wel niet voor de Lente komen fal, en dat fyn fubftituyt , zijn weder geftelt in haer oude fta- 
hy in Italien fal over-winteren. Zoete heeft hem te ten en eere ; en haer weder-partye gecondemneert 
Genua van wegen mijn Heere de handen gekuft; en tot reparatie van eere, koften enfehaden. Monfieur 
ook heeft men tydinge dat hy zedert tot Turin toe deCrupilly (fo noemen hem mijn Heere en alled’an- 
foude gekomen zijn. Maer de iömrnige menen dat hy jdere) draegt fich wijfelijk engefatiglijk, zynde van 
wel eens by den Keyfer fyn broeder fal trekken, eer hy een yeder bemint en ontfien : Hy is weder geftelt 
verder herwaerts komt. Een yeder meent dat hy de 
Hollanders veraccorderen fal met d’andere Provin- 
tien , en dat eyndelijk een goede pays gemaekt fal 
worden. Hy heeft finantien by fich van vier mil- 
lioenen goud, dewelke de Konink niet begeert heeft 
dat hy aenrake om fyne reyfe te doen ; maer heeft 
hem noch 60000. ducaten gegeven tot d’onkoften. 

in fyn Prevooftfchap van Bergen; en evenwel doet hy 
noch geen dienft, tot der tijd toe, dat, gelijk ikgelove, 
hy de jaerlijkie profy ten daer van fal beginnen te genie¬ 
ten. Syn broeder is te Cambray, maer hy heeft met iyne 
weder-partyen genoeg te doen om het fyne. 

Gy fult mifïchien verwondert zyn, dat ik u tot noch 
toe niet fchrij ve van de provifie van het Capiteynfchap 

Dat is altijd feker, dat den Prince van Orangien met van Fontenoy, gedaen aen den perfoon van denHee- 
hem komt. De Konink ftelde hem in vryheid wey- te Claude Thomafz , gewefen Threforier ; maer 
nig dagen voor het vertrek van den Cardinael , en ik heb liever weynig te fpreken als te veel. Het was 
fonder langteberaetflagen. Hy heeft hem 3000. du- al gefchiet voor mijne komfte in defe plaetfe, en dat 
caten tot lijn reyle gegeven, hebbende hembygevoegt door de perfuaiie van Me-Vrouwe, fo om hem uyt 
«enen kleynen train van acht mannen , en hem een haer huyfe te krijgen , als om dat hy met defen ftaet te 
traftement gevende van 6000. ducaten jaerlijks. Maer vreden is, fonder eenige gagie daer van te trekken, &e. 
fyn goed is hem noch niet wedergegeven , dan met! Voorts heb ik verftaen, dat mijn Heer niet en begeert 
conditie dat hy gehouden fal zijn fyn Majeftey t te die- dat fyn volk van herwaerts-over grote correfpondentie 
nen in ’t gene daer toe men hem fal willen gebruy ken; j houden met degene die aldaer in Lorrainen zijn, noch- 
en heeft ook folemnelijkgefworen, dat, fo haeftals te dat fy brieven aen malkanderen fchrijven. Daer is 
hy yet doen fal , ’t welk onredelijk bevonden fal apparentiedat myn Heere van Ferrieres, broeder van 
werden , hy fich weder gevankelijk fal komen ftel 
len ter plaetfe daer hy uyt gekomen is. Als hy te Ge¬ 
nua uyt het fchip trad, fo hebben hy en mijn Heere 
den Grave van Barlaymond (dewelke in die ftad was, 
om na Spangien te reyfen) malkanderenomhelftmet 
fo veel tranen , dat fy een lange wijl waren fonder 
een woord te konnen fpreken. Het is niet lang ge¬ 
leden dat mijn Heere van Melroy , een oud en er¬ 
varen Namurfch Edelman, in Holland gefonden is, 
van den welken men gifteren tijding kreeg , dat hy 
welkom geweeft is. Synen laft is, den genen die het 
behoort te bewegen, dat fy alleenlijk willen luyfte- 
ren en horen na den genen van herwaerts-over, de¬ 
welke met hun van pays begeren te handelen. Hy 
ontbied dat hy fyne commime voorgeftelt heeft, en 
dat fy vier dagen beraed genomen hebben om daer op 
te antwoorden; en dat het gene, ’t welk van te vo¬ 
ren eene dood-fonde was, te weten, eenigfints van 
pays te fpreken , rechtevoort qualijk een venielle 
(vergeeflijke) fonde is. So haeft als hy de fake ontgon¬ 
nen fal hebben, en bemerkt waer in haer fwarigheden 
Ibeftaen; fo verfta ik dat mijn Heere de laft gegeven fal 
worden van hun te gaen verfekeren van haer mistrou¬ 
wen, en te befluyten de fo feer gewenfchte pays : en 
hy felve ieyd, dat hy we! van meninge is, fo haeft hy 

den Grave van Holie, een Marquize in Spangien trou¬ 
wen fal. Het Land alhier is feer geruïneért en met gar- 
nifoenen belaft , in de fteden en ten platten Lande, 
fonder dat men eenig geld heeft om hun te betalen 
van haer gagien. De Frontieren zyn wel verfekert 
vandezydevan Vrankrijk doorden middel van Cam¬ 
bray, Chaftelet, Dourlans en laCapelle; maer daer 
is geen apparentie dat men Fere langer fal konnen hou¬ 
den , door dien defelve ftad te wyd in ’t Land is, en 
omcingelt met fteden de Franfe zyde houdende. In 
Vriefland maken ’t myn Heeren de Grave van den Ber¬ 
ge vaft feer wel; en daer is noch huyden tydinge geko¬ 
men van het verflaen van vier Compagnien te paerd 
vandenvyand. Ik fchry ve u alle defe myne nieuwe ty- 
dingen, niet wetende u yet anders mede te delen, 
waer in ik mag denken u een aengename fakete doen; 
enuE.tedoen blyken, dat, fo’t u E. belieft hadde 
my te vereeren met my yetwes te bevelen, ik myn befte 
doen foude om my daer in te quijten na alle mijn ver¬ 
mogen , gelijk ik altijd doen fal , als gy het bewijs 
daer van fult willen fien, met Codes hulpe, den wel¬ 
ken ik bidde, 

Mijn Heere, &c.Uyt Bruftèlden i2.Novemb. 1^95. 
Onder ftond, U E. feer ootmoedige dienaer. Onderte¬ 
kent , Charles de Fïoymmd* Lager ftond noch aldus : 

Dc 
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De PrincefTe van Chimay meest wel haeft wederom 
te keeren met mijn Heere haren mart. Men meent 
dat mijn Heere den Hertog van Aerfchot rechte- 
voort gekomen fal wefen totLorette, endathy 
met den Cardinael Wederom komen fal. 

tófjMng* fStrmt befen tijö / en ooft centen tijd te boten / 
ban wat' VJ .joerbemenooh tpbinge upt€ngelanö/ bat ben 
ETK* j'tcbotóbcn 43?abc ban €nron / in f elanb toebee? 
togeingj. ,m eenig nfeti fccoutö / ban 2000 ^djotten of meet 
iofiö> gcPrcgen pabbe / en bat böo2logc albaet alle bage 

apnatentee too:bc: €n toctb upt €ngelanb ge? 
fcijeebcn / bat bert bao?f3 <02abe fijn ©o:logö-bolP 
met ^pacnögdb betadt pabbe/ baetuntappatent 
toaö/ bat ben KoninP ban ^pangicn albaet mebc 
ö’ootloge boepbe en aenfiooPtej en batppbcfcocca? 
fie nam / cm bc Koninginrie ban Cngelanö toerP 
te geben/ om batfe niet alleen be Staten ban 
betlanb , maet 00P ben fcottitm ban ©?anPrijP aflï? 
flcntic bebe/ en boben bien pent boo? paté fubjecten 
fijne ^Jnbtfdje Bactt onbeplig machte: en bctfïonb 
men / bat Ijp albaet eenige ^paenfe $|eetengefon? 
ben pabbe / om met ben boo2f3 <tf5?abe eerng f€rac? 
tact te maben / baet ban be Koninginne 00P ge? 
toaerftpout toaö/ en bat ben KoninP ban ^pangten 
een Blote ban ©odogö-fcpepeit meenbe tc fenben,- 
boep be Korttngimte pabbe paren leger albaet fect 
boen berftcrPen / fo batfe poepte en paetfclben bet 
fePetbe / batfe bacr een Po2t goeb epnbc ban ïfoo: 
loge meenbe te pebben ; toant anbetö foube $?lanb 
boo? €ngdanb tod banger euö mogen too?ben. 

®e ^>pan* BoP toaö upt g&ittagnicn gefcp2cbcn/ batbc 
S'noneLf ^pangtaerben met pactltipbcr <©alepen eenige er 
ïtniac curfen gebaen pabben / tot in be 3©eft-Pufte ban €n? 
iepen upt gdanb / en baet tot ttoeemad bolP gelanb pabben; 
awtaf botp maet 150. tnannen te gabet / ’t toelP noeptanö 
Stomianö. tot Éonben gtote betoetten pabbegemaePt/ alfobe 

getutpten eerft bccl quaber en groter toaten gejïcopt / 
ban bie in bet bJaeupeib maten j boep pabben eenige 
©o:pen en pupfen aeb:anb / en toaten toebet bet? 
ttoPPen. ©it gefepfebe al in ’t begmfelban ^lugtifto 
befeö^acrö 1595. 

«rtratten jTv €n 3£gcnt ban tre Beetctt Staten bpben ïroninP 
tan b\it> nan §r()otlanö 3Cb«aen ©amman / fdpitfc aen 
5Ki«nt» ben Deere Söbocaet ban Ijollanb / ban ben febenben 
tan ben ©ctob:iö oube fiijl / bat iö ben 17. nicutoe: ©at 
»gem 25atloucp en ^efftot / maeptige Roeten op bejpron? 
©San/ti^enalbaet/ ront-uptfepben/ dat ftf alle beffeupp- 
«en &en tobctp ban be 3f tornieren fouben laten boen / al bat fp 
i^ttre 9Civ ponnen in «Engeianb / en bat fp alrebe baet p:oebc bait 
SSlSr Pabben gebaen, fo fect / fclpijft pp / iö piet be ttotö# 
jKr.-ïo> Pdb bet Abelen be gu(fttte Doben ’t pooft gebjaffen s 
Da» ban maet iP mcne bat bit quaeb/ fcptyftpp/ albtepet 
<©ibrnbaï» jö/ en bat be b3o:telen ban bien al tot in ^taliën en 
n ^pangien toe fttePPen. ^oP tnoutoen be boo2blufp- 

tige <02aben ljuntite en 3Crol met ben <0jabc ban 
5puenteö eenig quaet booi bit Hanb.©ctpaelt in eenen 
anbeten b?ief ban ben 22. ^eptembet (om bat mp 
bunPt bit piet te paffe te Ponten) batben^cttctatiö 
ban beö irontnPö Pamet upt €ngelanb btebet gePo; 
men toaö/ pePbenbe baet aenaepotiben om bcpcn= 
ningen Op fijne iBajeftept gepjetenbeett i en btifl bat 
bp affignatie ntebe gcbaacljt pabbe booi ^ooo.pon^ 
bcnfteetlint/ baet ban beüoninP fect qualpp te b2e^ 
ben toaö/ alö ban altetoepnig. % pabbe / fclpijft 
Pp/ met onberlatcn/ pem obet-al te betgefdfepap' 
pen/ felfö 00P tot bp ben ïrontnP / bctodPe bp-na 
b2te maenben lange niet gebaen pabbe ban petbJaertö 
en betbtaettö te lopen/ jagenbe be heeften/ en niet 
be geb2ePen ban fijn laitb. 2©e boop'3 ^cctctacté fc 
ftctdpp fijn tappo2t gebaen pebbenbe/ pabbe befel 
jje 00P ben ïiotnnP getoont tlbee €opnen ban biieben 
in t €ngelö/ ban eenig fecteet eigent tn^pangten 
(fo pp t -arptc) btact ban ö’ecnebjaöbanöen 13 Sü' 
tip 1593. en ben anbeten pabbe geenbatum; toant 
bc ^erretanö/ fefpijft be boo2itoembe <©amman/ 
fepeen te b2ebcn gctöccft te 51311 met een bed ban ben 
boo2f5 b2fcf/ fonber felfö bePommett tc 51 jn metbe 
omflanbtgpctb ban ben tijbj maet pp (te toctat 

IV. DeeU 

damman) 'naö ban geboden batfe ouberbjoöban 
bate. tjp pabfe ban btoo2b totboootbobetgefet/ en 
btaö lupbenbe alö bolgt: 

Eub2abat iö ban Mröbona bcrtroPPen om na,„ 
!232ittaigne tc baten met7.(diepen/ b/engenbeöaet,, 
120000. Pcbneit / en bijf <0alioetten met ptobific „ 
enfolbatcngclaben/ om ©on ©tego bc föaodjero tc )5) 
geben / bic beö Bonint JCbmirael getoojben iö / boo2, „ 
of nopenbe bc ^affagie / ©on ^opatt ö’Xgtuia/,, 
«0enetad ban ’t boctbolP. ©c ItomnPbag ^pan^ „ 
gien benPt bc boo2f? Eulnabar / bic men binnen een 
maenb ban ben boo2f3 repfe btebet betbjacpt / nt,„ 
^djotlanb tc fertben/ en bat mctbcbooif3fcpepcn/„ 
en feö of feben anberc nicubtc/ bie men te Kentcria,,, 
toctuft / bctodPe met b’anbcte na liiffebcnt gacn. „ 
©c honing ban ^pangien berepb boot fijn obctïijbcn, „ 
een gtote blote/ en macht fect gtoteboot-tacbban 
alle bingen. ^eben <0alioencn pet anbet jact ban bc 
j^affagicbtcbctgePomen/ léggentcjliöboneftij/ en,, 
men betbtacpt upt 3taliën bpfticn grote frpepen en 
8000. folbaten/ met 600000. «©uintalcn buö'„ 
Ptupt; men neemt piet alleen aen nieubte bootfgc; 
feilen en folbaten/ en Capitepti ^quebillé iö nu in„ 
<©alifTien/ nemenbe baet bootfaefellcn aen tegen bc„ 
Pomftc ban ben boo^Euptabac teHiöbone. ©en„ 
Catbinael ban ©ofiennjp fal met fiep in |5ebct ,> 
lanb brengen biet nnllioenenin gelbe; maet iP Pan3> 
noep niet betnemen tnannect pgbettrcPPcnfal. ©e,„ 
irontnP iö toebetom genefen. gjp peb u boo2 befen,, 
gefcp2ebcn/ poe bat ben ïtoninP omrent ^aeffcpen,s 
een fppon in €ngelanb gefonben heeft / bctodPe,, 
ben 22. befet maenb piet toeber quant bartfijntep^^ 
fe / en iö te poft te l^obe geteben ; maet ban fijn,, 
tappott en panöePngc Pan iP met met allen bec^ , 
nemen. 

©it nabolgenbe / ftpjpft ©amman botberö /toaö’ 
gebateett ben 3 i.Smip nieutoe ftijl. 

ID.en fd)2ijft ban ^tbilien/ bat een fdpp banbe,, 
lactfte/lnöifcbloot/ ontrem ttoce miUioencngoubö’, 
inpebbenbe/ en baer Capitepn bantoaö .^opanopa) 
^atbo/ bie fecr bePlaegt tootb/ banonfc<£itgelfen 
genomen 5p; bctodPe inbienfe be boo2f5 blote aenge; ’ 
taft pabben/ fp pabben ’t alleö gePregen; toont fn\ 
qitam in groot bif02b2e/ en alle paté bootfgefdlen af 
gemat en fteP/ bp gcb2cPe ban ptobifie,- piet rijn 22.’, 
millioenen gePomen/ toact ban be 12. boo: be^omng * 
5pn / bic toebet fieP iö. 

atengaenbe bc toernftinge ban be paffagic / alleö iö ’ 
baet toe geteeb/ en men bettoatpt mctbanpetOcbd’ 
ban ben feontnh/ bctodPe 3cbert ben cecften^umj’ 
230000. Pronen na ^cbaftiaengefonben heeft/ ’ 
om in bie fdjepen tc boen,- maet toact penen Pan iP>s 
niet betnemen/ pet gerurpic gact na Btittoigne met 
biebtjffepepen / bctodPe bupfent bootfgefdlen in peb? ’ 
ben en 4000. folbaten. 

.ïiBen peeft ban ^otttcuabic b2ie gtote.ftuPPen ge? | 
fdfutö genomen/ en feö tonnen met Pogelö/ om bic” 
00P baet in tc boen. 

©anliöbonarijnte ^f.^ebaftiaen ttoecï>inaf?’> 
fen gePomen/ gclaben met ïïijö/ om bc fdjepen te” 
bittualieren / bie te nenterta gemacPt rmt. 

©at iö’t gene battet in flonb/ fdnnft beuboo’f;’ 
eigent ©amman: €n poetoel / fcp2ijft lip/ bat tP tod 
beitPc bat u €. bit alleö niet onbetoufïiö/ nodjtanö 
bat geften pebbenbe / peb iP niet in geb^cPe totllen bly? 
benban mpttbeboir. 

poetoel/ fcp2ijftppb02betö/ batfulPeabbemffe? 
menten / en mpne 02binatie bertoninge / ben Korting 
tod bepoorbe te betoegen / om goc-be 02b:e te geben op 
fijne pabenö/ en op alle Deabenuen of toegangen ban 
fijn KomnPrijP ter 30c / noeptanö en paft men bacr 
niet op / ’t pc* boen cenc natutdc onacptfaempeib 
ban befe lupbeii/ of boo: cenc al te grote grootbun? 
Pentfjeib / batfe feggen en bcnficn / bat men pen 
niet boen Pan / ofte (’t toelP ©ob betpoebe) boo2 
penmdijp berflanb / iP berlicö bacr fomtptö mijn 
cpfetin. 

©e Cancelier iö boobdoh freh getocefi / en in fijne 
flicPte/ boe pn toebet toat beginbe te beteren/ peeft 
pn eenige broitte lupben bdooft / op alleö o?b?e te 
füUengacnfteUen. 
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5000b ban '/fp &?}tböü^fêbPef büttbCU 17. <Oft0b2tÖ/ fCpJÏjft 
3oan jitDt'öc booift ‘Bgent damman / bat bc boöitrctTeltjhe 
ncoot17 ^ccl'.c <3?},an B^tdiam/ v*l52oot-Cancdu'c banket 
«l anceliec ïiomnhiijh ban Jjcpotlanb /' ben T\. <Octob?tg/ na 
fa 1 feer lange fiehte / en tot bpemad toe itseöer tngcballcn 

3ijnbe/ gobb’uepieïpït en lieflijp in ben Igeere getuft 
laag/ bad- bcic menfepen roubiig om itracen / en in# 
fonöctpeib ooft ben ïiomnfcpoetoel bat gefepb toet# 
bc/ frijnjffpp/ bat ben tiomnn fijnen ,^tact al bev 
gebenpabbe aen ben <0:abeban ifearcc/ opftcptei: en 
boeöfler-Bcere ban ben jpnrtce ƒ acn b’anbce jijbe 
öioubjen bc bpanben ban ben boojfj <0,jabe/ en be 
ïioningtnncfeifoonbec bc panb/ centgc oppofitien/ 
en tb bjefc gcotelpfig / fcpjpft pn / bat be boob ban ben 
booifó laeeee Canceltet:/ eng tjtee ccntg gcoct quact 
bcrtoePhenfal. 

SIBcn fenb 00b ter contrarie / ftfpijft pp / bat be Mo* 
ninlt booütaen geen Cancelier foube begeren tepeö# 
beu/ en bat pp [elf bcfefjfteban bc^ujtttte foube ïntb 
ïcn reformeren/ en bat be ^eftbent ban beu groten 
Mach/ ban nu aen niet langer ban booj een jaer bat 
arnnt foube pebben/ enfomtytobn bcucte, Ijetlnel 
ïtepp acptcbetegefcpiebcn/ upt pact ban bc gene bte 
nu jjs^efibenttö/ genoemt Retort/ ontbjpfeipp pa* 
pijl/ cn bic geatpttóterbbe tionmginnegitabenraeb 
tegeben. ï^p fcprpft boegt/ bat albacr cenigc Cpb 
tappienter cercn ban ben boomoemben Cancelier ge* 
m aeïit inaren / fo bp ben EtoninP felf aio bp anberen / 
baer ban pp cenigc coppen oberfonb/ bic tap ter ge# 
bacptcmffe ban bien boomcffelphen l^eere pier bpge# 
bocgtpcbbem ’t Cfcns bp ben üonmP tg gentaelit/ 
ioaöbitnabolgcnbe: 

REX SCOTORUM 

HOc mceftum, intuitu figis quicumqut Trophawn, 
Spiculafatalis quodJiatuere Dea s 

Cum tumuli facum intente circum fpicis ommm , 
Es mtmor, ut rar<t vir pietatis tYa.it 

JrLic infYa magrue pofuit quis nobile mentis 

Exuviutn, (S fummam fpe manet inde dient j 

XJi praflans animi, ut ritved mens floYiiit illi 

Plena fide, (S Regni qitam bent jura feiens 

lngenii ut vis omnigenas verfata pee artes j 

Ut dos ex illss maxima qiueque fuit, 

It abiit nuper Patria lacrimabilis omnt : 
Effli&um hoe Regi condvluere fuo, 

Virtutem quicunque colunt, vitiumque odere, 
Mortem ejus quamvis expetiere Mali: 

Fcelix ergo fui, vit<£ confeceeat hujut 

QuYYiculum't at res ejl Ptineipi acerla fuo. 

Ampliff. Scotorum Cancellarii 

J OANNIS MiETE LLAN I, 

Equitis Aurati. Qui abiit hinc in eommunem 

lociim 3. O&obris 1595. 

EPITAPHIUM. 

EXitium merifos miferum premit undique Scetos 

(Ab Deus! immeritam fer miferatus etpem) 
Dira fames plebem infejlat : certantibus aula' 

Principilms, J\egem vix fua Scep.tra tegunt. 

Sica impuxe domi favit, peregrina paraniur 

Bel/a : nee binc virtus, jura nee iude juvant° 

Units erat, rebus fuccurrere natus egenis, , 
Sojpite quo, effliSlim nos pcriiffe nefas. 

Ille ferox, inquam, mi les Metellanus in hojlem, 
Dux dicentum idem JurAt Paterque Pat rum. 

Perditum eunt caJJ'os igitur nos Vindice, Rjgna 

In fua dum Superi te 3 Metellane, vocant. 

Hercules Rouocus. 

Dat is : 

GRAF- DICHT, 

Op den voortreff'dijken Heere JOHAN METEL- 
L AIN, Cancelier yan Schotland > Ridder van den 

gulden Vliefe, den derden OElober 1595. defer 

wereld overleden. 

D En Schotten allefins dringt wel-verdient verdriet, 
Maer, 6 God, onverdient ons doch u hulpe bied, 

’T arm volk quelthongers-noot : het Hof tweedrach¬ 
tig ftrijd, 

So dat den Konink fchier fijn Scepter niet bevrijd. 
Van binnen moordery, van buyten oorlog woed : 

Hier gefen manhaftigheid, daer ’t recht ons niet be-; 
hoed., 

Een was ’er, tot ons’ hulp geboren in den druk, 
Wiens leven ons erhield voor ’t uyterft’ ongeluk: 

Dien M e t e l l a i n , op den vyand een kloek foldaet, 
Jufticijs hoogft’ Patroon, end’ Vader vanden Raed. 

God dan ons uwen fchuts benemend’ in fijn Rijk 
U roepend’, in den grond ons vernielt al-gelijk. 

In Amplijjimum V. 

JOHAN. M^TELLANUM 

Inclyti Scotorum Rcgni Cancellarium. 

JOHAN M/ETELLANO Cancellario 
fuo Equiti Aurato, &c. 

Dat is : 

DE ICO NI NIC van SC El OTLAND. 

O wie op dit bedroeft Tropheum flaet ’t geficht, 
Het welk de wrede dood ,ey!aes ! heeft opgericht: 

Gedenkt, als gy het graft wel hebt befchout een¬ 
drachtig , 

Hoe hy in Godes vrees’ uytmuntend’was end’ krachtig, 
Die hier heeft ’t edel kleed van fijnen hogen geelt 
Gelegt, den jonglten dag verwachtend’ onbevreeft. 

Hoe treflijk van gemoed, in geloof oprecht verheven 
Florerende, hoe feer in ’s Rijks wetten bedreven. 

Hoe konftrijk fijn verhand in alle wetenfehap, 
Hoe in hem yeder gaef was op den hoogden trap. 

Dees is geftorven korts tot ’tganfche Rijkxfwaer kla- 
gen: 

Dien rouw met droef gemoed haer Koning helpen 
dragen, 

So wie de boofheid haet, end’ deugt met liefde eert, 
Hoewel der bofen hoop fijn dood lang heeft begeert. 

Gelukkig dan voor fich heeft hy den loop van ’t leven 
Voleyndet, maer fijn Prins daer door met druk om¬ 

geven. 

Op JOHAN METELLAIN fijnen Cancelier, 
Radder van fn gulden Vlief, (Sc. 

E <i_U I T, Auratum, Tiirelsteni*, &c« 

Dn. 

SCotigenum hic ftus efl inviSli peRoris Atlas 

Jmmanem letbo qui dedit invidiam, 
Conciliifque ingtns omni quo tempore vixit 

Fulcivit Patrio poene labantis opes 

Quem vivum ac florentem animo indignantc tukrunt. 
Nunc defiderii vix fua vota ferunt. 

Atque utinam iflius in fujkntacula regni 

Cernam fuppofuas Herculis ejfe manus. 

E.M. D.M. L.P, 

Datistefeggen, 

Ter eeren van den vooYtreffclijkcn Heere JOHAN ME* 
T E L L A IN, Cancelier van het beroemde Rijf van 

Schotland, Ridder van dengulden Vliefe, Heere 

van Thielfen, &c. 

Hier leyd Schotlands Athlas,een onverwinlijk Helt, 
Die de groufame nijd ter aerden heeft gevelt, 

Die met fijn kloeken raed, fo lang hy heeft geleeft, 
’tVaderland, ’t welk fchier ging te grond, onderftut 

heeft. 
Doe hy leefd’ en floreerd’, was hy hun in de weeg, 
Nu beklaegt met getraen fijn dood hoog ende leeg, 
God gunn’ dat in fijn plaets een Hercules de hand 
Wil aenfiaen tot des Rijks beul en onderhand. 
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fotiöc fp* ben ^pangfaert töt#irni#mit 
begeren/ ’ttodlt bembfttbénïten op bc befcbermin; 
ge Pan fijnen y^taer: en fenb onbcrecn anderen fra; 
pen bdmiamd ecu Jïmbaffact actt bc Jjoninginne / 
om boer boen fpocïïcn ban eemgc grote fonmte gdbS / 

toas/ een tTnmcn-roeptnge banalle be Staten beS nabidï fp in ’tgebtang ÏS; be falie ban befe- legatie 
ïtoninbrb&s laten boen/ ijcbbcnbe een toepnig booe ië/- om teldagen bat uien alle beregelen ban Yüto 
btebetgaberinge fbnen nacb ban yétntc berntenten | ntnïttijft ban j&cbotlaftb / en ooit ban befn’btny ais 
bemicerberti tocpmgbagcnboot befe bagbaett toaë ban ©btmb02g enjBOntraS / geconterfeptbfeefc/ bie 
aen bc jBagiftractbon bc ftab ban ©bunüueg out; jeh fdbc/ fclmjft tip/-gefien ijetsbc / cnbot-cmliaer 

%?f£ftjan pv <C boo2f5 3tgent ban ^tljotlanb / fclmift eenigen 
ben agent L/ti)bbaec na. aen ben booefr ^eere Slbbocactban 
«nöen ^ Bollanb / bat be Uomnb / tjebbenbc een ttjö lang b’oore 
iDecce van gefloten gebouben bom alle StbberttflTementen en 
^ïöen- bjaerfcDoutotngcn / tut als upt ben ftaep onttoadit 
batnebelö. • - ----- • - • * - 

beltt fehere b2teben / gefontren tipt jjibbbelburg in 
SSeïanb/ baneen ^irbots'dJbelman/ jBetdlainge? 
noemt / nebeban ben oberleben^eere Canteliec ; 
maer upt bet rijlt ban ^cljotlanb gebannen/ aio 
een papift nt opioer-maber / aen eenett ,üDpl02b 
a$ctis fijn feboon-babet een papift / bottod bP 
anbeto geftoorett beeft / toaer bp bP bent toaerfebont / 
ban fdtere blote bie be ïtoninlt ban ^pangien boet 
toeriiftett (baer ban in booegaenbe b2ieben ntcntic 
gemaelit ts) en ban baren aenftag / op bat albaer 
m ^cbotlanü bintdftgentic gcreeb gebouben toerbe, 
toaer opterftonb in at begin ban bcboo2f5 bagbaett/ 

ttafij&en in ^pangten en dberS te boen / bat mert 
ben gtabeerber beeft laten gacn/ fonber fjem aen 

<0cnua gefonben / gdtomch / genaemt aimlnofta 
rgirtce / een fraep poltip man / om aen ben üoninlt 
ban ^tljotlanb te bciftoebenrcftitutie ban een fcïjtp 
met rpbe toaren geladen f* toeftomettde den <©2üot- 
^ertoge ban (Cofcanen/ boo? ttoee iaren bp een ban 
©fttettap genomen/ boo?een blief bajijTJargtie/ bie 
fpn >iBafeft£pt aen eénert ©apitepn I$bgdbep gcgebèn 
beeft/ tegens bie ban be Jtiguc. ©efen Kntlnofto/ % :«! 

te toeten/ den 26. j^obembiis/ del&oninltbetltlaert fcli2tjft bp/ bat bp ntet berlöf ban ben ïioninlt ge; 
beeft/ bat bp oob eenett b2tef ban toacrfcljoutoiuge affiiteertpabbc/ omoo2fatie/ batljpbecflaenbabb^/ 
btitfangen babbe/ bem gefonben ban eenfecreet b2icnb j bat ben boo2f5 o320ot-l^ertog bepmdbb berfranb bab- 
bie bP in ^pangt en babbe/ bat men aen be boo2f3|bc metbe ^ontngümeban Cngdanb/ en bat bpoob 
blote en baren aenfiag niet meer ttoijfdcn mope: ftclj tegen ben hertog ban gabonen gettdt'babbe/ 
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en bcdjalben bat fijne mettinge toao/ niet alleen be 
^pangtaerben tegen te tfaett in fijn tiomnlinjit ban 
^cbotlanb/ maer ooü in bat ban €ngdanb/ ber^ 
foebenbe berbalbcn aenbcboo?f3 Staten/ toeten 
fpoebigHjU bpgeflaentetoerbcn/ en bat fp met bent 
toiïbenraebfïagen op be befte mibbdcnbiefp fouben 
bonnen binben; toat bem acnginb / bat bP tonen 
foube bat bP toaben toilbe boo2 ben gentenen toet; 
ftanb enbe il-dtgte/ bat bp nodjtanb bc ïroningitt; 
nc ban Cngdanb niet foube toillen aenfoehen önt 
ban baer bpftanb te Ijebben/ en batljp fid) baer op 

en fieb b2ienb toonöc ban ben ïiomnlt ban 3S»2ar>ii= 
rijlty tegen bet.fiöonarrbiftte boo2ncmcn ban ben ïto; 
ninb ban ^pnngien / en babbe befelbe ^tuüeofio/ 
boo2 fijnbuipe en abb’dTe'/ berbregeit reftitutie ban 
be toaren/ bic noctj in effe rngefequeftreert toaren: 
t^efelbc 2ïmlj20ftö babbe bem ooft gefenb/ bat ben 
tBaüö felbe tracljte om ben ftaet ban ben ïtoning 
tebanbbaben/ tegen bet boö2nemen ban ^pangfen/ 
en bat-’cr b2ie Carbinaleit m tê>anm bomen fouben / 
om te mtbödcu bc - berfoemnge ban be üoninguwe 
ban ©2anliitjb met baren ïjoninb : <Dp todb left/ 

geenfintb berlaten bonbe / alfo fp bem bare belofte s als bp fulbö tegen beu honing ban ^djotlanb ber 
niet gebouben babbe; bat baerom be boo2f5 ^tatürtjbadbe / upt ben monb ban ben boo2f5 ?£mb2ofto / 
fulhc mibbdenbanbaer epgen bebenbenfouben/ be; 
toellic beftanb mochten 3ftn / om be öptlanbfe f02; 
een te toebecftactt. <£>p befen bóo?ftag 3tjnbc refolti; 
tien fonmticrlplien befe gctoccft: 

ï. 3?at men abe papiftcn en berbacbte gehangen 
foube fettcit / alle t gdjelc feoninlmjli boot; 

2. <©atmenbefterliten acnbe 3ee gelegen/ fo bie 

fepbe ben ïtoninlt baer op ftaenë-bocts al laccb.iv 
bo/ lupbsbedö tegen betmncffecte: 25p mijn trom 
toe/ t is rebén / nabiett bp be geeftdtjlietocer ge; 
ttout beeft / bat bp ooli be blepfcbdijlte bebbe. tDe 
feonutli babbe bem ooit gefepb/ bat be t^iince ban 
Crangten in ^cberlanbguant/ met ben Carbmad 
ban 0oftenrifti / en bat fp (be /êpangiaertsj booe 

ban fijne itöaicft. als bie ban fijne onberbanen/ met i ben fclbctt meenben befabat ban bc J^eeren Staten 
nnuïiticn berfien fottben. 

3. ^>at men alle 15. bagcnbcgeneraele monfterin; 
ge boen foube/ om een peber tetoapenen/ en tot bc 
ootlogeteoeftencn. i 

4* ©at men gene abbertiffementen in b2cembe 
ïanben foube mogen fcbtjjbcu/ fonber toeten en toda; 
tinge ban ben ïromnlt / noebte ooft bat men gene 
paffagters in ’tlanb btengcu macb/ bantodbeben; 
behooplupben. 

5. ©ataliebpanbfcbappenonberben5Hbd/ teniet 
gcbaen en afgdepb fouben toerben. 

©efebingen albus beroibincert 3tjnbe/ isbe^o; 
ninbboo2 eenige bagenna ^teerling bertrobben: 
©nbertufiftben bbjben be ^oltttjltcn en beberbdijbe 
Kaben tot €bimït02g bergabert / raebftagcnbe op 
ben beften boet/ biebe fabenin befe gdegentljeib fom 
ben mogen nemen. <ö5ob gebe/ frfptjft bP/ bat bc 
bolboeringc ban 'tgene bloten is/ beerbigenfterb 
3P ; toant ben ?Cbd is bier fier en ongeboo2facm / 
meeftenbed anti ban gdbe en gierig / enbienbol; 
gens begerig na nieutoigbeben/ bol ban baet en moo2; 
babigljeib: bebooplupbenbarigen b2di/ men foube 
Öun eer een tanb upt ben monbe rubben/ ban ccne 
enbde ftupber tot beboef ban bare ^ouberaiti; on 

tetroubleren: ©acr op bp boo2 amtooo2be gegeben 
Oabbe/ fcbftjft bP/ bat be Zeereu Staten bebcucbt 
en gctrcutoigljeib ban ben $2ince ban ©rangten al; 
ttjb Ijabbctt geeert/ en batfeais nocb fijne memorie 
cerbett/ en beb02berben fijne btnberen bie in $eber; 
laiib 5ijn/ na baer bermogen/ gcltjb alle be toerdb 
bentijb toas: 00b babbe bet bÖlb ben ©2fnre ban 
©raugten bemint/ als een bpanb ban be ^pacitfe 
(Cprannije; maer bc Staten noebte bet bolb fouben 
nimmermeer begtmftigen ben genen bie be^paenfe 
(Cprannijc foube totllcnbanbbaben/ maer berfoepetv * ■- 
inbten bP fo bergerd fotibc mogen toefen ban fijn eere/ 
bat bp bet foube fionben met ben genen bic fijnen ba; 
ber fó fcbanbdijb babben bermooab. ©aer op be 
honing tegen bon fepbe: (23n mijn teoutoe/ nmie* 
benbebt groot gdijb/ ect.©efciUmcftoaSgcbatecrt 
ben 5. ©ecentbêc 1595. 

DCitaten ban J^óllanb en ooft ban Edanb/<©m(i.v 
bebbenbc totbcrfdienben repfen berftacn / bansmgeöan 

be menigte ber fcbcuen bie uptbe|c lanbenin.^pan; 
gien toaren gebaren / en bat befdbe albaer gear - gXm 
refteert toaren/ als ooft be arreften op goeberen enmmm 

_ , ^ toaren/belntobottberenbeferlanbcncompeterenbe;*11^8^ 
bertttffrben eten fp fo todbcnlbbd als bd arme bolö en berftacnbe 00b mebc ban begrote blote/ baer bansun* 
op. ©en 2tbdalfjiet 3ijntoepnig totbc tfteltgiegene; b’abertentten ban allen plaetfen gttarnen/ biebe Ito; 
gen / en belt ommeren baer toepnig baer mebe/ en ninb ban ^pangien toas toemabenbe j babben in 
’t meeftenbed is ban bie meninge/ bat bet be ^pait; allen 3ce-barcnbe ftebert/ in öerftilte boenonberfoe; 
giaertS / niet om bmlieben / maer om €ngelanb ben/ boe bclc fdiepen unt befe ïanben tod moebten 
tegudlen/ te boen is/ baer toe fp Iteber Ijdpenfott; in^pangien/ f)o?tugadeu nnbere ïf abenen / onber 
ben ban bat beletten: |Baer be l&oninb aen b’anbc; bes ÉoninbS ban ^panmens gebteb toefen/ en men 
re 3tjbe/ fcb2ijft bp / fdiijnt op be fucceffie ban bc bebonb bet getal feer groot/ in boegen bat men be; 
ferone te benben / ft todb Odtt anbers boet refolbe; buebt toas/ bat fo b? be blote/ bic-men fepbe bat 

IV. Deel. I ‘ H3 4 ij? 



*4° Het twe en dertigfte Boek, 
|jp toaö toetuDende / tegen defe landen foudc toillcn ge? 
btupben/ defe landen daer dooi toel grote afbtcub foude 
bonnen bomen te lijden. C>an alfo daer tijdingc quam / 
dat de &omnb ban ^pangieir/ dooi dc grote intern 
ceffie ban ben Cardhtael SMbectuö ban CoDencijb/ 
alle d’arrcDen / fo ban dc fcljepen/ aio goederen/ 
afgedaen en ontjagen toaren; en ïjocbJd ’t felbe eerft 
niet gelooft toaö / fo toaren in Sjunio/ gtalioenSiu? 
gufto/ baD fecr bele fcljepen toeder in ’tlanb geho? 
men / tot grote bbjdfcljap der ingefetenen ; bjant 
men hield bootfebet / dat ’er berfefjepden treffelijbe 
ïupden foudett Ijebbcn moeten faeljeren/ fo öefcont? 
flaginge niet teatc gefcljicd / dooi de uiefrmwbtcfom? 
men/ die de goederen aldaer berijandclt/ bieerdig 
toaren ; oob toaö de blijfcljap onder de regeer? 
derö ban ’tland niet toeprag/ aio daer dooi ontfla? 
gen 3ijnde bande biefc/ dat de iDoninb bankpan? 
gien toederom een blote tegen defe landen toaö toe* 
ruftende. 

©pt-ofc T 0 cOctoöcr öcfcë jaerö 3ijn de boeren in Ooftcn- 
bccren X rijd / fo ban d’eene en andere 3ijdc ban den C>onau / 

flnMcn> opeoertg getootden / en hebben de toapetten in ban? 
den genomen/ en toilden de grotefefjattingen/ daer 
mede fp beftoacrt toaren/ afgefebaft IjcOöen/ feg? 
gende/ tjen onmogeïp te toefen die langer te bon- 
nen diagen/ en datfe boben dien norij mollen dtagen 
de ertraoïdinarie roberjje der foïdaten: t©efen opeoer 
benneerderden ban dage te dage/ en fp toerden feec 
fterlt / fo datfe begonden de lieden en baDelen te diep? 
gen / en belegerden Ijct lledelten ban Cberdiitgen / 
ontrentdiiemijlen ban Hintö/ ’ttoelbfp innamen/ 
en beel moedtoilö daer in bedieben; fodatcpndclijb 
de ïtepfer bed brtjgöbolbtegen fjaer fond/ en qua? 
men ontrent ©tphad tegen den anderen / en daer 
ïrteben ten bepden jijden bele dood/ doel) mce|l ban 
de foldaten / detoijle de boeren in Daer booideel la? 
gen; men fepdc dat ’er ontrent 200. boeren dood 
bïcben/ en ban IjctImjgöbclh meer ban ecttöfo beel/ 
en bleef de btetorie aen der boeren 5tjde/ ’ttoelbde? 
felbe tlouter enmoedtoilliger maebte/ en daer toer¬ 
den beeldupfende foldaten aengenomen en tegen Daer 
«efontnm; doclj ^ano ^acob Hebei / ©tp-Deere 
ban (©icinburg / Hand-Dopmon in <©o(lenrijh op 
de Cnö/ dede goeden dicitfi onder Denlupden / bcc? 
macndefeten beften/ datfe d’afiteüingc ban deftoare 
ïaften bp requeften fouden berfoeben ; toelben raed 
bolgende/ Ijceftljnljacr gelende bcrtooiben/ enbcb 
ben cenige uptgcmaebt die de requefte geptefenteert 
ïjebbende/ en daer toerden bele imecceffien booiljacr 
gedaen/ fo datfe berbccgen pardon/ en berminde 
ringe ban de fcljattinge / mits' datfe de toapenen 
moffen ter nededeggen en Daer fcljepdeit; degeban? 
gen ten bepden jijden toerden loo gelaten/ enfp deden 
eenen boetbal, cn fo toerde met groter moepten de 
fabe ter nedcrgclent/ en alle booider blocdfloitinge 
berDoed. 

5 

semffag 
op Hiec / 
•t hield 
gernonnm 
rnwcüec 
htfloem 
tnecö. 

D€ flad ban Hier iö gelegen ontrent ttoee goede 
mijlen banHnttocrpen/ enfo beel ban .iiBecDe* 

len/ diic ban ©ercntalö / en bier ban Hobcn/ en 
om de naburigheid ban die Deden/ fotoarenfetemin 
beducht/ dat men ccnige acnDagcn op Ocfcibc ma 
benfoudc/ 't is'een Dcrbc toelgelegen Dedct binnen 
öcfelbeDad toao<0onberneur ^onSIlonfo de Huna 
Capitepn / dtc daer in lag met fijne Compagnie/ 

(foi. i.j.jen de Compagnie ban <Don gioljnn CDacon / bep^ 
de ^pangiaerden. <öp defe flad Decft Cljacleo de 
Dcraugierc/ <6ouberncuc ban 25ieda/ eenaenflag 
gemaebt om die in te nemen; toant Ijp dooi eenige 
te boren Daddcdoenberfptedcn/ dat aen deiBccbel* 
fc pooitc een rabelijn toaö/ dat niet bolmaebt nocD 
met paltiTadc bedebt toaö / cn bergadert ïjebbende 
npt de naqle gantifocncn omtrent 840. man te boet 
cn fijne compagiie poerden / iö daer mede den 14. 
Cctobcr dcö moigcnö een uure booi den dage/ aeu 

3tbooif3 rabelijn gebemen / cn ’t felbe met ladderö 
öeblommen tjcbbeitöc (gaende tot den middel dooi 
’t toater) 3iin daer fecretelijb ingebomen / bermitö 
dedupDerlicidbandc nacljt/ dat henlieden niemand 
gctoacc toerde: bimicn iijndc / Dedbcn deDDüttoatD* 

ten doodgefmeten / cn noch ontrem ttoacïf andere in 
een Corps du Garde; booitö hebben fp de pooite op* 
gefmeten / en iö alfo het paerOc en boetbolb daer 
dooi ttidcDad gcbomen. <Don Tdonfo de Htma ï)ct 
’trimioer getoacr toerdende / en ftende dat bet bobt 
inde Dad toaö/ beeft fo feer mogebjb toaö/ toege* 
maebtdemond ban een Drate/ die op demarDtupt* 
bomt/ endefclbe in der bacftctoe-boltoerbende met 
tonnen/ balbeit/ deuren / bedden/ planben en al 
dat "er met der hand te bebomentoaö; entcctoijlen 
dat die binnen gebomen/ beficD toaren om de flrate 
in te toinnen en andere btaten dooi te lopen / om 
die ban ’t garmfocnban achteren op ’t hjf te bonten/ 
fo beeft t?Don SClonfo omtrent 60. foldaten bp den an? 
deren gebregen/ eniö na bet Dadbupö getogen /daer 
Ijp meteen deel boigercn ijnti een tijd lange biome* 
lybbertoecrtbeeft/ blijbeiide aldaer aen bepdc3ijden 
een deel dood engeguetjl: ten lefren jijn fp daer mee* 
Der bangetooiden/ en beeft denbooinoctlidenlïlom 
fo de Huna moeten toijben/ bigbende aldaer onder 
anderen dood Dopmah ©oetfdaet (toienö Cont^ 
pagtie daer na ftreeg Dugo hDupö ban Dolt) de Hup* 
tenant ban Ctofelaet / ban peter ban &oip/ 
Ciemienban ^Cert ban 2&iiem/ enden Huptenant 
ban^acob ban epndgeefttoaö fecr gcquctD: t©on 
Hlonfo hebbende te boren fijne Sergeant <©icgo 
.TiDatljeo belaft/ ttoee baetbenö met bufpoeder na dé 
5Cnttoerpfe of Hifper-pooite doen biengen/ meteen 
falbonet en een deel bogdö / iö na defe getoeben/' 
met ontrent 40. foldaten/ cn die in der baeftc toat 
gcfoitificcctt / beeft tcrDond na Hmtocrpen en 3]Hec* 
cbelcn om fecourögefonden/ die ben fo gebaefi beö^ 
ben/ dat eer een uure na der fonnen opganb/ men 
op bepdedteplaetfen altoiD in toat nood Oon Hlon- 
fo en de fijne toaren. c>e ingebomen foldaten/ focaö 
de niarb ingenomen toaö/ bielcnindebupfenbande 
boigerenmet grote difoiöie aen 'tplonderen/ en allé 
moettoil bcOitjbende, entoatdeboir dat Deraugieré 
dede om fulbö te beletten / om ben eerD nieeDer té 
mahen ban de pooiten en geilde Dad/ fo bonde Ij? 
geen 200. mannen bp den anderen brtjgen; toant 
niemand toilde den bupd / nocb gehangen / die fp 
toilden vantfoenen/ berlatcn: ^aeren tnffdjcnDe* 
raiigiere met de gene die bpbp-ccn gebregen badde/ 
dede een aenbal op de pooitc/ ïttacrtoerden biome- 
lijb toedergchaen / tot datfe Ijulpe en ontfetbregenr 
3©ant fo IjaeD alö men t’Hnttocrpen ber|!ond/ m 
toat pcrijbd die ban Hier toaren / béeft Capitepn 
Cafpar ban lïïondiagon/ Huptenant banden Co? 
lonel .ïDondtagon/ 150. ^pangiaerden uptgefcljibt 
na Hier/ ben bdaDende/ datfe fagtdbbmarcberen 
fouden / ïjp foude Daer meer boibö na-fenden / en 
doe ginb hp op ’t Dadbupö / cn bond ^urgemee? 
Deren en ^cljepenen al bergadert / altoaer met ’er 
IjaeD gcrcfolbeert toerde die ban Hier te fecou? 
reten/ fodat in min dan een uure tijdö ober 200a. 

boigercn gereed toaren / biaef bolb cn toel getoa* 
pent / cn daer ober tot 25rbel-ljcbbeiö Dellende / 
Hnrtjoniö bcm/öercljcm/ Sagueö ^affaenCftlliö 
baniDeercn: <©aer togen noch mede npt gjan ban 
©iact / .ïDeiclpoi Ctoi ftoDel / Cmamtel/ ÜMcbioi 
San cn andere / bclaD 3fjnbe ban de iDagiDraet/ 
datfe «fl^ondiagongefjooifamcnfoudcn; en bomende 
ontrent balbe toege / gemoeten ben daer 00b 500. 

mannen ban iBecljdcn / gecommaiideert bp gfatt 
ban der Hanen / Deere ban <§crieb; naulijbö 
toaren fn te degen bp-een / of fp Dooiden aen ïjet 
rumoer ban ’tfcfnctai toel / dat 'er nocb toere ge? 
boden toerde/ en dat d’ingcbomene nocb geen bolbo? 
men meeDcr toaren/ ’ttoelb bun te meer couragie 
gaf omnaerDiglijb tcmarcheren/ cn toat bard net» 
te Dappcn/ en gnomen ontrent de noen aen deHb^ 
perfe pooite/ daer Hlonfode Hunametde Djnc ben 
onthielden / die ben al ban berde padden firn aen? 
bomen/ cndacromben te bloeher gehouden fjaddec 
fo IjaeD defe nu aeiigcbomcn toaren/ 31)11 fpitt goc? 
der oidicgeDelt/ en met goede couragie op de pion? 
deraerö gcballcn / die nu te late Daer toilden Ijiec 
en daer becfamelen ,• moer toaren fo berfcfjiibt en 
bcrbacD / datfe in botter tijd de bluebt namen/ cn 
na cengoet been bomen fagen/ ia de berfcbtibtbetö 

toaö 
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toaSfo groot / öatfcmet entotfïen öat öepomtc öaer 
fp tnge&omen toaren / open toaö,- maer mcenöen 
öatöie fotocl a?S D’anöere pochten gegoten toaren / 
fuffiö öatfe ban öoben ncöer in öe belten fptongen / 
öae.r ’cr bele bertnonlten/ öacrüicben genoeg alle öe 
paecöen/ en ober öe 3 00. mannen en toel 60. gebaiv 
gen • éeraugirre toas met grote ftoarigftciö te boet 
öaer tipt gekomen/ en kreeg tuftïlicit boegen eenboe^ 
tenpaerö. ^Debupsb’oulneuan tDonllonfotoaöin 
ft kegtnfeï met bare bmöcren gebluebt in een arm 
beontoen bloofter / öaer fpiicöenbacr bergöcn/ ötes 
3Don 3ftonfo feer bcrbbjö toas / öat l)p fijn fiupss* 
toontoc en binöeren gefonö bonö. 3Dtt alfo uptgereebt 
jpnöe / 5tjn öe botgeren ban öe 0002(3 ttocc iteöen 
boeöerom met blijtfrttap na bupo gebccrt / toepmg 
of bp-na geen ban öe pare achtergelaten fteköenöe/ 
fp hebben met grote tciumpfte hare tnbomftc gcöaen: 
bcle öefdjulötgöen ï^eraugiere / öat hp ban eerften 
aen niet ober-al goeöc 0202c baööc gcitelt/ foin hot 
tnnebomen ais öaer na ,• maer anöerc feggen/ öat 
hp 02ö2c genoeg gcftelökaööe/ maer öatö’obergrote 
gterigliciö en begcerlijhbciö totöcnbttpö/ öefc öifo?* 
ö2e cnberUes bcroo2facbt heeft: ^>och ft3P hoe het 
toefen mach / ft toas een fchonc banfe boo2ficn / ener; 
mits men öaer tipt geheel 252aöanö in bpcr en bloeö 
fottöe hebben bonnen jtellen. üetcpng hier gelijk ött 
nabolgenöe bcecoben iupö: 

Diena denbuyd befiatt tegrab’len voor den tijd, 
JV«rd d’overwinnig baeji weer uytfijn banden quijt* 

3?c <02abe ban jpnentco öetijöingebtijgenöeban 
fjet goet fucceo / toas upttermaten feer bcrbbjö/ en blij; 
benöe fo lange noch tot Camerpb/ tot öathP öe affi 
fobtte hecrfchapppe alöaer bcbeiticht haööe s is hp 
öaer na Ö002 öe fteöenban <Douap/ Utrecht/ %ib 
ie cn <©o02ntb / na 252ufiTd getrobben / to02öenöe 
ober al ontfangen met fonöerbnge betoijfinge ban 
b2cugöe/ geeèrt en gefefteert/ en gelaöen met roof 
ban fijn bpanöen* 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
hebben , terftond doen vertrekken den Heere van Fou- 
querolles, ofn hun t’ontfangen op de frontieren, en de- 
felve te doen gerijven , niet alleen met leeftocht, maer 
ook alle andere dingen die hy fien foude hun van 
node te zijn. 

Sijn Majeft. hoopte dat dit fecours tijds genoeg 
gekomen foude zijn , om te dienen tot het gene 
daer het toegefchiktwas, ’t welke was omCamerijk 
t’ontfetten; maer God, die anders difponeert van het 
gene de menfehen géordonneert hebben, en dikwils 
tegen allemenfehelijke vernuft, heeft toegelaten dat 
de gene , die in fijn particulier geen minder intereft 
by de plaetfe hadde als hy, fo qualijk in fijne faken 
voorfien hadde , dat hy plaetfe gegeven heeft voor 
demuyterije en ontrouwighéid van d’inwoonders, en 
daer na voor den uyterften nood, de welke gebonden 
heeft de armen en handen van fo veel Adels, dapper 
en couragieus krijgsvolk , om eyndlijk te confente- 
ren in haer overgevingen. Niet te min dit fecours en 
laet niet fijn Majeft. feer nut te zijn met fijn tegen¬ 
woordigheid, fonder dewelke het gefchetter van lui¬ 
ken verlies genoegfaem was om te vermeerderen de 
viétorie van fijnen vyand, op noch een goed deel der 
voorfz Provintie, die anderiinsverbaeft, jat’enemael 
verfaegt was, door den fchrik van de wapenen van de- 
fen tyran, algemene vyand van alle fijne naburen. Na 
alfo ’tgene, ft welk fijn Majefteyt meeft bekommert 
maekt, is de vrefe van fijn heyr niet te konnen onder¬ 
houden by gebrek van leeftocht, hebbende de koren¬ 
folders, niet alleen van Piccardie, maer ook van de 
naburige Provintien , t’eenemael ontbloot gevonden , 
even fo wel als het platte land, foter oorfake van de(F°l 
verwoeftinge door de legers daer gedaen, als om d’on- 
vruchtbaerheid van t’meeftendeel van Vrankrijk, het 
welke noch niet weder ingehaelt heeft fijne verleden 
fchaden , en geftadelijk gequelt word met de door¬ 
tochten van krijgsvolk, dewelke de vryigheid van de 

Wfïbebbenïjter boren png. 43- bcrfoacngcrocrt/ 
öat öc Honink ban ©iauknjk öcn %'ere ban 

(CuiUcnjc / 02ömans €öelman ban fijne Hamer / 
aen öe Hoeren Staten ban HoUanö gcfonöcn beeft / 
foomöe boo2noemöe poeren ^tatert <©enerael te be^ 
öanken / ban ftb^acf cn merkelijk fecours/ fttocib 
öc b002f3 Heeren Staten fijne jHajcft tocgefonöcn 
ïjaööen/ cn bent fo tod te pafte getiomen toas,- en 
en om ben ifeöert meer anöere faken te bertonen / 
t»2eöer tn fijnen tmef ban crcöentte berbaeït/ tn öato 
öcn 7. <0ctob2tS / itp öe Hcercn Staten boojnoemt 
ontfangen öcn ttoeeöen 3Sobcmb2ts' öcfeö laers 1595. 

<©e ïjecrc ban :€iuUerijc öan berfoeftt bcöbenöe 
auöicmte aen öeboo2nocmöc ^eeren Staten <0ene^ 
rad/ en öefdbe beebregen ïjebbenöe / beeft aen öe 
boo2noemöe igcercn staten / op öen boo2ttoemöen 
ttoeeöen Jtobemb2t$ / gcöaen öe naboïgenöe p2opo= 
fitte/ en öefdbe öen bteröenobergdebcrt tn gcfclutft 
te/ lupöenöeatobolgt: 

MYN HEEJ^EN. 

^anPöelUen^ verftaen hebbende, niet alleenlijk dat 
Oreren heden hem verwilligt had een goed fecours van 
la krijgsvolk, maer ook de komfte van ft felve in fijne 
Jf*ü* i aen Provintie van Piccardie, heeft u lieden, niet alleen- 
^»rarmCn met brieven willen bedanken , gelijk hy ge- 
^enetael. ^aen heeft ; maer heeft my uytdrukkelijk acn u 

£. E. gefonden, fo om dit particulier effeét, als om 
andere betreffende fijnen dienft, en om u E.E. tebe- 
tuygen van fijnent wegen, hoe weert hy houd uL. 
goeden wille en affeffie tot fijnen dienft; Waerdoor 
u E. E. genoeg doen blijken hare voorfichtigheid en 
goet oordeel 5 van fijne behoudenifle de uwe te ach¬ 
ten , en fijne macht u L. borftwering ; gemerkt dat 
fonder acht te nemen, dat gy lieden uwe Soldaten ge¬ 
brek mocht hebben om uwe Provintien te befcher- 
men, gylieden hem fuiken fecours gefonden hebt in 
fijnen nood- Ook heeft fijn Majefteyt, om te beto¬ 
nen in wat achtinge hy hadde haer dapperheid, en de 
goede meninge van den gene, die hem die gefonden 

land-bouwinge enemen • fo heeft fijn Majefteyt ge- 
oordeelt geen verfekerde toevlucht te konnen nemen, 
en tot de perfonen, by dewelke hy meerder byftand 
en goéden wille vond, en die meer intereft by hem 
hebben, als u E. E. ft welk hem beweegt heeft my aen 
defelvete fenden, om hun te vertonen den nood van 
fijn Koninkrijk, en noch defe bede te voegen by de 
voorgaende, die gy lieden hem gewilliglijk geaccor- 
deert hebt, ft welk is door u E.E. autoriteyt, en on¬ 
der u E. E. credijt inftrumenten te willen welen, dat 
fijn Majeft. vlijtiglijk gefecoureert mag werden met 
een merkelijke quantiteyt van granen, om fijne plaet- 
fenen pakhuyfen te ftofferen; op dat hy middel heb¬ 
bende van fyn heyr t’onderhouden , mach breken den 
loop van de gelukkige progrefién van fynen vyand: 
En by middel van dit hoopt fyn Majeft. met de hulpe 
Godes ( die tot noch toe extraordinairlijk in fynen 
affairen gewerkt heeft) niet alleen fodanige voortgan¬ 
gen te beletten ; maer die ook op fyn zijde te krij¬ 
gen. 

En op dat u E. Ê. verfekert mogen wefen van het 
weder-geven der penningen , die beftedigt fullen 
mogen werden tot den koop van de voorfz granen - 
fo heeft fijn Majefteyt my mede-gegeven een feer au- 
tentijkeProcuratie, van een goed getal van devoor- 
treffelijkfte en folvabelfte, (dat is, machtigfte om te be¬ 
talen) van fijn Koninkrijk, fo Raeds-Heeren van fijnen 
Rade van State, als andere fijne officieren en dienaers; 
by dewelke hy den Heere van Buzanval, en my macht 
en autoriteyt geeft, van hun te verbinden in baerey- 
genen privée namen, onderd’obligatie van alle hare 
goederen, totd’onderhoudingevan ft contraft en ver¬ 
drag , ft welk wy fullen mogen maken tot de lich- 
tinge van de voorfz granen, ter ibmme toe van iooooo. 

kronen, indien ftfo veelbedraegt; en indien niet, fo 
lal het overige beftedigt werden aen buskruyd. En tot 
verfekertheid van ft gene, waer toe fy fich verbonden 
hebben, fo deed’fijn Majefteyt hun terftond affignatie 
leveren van de voorfz fomme op de befte en klaerfte 
penningen van alle deGeneraiiteyten van fijn Konink¬ 
rijk; en heeft daer en boven gewiltdatfe in de Reken¬ 
kamer geverifieert foude worden , op dat fy hier na 
gene veranderinge onderworpen foude zijn; van wel¬ 

ke 
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ke Procuratie ik tiE.Ë. copyekte, opdat fymiddel 
hebben defelve rijpelijk t'overwegen. 

By aldien dat, om pai ticulierli jleer te verftaen de me- 
ninge van fijn Majeft. op dit onderhoek, en te fien het 
origineel van de volmacht, waer van ik u E. E. Copye 
late, het uE.E. belieft te deputeren twee, ofdrie, of 
fuiken getal van u E. E. als het u E. E. believen fal, 
mijn Heeren, te beraemen , om daer particulierlijk 
't’iamenvan te handelen, u E. E. fullende doordefelve 
bondiger daer van onderricht konnen worden, om met 
deneerften , datmogelijk fal zijn, voort te varentot 
het befluyt van defe. fake, tot dewelke de neerfiigheid 
en fpoed fo feer vereyfcht is als yet anders, om fijn 
Majefteyt middel te geven van te refolveren , heb¬ 
bende deielve my bevolen daer in felfs niet eeneuure 
tijds te verlieten ; waer op u E. E. na haer voorfich- 
tiglieid met den eerfien dat mogelijk fal zijn , oor¬ 
delen lullen ’t gene fy nut lullen achten voor dendienft 
Van fijn Majeft. en van haer eygen. 

Wat noch belangt d’onderhoudinge van ’theyr, 
verfoekt fijn Majefteyt dat uwe koopluyden verwit¬ 
tigt, ja genodigt werden van u E. E. om te S. Valery 
op de Somme, en t’Abbeville te brengen eenige quan- 
titeyt van Potagie-granen , als erweten , bonen, &c. 
en van boter en kaes , dewelke de voorfz koopluy¬ 
den haeft quijt raeken fullen in handen van defoete- 
laers van ’t voorfz leger, en van andere koopluyden, 
die hun geld daer voor geven fullen, om defelve na¬ 
derhand in ’t leger uyt te delen. En om hun te beter 
moet te geven om dat te beginnen, en veerdiger mid¬ 
del om daer van haeft ontlaft te wefen , fo verftaet 
fijn Majefteyt dat fy, nopende defelve waren, vry, 
vrank, en ontfiagen fullen wefen van alle Tollen en 
Impoften, fo oude als nieuwe, van’t gene fy brengen 
fullen op de voorfz Reviere de Somrne , en nergens 
elders, om verkocht te worden voor ’t leger van fijn 
voorfz Majefteyt, en voorts faltegens hun gebruykt 
worden alle faveur en heufheid ; tot fekertheid van 
't welke fijn Majeft. my bevolen heeft daer van verfe- 
keringe te geven onder mijn zegel , felfs in handen 
der Magiftraten, fo’t van node is. Ik weet wel, mijn 
Heeren, dat het dikwils aen u E. E. poorte geklopt 
is , gemerkt het fecours ’t welk u E. E. alrede ver- 
fcheyden malen aen fijn Majeft. gefonden hebben, fo 
van uwe penningen en munitiën , als van u volk , 
waer voor fijn Majeft. u E. E. groten dank weet; 
maer als u E. E. wel overwogen fullen hebben de ver- 
knochtinge van uwe faken met de onfe, gelijk uE. E. 
tot noch toe betooont hebt die wel te kennen, en hoe 
veel uE.E. aen ons goed of quaed geluk gelegen is, 
fullen bevinden dat onfen nood verligt zijnde , felfs 
met u eygenontrijvingeen ongemak, uwe faken groot 
voordeel doet; niet willende u E.E. verbergen, dat 
den nood fo groot is in Piccardie, dat , indien fijn 
Majeft. niet haeft ontfet word van fijne naburen, de- 
lelve genoechfaem is om hem te doen denken op een 
fake, waer toe hy noch noyt heeft konnen beweegt 
worden. Ik bid' u, mijn IIeeren , en laet niet toe, dat 
Wy by faute van defen onderftant in defeinconvenien- 
ten vallen; en gelooft vry lijk dat de hulpen , die u 
E.E. fijn Majefteytgedaen hebt, en noch doen fult, 
fovele zaden zijn dieuE-E. geworpen fullen hebben 
in vruchtbare aerde, dewelke u E. E. t’hjner tijd met 
gewinfte of woeker fullen maeyen ; hebbende fijn 
Majeft. niets weerdiger als de behoudeniffe van den 
welftand en heyl van u L. Staet, waer toe hy altijd em- 
ployeren fal, fo veel machts als hem God gegeven heeft. 

Aengaende het laetfte poinft van mijnen laft, ’t welk 
miflehien het eerfte behoort te zijninaenmerkinge en 
gewicht, heb ik u E.E. te vertonen, mijn Heeren, 
dat de Konink in fijn felven wel gerefolveert zijnde 
d’oorloge te continueren tegen den Konink vanSpan- 
gien ; maer daer in voorfiende vele fwarigheden door 
de macht van den vyand , en van fyne principale for- 
cen, dieby alle tegen fich vint, het meer dan tijd en 
nodig is, dat uE. E. refolveren, om fijn Majeft. te 
verfterken in defen groten aenüag, waer aen u E.E. 
fo vee! gelegen is , en fonder welken u E. E. wel 
konnen oordelen, dat alle den la'’ van defe oorloge 
alleen op uwe fchouderen foude vallen ; dewelke fo 
gy lieden rechtevoort gelaet maekten van daer van 

af te trekken ; daer is geen twijfel aen of fijn Ma¬ 
jefteyt foude niet geraden , ja miflehien gedwongen 
wefen nieuwen raed te nemen , fiende fich in defen 
nood alleen, en verlaten van fynefonderlingflevrien¬ 
den en naburen. 

U E. E. hebben defe voorleden jaren fijn Majefteyt 
feer treffelijk bygeftaen, en felfs eer hy in defe oor- 
loge getreden was tegen den Konink van Spangien, 
en daer na feer mildelijk na dat uwen Staet datxieefc 
mogen lijden : d’oorfaken die u E. E. beweegt heb¬ 
ben om dat te doen, zijn defelve die fy doe waren, 
en mogelijk foveel groter, als de geleden ongelukken 
en verliefen onfen noden vergroot hebben. 

So moetenu E.E. dan, continuerende uwe vorige 
arFeétien en oordeel, by tijds in deliberatie Hellen de 
middelen, die gy lieden fult konnen houden, om fijn 
Majefteyt in defe oorloge by te ftaen met een goed 
fecours , en wel gecontirmeert, voorditnaeftejaer,op 
datwy reparerende de brefichen, die de verleden on¬ 
gelukken in onfe gemene faken gemaekt hebben, wy 
defelve t’lamen weder in eenen goeden ftaet brengen , 
en defelve fodanigen vigeur doen krijgen,. datwy we- 

) der op den vyand winnen het voordeel, ’twelk fyop 
) ons gehad hebben. 

Dit is ’tgene, mijn Heeren, waer toe ik laft heb- 
be van fijn Majefteyt u E. E. feer ernftelijk aen te 
porren ; hebbende ook fynen Ambafladeur, by u E. E. 
redderende, wel uytdrukkelijk bevel gedaen, dit ver¬ 
volg wel neerftiglijk te continueren, en hem met den 
eerlfen befcheyt te fchrijven van ’t fucces , ’t welke 
daer op fal mogen volgen. 

Het fal u E. E- dan believen alle de Vereenigde 
Provintien by tijds daer toe op te fcherpen , en de 
felve difponeren om by te ftaen , gelijk fy tot noch 
toe gedaenhebben, de goede intentien van fijn Majeft. 

I op dat de faken daer by tijds voorgeftelt zijnde, fv 
dan bereyd en veerdig zijn, als het nodig fal zijn fyne 
forcen wederom t’ontvouwen tegen delen gemenen 
vyand, en fyne eergierige en wrede aenfiagen orn te 
floten. 

In denHage den tweden November ï 595"- Onder* 
1 tekent CO 1GNET. 
\ 

procuratie of ört bölmarijt / baet ban tn iw 
boo2f5 p20pofme bciljacl oernacht toojö/ tg befc 
nabolgcnbe; 

Allen den genen die defe tegenwoordige fullen(Fol. u$.) 
fien, Jaques d'Aumont, Ridder, Heer en Baron Pjocutati* 

van Chappes, Edelman van de kamer van den Ko- 
nink , Heere van Clercy , Viilemoyenne , S. Par- Smba/fa* 
re en Corbetons , Capitain van 50. mannen van wa-Bfurs ban 
penen van fijne ordonnantiën , fijn ordinaris kamer- 
link en bewaerder van ’t Provooftfchap van Parijs , £Enfgc " 
doen te weten , dat voor Jean le Roy en Pierre debaojnaem» 
Bricquet, Notarifen van den Konink onfen Heere, ^ 
in fijn Caftelet van Parijs , verfchenen zijn d onder-j.1^, 
fchreven Heeren , mijn Heere den Doorl. en Eer- paflwtf* 
weerdigften Pierre de Gondy , Cardinael, Biflchop 
van Parijs, deHoogeen Machtige Heeren, Meflire 
Nicolaes d’Augennes, Heere. van Rambouillet, Rid¬ 
der van d’ordren van den Konink, Capiteynvan 100. 
mannen van wapenen van fijne ordonnantiën, en Capi- 
teynvan 100. Edelmannen van het huys van fijn Majeft. 
Gafpard van Schomberg, Grave van Mantevil, Gou¬ 
verneur en Luytenant Generael voor fijn Majefteyt 
van de hoge en lage Marche, Martin Ruze, Heere 
van Beaulieu, Secretaris van de State van den com- 
mandementen van fijne voorfz Majefteyt, ClaudePi- 
nart, Pierre Brulart, Louys Potier, Heere van Ge- 
vres, ook Secretaris van de State en van de commande- 
menten, Jacquesle Roy, Heere de Ia Grange, alle Ra¬ 
den in den Raed van State van fijne Majefteyt. De Edel¬ 
mannen, Mr. Michiel Subiet, Heere van Udhicourt„ 
Charles de Saldaigue, Heere van Incarville, jacques.de 
Vallée, Hee-f ran Barreaux, Mathieu Marcel, Oélonin 
d’Ovy, Heere f’Atichy, Louys Picot, Heere van San- 
teny, ook Raden in den Rade van State, Contrerolleurs 
en generale Intendenten , of oplichters van de Finantien 
van fijne Majeft. en JeandeGiennes.ook Raed en Inten- 
dent, en Contrerolleui\vau de voorfz Finantien, Fran¬ 
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coys Hotman , ook Raed van fijn Majeft. Treforier 
van fijne Efpargne , Eftienne Regnauld , Pierre le 
Charron, Pierre de Tramblay, ook Raden van fijne 
Majefteyten generale Treforiers van ’textraordina- 
ris van d’oorloge. Welke voornoemde Heeren met 
haren goeden wille , geftelt en gemaekt hebben tot 
haer generale en fpeciale Procureurs of volmachtig¬ 
de , de Edelmannen Paul Chovard , Heere van Bu- 
zanval, ordinaris Edelman van des Koninks kamer, 
en fijn Ambaïïadeur by mijn Heeren de Staten van de 
Vereenigde Nederlandfe Provintien, en.Coi- 
gnet, Heere de laTuillerie, ook ordinaris Edelman 
van de kamer van fijn Majefteyt van hem afgeveer- 
digt aen den voorfz Heeren Staten om fijne affairen ; 
den welken, en een yeder van hun defe tegenwoor¬ 
dige met-brengende, de voorfz Heeren Conftituan- 
ten volkomen laft en autoriteyt gegeven hebben, om 
fich voor hun lieden in haren name te verbinden aen 
de voorfz Heeren Staten, en allen anderen daer ’t be¬ 
horen {al, voor de fomme van iooooo kronen, om 
daer mede te doen het kopen, voeren en andere ko¬ 
llen, indienfe fo veel bedragen konnen, van ’t getal 
van iooo. lallen korens, de twee derdendelen taru- 
we, en het derde rogge, en 400. lallen Havers, om 
gebracht en gelevert te worden op de fomme in de 
Haven de la Feite op S. Vallery, of le Croftoy, om 
geftelt te worden in handen van den Generael van de 
Vivres, binnen fuiken tijd, door fulke middelen en 
conditiën, als van de voorfz Heeren Procureurs, of 
een van hun beyden , geadvifeert fal worden; waer 
van fy contrad en obligatie pafferen fullen aen den 
genen , die het voorfz koren of haver kopen of op¬ 
brengen fullen , om de betalinge daer van te doen 
op de plaetfen en termen die beraemt en befloten ful¬ 
len werden van de voorfz Heeren Procureurs, of een 
van hun 'beyden; en om dat te doen, fodanige brie¬ 
ven en obligatien daer van te palieren als ’t van node 
fal welen, tot op het beloop van de voorfz 100000. 
kronen , indien de voorfz koop en onkollen fo veel 
bedragen, en den inhoud van de voorfz obligatien te 
betalen en op te brengen van poind tot poind: en ge¬ 
neralijk fo veel te doen en te feggen in ’t gene gefeyd 
is, en ’t gene daer aenhangt, even als de voorfz Hee¬ 
ren Conliituanten felfs fouden mogen doen, indien fy 
daer in haer perfonen tegenwoordig waren , alwaer 
’t fchoon dat de fake fpeciaelder bevel vereyfchten. 
Belovende de voorfz Heeren Conliituanten in goeder 
trouwe, en onder de verbintenilfe van alle en yege- 
lijke haer goederen, roerlijke en onroerlijke, tegen¬ 
woordige en toekomende, voorgoet, aengenaem, 
vall en bondig te houden, alle ’tgene van de voorfz 
Heeren Procureurs gedaen of gefeyd , befchikt en ver¬ 
handelt fal zijn in alle ’t gene voorfz is, en’tgene daer 
aen hangt: In oircond hier van hebben wy hier aen 
ter relatie van de Notarifen doen hangen het zegel 
van ’t voorfz provooftfehap van Parijs ^ en zijn defelve 
gemaekt engepafieertin den Raed van State van fijn 
Majefteyt gehouden te Parijs in ’tlogijs van de voorfz 
Heere , Grave van Nanteville, den vijfden dag van 
Oétober Anno 1595. En hebben de voorfz Heeren 
Conliituanten de minute van de tegenwoordige gete- 
kent met d’onderfchreven Notarifen ; zijnde by den 
voorfz de Briquet een van defelve om laeg onderte¬ 
kent De Briquet. En ter zijden , Le Roy. En geze- 
gelt, &c. 

Op tut cerjïc berfooft / öeïangenbe be ftopinge cn 
uptboeringe ban be 1000Jatten boren/ bettoeebec# 
öcödcn tarutoe/ cn een betbenbecl rogge / mitfga* 
ï’ero be 400. latten ftabcrö; ftter op ftcft&cn öe^ee^ 
ren <©cbcputeetbc ban be HeerenStaten 43cncrael/ 
ben ó.f^obemtmg / ben boÖ2f3 Hectc ban (€uülectc 
befc anttooojbe cn bit afgefeftepb gegeben. 

D At fy lieden defelve propofitie geëxamineert heb¬ 
bende , en ook van den Staet van de granen tegen- 

woordehjk in den lande wefende , bemerkende" dat 
fijne E.wervihgebelfond in a&eleratie, hem welron- 
delijken hadden begeren te openen dat den felven 
Staet fulks was, dat in defe gelegentheid geen granen 
fouden konnen gedööcht worden uyt te voeren” fon- 

der den Staet van den landen te brengen in merkelijk dan- 
gier, ten aenfienvan dediertedes korens die’er alrede 
was, daer over de Heeren Staten hen ook vertrouwen, 
dat fyne Majeft. denwelftand van defe Landen inlulke 
recommandatie hadde, dat fo verre fyne Majeft. fulks te 
voren geweten hadde , dat hy hunlieden vorder niet en 
foude doen vergen hebben, gelijk fy ook verhopen, dat 
de voorfz Heere van laTuillerie hem over fulks mede 
voor defe tijd hem fal laten contenteren. Doch fo fynder 
liefden defen niet tegenftaende foude verfoeken en goet 
vinden, dat fyne propofitie de Provintien foude voor¬ 
gedragen worden ; dat hare E. ’tfelve gaerne fullen 
doen: maerdatfefynE. wel hadden begeren tepread- 
verteren, datfe beducht waren dat defe proceduren fo 
lange fouden komen aen te lopen , dat, behalven d’on- 
fekerheid van de refolutie van de Provintien, d’occafien 
foude komen te palieren, en fyne Majeft. daer mede 
nietgedient zijn. En wat belangde het verfochte ver- 
ftrekken van het credijt van ’tland: verklaerden fy, 
dat de Gedeputeerde van de Provintien, hun bevon¬ 
den daer toe niet gelat!, en over fulks over hen niet 
fouden dorven nemen. 

43 
^ufflene 
gegeam op 
öe Uctforlj» 
te ftopinge 
aan gra* 
neu en Den 
aenftleaett 
aanöttn. 

€n toaren be heeren Stenen / giumitë cn 
ge gecommittecrt/ om befe anttooo?beaeit benHec^ 
re ban Cuillerie ober te brengen. 

^c boo2f5 Uitere ban Cmlleric ftabbe noeft aen 
be boo2nocmbe Heeren Staten <0 ener ad / bermo* 
gene fijn crebentic blief en fijne inftuctie/ gcbatccrt 
benfebenben oa.olms binnen ^Bontopfe/ baer ban 
be lejïe claufuic albiib lunbc: ^al ooft be boorfr” 
Heeren Staten bibben/ bat ingeballc baer bccrbtg'” 
lijft niet ftorenb genoeg toace/ om fijne iBajefïept ftp » 
te flaen met fulfte gnantitept als ftn berfoeftt / bat»» 
ftet gene niet uptgcmaeftt ftan toerben mftooinr/» 
befleeb toerbe in bufpoebec / tot be fomme toe ban » 
100000. ftronen/ berbaet in be procuratie/ mettoeR» » 

ften ftp boo’ftcn iö. Bcrfocftt bat be Heeren » 
ten boomoemt / ftacr crebit fouben totllcn intern 
poneren booi 50000. ponben btifftrupb / op ’t cre¬ 
bit ban be Heeren be boo?f5 p20curatiegctefeent fteb- 
benbe. 

Hier op iö ben 24. 3becemb2iö / bjefenbe ©t ïf 
bageniperö-abonö/ ftpbe booinoembe Heeren ^ta-«êta* 
ten gerefolbeert/ bat men ben booify Heere a3efanteJE"S^ 
beo «öeneralitentö crebit fal lenen tot in ftoop ban poneren 
50000. ponben bufpoeber / in confojmite ban fijn «enn 
berfoeft. .fBitb conbme bat20000. ponben baer banb00? 
fullen bjerben gcbiacïjt/ cn gelaten in ftet maga5ftn ponöen 
ber ftab Calib / boo: be berfefteitftcib ban befelbe: buftnipt 
en bat befelbe Heere <0efante/ mitbgabcröbenHec^0^.^n 
re jïï>ufanbal fijne iBaieftemo JinbajTabeur / alieS111" 
blijftelijfte affijlentie cn öiugcnne fullen boen baer 
’tfal beftoren / bat be ftooplupben / ban bebJdfte ^.1. 
ftet boo2f3 pulbet fal bJ02ben geftoeftt / binnen ben 
tvjb ban ftet accoojb bcftoo2lijft bjerbe betaclt / ban 
ben piijö ban be booifj 50000. ponben puluerö ; 
ten ennbc ftet lanb bunten feftabe geftouben maeft 
bjcrben/ en fijnedBajeftcbt/mitfgabero be Heeren/ 
Cottftiiuamcn in be piocuratie genoemt / lip ftaer 
lupber crebit. 

<Den 31geut ban be Staten JCntonp be &alp/. lig? léatwe 
genbe binnen Calib/ fcfteccf aen ben Heere ban €>L »a«i>en 
benbarnebelb/ bat in befelbe ftab luooiibe een ecriuh 
Hoetugieb ftoopman / bie t’anbeten tuben Conful ombieDcn 
ban bic ban fijn natie bjao' gelneeft binnen Huttoer^ aenö« 
pen/ boebe ftab noeft toaö onberbebereenigbe^o^Jflf" 
bintien/ bie ftem ernftiger bjftfe gefepb ftabbe/ bat 5"bCLlan, 
een treffelijft perfoon/ genaemt €manuel be^all& aen. 
tio (bebjelfte fijn na-mage Inao / cn ftaeb ban ben 
Horrinft ban ^pangien/) ftem fcftnjbenöe ftet out* 
flaen ban be feftepen ban Hoüanb en j^elanb,- ftem 
ooft ontboben ftabbe / bat / inbien bie ban Hollanb 
en ^elanb ben €ngelf:n en jpranfen geen bpftanb 
ter 5ee en toillen boen/ om b:oo2log in ^pangiente 
boeren / bat men ftaer feftepen in ^pangien niet 
meer arrefteren foube / feggenbe befen Hojtugefcn 
ftoopman tegen ftem / mijn Hctren bc Staten bit 
t’ontbieben/ en bat ift tod boen fouöc / en alfo ftet (Foi. „g.- 
een toijle ttjbb gelebentoaö/ bat ftp bit tegens ftem 
gefepb ftabbe / fo ftabbe ftp ftem sebert gebzaecftt/ 
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'44 Het twe en dertigfte Boek, 
of Di* ter eenige anttooojte op gePregen padde / pet 
toeiP pem / ftlMft Op / doet denPen / Dat Dit een 
gematte toerP toaë; toant pet toaë'ontrent ander» 
palf jaer gdeden / Dat De b 002)3 ©alatio ban 2Cnt» 
toerpen Pomende om toeter na Eiffabon te treh» 
ten/ nemende fijnen toeg öaer penen / pem ftenDe 
gcftncP ponden met Den boo?noemDen ftemigcft 
hoopman / Dat pent een gemecnfaem bjtend toaë/ 
Daer D002 bp gebal te toeten quant / Dat pp in Den 
Dtenjl ban De boo?noemDe heeren Staten toaë; Daer» 
om / fcpnjft pp / fo u €. goct bind / Dat tP Defen IP02» 
tugefe hoopman eem'ge anttooojD gebe/ fofai’tu 
€. bdteben mpte Doen ombieden/ in todPcc boegen 
iP Dat Doen faï / etc» Defen Djicf toaë geDateert te 
Caïaië Den 2 3. gjult» 1595» 

iF«n* gin -Hlugujto öefeëj'aerë toaë Den ddmttad ^ir 
©2-ftcn dPfancopD D?aeP / met Mc üopan hauPittë met 
-jau ©au»een ooften-toinD ban pepmoutp afgebaren met 30» 
nui cc cti * oo2logO-f£!jepen en 25. galenen / Die dP bier metalen 

°r“? Huppen boeren tenten / D;acP bocrDe x o» grote 062= 
pen toé tetlO0«-fcpcpnt en fes «maffen ban De feomngins 
sec na fepepett / D’attDere toarctt abontnricrë; De poofden 

pan Dien toarctt De <02abe ban comöerlanD/ 2Bal» 
tcrftale/ en Dnölcp/ /Baffert ban Den <©2abcban 
EnceHer / alle met gefeput/ bootëbolït en folDaten 
tod bootften / eit Pobcn maten begerig / om De 
^paeitfeblote/ nntifn&itn PomenDe/ temogen 
refcomrcreit; De «eere banCaronfcp’ecf/ Dat paer 
Hinder <üttttrep2tnce toaë op Dofl-^nDien/ fo pent 
ban goeDer panD gefept toaë ban De gene Die ’t tod 
topten/ ineenDen alDaer cenige ftcDen en fferteentn 
te nemen/ en bootte pet !anD t’ontblotcn ban alles 
Dat fu fouten Ponnen Peggentoatfuteeëdefdbe ge» 
pao pebben/ fiülcn top tn ’t itabolgenDeboeP berpalen. 

<j?dcg£!u« \\jty pebben in onë 29» boeP fol. 6» berpacït De 
VV D00D ban ï^ertoge 3©tllembanClebe/ <©ulig/ 

oanS/25^‘0/ etc. OOP Dat pent in Defuccefficbanfonelan» 
cnüan Den geboïgttë giopan fijnen ttoeeDen ^one/ DenouD» 
ten^taet ^ m^taltcn gcff02taen 3pnDc; Den onDen ijertoge 
«nn nS ïötUcnt paöDcDe lacjte 26. jaren lange genoegfaem 
tanden. fijn fiitnen niet maeptig getoeeft/ Dacr D002 pp om 

beguacnt tot De tegerntge 5tjitbe / 3tjne lanDen eft ©o?» 
ffenDommcnbp DenflanD-racD alDaer geregeert 3pn 
gctoojDcn / Die meefiettbed De ^paettfe regeringe 
toegcDaen toaren ; fijnen ^one Zoopan / DetoelPe 
Den 15. ^unij 1383. getrout toaë binnen Duffel# 
D02p met groter fecfïe/ acn^flacoba/ Docpter ban 
Den ,TT&arPgrabe ban 23aDcn/ toasfecr melanPolijP 
ban pumeur / en tot ’er regeringe geped onbeguaem s 
pn bcdöc firp in Datmett pent foept om te brengen/ 
toacrom pp geitaDig in een parnafep ging/ ’t fdbe 
Dcö nacptD niet uptlatenDe / en PonnettDe met catlcn / 
tb pn üt een rafernije of PranPfinnigpeiD geraePt; 
in Defc DolltgpeiD paDDe pn eentge perfonen feerpart 
getoonö/ fulPs DatracDfaentgebonDen iö/ Dateenn 
nc aèDellupöcn pent in bermombe PleDeren aenta^ 
Hen / en toeeDe in een bafio Pamcr gefloten gepoti' 
Den en betoaert: fan punobtoutoe ^lacoba genepgt 
tot regeringe/ foept pet regiment ban De landen acn 
pacr te tcePPen / ’t todP paer bp De EanD-raDcn / Die 
mceft ïtoomo Catpoltjp en ^pacnö gefmt toaren/ 
licptelijP toegeHaen toerDe / mito Datfe in De rege- 
rxnge blebcn ,• toantfp toaren partpc ban Dcfmagero 
of Der Docpter ö mamten / Die ban De ‘Husöurgfe Con# 
feffte toaren; en om Defe gdegcntpciD te beter te ber# 
Haeit/ DetopleinDe ttaboigenDe bodtett Dtutotls ban 
De lanDen bairClebe/ a3uiig/ 53crgen/ etc. falbcr- 
padt toerden; fo Dient getocten/ Dat Den ouden 
togc/ Willem banClebe/ «©uiig/ /Berg/ etc. pad^ 
De/ bepalbenDefenfone (battden todltcntopterHonD 
gefpaoPenpebben) nagelaten paDDe/ nocpbierDocï> 
teren/ D’ouDHe bastötengenaemt.l^atia-i^eitenora/ 
toonde 1 net Sibert ^rcöenb / l/)ertoge ban ^«Pffcn / 
Dc tnd.be D2ie Docpterö fottder forien paDDe / De ttoceDe 
Docpter ‘Jlnna iBagdalcna/ toaë getrout met $)PH 
ïipë ‘HoDetoijfi / ï>alt3-<©2abe ban Der ^ieuburg; 
De Derde Docpter / genaemt itëagbalena / troiide 
met Den Dalt3-<02abe ^opan fredertb/ ^ertogc ban 
^toepbmgge; De bterde Docpter toaë genaemt /fabiP 
la / Defe toaë uoep een jonge Docpter ten Defen tijde / en 

trouDe eerH lange pier na in De iBaert i6or. met 
Caerle ban aoHenrplt / jBargtiy ban 5302gau • 
D’ouDHe Docpter ban De ©ertogmne ban Stoffen/ 
toaë genoemt 2£nna/ en paDDe getrout ^opan 
gifmunD/ Cpcisr-©02ft ban /BtanDenburg; Defe en 
D’anDerDocpterëntan toaren niet toel teb2eden/ Dat 
J3acoba Dc regeringe Der lanDen aen pacr toaë trd^ 
tente/ Detople fp met De nteeHe «adert / ^naenë 
geftnt 3ünDe / biecfden/ Datfe fouDen pooctiferctt / 
pen ItcDcit ban De furceffte ban Die ©o?ffenbommen 
(amgefien Den branbfutnigen ©02H geen hinderen 
paDDe) te fmjleren/ ’ttodömen al lange boo? Defen 
paDDe toillen pjactiferen/ ittitë De 300/Htnne ^ibiH 
la/ poutoelpltenDe aen Den fone ban Den ^ertogebatt 
panna/ omDoo?alfuiït middel de boo2f3 iandm tin? 
co2poreren/ Docp padde fulhë niet toillen ballen: Den 
HOarlt-«©2acf ban /BeanDenbiirg padde tod tüDeltili 
pjne Cantfdiec iBegabag aen De ëeeren Staten <©e? 
ncrad gefonDen/ om raed en adbpë ban pare ©oog- 
5,(«ogende te pebben/ mettoat middelen pp en De ge^ 
intereffeerde ©02ffen tot De mminifleatie en rege^ 
ringe Der boo2f3 ©o?ftenDommeit fouDen geraden / 
en De peecen Staten boo2noemt toaren tod gene^ 
gen om pen lieden Daer toe te pdpen/ Detople fp De 
^pacnfe alDaer niet gaerne tot naburen fouDen ge= 
pad pebben / en Daer toaren eenige fccrcte panden 
Hagen tuffrpen Defdbe geballen / Die cenëDedë bes 
iepD toaren D002 korter Eaurentium jBpler/ pa» 
ren Sïgent b?ï De ^Duptfe €uangdife ©02Hen f ge» 
m top in ’t leffc ban ’t boo2gaende boch Daer ban 
pet aengeroert pebben: maer alfo Den boo2f3 igent 
feberen tpd Daer na guam t’oberlpDcn/ 3pn t©oct02 
ï©per en eettige andere Daer toe ooh geb?upbt ge» 
toeeft / Dan en padden Die fatten genen boo2tganlt / 
alfo Dc Cïeeffe en «©uligfe üaden / Dacr tegen met 
De ^paenfe en DenHepfer contramtneecDen/ en Den 
boo2tganlt ban Dien om Hieten / en Dat De gePttcreffeer» 
Depoijïcn fdbe malltanDcren niet PoitDen berflaen - 
Daer toaren eenige ban De piincipadffe ban De «iDDcr» 
fepap in ’tlanD ban Clcef/ Die fcer peftigtoaren te» 
gen De regeringe ban Dc ©02fümte3!acoba/ D2cbcn/ 
Dat fptot geiteboogDeffe ober paren |Ban tttoeptege» 
Helt toerDen/ fuHinerenDe Dat <©oD berffoojt 3pnDe 
ober De fouDen Deë bolltë/ ppfe D?epgt pet ©ouber» 
nentent ban innDcren en btoutoen / of berbtoutoDo 
manë fullen onDerto02pett / fulfcë Dat men ’t gcbieD Dec 
b20utoett boot een Hraffe <©oDeë moet aepten / en Dat 
pet HrpD tegenë De goDlplten reepten/ en të ooit De 
Wet Der naturen t’cencmad contrarp; DebucgerlpPe 
toetten/ fepDenfe/ ffupten De b2ontoen ooit tint ban 
aüc publphe ampten / en berbieDen pun ooit in panden 
te Hellen’t gene pet bpperHe gebied aengact/ pebben» 
De De JBet-geberë D002 lange bebindingegdeert/ Dat 
Dien laH Dcnbtoutoentcftoaer të/ en Dat’er genefo 
ongeacptc natie ië /Die paer peerfepapppe Pan IpDen 
toampoc fcpaddtjhen pcHe Der bioutoen gebied boo? 
een republijgue 5p/ en poe Dihmaelë’t fdbe De bet» 
nidingebattlanDen en Heden/ bcrdtuMnnge ban pet 
toolfe/ moo2Dcrijen / r oberijen en toat Deë onpeplë meer 
genoemt PantootDen/ berootfadtt/ en toatongdult 
’t fdbe altijd mede gebeacpt peeft/ të fo openbaer/ 
Dat De bO02leDcit erempden Daer ban te berpalen / fep» 
Datfe/ eer bertotetigalë002baerlpltfouDen 3pn. €n 
00P De Ecen-rccprcn berbieDen De btoutoen De man» 
lijpe lenen te ponden/ poedanige die 00P 3pn/ ban 
hertogdommen / |BarP-©?^ffcpappen / <02aef» 
fepappen/ etc. IBaer D002 00P gdtomen ië/ Dat fo 
tn De ÉomnltnjPen ban ©janPrpP / «apdëen ande» 
re/ alëtn’t «oomfeitpp/ DootD’ODtDonnamieber» 
boden ië/ Die aen De b20titoen te bergeben / en bol» 
genDe Dat reept/ 5ijnfebanDefucceffie ban Dc bader» 
lijpe lenen uptgcfïotoi; endenKepfer CardDebijfDe 
tn ’t ^ttbilegie 3Hnno 1546. berlecm/ peeft geot» 
Dineert / Dat pet manlpp oir gcbeePcnDe / De foltert 
ban De Docpter gePomcn/ enniet De btoutoen tnpet 
©oubernement en fucceffte Der boo?f5 hertogdom» 
men fouDen treden. 

tBaercnboden/ fepDenfe/ Datecnbtoutoenarccp» 
ten niet alleen onbeguaem ië totDeMgë-faPen/ en 
D’uptboecingeban aiberpanDc andere folemnde actiën,- 
macr ië 00P ban de toetten geotdineert / datfe doot een 
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anDet niet noencnmogen/ Datfc felf^ntet Doenfton; 
nenooft D’autoritept ban’t toouïijft gedachte (tot 
todft gemeenlijk ongeftabig en toofigts)eens ober- 
IjanD genomen Ijebbenöc/ kan niet Dan met totup; 
tecfïe beebetf en fdjabc ban’t bolk toette met ge; 
Daen tobben,- gelijk De Ijtftonen ban alle bolken 
getupgeri/ en cenpeDec ie toaerbdö getgkftonug tc 
5tjn/ bekennen moet. 

Dat ïgacc ^oogfteiD toekomen fouDe in baer ( 
mans plaetfe ’t^oubernementte DeDtcncn/ ’tfdbe/ 
fepDcnfe / ftceeD ook tegen De toetten en rerkten/ en 
nakien/ fo De gobkdtjfte cis mcnfdjdijke redjten / De 
toontoen bebcicn/ baet mannen t’ontfien / en boor 
een man fa fdjanbelijk toefen fouDe / ban fijn bjoutoe 
geregeert tc toojDcn / Dat fdfS De toetten niet toe la; 
ten/ Datfcinfynabfcnttemftpiplaetfetreken. 

léetl toepniget Dan (ijoctocl De gedeltcniffc ban na? 
ten $2tnccen %ete / <0oD betert / foDanig toas / Dat 
bpnocb innoDen ban De repubkjquefidj openbaren; 
De/ Dagelijks boo?fien ftonDe/ noebteDer paccaten 
en (O’Dormaïtttcmiookfaftdijkc erpeDitte en onbate; 
ftentnge bp toefen konDe) fo fdjenet na rechten / Dat 
ïjact ÜoogtjeiD niet toerDe toegclatcn De gcb?ckkc; 
UjkljeiD ban baten gateen man te berbuUcn/ foont 
Dat fo ban De ©oogDoc en jBomboitfdjap (uptge 

ten/ optcditdijft en tet goeDer troutoen/ Den €De; 
len en Slngefetenen tn banken gcftclt jijnDe/ Defelbe 
alles donkerde boben gekeert hakken/ en Dentoon; 
toen toepgementen beradjtenbe/ Detoapencnamge; 
nomen/ en alles inrocre geddtbabben. 

3Bat bdangDcDe tooutolijke regennge Der boo’f5 
^ettogDommen/ men fouDe niets bonnen bp-toen; 
gen/ ’ttoelk Defelbe fouDe bonnen berfekeren cnbe; 
lefligeri; toant bet toas openbaet Dat Defelbe 
togDommcn een lange tpe ban feer gcp?efen ïjdben 
maiftanbeten gebolgt 3ijnDe/ fcet Dappere mannen 
en geen toontoen onDcrDanig getoceft toaren,- toant 
ijoctocl ^an/ <0?abe ban Cleef / fonDet fttnberen 
HerbenDe/ met^elias Denfone ban<0?abe ©iberift 
(Die IjP getoonnen babDe bp jtëargareta / jongde 
Dochter ban hertog ?Clbert ban <©odenrijk) De bant; 
me of linie banijet feer ouDc€ïecffd)cgefiad)teupt? 
gcfroibcn toas / nodjtans toaffer Doe gene bicutoe 
tot bot Ctoubemcment toegclaten; .ïBaet 2CDolplj/ 
geboren ban jHÊaria/bodjtct ban dBieDerift boo?f5/ een 
toccDcc ban ^oban De lactjlc «3oabe ban Clebe / toas 
bpautoritept ban isepfer Card De bicrDe/ int ge; 
dacbte en fucccffie ban Die ban Clebe acngenomen. 
Cn eben fo toepnig konDe men betoijfen / Dat bet ïjec; 
togDom ban Ctolidi met tjoutodyk regiment gequdt 

nomen De iBoebers en <0?oot-moeDcrs / Die ban toas getoeed; toant cccft De manlijke linie opljou; 
De toetten toegdaten too?bcn) uptgeffoten too?ben/ 
aïS om Dat Defelbe onDcrDeJOoogDpc en iBomboir; 
febap ban baer mans en magen moeten toefen/toaer 
boo2 upt een todbergetoacljte robuntc onbcrfjouDen 
tocrD/ Dat bet iBomboirfdjap Der ftinDeten De nae; 
de toienDen ban De mans / en D’cptocngtnge ban 
Den fdben De moeDcts bebolen to02D. 

3§ter tegen toerDe gefubineert/ Dat bet niet rticuS 
toas / Dat De toontoen in ’t Ctoubemcment ban De re; 
publtjfte tccDen/ alfo men fouDe ftonnenbptoengcn/ 
Dat fp/ foin jfleöerlanD ais in Die pobintien/ Ijet 
tegiment gebaD baDDen/ ja Dat eenige ben Scepter 
geboert baDDen/ gdjjft men upt Deïndorien lefenen 
öetoijfen ftan; Daec op gefepD toerDe / fuiftS tocl toact 
te 3ijn/ mact Dat men bp Defelbe Ijtdonen ooft be; 
bonD/ Dat ’t felbe Den bolftcren feer grote elleuDcn 
baDDen aengebtagt / bernielinge ban fteDen cn feer 
gtoutoeftjfte ooelogen / Die niet Dan na feer grote 
bloeDdo2tmgen tet neüer-geicpö toaren getootDen/ 
en Daetom ftonDe ooft niet ontftent toctDen/ Dat'et 
gene of feet toepnige getoeed toaren / Die Den lof 
bccDient baDDen ban De republijke tod geregeert te 
bebben. 

^Bod) toat bdangDc De gene Die bp bare en bare 
baberen tijDen ’t oBouberncment ban t j^eDcrlanD 
gebaD baDDen/ men toid toel Dat Die niet geregeert 
baDDen Dan met feftere bepalingenban bare madjt / 
cn op Dat bet bolft Docb pemanDsmodjten bobben/ 
Die fp in Des Jioninks naem müdjtcn ontfangen, 
maet niet Dat fp boIftomentUjft ober De pobtnticn 

(foi.117.) geljeerfcbt baDDen/ nocb Dat ïjaotDeiHïaeD tipt baer 
autoritept toettenboo2 tc fd)2;jben/ «Heftenenton; 
tributien op te leggen) of ooftooelogentc öeflupten/ 
en ’t opperde gcbxcD te plegen / gcoo2ïoft getoeed toa - 
re/ bed mittDetDat fp bet topt bergeben Deroffitieit 
en gratiën/ of De tope Difpcfttie ban De^omepnen 
cn inftomden baDDen gebaD/ alfo Dat aen Degene; 
ralc Staten ban De |5eDerlanDen gedaen ftabbe; upt; 
genomen Dat in boogtoiebtige faken niet als met boo?; 
gaenDe aDbjjs ban fijne üonmftlijftc jUaiedept ge; 
banDdt of bedoren moditc to02öcn. 

JBaerbp nocD quant Dat Defelbe ober 't ,^cDerïanD 
gedelt toaren getoeed / op Dat D’onDerDaiien berdaen 
mochten / Dat baer Hkomnft toüDcfdjünen nietboo?; 
genomen te bebben bun met een f toaer cn onberbiaeg; 
lijft juftïtebmkftett; maerbatfe eer aen bent een goe; 
Dertieren cn facbtmcebig baber fouDen feftijnen tc beft; 
ben. 3Bodj boegeluftftdijft D.at tooutolijft goubernc; 
ment bergaen toas/ IjaDDe D’untftomfrc geleert/ ett 
fp-IupDen om De nabuurigbeiD toaren fulfts Dagelijks 
toel getoacr getoo?Dcn/ Dacr fp/ ïpetoelfp na belc 
boo^aenbe folcmncle accoo2ben en boo2toacrben / en 
beloften bp eebe beftooren/ Des&oninftSftrijgSbQlft 
toccbgeb?afbt 3>mbe / De gamifoenen ontbloot/ De 
FteDen/ laadden/ ^djantfen enalDerbauöederft; 

IV. Deel, •* 

benDe/ Doo?3Btïlcm Ijertogban Pnulidj amto 1 j 11. 
toas fijn Dorftta’ IBaria / upt ^ibüla een Docbtet 
ban 2ö?anbcnburg geboren / ban baer baber feifs 
boo? fijn D00D aen f|oljan hertog ban Clebe onber; 
trout en gclmtoclijftt / fo Dat’cr Doe neen plaetfe toas 
boo? b?outóen beerfdjapppe. na/ boetoclDe 
boc2f5 ^ertogbommen ban Cvuiieb en 25crgc ban 
f«cpfcr iBarftmdaen Den boc2f3 g:cl)an / om belc 
en mcrftdtjke Dienftcn fijne .iKajcftijit cn ’t accmfe 
Kijk betoefen/ te leen gegeben 31 jn / nodjtans fou; 
De men niet ftonnen betoijfen met cenige autcntijfte 
gefcbdften of placcaten ban baet uptgegeben / of met 
eenige publtjfte o?Donnantien/ Dat Deboo2f5Ifl2arta/ 
bp ’t leben of na De D00D ban baer man ccb geDaen 3? / 
of Dat fp vJBoubcrnementin De republijke gebaD beft; 
be/ of Dat fp pet upt baer autoritept toeft mogen 
refolberen. JiBact bet tegenöed bleek Daerupt/ Dat 
toijlcn baten ^?ince nodj minDcrjarig 3ijnDc/ bet? 
bonD met B2anknjft gemarkt IjaDDe / cit D’oo?logc 
(Die De republijke bed jammers bcroo2facftt ftaDDe) 
tegen Den Itepfer Card De bijföe aengebangen /t toelft 
De moeDcr tod tegen De bord toas/ Dctodke kern 
fonDer ttoijfd/ inDien De macftt ban’t Ooiibcrnc; 
ment bp baer getoeed toare/ bembier todbanfou; 
De bebben ftonnen aftoenDen / ja Doo? D’autoritept 
ban baet beerfebapppe en ijoogljeiD beDtoingeii. 
(Belialben Dat De fterftdijftecnalleanDetc25cncfiticn 
Doe bacercuDe/ niet Dan ban Den jtotnee fdfs bet; 
geben 3ijn getoo/Dcn/ gelijk met De autciupke b2ie; 
ben/ Daer ban 31jn.Dc/ betoefen ftan toerDen: iftiaet 
daen/ Dat bet een IjedanDcr toerft toas/ alfofn De 
eenige erfgenamen ban baer baber 3ijnDe / bebben; 
De lip baer man een manlijk oir getedt/ De#20bm; 
tien inerffeniffebefat/ en baet b2pdonD/ De ©oog? 
Dpe of iBomkotrfdjap ban baer foon/ en niet ban 
baer man te bebienen. (€cn Doet ooft niet ter contra; 
rie Dat men / fepDenfe / miffdlicn fouDe mogen feggen/ 
DatDc^obmticnfadjtdijft (cnDaerom oófttooutoe; 
lijk) geregeert moeten too?Dem bare^oogljetD 
ooft feer bdebpalle De ïtaöen en D’^lngefetenenmet 
bare autoritept bermaeft / alfo De Staten nergens 
meer natoenfeben/ Dan Dat fptot bet opperde öou; 
bernement moebt toegdaten cn herbeben to02Dcn. 

©0021S tooiD «mg bennaen gemaeftt ban De re; 
geringe ban Catbarina De ifèebiceS in ©2Giikcijk / 
en Cbjabetb regerenbe jkoningmnc in CngelanD/ 
todfte ttoee / fepDatfe / De booifebdgde ban alle 
b2ontoen geboubén toaren, niaer Dat bet blocDban 
ontallukc Cbddcncn / Dot in kcpöe xtoiunfirijken 
gcdo2t is/ ftonDe betupgen ban ftaerlicDer regerin; 
ge/ cn tocrD bp baeriieben befcbulDigt Ctoabetlj 
ban Den D00D ban De ïtomnnmne ban ^cbotlanD / 
Die alDaer tegen aller bolftcren toetten en aller Ito* 
ninftltjftcr toeerDtgljdD / ondjooft toasgeto02Den/ 
niet tegendaenDe fulfts / niet met baren / maet genoeg 

$ tegen 
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tc$est paren tóilïc/ fobaec batt0cfcp2ebentoö;2b/ ge; 
fctjicb föubc 3iju j enbelijD befluptxnfc / bat (milt 
een bieembc b:oulDcti)fie bcbienmge tot pct<6c*nbiT; 
ncntent toegciaten jjjn / pet bolD tot b?eembe ma; 
bieren getoemscss foube / cn bat alleen acn ben 
imemben en uptpeemfen / en bic ’tminfïbetbtenben/ 
bc Lmsefmen betgeben fouben tooiben / en bat be $>20; 
bimien bet alben; tojecüjïe grijp-bogebs ten robe ober; 
gelebért fonöentoo:öen, 

■©ace tooabc 00b gefepb/ bat bc ruft cnbotnfpocb 
beo ©abedanbo ban ben itabcn alleen jnict te ber; 
toacpten en toa£/ boo? bien fn banberftpepben Be; 
ligie 3i)nöe/ poctocl bemeejte ban bc noomfe/ be; 
toclDc be^paenfe toegcbaen bjefenbe/ altijbsümb; 
bel fotïben binben/ booebe pulpc bie fp ban ben ft! 
be fóiïben Drijgen/ na Daer beltebcn/ cm be beton; 
berbe ngbigpcib tufTcpcn benben 5ijnbe / b’anber te 
bedruppen, cn ober fulPö foube baer geftabelijp 
oneomgpeib toefen: cn bat men pet foube menen te 
temcbtereit met pet <©oubcntemcnt te pellen/ acn 
Daer Boogpcib en be itaben t’famen/ foube ooit een 
groot mtobecjïanb toefen ■ toant bat een onerbaren 
b’outoe/ geen regiment^ getooon/ en tot noclj toe 
tn’tbtoutoen getimmer opgcüiatpt / bte nu bacr cerft 
tradjt tipt te bomen / fobenmfttgfoubc3ijn/ batfp/ 
fjaer ftpoon b’opperjte mactjt gegeben 5ijnbe / fttlj 
baer upt rebben/ cn pun onbetmalltanber booecon; 
mbentie foube Ponnen bergchjPen of bcrötagen / baer 
foube men mebebebtogen uptltonten/ fa baer foube 
niet peplfaem# / niet opreeptö toefen te berpopen. 
TbVS nu pret ober bagclpp.ö be ttoift bermeerber; 
be/ foepten be partpen clhs baft paren aenpang te 
Inrijgen / en berfepepben bergaberingen gepouben 
3pnbc/ teerbe ntettoucptöaecüjpg uptgecetpt/ b’otn 
be üSabenen be ©o?jtinne 5|acoba ban 25aben / foei); 
ten m t <©ottbernement te ülnbcn/ bte gcfhjft toet; 
ben ban ben feepfet en üomnP ban ^pangien; Dier 
tegen O baer bvö lanbo bocDterenmetbe ©o?flen Ijare 
mannen fteiöen / en be ïtibberfepap toilben Daren 
©02ft cn ||eere ficnenfp2cPen/ en ban nagelêgent? 
ï)etb refolberen/ baer feer Deftig tegen tooebe geftno; 
ben; bacr opbolgbe/ batbe jftibberfepap/ fnbtjtc; 
Ujlt 3önbe belepb bp ben <232abe ban 25?t*P / ben 25a; 
ton bat 0,epü / en anbere oberïlijngetrobben3ijtt/ 

_ m ^uffelbotp/ albaer bc ©o?tl fijn ^of Donb/ be 
3J*fJJJr c^tab en ’t ,.§lot ingenomen / cn ben DtanDfinnigen 
ëan’t 1211b ©Mtï in topbetb Dabben geftelt/ bie menfo nualijlt 
oancutf geljouben banb/ bat ooit een gefonb menfcSjfnneftm 

tien bacr oberljabbe Dennenberiiefen. hierop bolg; 
5„„, be in ?lp2tl een bergaberinge ban be <6efantcn ban 
penen bm252anbenburg/ ^ieuburg en Etoepbtuggen binnen 
©o?fï sn "Buffeib02p ■ bc hertogin / om bacr partp te fïetDcn / 
«ipöeiti. tjabbe baer omboben Dacrfujlcrsi man/ ben Sanb- 

<02abe ban HlucDtettburg/ betoelDe met 40. KBuf; 
guettci‘0 in t ^lot begeeebe/ alleen met feben on; 
getoapenbe bienaerö ingclatcn / bc reft uptgeltcert 

©e®erto4 tócuöe‘ x^'aa' «** fëöc ^crtogmiic met cenigc pare 
Btntie osn bicuacrb in bctoanngc gefrelt/ Daertoerbentncgen; 
cieeftochtig aittculcn tot latte en beftoaringe opgelepb / en 
geuangen. 5to! 6o' gctuogcn tegen pact belepb ; be #2inccffe 

^liulle ia Dacr peincipaelfte aenltlacgHer gctoceft, 
pet ceifte artttuï ban (jacr befcljulbingc teaö/ bat/ 
eer fpaenbefen p?inte onbcrcmtttoab/ fngenteen; 
fepap geljaö babbemet eenen ^3?abe ban ^lanbcr? 
frpepb/ m’t £jof ban 25c,/eren/ pcöbenbe pent pet 
puteeltjD abfolutelijD toegefepb met tooo2ben/ met 
pet op troutoete geben/ metfeptift met paerepgen 
bloeb gefcDem/ en met pet Sacrament batfn baer 
op genomen pabbe/ fo bat fp gene toctteltjDeb20titoe 
ban befen ^2tnce pabbe Ponnen toefen: t’eramen 
boltoatpt 3tjnbe/ 3ijn be üuDDenaenben feepferge; 
fonben 0002 een ban fnne 'Hmbaffabeurë / enbcjsta; 
ten ban bic lanben pebben eene OBebeputeerbc mebe 
gefonben/ om be fententie te b02beren: t^e Eanb- 
<0?abe banlIurPtenburg/ enbe?!Eanb-<0?abeban 
23abcn/ arbepben feerombelertoginne b2p te lui) 
gen, ©c faDen albuO bettoert ftaenbe/ pebben ee; 
niac ban be boo2naemffa tn’t lanbbanClebc/ ftett; 
be ber ©o?ftcn traegpetb/ en bat be ^paenfe bafr 
pare p2acti)Pcnmecrcn meerin’ttoerD flelben/ bte? 
fenbe b’ccn tijb of ö’attber gepeel oberballen te toerbett/ 

beginnen om pareberfcPertpeiti te benDen/ en peb; 
ben fccteteUjD eenige bergaberinge gepouöen / pebben 
00D co2refponbentic gepouben met eenige Beeren ban S“bB"n,t 
bc Staten nBencrael / bcrDlarcnbe bat fp fagen / iJ0Ut 
fe in fullten frace toaren / batfe fouben moeten ^paetlo öm reewe 
to02ben/ of met bc ^ebcrïanben om pact btppeib^9/128 
beepten/ en gaben te Dennen / batfe mibbden toi; ö 
ften om be üibberfepap en tkben t’famen in beebonb 
te b2cngen / tot panbpabinge ban beo hertogen ^oog; 
peib/ beo lanöp b2ppcben en pttbilegien/ en om 
upt te flapten alle bteembe regermgc / berfoepten 
bacrom troofï / pulpc en nabuurlpDe ontfet ,• Dier 
op toerben beufepepben commuincatien gepouben/ 
en toerben bpbe Staten <©etm*aclbacr in berfepep; 
ben ftoarigpeben gebonben / om berfepépben rebe; 
nets/ en 00 D/ obermito be geben in be boo2noembe 
lanbenftoaDtoaren^ fommigemeenben/ menpoo?; 
bc befe faDe niet af te ffaen: <©e Beerrn staten <0e; ©f #eereti. 
nerad pebben epnbeliiD goeb gebonben te rommttte; ^r.uca 
ren / be ^cercn BcnbttD ban 25penen (toclDe met toe; ®en*ri 
ten ban bc i^eeren ^t/sten boo?noemt / t02rcfpon;Stnp®ner^ 
besttie toa0 poubenbe/ met ^Doaoa P3trD- ïDeper 
ben Heerc 25aren banïïenb/ 25ernparbuo banbenöe«>11 * 
Beubd cn anbere) Hicaftug ^ille / ber «ecïjtenlS?®?" 
^octo2/ en ^opan öonoerfj ten Belm/ om ban met mS 
toegen be B^ren Staten <23cuerad metfeDere per;»e«ccuöe 
fonen beitroutodpD te rommunireren/ Pengebenbepei:fonni£ 
fetrete tnjïructte/ om önber’t beDfdbanbim/ Dat-SmtuenU 
fe fouden reyfen nafyn Excell. en Rade van State in’tfiouben. 
leger, alfdoe leggende tot Biflich, met a!re difcretie en ‘Snfïrtittie 
gevoeglijke tijd en plaetfe te kiefen, *tzy een Oor-^“°j[5 
logs-fchip, of elders onderweegs, om met de felveteetbe ee^5 
perfonen onvermerkt, en fonder opfien van yemandotöen. 
te mogen fpreken, en na behoorlijke groetenifièen re¬ 
commandatie hen aen te feggen, datdeHeeren Sta-(Fo1'118 5 
ten Generael voornoeint in’t lange waren onderricht, 
van ’tgene fy-luyden eérftelijk aen de voorfz Brienen; 
daer na ook aen fyn Excell. felf hadden geopenbaert 
van de gelegentheiden praftijkendes vyands, inden 
lande van Cleve, Gulieh, &c. Èn dat die beft ge- 
lïnde voor oogen fiende, dat het land gefchapen°zy 
in handen van de Spaenfe regeringe te vallen, gere- 
folveert zijn fouden, om fuiken onheyl hares Vader¬ 
lands , met behoorlijke toegelaten middelen van te ko¬ 
men , en tot confervatie van hare oude vryheden en 
privilegiën eene tTamen-fettinge en Union, tufleheri 
de Ridderfchap en Steden op te richten, verfoekende 
daer toe gunfle , faveur en hulp van de Vereenigde 
Provintien voornoemt; welk voornemen der voor¬ 
noemde Patriotten , gemelte Heeren Staten aenge- 
naem is geweeft te horen, infonderlreid, terwijlen fy 
aen de voorgeroerde pra&ijken en vyands intentie noyt 
getwijfelt hebbende, de regeringe en de ftedenin’t 
land van Cleve, tijdlijk al overlang endikwils, foby 
Milfive als legatien, troulijk en nabuurlijk gewaet- 
fchout hebben, en nu fpeuren dat fodanige waerfchou- 
wingen ter herten genomen werden. 

Dat daerom de voornoemde Gecommitteerde met 
de voorfz perfonen overleggen fouden, hoe die voor¬ 
geroerde t’famen-fettinge mochtebevordert worden^ 
en of’t niet doenlijk foude wefen . om des te wette- 
lijker fondament te leggen, dat de refolutie op een 
folemnele vergaderinge van Ridderfchap en Steden , 
ftaets-gewijfe genomen werde , en fo’tfelve om de 
forge van al te haeft ruchtbaer te worden, niet ware 
mogelijk ; hoe a'lfdan by andere d’aldergevoeglijkfte 
middelen, de beft-gefindeen ’t meefte getal van de Rid- 
derfchapen Steden voornoemt, totd’ondertekeninge 
gebracht mocht werden ; behoudende boven al defen 
Schopum van deslands Vorften, rechten Hoogheid 
gedurende fyne indifpofitie , mitsgaders de vryheden 
en privilegiën deslands te bewaren, metexcluiïe van 
alle vreemde regeringe, ftrekkende tegens delêlve pri¬ 
vilegiën. 

Tot welkeneyndefouden rijpelijk examineren, of 
niet de fake fonder perijeul, noch voor een tijd lang 
foude konnen onderhouden werden in tegenwoordig 
gen ftaet , fonder voor altans yetwes t’innoveren ; 
’twelk de Fleeren Staten Generael infiende des teger- 
woordigen tijds gelegentheid, het befte en geraed- 
faemfte fouden achten. 

Waer- 
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voorfz perfonen, om beneffens haerlieder tegenwoor¬ 
dige, de correfpondentien, in defe hoogwichtige fa¬ 
ke , daer aen den ondergank of welvaerd van fo ve¬ 
le landen en fteden is hangende, met uyterfte voor- 
fichtigheid, en fulke bedachtfaemheid en fekerheid te 
wandelen, dat met verhaeften defelve nietgeprecipi- 
teert worde. 

Sullen mitsdien de voorfz perfonen ondervragen, 
indien immers de fake fo verre verlopen foude zijn, 
dat men fonder langer beyden noodfakelijk foude moe¬ 
ten voortvaren, met die t’famen-fettinge (op welken 
gevalle niet te twijfelen is, of detegeiipartye falda¬ 
delijk opwaken, om fichinalle manieren daer tegens 
te ftellen) wat middelen als dan de landen by fich felfs 
fouden mogen hebben , om hetbegonfte werk t’ach- 
tervolgen en ftaende te houden. 

En derhalven voorflaen, dat na deondertekeninge 
nodig foude wefen, de geintereflèerde Princen ter- 
ftont te verwittigen, datmenomd’ogenfchijnlijkge- 
vaer , die in’t dilayeren te bevrefen was, dus wijd 
gekomen ware , om te conferveren, fo wel der Prin¬ 
cen voornoemt , als der landen recht} verfoekende 
daerom fecours van volk of geld. 

Item, dat middelertijd in de fteden, om van bin¬ 
nen alle forge en achterdenken voor te komen > de 
borgers aen de hand gekregen, en goede ordre op de 
wacht, en verfekertheid der fteden geftelt, en de fte¬ 
den gefortificeert worden. 

Eyndelijk de Gecommitteerde gevraegt zijnde, wat 
hulp en byftand de Patriotten van defe Vereenigde 
Provintien fouden mogen verwachten; fullen fy hun 
verfekeren , dat defelve Provintien bereed en willig 
fullen bevonden worden , om de nageburen in alle 
billijke faken te feconderen, fo veel den Staet en de 
gelegentheid van de landen eenigfms fal konnen ver¬ 
dragen. 

En dat de voörfz Gecommitteerde van de voorfz 
perfonen verftaen fouden , wat fy boven hare eyge- 
ne middelen vorders van defe landen in fpecie fullen 
begeren ; om fulkes aen de voorfz Staten gerappor- 
teert, en by defelve naerder daer op gelet en gedifpo- 
neert te werden. Defe inftrudtie was alfo inde ver- 
gaderinge van de voorfz Heeren Staten Generael in 
den Hage gerefolveert , op den eerften Septembris 
ïn’tjaer 1595. En geparapheert 1. van der fVerkenv,. 

En ter ordonnantie van de Heeren Staten Generael. 
Ondertekent C. AerJJens. 

<De booif3 <0ccommtttcerbe ont baren laft tc bo u 
unteSc*brengen/ bobben denpeerc Cttljo %endiib banden 

2SpIand/ (Baron en ^rteectot Kepd/ peewit 
f ««een 25?mipt/ etc. en eenige andere befcljenden op fefter 
Staten. oo2log-fcïjtp / leggende omrent Cmmerib / d’toelb fp 

beden bonten op een pïaetfetn ben (Belart genaemt/ 
altoaer fp met dite perfonen te boet quanten aen be 
andere 315de banden Ktjn/ daer op fp deden acfitne? 
men/ en alfo daer fetretelp t’famen geftomen3um 
be/ fjcböentn’t lange t’famen gecommumcecrt op de 
boD2f3 fabe / ban een berüonb te maben met ben Ktd? 
derfcïjap en fteden / tot bandboudinge ban dcö^cr; 
togen poogljept/ bed landö bipbepd enpiibilegten/ 
en ont upt te flupteh alle beeembe regertnge ; ban 
alfo fp baer toe niet bonben bomen fonber ïjuïp en 
bcrfcljot ban een goede fommegeldO/ obermtbd be 
regertnge cn’dlanbd penningen btaren m banden 
ban Cantfelaer en Kaden/ baden daeromallcenbjb 
booi eenmael/ en om in den &abd te bonten,- toant 
nadien fp de regertnge (’t toelft fp met den booif3 bcE 
Jonde licljt tc doen fouden 5ün) felfd aengebat fom 
ben nebben / btaren fp macljttg genoeg om te boE 
Jcrdert / en fonder der Nederlanden laft en boften 
be fabe upt tc boeren btant baer blaren tacljtcn- 
ttg amptett/ ’t negentig fteden groot en blepn / en 
en ober de bier dupfent Xeen-mannen,- de frontte* 
ren ftrebbendc fielt op de3©eferte#loton/ cnjlDec- 
ren na(BiupnOtoijb/ ïiteften / ïBeftertoalt/ €ricr/ 
Ceuïcn en defe geünieerde piobmtien/ fonderling 
aen de diic landen ober Stijn feber / en alfo dat toen-' 
ntgfte deel tegen (Benband onfeher. mcefte 

ffiefofgne 

met alle de fteden (uptgenomen (öittmcrib en Cal- 
car) btaren btel geftnt/ en’t bolb goed g^atrtoto/ 
en doojdeberbeterlnge ban de regertnge en defenfté 
fouden 00b de geld-middelenbeteren/ endonderda- 
nen meer geben bonnen enbtillen/ aio by dnt tegett- 
btoo2dig odtetto' regiment: ^ebtijlede middelen tot 
gemeen bteibaert aengelepd en beter gemenageert/ 
00b ban de Ktddcrfcljapen anderen in’tlanb bieder 
berdient tooiden bonden. de fteden/ op ’t land 
indenampten/ op de Xcen-lupOen / Xandfaten/ 
pantbeten/ jptpennaadbenant der goede. Cpd’tm 
landtfebeen uptlandifclje Xecn-lupden/ die met per^ 
foonhjb bcftelt en geluupbt tooiden / na aöbenant 
Ijarec dienften. Cp de paffagien te land en aen de 
3©efcr / Kfjn /,|Bafe en andere blepne ribteren / botE 
de men jaerlijbö meer als bijfmael Ijonderd dupfent 
dactdcrd nocb in defe tijden m’t land bp-bicngen ; en 
of fcljoon de fteden in de booincemdc landen ftoaft 
btaren / bonden fp nochtans dooi pet boo2deel ban 
de ftromen des Krjns/ Koer en de Xtppe/ ebenfo 
bid befcliermt toerden/ gdijb men metbelc blepne 
ftedebend/ als Ooedburg/Cteiititcpcm/Xocliem/ 
üerenöbecg en ^ïnboldgcdaen badde. ^0 datfeoob 
bope gaben ban des bpandd leger dadelpit tdjdpcn 
ftaen / daer tegen meenden de (gecommitteerde / 
dat men de naburen niet beljooide aen te pojren tot 
fo ttotjfeladjtigcn faeb / daer ongdijb meer biefe toad 
ban gronddijbe bederffenid/ aldljope ban een goed 
epnde ,• toatit de bpand toad aïd doe gereed en ftcr? 
bet aldde «Staten/ baretegenparme fat in bollece^ 
geringe / fag met die ban de Keligie bed doo2 de 
bingeren/ en foude dan ooifadt mogen nemen ban 
te tprannïfeteu. 2ïlle de Naptften binnen landd / en 
de (Biffcljoppen naeft gefeten/ fouden t’famenfpam 
nen tot uptroepinge bande Keligie: Cn alle dit om 
bepl foude den Staten getoeten tooiden ,• en de bp¬ 
and/ die na fjet land trarijte / en op gclcgentbeid 
loerde/ foude dit booi een getoenfcfit middel aenbacc^ 
den / en de dadelijbe oberballmge ded landd daer 
mede jufliftccren en recïjtbeetdigcn / ald of bP bet 
niet eend gedacljt fjadde / indien bem der Staten bei# 
blaringc gen^002fabe ïjadde gegeben. tDe booide^ 
len der flromen btaren fo groot niet/ om de bpand 
te mogen tiptberen / fondcriiugc in een land nedeelt 
in ttocc partpen / en daer dkObectgbctd ^paend 
gefinttoad/ de Staten bermoebten 00b niet / fo 
berre en toiit-berbicpdc landen te befebermeu: gjm 
dien fp bet tocrb aenbtngen / fouden fp niet alleen 
booi bet eecftemaeï die boften doen (gelpbdc Clccf= 
fclje Nfttriotten meenden,) maer 00b daecinboE 
Derden moeten/ rnttd de middelen ban de naburen 
dooi den ooilog fouden bedoibett tooiden / en een 
begonfte faeb niet boude bcrlatcn toerden: Kieden 
daerom/ dat men met ftil-ftttén den bnand entoe^ 
der-partpe tot gcltjbe ftilligbeid foude betoenen/ en 
in den flaep toiegen / en de geintereffeerden ^in? 
een en Boiflett ban alleö adbcrtcren dat men fo 
tocï der N^inccn booinoemt/ aio der landen rceljt/ 
de fabe fo belepd badde / en der goeder patriotten 
onbermerbt de band bieden/ 00b Der pitnccn bulp 
en fccoiiro ban bolb en geld berfoeben/ enljareant^ 
toooide en becblaringe bertoacljten,- toelbe menin' 
ge booi die tijd gcbolgt toerde / en fouden de ge¬ 
committeerde aen de peeren Staten Cteuerael ban 
alleo rappojt doen/ en foude men de coirefpondem 
tte onderbouden/ om op alleO een ooge in’t 3cpi tc 
bonden/ en op alle gelegentbeïd te letten: maer al- 
fo ban defe fabe meer en piincipaltjb fal gebanöelt 
toerden in bet nabolgende bocb/ daer in belc liften 
en piacttjbcn fullen omdebt en bcrbaelt toerden / fuE 
len top dit bier laten beruften. 

W| bebbcnïuerboo2 fol. 3 ft. bcrbaelt/ dat poel ©m 
öeCaron/ %'ercbau.^cbonetoal/ ?tgeutban non 

de peeren Staten <0cncrael / aen de booif3 ^eerctt 
Staten gefcbicben badde/ dat de Komngmne bati^ngeiano 
Cngelanb bet berbolg / om tc Hebben rembourfe- mrft aen 
ment ban bare berfeboten penningen / tot fecourö ban 
defer landen gedaen/ badde uptgeftelt tot beter ge^anjto" 
legentbeid ban dentalen/ daer ober dcbooif3ipee;iana/ 

(Fol ug 

Cdelen en Xccn-lupdcnban Clcbe / (Berge enffèarb/1 ren feet berbiijd btaren getoeeft: <Cenige toepnig ba 
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Het twe en defdgftc Boek <9* 
gen öaer na felmjftöebotoncicmöc Dcercn ban Ca; 
vost / eene» anöerett toief nen öen Deere ‘Jtöbocact 
bnnDolianö/ öaer m dein fdpijft/ tpc öat öe 
Dccrcleto.Ctcijlfeem öcö’gabonötf laetecntoieffec» 
fonö/ öaer bnl)i»{)cntiiet toeten/ öat Ijate |Dajc(t. 
begceröe / öat Dn fijne öepefefee / op öc conferentie 
toe ito met bare iDajeftept gebaö baööe / niet en fom 
öc totllcn fenöcn/ tot öat bp bare gebefte boeöcrfom 
öe bciftcicn ï):Dbcr»; öaee tip notlj met fijn epgenijanö 
een poli öate öaér bp boégenöe/ öat bate.üDajefiept 
nod? niet gebclijfè op öic fafec gercfolbeert toaö / maer 
öat Ito binnen toepnigöagen ïjctfefeerfouöe berffcm 

t'cïttoftïto/ maeb öenfeen bocife tóeöerom ge; 
fint rnodjt tootöen/ ftcnöe aïöefe bcranöecmgc/ öie 
mp öifemael (in maniere ban fpeefeen) uptftmtig 
maefefe ^fe fctoccf/ fetoijft Ito/ bent toeöerom öat 
Ito bate Höajcftept ban mijnen ’t toegen toiföe feggen/ 
öat ife tocnfcljte / fo bacil ife bare LBajcfteptö fo gocöc 
en bepbge refolutte berlïaen baööc / toenfdjte ccn 
bftcgenöe bogel / öietertlont aen mijn Dceren öc Jfjta; 
ten öefe goeöe tijöingc baööe bonnen cbcrtocngcn; 
maer öat tb’t met een boöe baööe moeten öoen/ öie 
tb nocb öienfelbenabonöaf-fonö/ toatr mcöe tb öe< 
fc vefolutie aen tttijn Deeren omboöen baööe/ en al 
toaö’t fo / öat ife’tfelbc tn’t feojte begrepen baööe/ 
noebtanss baööe ben-lupöen (fo tb bom fetocef) toel 
fo bcei laten toeten/ Öat pet €. todfonöenberitacn 
t eftect ban öefe gocöc refolutte/ öie ib niet enmeem 
öc öat bare |Baje{tcpt immermeer fouöe toülentoc; 
ben / om ö’tmpottantte en confeguemte ban öicit / öic 

ftöereren: ontbooö öem oob öatibaio’öcfen öagmp 
te Dobe fouöc binöen / om’tfelbe/ tnöicn’tnooö 
toarc / bare jfDajeftept ’tfelbe te feggen; toant tb 
anöetö nieten fag (inötentn öefe fabe bcranöcnnge 
motie bomen) of bet fouöemp eaufercnonfpzebdijb 
ötftrcöit/ aio of tb folicljtbeerötg toare/ öatifefub 
fee getoiebtiae refolutièn fouöc toillen ombicöen fom 
öer batler fouöamertt/ ’ttodbnodjtano (fo fijne €. 
ïoifte fo gegronö toao) öat tb ’tfdbc oob berttacn 
baööe / tint öctt manö ban öe p:incip0cb!c Dccrcn ban 
öen lanöe: 3£ie tb oob öat tocöetrou*c/ öat fpnip 
’t felbe fotiöcn bclpcn uptboeren / etc. Dpfdpccfm* 
ïjc öat IjP ttaenöeop fijnbertrcfena’tDof/ öeomo^ 
goto te adjt uuren/ öe öepefebe ontftng ban öe Dee= 
ren :§taten Ccncrael / en öat bP Öic bonö genoeg tem 
öerenöe tot öctt fdben cpnöe j toaer toe Ij» mcenöe 
(niet tcgenilacrtöc öefe interruptie) bare ftDajcftcptö 
refolutte gebregen tebebben/ en totlöe terflonömct 
öe öepefdte banöc booptoemöe Deer en graten bem 
tc Dobc gacn üegeben/ en fouöc met öen ecritenacn 
öc Dccrcn öoen berlïaen / ’tgene bem op öefe fa; 
fee naöcr fouöc erbaren/ en öat Ijpbojöerfal artop; 
öen na fijn ttatcrfrc bermogen / etc. 

cDcn "Deere Höbocaet ban Dollanö aen öc Dcn 
ren Staten rommtmiccrenöc öit fdmjben ban öe 
Deere Caron/ toarett cerögc ban öe Ifcercn öacrtn 
niet tod tcbjcöcn/ b:efcnöe öat bare ^ajcjlcptöoot 
ö’ecn of ö’anöcr / öie öen &t&t ban öefe lanöcnniet 
feec tocacöacn toarett/ öaectoemoefetgetoacijtto02- 
öen/ ontbanrefoluticte bcranöerertj öanöenboo?? 
nocmöcn Wnocact bidöeboot balt / Öatfe bpö’eem 
fee refolutte tod bifebett fouöc/ naöcmad fp öefdbe 
ban fdfö gettomen baööe/ en öie öen Doet* Caron 
baööe aettgefcnö / en oob öoctt acttfcggen öoo: öe pntt= 
ripadiïc Dccrcn ban öen lanöe/ al-cer barcr laetftc öe? 
pefebe aen €aron gebomen toao; öodj’tfniöc bon 

ban öcfett ^taetj dt tenöecödt/ omöat fpbegèem 
öe/ öatöeligitibano ut€ngelanöfouöc geöaen toot# 
öen / om öat mén öe <Sccommutcecöe öaer toe in 
€ngdanö tofdtöen/ aiöaer Itcbtdijb met atuoncept 
fonöe ,öoen paf eren/ d gene men bier te lanöe fouöc 
met goeöe teöcnen mogen affïaem 

IDacr aio öe Dontngmncöaer na öooj^Soölepöe 
Doereti Staten öeöeaenfeggm/ öat fpöe botöerim 
ge bén’t boo?f3 ttembourfement boo? öcfetuijöfoui 
öe laten bcrujlcn tot beter gelegentbetö ban öeDeeren 
Staten / rntto öatfe tlu alleen afblentie berfodjt ban ©*«««&»* 
30. ©odogo-fdjepeit / tc toeten / 1 o. tot 400. lallen / ^nprians/ 
10. batt3öo. lafen/ en itocbio.totooD.ïajlen/ afe uctfosiü af» 
leö beboojlijb metgcicfeut / ammunitie / peobwnöe / fifïcmie 
bootö enbrpgobolb/ booften/ om tc beter tegen öe 
biöte ötc ban nieutoo in ^pangictt bp öctt ïroniub 
toegerufl toeröc/ te bcflacn: öe Deere» jBtatcn Ijebbctl ^raren 
bare jBajeftcpt fecrbcöanbt bah öefe bare fcer grote ®ireratt 
bdccfdfctö en öifcrctie / öatfe ont öe ftoarigljcöcn 
öefer lanöen öcffetccröe ban eene petitie bp bacr tc 
boren fo ernfedijfe geöiebcn/ berfelarenöe öatfe Doop¬ 
ten bareiBajcllcpt wbaer berfoeb te fullcn gocö cotti 
tentement öoen/ gelijbin’tnaboigenöejacr gefebieö 
ii0/ fo top in ’tnabolgcttöcboeb bcrljalen fullcn. 

<©mrent öefe tijö ontfingen öe Doeren Staten a3e^ 
nerad een bdef ban öen Jtoninfe ban Dianbrijb ban ^an 
öen 2<r. ^obember öcfeo jacro/ öaer in bpTdpccfS™ 
bate €. bdef ban öen 12. öer felbermaenö ontfan- ©janrinj» 
gen te bebben/ en öaer tipt/ aio oofe tipt bet gocöc nt!>öc 
rappott ban öe Docre ban dFouguecdleö bcrbaentc|S 
ïjebbert / öat fp-lupöcn goeö gebonöert ïjaööen öe coi w iemcaeu 
pagnien / öiefe bem gefonöcn fiaööen tot ’et ontfet ban 
Camcrito / nocb ttoee maenöeu te laten bbjbcn / om 
bent te Ijdpen tonmat öe ftaö la jperc / en öie onöer fij¬ 
ne gdjoo’faembetö te toengen; öaer banfenljun lie^ 
öen met grote courtoifie toaöbcöanfeenöe/ met gros 
te poefentatie en belofte ban öanfebacrbeib/ begerat^ 
öe öat öe Staten op ftem bafldp fullcn beriaten op 
jjjne toienöfcbap/ gelijfe bp oofe begeert te öoen op 
öe bare/ en öegronöfeilen banöicnfobail te leggen 
en teberbinöen/ öatfpccutofgöurcn/ gelijfe öclfce; 
re ^ufanbal fijnen Slmbaffaöeuc bcntoeberbanfijs 
nen’t toegen bcrfelaren fouöc/ etc. gelijfe öefdbe öen 
18. ^ecemtoio bier na in öefer boegen futrep?opofttic 
geöaen beeft. 

Deere <25oölep ’tfdbe oofe fouöc öoen toeten/ gelijfe 
feo:tO öaer na oofe gcfcbicöc.’t€n toao oofe niet toccmt 
öat öc Doeren Staten Weiterad met Öcfc.fafec fcer 

■MYN HEERLEN, 

E Konink heeft my bevolen, by fynen brief te voe- |0?opofiift 
— gen, mondeling dehertelijkfeebedankingendie’t^'’^*^ 
my mogelijk fal zijn. Sijn Majefteyt heeft wel reden ^nbal/as* 
om U L.te betuygen fijn dankbaerheid voor dit lecours, be ïijeerm 
allo hy van’tfelve erkent de behoudenifie der Zee-{le-^tar£!1 
den, van dewelke de vyand fijne aenfiagen afgewend ®u‘aAt 
heeft, om de tegenwoordigheid van ÜE.E. volkal- 
daer. 

Dit goed heeft hy alrede- genoten ; hy verhoopt 
daer geen minder van door ’t beleg van La Fere, ’t welk 
hy fonder defelveniet had konnen aenvangen. Ènhy 
hoopt door dien gy-lieden hem die noch fo lang geac- 
cordeert hebt, dele plaetfe haeftin te krijgen. 

Nu alfo fijn Majefteyt begeert, dat den tijd dage¬ 
lijks fyne aftien meerder klaerheid, en fyne vrienden 
meerder verfekertheid toebrenge, fo heeft hy my be¬ 
laft , vrymoedelijk tegen U L. te (preken, fo van ’t ge¬ 
ne hy alrede voor handen heeft, als’t gene hy noch 
in den finheeft belangende defe gemene fake. Niet, 
mijn Heeren , dat hy gelooft, dat gy-lieden daer van 
in eenig achterdenken, of twijfel zijt, (want de con¬ 
tinuatie van U L. weldaden t’fynwaerts, doet genoeg 
het tegendeel blijken) maer om dat men anders uyt- 
leyd, dan fyne trouwigheid en confcientieusheid in’t 

bcfeömmerttoaren/ cmöcfearöereöcncn öic öe Dcc 
tc 25oölcp getoupfet/ en bare .ïKaieilept felbe in baer 
fcbnjbcn geöaen baööe; toant öaer geen gelö tn’t 
lanö toaö / en geen raeö in’t lanö tc binöen / ter 
competentie ban fo een fomme toe/ en öatfe öe lam 
öen fo öijepgcnöe toatf/ fo men bacr niet accommos 
öecröc/ eii öat men toccföc / öatfe upt tooutoelijs 
fee baefeigbeiö motbt foöanigcn refolutte feomen te 
nemen / ö’toelfe fouöc mogen Hrcfefeen tot becöerf 

i houden van fyne beloften verdient, eenige woorden 
voortgebracht en vervaet in de laetfte traftaten in 
Engeland verhandelt; waer in degene, dewelke die 
anders genomen hebben dan ’t behoorde, weynig acht 
genomen hebben, fo op de conditie van de tijd, en 
van de gene met dewelke fijn Majefteyt handelde, 
als op de reden waerom men fo (preken moefte. Ja dat 
meeris, ’tisgefchièd, dat inde bette van de twift in* 
ge, eenige, die defe Pi ineen gaerne foude van een 
fcheyden'(den welken de gemene intereften, en fo vele 

onder- 



i 5 9 5* Vervólg der NederlandfèOorlogeri, 
onderlinge weldaden met Godeshulpe eeuwiglijk t’fa- 
men verbonden lullen houden) deden lopen een Ita- 
liaens boeksken, te Venetien gedrukt, van derebe- 
nedidie (dat is , herzegenipgc) waer in een artijcul 
is, in ’t welkeftaet, dat de Alder-chriftelijkfteKonink 
de Doorluchtigfte Koninginne van Engelandd’oorlo- 
ge aen fal doen, ’twelk vele geruchten verwekte; 
maer de lift van ’t welke wel haeft ontdekt wierd van 
de voorfichtigfte, fo dat, Gode lof, dit d’oude vriend¬ 
fehap van dele Princen met allen niet verftoort heeft. 

Alle defe accidenten hebbende konnen veroorfa- 
ken eenig achterdenken in de gemoederen van de fwak- 
fte, ja ielfs ontroert de gene die van verre , endoor’t 
rapport van andere van de faken oordelen; fo heb ik 
lalt U L. te feggen, dat de verfoeninge met dén Paus, 
eerftgefchied istegens den dank van den Konink van 
Spangien; en daerenboven ook met verklaringe en pro- 
teftatie van wegén fijn Majefteyt aen den voorfz Paus, 
dat hy hém niet dringen foude om t’accorderen met 

(Fol.no.) den Könink van Spangien, nochte fich te fcheyden 
van fijne vrienden, hoewel van verfcheyden Religie , 
’t welk hy verwilligt en belooft heeft. En fijn Maje¬ 
fteyt verfekert dat fonder dit , hy noyt voortgeva¬ 
ren loude hebben; ook heeft hy (de Paus) doe noch 
daer na gêné inftantiedaerom gedaen. Enaengaende 
de conditiën die men te Romen bygebracht heeft tot 
dit traélaet, fijn Majefteyt verfekert U L. en ik heb- 
be lalt U L.dat te feggen, dat fijn Koninkrijk noch 
fijne vrienden daer door gene fchade nochte achter¬ 
deel lijden fullen in haér gerechtigheden en preten- 
fien; en hoewel de voorfz Paus wel begerig is, dat 
het accoort gemaekt foude worden tulfchen Vrank¬ 
rijk en Spangien (gelijk daer fchijn is dat hy daer feer 
goeden Imaek in hebben fóude, en dat hy ’t gaerne 
vervolgen foude tot fchade van de contrarie Religie.) 
Nochtans heeft fijn Majefteyt my belaft U L. te ver- 
fêkeren, dat hy fich in dit ftuk noyt fal laten vervoe¬ 
ren door de begeerte van een ander, om niet te hou¬ 
den de vriendfehap die hy defen ftaet belooft heeft en 
fehuldig-, en dewelke hem onverbrekelijk fal wefen, 
Zijnde een Prince die altijd feer nau fijn trouwe en 
woord gehouden heeft. 

Gy lieden kunt wel oordelen, mijn Heeren , hoe¬ 
danig de noden van Vrankrijk zijn, na fo vele ellen¬ 
den en oorlogen, geftadelijk d’een op d’ander gecon- 
tinueert, èn daer door kan UL. niet onbewuft zijn, 
dat het verfuchten van ’t volk en van ‘t meefte deel 
van den Adel, vermoey t van fo vele moeytén en bo¬ 
ven maten grote koften, niet en zy na dén pays. Dit 
moet U L. verwekken tot twee dingen. 

d’Eene, om geduld te hebben met fijne Majefteyt, 
dat hy fomtijds behendigheid gebrqykende, doet blij¬ 
ken meningen van pays, als hy heel wat anders in den 
fin heeft, om te verfoeten d’algemene verfuchtingen , 
en meer tefien op ’tgene dat in der daed is, als op 
*t gene dat fchijnt. 

d’Andere, om hem des te krachtelijker te helpen en 
by te ftaen, alfo fijne noden toenemen , en dat defen 
Staeten Vrankrijk daer aen gelegenisj dat defe oor- 
loge gecontinueert word , en geeyndigt met eene 
viétorie en ganfehelijke verloflïnge van het Spaenfe 
jok, en niet met een accoord, ’t welk hun op nieus 
noch meerder beveiligen foude in hare tyrannye; zijn¬ 
de blijkelijk, dat fo een yeder daer aen wil toeleg¬ 
gen de middelen die hy vérmach, wy in weynig tijds 
den vyanden uyt de handen rukken fullen de voorde¬ 
len die fy dit jaer gewonnen hebben; ja ook de hope 
van fich langer te konnen ftaende houden in dit land. 

Waer toe om beter te komen, fijn Majefteyt voor¬ 
genomen heeft Piccardie voortaen niet meer te verla¬ 
ten , en daer geftadelijk t’onderhouden een heyr van 
8ooo. mannen te voet entooo.paerden, dewelke alle 
maend gagie ontfangen fullen , zijnde anders onmo¬ 
gelijk die by een te konnen houden. En dat behal- 
ven de ordinarie garnifoenen en de compagnien van 
krijgsvolk, dat is te feggen, deffamen-roepinge van 
den Adel, die fijn Majefteyt des nood zijnde, vol- 
gen fal. 

So UE.E. by defen hoop fo veel volks voegt, als 
gylieden het voorleden jaer in Vrankrijk fond, een 
deel aen geld en het ander deel aen volk, fo’t UL. 

mogélijk is, fijn Majefteyt foude hopen het legerden 
meeften tijd te houden op des vyands bodem, en hem 
fo te quellen , dat de Wallé Provintien weder komen 
foudénindefelve, ja groter wanhope, als daer fy voor 
ij. of 14. maenden in waren. Waer by indien men 
voegde een uitdrukkelijk verbod , van verhandelin- 
ge of vervoeringe van leeftocht, wie twijfelt daer aen, 
of wy fouden dit jaer fien efieften , die wy in geen 
10. jaren fien fullen, indien wyde foke niet méér tér 
herten nemen als wy hier vorens gedaen hebben Waer 
op fijn Majefteyt UE.E. feer ernftelijk vermaent en 
bid acht te geven, om met den eerden dat mogelijk 
fal welen , d’extremiteyten van de oorloge te doen 
gevoelen aen onfe vyanden , dewelke dit voordeel 
wel gebruyken fouden, indien fy ’t fódanig op ons had¬ 
den , als wy ’t op hun hebben. 

Dit is’tgene, mijn Heeren, ’twelk fijn Majefteyt 
beftoten heeft, en waer toe hy UE.E vermaent, ten 
hoogden begerende dat gylieden overweegt , gelijk 
als hy doet, dat men dit toekomende jaer eenen bra¬ 
ven en geftadigen aenvaldoe op dengemeren vyand ; 
waer door gylieden u volk, en fijn Majefteyt het fij¬ 
ne, met der ooge mocht doen fien, en met den vin¬ 
ger tallen, dat wy eer en verfekerder uyt fö vele en 
geftadige gevaerlijkhecién en ellenden konnen geraken 
door den oorlog als door een accoort $ en door defen 
middel fal men doen vergaen het verlangen van dege¬ 
ne die na den pays wenfehen, en den mond Hoppen 
van de gêné die delélve begeren. 

Nu allo de verfekertheden, die men van malkande- 
ren kan némen in diergelijke faken, mdken dat men te 
ftouter en met min achterdenken in een werk voort- 
vaert; en alfo fijne meningeook met is,ten hal ven of met 
der vlucht met U E. E. te handelen, nochte een ac¬ 
coort te maken , ’t welke niet bondig zy, en waer 
door men mach komen tot het gene daer men na 
tracht, ’twelk isden vyand uyt Nederland te jagen-, 
en daer te verbreken het jok van de Spaenfe tyran¬ 
nye; fo foude lijn Majefteyt van meninge zijn dat 
men by tijds t’famenoverquam, niet alleenlijk van de 
forcen die men daer toe aenleggen foude ■ maer ook 
van de conditiën die men redelijk oördelen foude, 
om defe Vereenigde Provintien in een goede Unie t’fa- 
men te verbinden met den Alder-chriftelijkften Ko- 
niiik , aenbiedende aen fijn zijde alle verfekertheden 
die men hem mach af-eyfehen , om alle na-denken „ 
felfs by d’alderwantrouwenfte, wech te nemen. 

Dit is een fake dewelke lijn Majefteyt fo nodig acht, 
en die hy fo feer ter herten neemt, dat hy gerefol veert 
heeft weder aen de Koninginne van Engeland tefen- 
den, om haér te bewegen haer autoritey t by te bren¬ 
gen tot defe Unie, die fonut is voor het gemene be¬ 
fte van allen (en dat, niet tegenftaende dat men daer 
niets heeft konnen verwerven tot op deferuure) met ho¬ 
pe dat men onder eenige conditiën, in dewelke men 
haer fal mogen fmaek doen krijgen , fy in ’t eynde 
daer toe komen fal. En by aldien dat haren raed niet 
gebogen kan worden , daerom en is fijn Majefteyt 
niet van meninge, dat de gene, den welken aen de¬ 
fe fake gelegen is, én fich daer in geileken hebben, 
gelijk hy en UE.E.doen, t’iamen haer welvaertniet 
verforgen fouden, en fuik een verbond t’famen han¬ 
delen, dat de partye daer te fterker door zy ; waer 
pp ik wel uytdrukkelijk bevel hebbe U L. refolutien 
te weten, om hem t’mijner wederkomfte die aen te 
dienen. 

Dit zijn dan, mijn Heeren, de principale poinélen , 
die ik in defe vergaderinge van wegen fyn Majefteytf 
te proponeren of voor te (lellen hadde, dewelke ik 
in vier artijculen fal begrijpen, om die te klaerder voor 
eens yeders ogen té {lellen. 

I. Het eeifte is de verfekertheid die fyh Maje¬ 
fteyt U L. geeft van fyne volftandigheid in U L„ 
vriendfehap en goed onderling verftand, en in de re- 
folutie van defe oorlog tegen den Spangiaert wel te con¬ 
tinueren. 

1. Het tweede , is de bede die fijn Majefteyt U 
L. doet, van u befte te doen, om hem dit naefte jaer 
by te ftaen met de onderhoudinge van drie of vier 
duyfend man te voet, en dat op den voet van de ga¬ 
gie vaj) Vrankrijk, om te voegen by’thcyr, ’twelk 
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k$ó Het twe en 
'hy befioten heeft geftadelijk t’onderhouden , op de 
Frontiere van Arthoys en Hcnegouwe. 

3. Flet derde, is’t verbod van den koophandel met 
de vyandüjke Provintien, voornamelijk in aenlien van 
de leeftochten, gelijk bydat van fijn zijde feerfcher- 
pelijk fal doen. 

4. Het vierde beftaet in de aenbiedinge enopenin- 
ge die fijn Majefteyt U E. E- doet van een goed en 
verlekert verbond met Vrankrijk; volgens v/elke en 
d’artijculen daer inbegrepen, een yederde hand aen 
’t werk fal fiaen, tot het volbrengen van dien, ’twelk 
is d’uytfiuytinge der Spaengiaerts uyt Nederland , en 
de vèrloftinge van haer onverdraeglijk jok; waer in 
fijn ivlajefieyt oordeelt, dat het leven van U L. Staet, 
en de verfekertheid van de fijne beftaet. 

Het fal U E. E. dan believen, mijn Heeren, my 
wel particulierlijk te verklaren UL. meyningeopde- 
fe artijculen, op dat ik met den eerften fells in per- 
fone die aen fijn Majefteyt mach vertonen, na het 
bevel, 't welk hy my daer van gedaen heeft. 

UE, E. fullen ook niet vergeten, fo'thaer belieft, 
het particuliere ftuk van’t buskruyd, nadeopeninge 
die daer van gedaen heeft den Heere de la Tuillerie 
tot dien eynde gefonden. 

Gedaen in den Hageden 18. December 1595. On¬ 
dertekent Ruyanval. 

Mn beeï !?ct lefêe pomet Dan Het ötiffinint aeip 
gact/ Daa* ban tö fnerboo? gcHan&elt/ cnïumifec; 
rc ban (Cuiücrpc tomentement geöacn; op ö’anöG 
re pctnrtcn fa! ürt naboigcnöe boe!» antbjoo?öo ge? 
getou tossen. 

©e fccKoo öc Crcp / ïfertog ban 3£crfcï)0t/ fo’ in 
vr^Mï-ft öcfcn !arc nptifleöerlanö bcutioMtcn ntetonlujï/ 
binnen bboemibsi öen CkaHe ban d?uemeö tot<6oubcmcia- 
©enenen. ban Jileöeïlanö/, toefcnöe een ^pangtaert / gcftclt 

toa£/ naballen/ entoöcnii.^eccmtototot©e# 
netten geflo?bcn/ nrt ljup# banCaccl helman/ tö 

(Foi. iü.) ccl1 fcer btnmoebta P)eet gctoccfM tö ’tl^ooft ge^ 
tejeeiï banbc^ebctlanttfc^ccommtmcröe ^cceeu/ 
in De banbcltnge ban öc ^actftcattc binnen öec ftaö 
ban Ceuïen; i)P toaö tot gocöcn ouöerbom gcHo 
men / fijnen ftm CHarïeö öc Ci*op / $tonce ban 
Cfnmap/ töfijn nabolget in’t botnfs ^ewogöom 
gctooeöen. 

OOttent befentijb beeft bc Ijeere^tönep/ <£5ou; 
berncur ban ©lifftngen/ een ban ftjn ötonaetö 

met ceit fcïiip ban oorloge gefonöcn na Èonben/ om 
tv bciftaen ïpebe fafenalöactflonben/ öctoijlencm 
gcrappoiteeit toaö / bat baec aUc faken tn tonfufte 
en gcote ötfo?ö?e toaren / eerft boot bc boob ban be 
liorttngmne / en ban öcnenerale rebolte banbe<j5ci 
rneentc/ bte met f02ce ben 05?abeban l^crtfoat upt 
ben (Cour foubc Hebben geSjaelt. 

<©e3$eete 2£gent Caron bit betfiaen ïjeöbenbe/ 
Heeft tecflonb aen ben ifcere Sföbocaet ban J^oUanb 
geftïneben/ bat lp niet konöe laten Hem teeftonb te 
felnijben/ op abonture of fulHe balfcHe tijbmgcn in 
l^ollanb mebc mocHten berftropt toefen 3 Dat (bit 3tjn 
fijne toootben) UÉ. mach weten, dat Godelof hare 
Majefteyt noch in volle gefondheid is , en dat den 
Staet alhier in gelijken vrede is, als fy tot noch toe 
geweeft heeft, fonder dat in ’t minfte wy van eeni- 
ge alteratie ter wereld weten ; ik lag en fiprak noch, 
fchrijft hy, met haer Majefteyt SAndag leftleden, 
wefende eergifteren, fy was fo wel te pafte als men 
foude konnen wenfehen, ookvand haer blijde en wel 
gefint; d’occafie van mijn komen by haer was (daer 
ik ook blijde om ben , dat ik u door dele occafie met 
den Capiteyn van ditfehip van oorloge mach laten we¬ 
ten] dat, fo ik met den Grave van Efiex ’sdaegs tc 
voren in communicatie geweeft hadde , fo op het ftuk 
van Vrankrijk als vandeapparente Vrede of Treves, 
daer men fo veel af fprak•, fo verklaerde ik hem ook 
eenig advijs van over Zee gehad te hebben. Dat den 
vyand continueerde hem te laten verluyden, dat hy 
van hare Majefteyt verfekert was en wifte wat vrede 
hy met haer konde maken,- ja dat fy daer toe fo bege¬ 
rig was, datfe felfs niet en lbude laten (lieverdan de 
vrede niet te hebben) te leveren in handen van den 
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«Buafcc tn 
fcalptie ge« 
rut'gttn ge* 
Jtcopt / Ho/ 
penöc fee 
S5cüö ban 
tt Siontn^ 
Stnncftaü 
4t-ngclanD 
tn öen 
^2> tast öan 
*t liaitü &u 
ijasr. 

^töftjben 
ban öen 
©ec e^oel 
fce olflcon / 
"SSgene fan 
be i|teren 
Staten in 
fgngelanD/ 
®en öen 
‘Jbinocaet 
teanijoi* 
ïanli. 

Konink van Spangien de cautionare fteden, 
alhoewel ik fijne genade feydefulke valfche rapporten 
niet te geloven, ja felfs dat ik wel bevond dat mijne 
vrienden die my ’t felve hadden geadvifeert, ook ’t lel- 
ve hielden voor fameux én van den vyand gedicht, om 
jaloufien enenuien te genereren, nochtans feyde hem 
dat men gemeenlijk fegt, dat van niet, en fegt men 
niet; fo wilde ik hem ook fonderlinge gebeden heb¬ 
ben, dath.y myin trouwen foude willen leggen of’er 
oyt prefentatien van vrede van d’een of d’ander zijde 
gedaen waren. Ik feyde myfo hooglijk in fijn genade 
te betrouwen, foik ook tot noch toe daer toe occafie 
gehad hadde, ook na fijn belofte > dat hy my opentlijk 
en rondelijk foude feggen, en daer af advertentie ge¬ 
ven, wanneer in’t alderminfte fulks geroert werde* 
’twelk fijn genade my ook voorwaer allefins noch 
confirmeerde en dierlijk fwoer, dat hy ook foude doen , 
terwijlen hy bevond, dat ook ’t felve allefins tot be¬ 
houd! nge van de welvaert van fijn MeeftrefTe, enby 
gevolge van haren Rijke was; en indien*t fo geviel 
dat hare Majefteyt fo verre van God verlaten wierde . 
en van haer eygen glorie door eenige quaden raed 
(’twelk hy feyde in God nimmermeer te verhopen,) 
ook fo verre haer wilde vergeten, als met den Konink 
van Spangien eenigen Vrede of Traétaet aen te gaen y 
fonder de wete van mijn Heeren de Staten , en om 
henluyden te bedriegen, dat hy ’t felve fo publijk en 
openbaer foude maken , en hem daer fo tegen ftellen, 
dat hy immers de wereld lbude tonen, dat hy fijn zie¬ 
le en herte verre veralieneert hadde van fuiken quaden 
raed die men fijn Princefiè foude mogen geven • en 
foude ook wel verhopen, fo fy fey den't felve te doen 
beletten; hy heeft my ook op dit propooft veel goe¬ 
de redenen en difcourfen gefeyt, diehy ook metha- 
re Majefteyt (fo hy my feyde) gedifcoureert heeft* 
wanneer fy hem de eere had gedaen, op fulke pro- 
pooften van vrede te difcoureren, en wanneer fy lom- 
tijds hem gevraegt foude hebben, of hem dochtedat 
daer toe eenig middel of apparentie was. Dat hyhaer 
altijd die fo verre hadde gefolveert, dat felfs hare Ma¬ 
jefteyt met hem altijd gecondudeert hadde, dat daer 
toe geen apparentie was, gedurende ’t leven van den 
Konink van Spangien, ja noch minder met haer dan 
met ons of den Konink van Vrankrijk, die hydoch- 
te dat t’famen eer verfoenlijk voor een tijd met den 
Konink van Spangien waren , dan wel tuer Maje¬ 
fteyt was. Dit propooft alfo geeyndwefende, en na 
huys gekeert zijnde, alhoewel dat ik fijn genade ge¬ 
beden hadde , dat hy daer af geen vorder vermaen 
foude willen doen ; maer feyde my wel geruft te hou¬ 
den met dele fijne belofte, geveftigtmetfowijfedifi’ 
courfen ; nochtans fo hebbe ik bevonden, dat hy daer 
af met hare Majefteyt hadde gefproken, want hy 
noch dien felven avond by een Edelman liet weten * 
dat hare Majefteyt met my wilde fpreken, en dat ik 
’s anderendaags by hem foude willen komen eten, en 
dat hy my hare Majefteyt foude opbrengen : ’t Wel¬ 
ke ook alfo gefehiede, my feggende eerft, dat hy om 
goede redenen goed gevonden hadde hare Majefteyt 
een weynig te feggen van onfe communkatien van gi¬ 
lleren , en dat hare Majefteyt my daer op yet uyt haren 
monde felfs wilde feggen. Hare Majefteyt heeft my 
dan beginnen te verhalen, verftaente hebben dat ful¬ 
ke propooften, als voren, geftroyt en gerapporteert 
in onfe landen wierden, daer fy haer wonderlijk t’on- 
vreden om geliet, fwoer feer hooglijk, en feyde dat 
fy beter niet geboren ware, dan fo maiheureufe een 
Princefle te wefen, dat de Hiftorien van Engeland ful¬ 
ke valfcheid van haer nimmermeer fouden verluyden'; 
dat fy wel beter en eerlijker occafie van vrede foude kon¬ 
nen vinden, indien fy daer toe gefint ware, dan plaet- 
fen over te leveren, die haer fo eenvoudig en getrou- 
lijk in handen geftelt waren, die fy ook met de felve 
getrouwigheid hoopte henluyden wederom over te le¬ 
veren , fo fy haer gelevert waren : begeerde en bad dat 
ik ook ’t felve alfolbude verfekeren aen mijne vrienden * 
en aen de Staten felve, indien ik’tvan nodeachte: Sy 
feyde, dat fy noyt, t’zedert dat fy eenige Heeren in 
Vlaenderen gefonden hadde, in’t alderminfte hadde 
willen verftaen of gehoor geven.aen de gene die wel on- 
der de Hand haer diverferapporten en beloften gefonden 
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hadde; feyde felfs dat fy nu ad vijs ook gekregen had- 
de, datdefen Cardinael, om haer en ook om den Ko- 
iiink van Yrankrijk wat mede brocht, om tot fuiken 
of diergelijke vrede te verftaen : Maer beloofde my 
feer hooglijk voor God, dat fy ’t my fo haeft foude la¬ 
ten weten, als fy foude verftaen wat het ware. Som¬ 
ma heten ware u E. niet te feggen, nochte niet te fchrij- 
Ven, hoe hare Majeft. poogde my defe rapporten te 
wederleggen , en boven dien hare goede meninge 
(contrarie vttn fulks) in te drukken ; ook met fulke 
ammofiteyt, dat ik immers betrouwe in God, dat hy 
haer nimmermeer fo verre fal verlaten , als daer te¬ 
gen en contrarie van dies te doen want ik voorwaer , 
indien anders geviele, (ft welk God niet wille) foude 
meneh, dat God ook op haer en haer Gemeente fuik 
een ftraffe foude fenden, dat andere Princendaerom 
fouden lpiègeleri , die fulke 'eeden en beloften fonder 
nood of daer toé veroorfaekt te zijn, fouden willen 
doen. Al ft welk ik ook goed gevonden hebbe u E. 
t’adver'teren; want fo ikfomtijtsbymyfelvendaerop 
öngeruftheid krijge , fb meen ik dat diergelijke by 
imjne vrienden aldaer ook gefchied , doch hoe ik 
ft make of hoe ik hier op de hage kloppe, fo en kan ik 
anders hier geen befcheyd vernemen , dan fo u E. 
door defe advertentie fal fien : Ik fal continueren 
daer in mijn devoir te doen, want ik weet dat den 
dienft van den lande fulks vereyfcht. De nieumaren 
van Vrankrijk zijn geen andere, dan dat den Konink 
laFere blijft blocquerende en belegerende; ik hebbe 
op’tprópöóft van Vrankrijk vergeten te feggen, dat 
hare Majeft. my ook feyde verftaen te hebben, dat 
mijn Eleeren de Staten haer fecours gecontinueert 
hadden, geliet haer ook daer in feer wel te vreden, 
doch fy meende dat den Konink die betaelde; ik fey¬ 
de haer nochtans te menen, dat de betalinge tot lafte 
van mijn Heeren de Staten bleven , nochtans feyde 
haer nietfekerlijkftfolvete weten. Haer Majeft. fey¬ 
de my ook dat fy aldaer een Ambalfadeur kortelijk 
wilde fenden, dat fy ook den Konink meende tefe- 
courcren, feyde wel te weten dat hy fecours van doen 
hadde, waer in ik ook haer conferteerde en feyde, 
dat’tfelve eygentlijk mijn Heeren de Staten moveer¬ 
de, fijne Majeft. van Vrankrijk te helpen; maer dat 
haer fecours fo groot niet konde zijn, als wel 's Ko- 
ninks nood vereyfchte. Sy verhaelde my ook weder¬ 
om. van het Italiaenfch boeksken , en feyde dat het 
ook valfche yoorftellen van de vyand, gelijk defo 
rapporten, die ik gekregen hadde, waren. Seyde al 
lachende, nopende het boeksken, datfyftfelve ha¬ 
ren Ambaffadeur mede wil geven, om aen den Ko¬ 
nink te begeren, dat hy ft felve om haren wille noch 

(Fol. iii.) cens foude willen tekenen , fo wel als hy ft om den 
Paus wille getekent hadde; immers na mijn bedunken 
lo vond ik haer wederom in goed humeur en beter 
contentementin regard vandeaffairen van Vrankrijk, 
den Ambafladeur die’er foude trekken , continueert 
noch in den perfoon van Sir Herry Hontom, den laet- 
Iten aldaer geweeft. Hebbende aldaer gelaten Ed- 

v° i ’ j U ^Sent’ fy11 Secretaris als doen was. Van 
Yerland continueert de fubmiflie van den Grave al¬ 
daer; den Generael Noreys word hier verwacht: Ik 
bidde u E. my t'adverteren, wat in de faek van den 
Gouverneur Noreys word gedaen, die ik verfta dat 
nu tegenwoordig in Holland is; Hier mede, 

Mijn Heer, ik wil my feer hertelijk in u goede gra¬ 
tie gebieden, en God bidden * dathy uE. lange fpa- 
rc en beware. Van Strethlim den derden Decembris 
i S 95. na den Ouden Stijl. Onder ftond, den al uwen E. 
vrat ik vermach ten dienfte bereed. Ondertekent No ël 
de Caron. 

HET OPSCHRIFT WAS', 

E. Erentfefte, wijfe en feer difcretc Heere, mijn 
Heere Johan van Oldenbarneveld, Advocaet Generael 
van Holland, &ct 

(©jbinge 
ban üe 
hornjïe tian 
tien «fiac» 
tiinaelStl» 
betmfl. 

M€n ftreeg «u ttjötnge/ öat öen Caröinacim 
Oectu.ö öc <©olffe gepaffeert en teü&ilanenge* 

ftomen toao/ en öat ftp fijn fcerfmifTe tc iBilancn 
meenöe tc ftouöcn/ gdtjftftp ooft öcöc, ftp fcfticef öaer 
Pan öacn acn öen <©jato banjfuemco/ ftem belaften* 

ÏV. Deel 

öc öat ftp ftem rooo. pacröen fcnöcn fouöe tot op öe 
geenfentom jrutfenburg cn Eottenngc; toant ftoe* 
tod ftn meenöe met ftem tc nemen ai ftet ^pacitfe 
boetboift/ ft todft öat jaet geötenö ftaööc in ijct <©:ncf* 
feftap ban 23ourgonjcn/ noefjtariss ftaööc ftp fuiften 
gocöc tijömge niet ban öen ftaet öaer öe tuptenje ftnec 
in bonö/ en totiöc niet alleen fijn pcefoon berfehc* 
ren/ fttoclft ftet boomaemfte toao; maer ooft atv 
öerftalf milioen irt filbcreplaten/ ötegcb2adjttoice* 
öcn om ftet ftrijgöbolft te betalen /. bpfonöcdijft öc 
gcmuptinccröe / liet todfte öcn ïiontnft gcraöen 
toaö/ om te piofijteren ö’intceften ban öe toiffdo/ 
en ooft tc toinnen op öe fteure en munten ban ftet 
gdö. 

<©en <©2abc ban jpuenteö ftreeg ooft fcfjnjbcnö ban 
öert Üonmft / toner ui ftp ftem liet toeten / öefonöer* 
lingc bolöoeningc öic ï)p ïjaööc ban fijne öienftcn/ 
öieftpljem öit jaergcöaenftaööe/ enöe begeerte öie 
ftp ftaööe ftem öic te bcrgdöeii; ftem bdaftenöe öat 
ftp öen €rtö-ï$crtog Ijct <©oubcrncmentfouöeober* 
ieberen/ en ftem onöemdjtcn ban öe gelegentftetöi 
ban alle faften/ öic Ijp met fo grote bolöocninge ge-' 
ftanödt ïjaööc/ en öat ftp öanna^pangienftomen 
fouöe / altoacr foöanige aefttinge op fijne öienftcn ges 
nomen fouöe toocöcn/aio na beftoren. ■ . , . 

diBcn ftreeg ooft baftctijöinge/ öatöe§Mttccban 
©rangien met ftem afquarn/ en öat ftp fijne bolle Siiïuan: 
topftepö ftaööc/ öan öat öe Boniuft fteni een jaer- ben JBjince 
lijfto tractemcnttocgdepöftaööe/ metftope/ öatftpoan<©tan* 
öaerna ftanölidjtingc ftrijgenfouöe: J^amadober- ^ 

fionömcn öat öcn Caröinad/ aio !)n met ö’^nfante uz \mn 

alftter toeöer inftlanö geftomen toao/ öat ftp fternuem rnms 
aio öoen fosifenteeröe ftanölicfttinae ban fijne goeöe=e°EÖ£rm 
ren in 25ourgonjcn; miöO öat ftpnpt öe fcibe jaet' 
lijftö fouöe rnoeten uprfteren en betalen 3000. ponöen/ gen. 
bp öcn ïionmh ban ^pangien öaer op gcfïclt/ ten 
peofftt ban öcn mooeöcr ban fijnen Daöer / tot een 
erempd ban öe ^paenfc toeccöftciö / op öat öcn ars 
men $2wcc öat leeö altooo fctfoc moeten boo: oogen 
ftebben; öoeft öe IVnns toonöe ftem Uier in fo magnas 
ninie/ öat ftp rcfufccröe op öie conöitie fijne goeöe- 
ren t’aenbaeröen / toillcnöe lieber alle öe goeöeceit 
Öerbert/ öanöcfdbe met öic frftanö-blcftfte te genie* 
ten; öaer Ö002 öefdbe goeöcren ftcmnocftaleenge* 
rupme tijö ontijouöen tocröcn/ al eet ftem öc felbe ban 
öien laft top gelaten tocröcn; fijn Fjof tot jSiuffd 
toojöe gerepaceert en frftoon gemaeftt tegen fijne 
ftomfte. 

€rty-ïjcrtog 3llbertuo ftaööc langte<0enua 
in 5,’talten getoeefl / ban öen 7. <üctobcraf/ en bleef 
öaer ettdijfte toeften lang/ cn men bcrjtonö öat ftp pjacmne 
alöaer fijn pzactijften tetoerfte geftelt ftaööe/ omonudfini» 
IHarfiïien in ^cobcnccn / boo: öen ïionmft ban fll'en an* 
^pangten te berfeftereit; toant ftet toao een ouöc SJ 
Eee-ftaö/öie öcn feoninft ftan ^’pangien feer tod c 
geöienö fouöe ftebben / toefenöe öe boomacmflc ^ce- 
ftaben ban gefted ©janftrijft/ op öc iHiöödanöfe 
Ece gelegen ; ftp fteeft Ö.002 öe ^pacnfe Agenten 
feer gearbepö/ om öie te betoegen om öe ^yaenfe 
3ijöe te ftouöen/ öaer acn bed gdöo te ftoft leggen* 
öe/ öoeft te bergcefo / Ö002 öien öat öcn hertog 
ban <0upfe/ öie ftem niet öen feoninft bcrfocntftaö* 
öe/ enmeret«6oubcrncmentban öcfe^jobmticban 
öen ïtomnft ban Bianftnjft boo’fien toao / itnilcn* 
öe betonen öat ftp opreefttdijft met fijnen iüoninft 
berfoent toao / cn öat l p ftem in aller gctroutoig* 
ftciö toilöe öienen / fulfte foigé en naerfltgljciööcöe/ 
öat ftp öaer niet uptreeftten ftonöc/ niet tegcrtftaen* 
öeftet groot berfïanö öat ftp öaer binnen ftaööe: 
^icnöe öan öatftn metter ftaeff niet uptreeftten bon* 
öe/ iö ftp ban öaer getroMien/ ftdlcnöc fulfteojöze 
aio ftp beft mofljt/ om fijn boomemen na fijn tor* 
treft notft ten effecte gcb’adjttctoeröcn/ ’t todft ge* 
faljeert iö/ gdftft top öat in tnabolgenöe^oeftbcr* 
ftalen fulleii. 

<©e hertog ban ^aftrano/ (©cuerad ban öcca* ©e rune-, 
balerpe / ban öen leger öeö ïioninfto baii ^pangien/ w totlCl 
toefenöe feer ftoaft ban fijne fieftte/ öaer ban top ftier „1““ °0,n 
boo2 dpol. 19. berfo berfjadt ftebben / öaer ban ftp ome ai < 
ooft io geft02bcn/ toao ten Ijoogiïen begerig na Öc öutati -au. 
ftomfte ban öen ^acömad3CibcrtuO/ Ijceftöetrou* 

' 4 pdt , 
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pen tupferije na Hutfetiïmrg totïïcn lucngen/ ïjoc 
ftoatt Ij!' toas/ tot todtten epnbe lipbelaftbeeft tien 
compagnie» geceebtc maften/ twfijne/ bieban&lm 
tonto Êanb2iano/ ©on ©iego pmcmcl/ ©on 
Cbailos Coioma/ jpnfte altemad ban ^paenfeJlam 
fiers/ bic ban ben ipai*qui5 ban iBört»Hegco cn 
Cat'Olp Ji)ana ©tcontc / ^taliacnfcEaniicrs/ bic 
ban B'obbenttonh cn <ö52aef Jtboipb HeetlanberS/ 
cn bic ban 3tlonfo jBenöo cn 25etoncourt/ arquetui- 
fiers’ tc paeebe/ alle betocltte ijacc baerbtg gemaeDt 
ïjcbfen / 3önbe geen ban allen omber be ïjonbett pacr# 
ben ftertt/ baer omber <0toDOcnbonD toas/ bie fterft 
toas 120» curaffter3en8o. arqueöufiers: <©it boltt 
is gacn leggen m ’t aBeaeffcljap ban Hamen/ bec? 
toacljtenbc albaec barfe bertoittigt fouben toerben/ 
bat ben Carbinacl ban f€urin bertroliben foube jijn / 
om pen ais ban op be meg te begebcin 

‘lofian^o. p|€fen face / foföoboïflDnS25otcvp/ 3Cbbotaet m 
6m een jcn gtOteil ftHCb tOtJEkltljS/ fdj’ijft/ tSfjODa» 
man tii*1n 25°bin/ opsouberneur ban Jlaubim / geftooben/ een 
tnffdtift fecr gelecrb man en treffelijtt jMmaiS / als betocltte 
^oimrusï uptgegeben beeft een fecr tjeeilijb cntoelbö02to20tbt 
gefioiotn. toatt gan jjc jjepubltjfte/ 3tjnoc fobanig / bat fjetnie? 

manb Itdjtdni? fal ber beter en/ bp babbe’teecft in 
5Prantops befdjieben; maer alfo Ijct ban be beeembe 
fatten fecr getrotttten toerb / beeft bp ’t in ’t llatijn 
obergefet/ met be fdbe toclfpjettentbeib/ baer fjp fecr 
iiiebe begaeft baas; ïjp beeft fidj eerfi Deftent ge- 
tnaditbooe bemctljobeban bijtonen te bcfclpijben/ 
cn booi ’t oberfetten ban ben poëet Bppianus / toaec 
na bP berfcljepbe bleetten boft laten nptgaen/ torn 
tinucrenbe fijn fcbtobenS tot liet laetfte fijns iebens: 
fin toas fcer erbaren in be Ctbilc Hecbten / ais be 
toeltte niet toilbc toe geben / (boetocl bie laetbom 
Dcntbcib te groot toas bos;* biengdeerben man Cm 
janus/ met toten ïjp in bpanbfcbap gdccft beeft) 
gin fijne jeurljt beeft ben hertog ban SCnioti / ban 
toegen fijne goebe gaben/ bem in fijn familie aem 
genomen / met ben toeltten bp in cngelanb en J3e; 
berlanb gerepft beeft/ 3ijnbe een groot Co2tifaen/ 
cn bie in alle gefdfdjappen ban alberljanbe faben 
toijblopig/ fracp cn geleerbelp met grote toelfpje* 
fcenbcpb toift te bifcoi ireren / boetoel pp bent nopt tot 
bet piepten beeft Oegcben. 

Niette vim r\*?t tner 1393. fs’tecnbeftoaedijtt jaeegetoeefi 
feo' cn in U poo1 ben gnn nen man / obermits be grote biet^ 
£51c' tc ban t boren, toant binnen ©elft to02be een la|i 

rogge bfrbod)tboo2130. goutguïbcnS/ bat men bes 
jaers te boren om 30. goutgulDcns gebodjt babbe. 
pinnen ?lnPï rbam toas fulbe fcbaersTjcib ban 
rogge / bat be jlösgtftraet be rogge beben optebe- 
nen/ cnbebonbcnfotocpnigtetoefcn/ batbefteagd 
ftraten m-dbanöercn op ben eebbelaficn/ ’tfdbete^ 
gen niemant t’openbaren/ en fonbenben 8. UlpoiliS 
baren füenftonans ^illa in ben l^agc/ om tfelbe 
alleen / cn niemant anbers/ ban ben Ibbocaet ban 
^cl Ja*"b t’openbaren / met berfocli om ’t fdbe bp bem 
te fiouben ; en bedjoopten bies niet tegcnflaenbc/ 
boo2 genabc be falie met fulftc goebe 02bee en 
boo?fx1mgl)cib tc bclepben/ bat alle ftoarïgljebctt/ 
bic baer upt fouben mogen bonten te beerfjfen / boo2^ 
gdtomen fouben too?ben: tomben baer lieneffens 
een lïadtjen ober/ toat men pcöer flab/ in ’tfdbe 
fladtien uptgeb2iiltt/ Ijab laten boïgen/ jebert ben 
z i. iBartij tor bien bage toe ,• baer bp geboegt ’t gene 
binnen be (ïab en omieggenbe b02pen toas geconfu; 
meert/ bcb?agcnbe t’famen 1068, ïaften eneenljal* 
be/ fo tarutoe ais rogge/ bcïjalbengarft / mouten 
baber; fo bat bet nietbteemt entoas/ batbe^ta* 
ten^cncrad’tbcrfoebban ben ïüoninft banBianbï 
rijft/ nopenbe be toeboeringe ban tartoe cn rogge/ 
boo2 bic tijb Dabben afgdïagen: ©acr lagen feer 
bde fdjepen ban befe lanben in ©ojtlanb / cn bed 
fiooïji'u'bcn Dabben baer bed gdbs gefonben / ban 
Donben gene labinge ban Doren bebomen/ ’ttodD 
taufeerbe/ bat’cnintBolentot ©antftoijD/ en ban 
giittoutoen en ©mpffcn / fo toepnig Dorens afquam/ 
Do^tocl men Doopte/ bat boot be tointcr en al eer be 
©onb-Damer tot ©antstoijïs gefloten to02be/ bat 

altijd iBartinp in be tointcr na ö’CXtbe ^ttgle ge^ 
fclficd/ nod) Dorens genoeg Domen foube/ fulbsbe 
b2ieben ban ©antftoijD en &oninbsbergcnDomem 
bc/ tnljielben: ©odj toerbe in confiberatiegdenb/ 
of’t niet gcraben toas / bat men be fdjepen / ieggem 
be in fCcrd / jjBafe en Edanb met Doren gdabett 
(om alle miSberitanb te boo2ltomcn) opteljouben/ 
totbatmcnfdiertoaciv toat Doren ban ©amftoijD/ 
fioninDSbergen en anbere plactfen ban Boften Dier te 
lanbe boo2 Danben toare / ai inbien ’t fdbe in een goc^ 
bequantiteptgefdjiebe/ (als ccnigeljopen) bat mat 
ban’t gcfdjccptc Doren foube laten uptgaen/ alfobc 
Dooplupben ban bat ouöe Doren niet gactn al ben toim 
ter fouben obedjouben / cn ingeballc toepnig oberqua^ 
me/ fo modjt Det in ’tlanb gdjouben en ontlaben 
tooien/ cn fouben in fulDen gebatte be Dooplupben 
genoeg ptofijts boen/ en gdb baer ban Dier te lanbe 
matten/ fonber ober Sec te Da3arberen: ^nbcpbe 
geballcn to02be grote ftoarigljcben èn confibcraticn 
öebonben 3- bodj alfo men alle bage nocpfclnijbcns 
toas bcrtoadjtenbe / cn bat Ijct nod) maer b2ie toe¬ 
tten ban ben Qubcn |Bartinp toas/ fotoifï men niet 
toat men boen foube/ en men Didb bit feer fetreet. 
Slttljebbe bies aengaenbe nodj b’teben unt -Jlmftec; (Foi. nf) 
bam aen ben 3ïbbocact ban Bottanb gefepteben/ ges 
fien / ban ben laetjïen Baobois. 

Bntrent beeS Djb Ijebüen be Boeren ïJabcn ban 
<f)tatc oott een Btbonnantie gemacttt/op be logermge 
ban ben ttrijgsboïtte/ en öetaltngc ban bc logtjs-gcls 
ben in be fromier-fteben / todtte BibonnamieljicnS 
bolgcnbet 

EEn Ritmeefter of Capiteyn fal hem genoegen met je bp 
een kamer en keuken, en twee beddens. ben ffiaoe 

Een Luytenant, Cornet , Yaendrich , Corporael bai' ^Iar^ 
van de ruyterye, en Sergeant van voetvolk, elk met ®e logrdn* 
een kamer en een bedde. gfvmnbet 

En twee foldaten , ’tzy te paerde of te voet, ^Pöc'bo'.ft/ 
t’famen met een bedde , en vier of fes in een ka- g” ban ös* 
mci\ 10803 eu* 

Of in plaetfe van dien tot keüte van den Magiftraet ^en in 08 
fal^betaelt werden ter maend tot 31. dagen voor logijs- 

Als aen yedèr Ritmeefter voor hem, fijn jongenen 
haerbeyde paerden, 6 guld. 16. ftuyv. 

De Cornet infgelijks voor hem en fijn jongen met de 
tweepaerden , 5.guld. 16. ftuyv. 

De Luytenant mede voor hem en fijn jongen en de 
twee paerden, 4. guld. 16. ftuyv. 

De Corporaels van de ruyteren, z. guld. 
En den anderen officieren en gemene ruy teren, 

36. ftuyv: 
Ten ware fy met ftallinge waren verfien, in welken 

gevalle fy maer fullen hebben z8. ftuyv. 
En aen yeder Capiteyn van de voetknechten 6. guld. 
Aen yeder Vaendrich $. guld. 
Aen yeder Luytenant 4. guld. 
Aen een Sergeant 34. ftuyv» 
Corporael 30. ftuyv. 
En aen alle andere geappoin&eerde en voorden of¬ 

ficiers en gemene foldaten ter maend elk 14. ftuyv. 
Des word verftaen dat de betalinge van de lo-v 

gijs-gelden fal worden gedaen , alleenlijk voor de 
gene, die oprechte foldaten, en in vaften dienftvan 
den landen zijn , tocht en wacht doende, en geen 
andere , daer van d’uytdelinge fal gefchieden by 
den genen die de Magiftraten daer toe lullen com¬ 
mitteren. 

En aengaende’t gene boven defen aen de Gouver¬ 
neurs, Super-Intendenten, Sergeanten, Majors, Ca- 
noniers en Mineurs ibude mogen gegeven worden, 
word wel expreflelijk verftaen, dat die Generaliteyt 
daer in niet en fal gehoudehzijn. 

Sullen alle Capiteynen, Luy tenanten of Vaendrichs, 
komende in eenig garnilben , gehouden zijn neffens 
hare Patente in handen van de Magiftraet over te bren¬ 
gen hare lefte autentijke monfter-rollen. 

Is ook d’exprefte menirtge, dat het krijgsvolk, ge¬ 
nietendeals voren accommodatie of logijs-gelden, nie¬ 
mant yet meer voordeels fal mogen pretenderen, ’t zy 
van brand, licht, olye, azijn, zout, ftnout, haver, hooy, 

ftroy, 
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ftroy, 'noch mogen eenig gras afmaeyen, noch eenige 
andere uytenfilen, als pot, kan,&c. pretenderen. 

En word verftaen dat men de logijs-gelden niet fal 
nytreyken aende gelogeerde Soldaten, maer aendie 
gene die hun logeren. 

Ten ware met voor-wete en confent van de Magi¬ 
ftraet en Officiers van de logijs-gelden, en dat fy eeni¬ 
ge foldatendaer toe hadden fpecialijk geautorifeert, in 
welken gevalleen dit ftuk van de logiis-geldenalleen¬ 
lijk aengaende, fy geautorifeerde ioldaten gehouden 
fullen zijn te renpneieren Beneficium militaire, en hen 
t’onderwerpen d’indicature en correctie van de Magi¬ 
ftraet. 

Sullen ook hare logijs-gelden niet genieten, die een 
maend abfent zijn, ten ware de Magiftraet en Officiers 
van defelve logijs-gelden (op hunne abfentieregard 
menende) om eenige confideratien of redenen anders 
ordonneerden. 

En fo eenige veranderinge van garnifoen gefchiede, 
fal yeder foldaet fijn felfs logijs Toeken, Tonder dat de 
Magiftraet fich daer mede lal bemoeyen, ten ware 
mids de menigte of grote vandegarniToenende Take 
fulks vereyTchte , als wanneer de Telve daer in verften 
Tullen na gelegentheid van de Take, en Tullen dan dien 
volgende de Toldaten hen reguleren, en de Magiftraet 
daerinobedieren. 

Word ook expreflelijk verftaen, dat aen gene bur¬ 
gers of inwoonders, die hun vervordert Touden heb¬ 
ben contrarie d'Ordonnantie en Placcaten onder eeni¬ 
ge compagnie, 'tzy te paerde of te voet, te doen in- 
fchrijvén, 'èenige logijs-gelden fullen mogen betaelt 
worden. 

Dat ook alle ruy ters en knechten, die onder vercier- 
de pretexten van paspoorten of andere permiflie met 
hunne vanen en compagnien niet vertrekken, fü'Hen ge¬ 
houden zijn alle behoorlijke tocht en wacht , en alle 
burgers laften onderworpen te zijn, Tonder dat fy ook 
hun binnen een naeft komende jare Tullen mogen bin¬ 
nen de Telve ftad begeven in dienfte, of ookgagie of 
logijs-gelden genieten, daer toe aen de Capiteynen en 
Monfter-Heeren Tal worden interdi&ie gedaen by de 
Magiftraet en Officieren van de logijs-gelden, op dat 
de Telve voorders niet en worden geënrolleert noch ge- 
monftert. 

En als eenig ruy ter of foldaetaengenomenofgecaf- 
feert word, Tullen de Ritmeefters en Capiteynen of 
Schrijvers ’t Telve den Officiers van de logijs-gelden ge¬ 
houden zijn terftont aen te dienen, en dien f annomi- 
neren en fpeeificeren. 

Item , Tal geen ruyter of Toldaet van logijs mogen 
veranderen, dan’teynde de maend, en metkennifle 
en voor-wete der voorfz Officiers van de logijs-gelden, 
op verbeurte van hare getaxeerde logijs-geld. 

Infgelijks Tullen de gêne die de Toldaten logeren, nie- 
mant mogen ontfangen Tonder wete en confent van de 
voorTz Officiers, en ook To wanneer eenige üyt haer 
logijs tcheyden, ’t Telve den voorTz Officiers mede aen- 
feggen, op poene van in een geheel jaer geen Toldaten 
op logijs-geld te Tullen mogen logeren. 

Item, geen burgers ofgeautorifeerden, fullen eeni¬ 
ge Toldaten mogen ontfangen of innemen, dan ter ex¬ 
piratie van den maend van fijn naefte woonplaetfe, ten 
2y met voor-wete van de Officiers van de logijs-gelden. 

En To eenig burger of geautorifeerde eenige fraude 
committeerde met meer te pretenderen, eyfehen of 
anderfins, fal verbeurt hebben'100. gulden, en boven 
dien gehouden en vervallen zijn een heel jaer lang te 
moeten Toldaten om niet logeren. 

De Magiftraten van de refpëftive fteden Tullen mo¬ 
gen nomineren eenige Quartier-Meefters, om ten min¬ 
nen alle 14. dagen in hetquartieromtegaen, en per¬ 
tinente lijfte te maken van de Toldaten in hen quartier 
gefeten, en fpecificie te ftellen onder wat Capiteyn Ty 
tniliteren, haren mem, toenaem en bynaem , mitfga- 
ders hen teken of gedaente te expreflèren, en den naem 
vandenhuyfe, huys-heereen kamer. 

Sullen de Telve Quartier-Meefters die opgenome lij - 
fte de Magiftraet terftond overleveren. 

De Telve lijfte by de Magiftraet gevifiteert, gearre- 
fteert, en ordonnantie daer op geëxpedieert zijnde, 
fullen de Quartier-Meefters alle maenden van 31. da¬ 

gen, aen de burgers öf dé geautorifeerde Toldaten dé 
logijs-gelden uytdelen, èn niet aende Toldaten als ge- 
feyd is, mits na hem nemende recepiflè, ’t welk Ty ge¬ 
houden Tullen zijn van de Magiftraet of hare Gecom¬ 
mitteerde met hunne rekeninge over te geven ; over 
welke rekeninge mede Tullen ftaen d’ontfangers van de 
contributien daer defelve Tullenwefen, ofanderedie 
daer toe genomir,eert Tullen worden > dewelke pro ra¬ 

to van ’t getal van de compagnien , tot lafte van de Ge- 
neraliteyt, in conformiteyt van de refolutie, in dato 
den i. Augufti leftledeh , by den Heeren Generale Sta¬ 
ten genomen, boven den tax van de fteden wefende, 
die betalinge Tullen doen. 

Sullen mede de Quartier-Meefters gehouden zijn de 
Magiftraet trouwelijk rapport te doen van alle occur- 
rerende gelégentheid en Twarigheden, daer toe hen 
verleent Tal worden vry acces. 

Ordonnerende allen Gouverneurs, Super-IntendeU- 
ten, Sergeanten, Majors, Ritmeefters, Capiteyns, Pro- 
vooften, Officiers, Ruyteren en Soldaten, die van 
de Magiftraten en haren Officiers in’t volbrengen van 
defen alle behulpfaemheid te bewijfen, en de Telve te 
helpen mainteneren, ftijven en fterken, Tonder te ge¬ 
dogen, dat contrarie van defen eenige verhinderinge» 
belet, of inbreuk gefchiede, of dat den Officiers in het 
omgaen en anderfins, van ’t garnifoen, met woorden of 
Werken verkort, of eenig ongelijk aengedaen worden. 

' Aldus gedaen en gearrefteert by den Rade van State 
den 19. Novembris 159*. geparaphreert F.^lrman 
V1’ Lager ftond aldus: Ter Ordonnantie van den Ra¬ 
de van State der Vereenigde Nederlanden. Onderte¬ 
kent Chr. Hu^gens. 

D€ IBtntcr ban hit jaer 1494. Wfofarftt/ bat *Mfne 

men Dc ftab# gcacftt ban ''Delft niet en bcljoefbc te umter/ 
bijten. Mnno 

>595. W1 ftcbbctt in’t 29. beeft fol 25. berftaeU/ ftoe ?onf;n 
batbé Ejeete Cftarlcö üebtn/ iftccue ban j?a- picrre nan 

mars? / Dberjie ban ’t gefeftut en arttilcrpe ban öe^fl' ^oe-3 
lieren Staten <6cneraêi boo: Detmaerfttm / Hni’o 
i592.bcn3o.gfulpöooögefcljcteniö/ 5ebertb3dften *toefebur. 
tijb geen anbet ojbmartö Dberfte ban’tgcfrijittgeïOo1-^) 
b’upftt io öclueeft ; en alfobe %'creit Staten 
racl goeb bonben/ pemantandeco toeberom fpccia- 
Itjftbaertoe te committeren/ fo bjcrhegionftrépe» 
tcrbanöer <Doe.ö/ Salinen iDfift-^abebaniiijm 
lanb / be toclfte 400. guldens? jaerlijfts? tot traacmcnt 
of toacrtgelD toog / rntüo bat men ftem rallen ttjbcn/ 
aio ftet be heeren Staten goeb bmbenfouben/ ge; 
bnipften fcitöe / in öen ft abc ban ^tate omboden / en 
ftebben ftem acngcfepb / bat be E)cecen Staten o3me? 
racl ban meninge blaren fijn perfoon te gebmpften 
tot v6eneracl ban be artillerpe/ op tractementban 
400. gulbens? ter maenb/ aio toijlen be I^cerc ban Ta? 
merö geftab ftabbe / baer af men ftem ban boe acn in 
bienftftielb/ enfoubeftem bact bancommiffie g'-ge* 
ben toerden. 

m 
ben pince IBiHielm ban Drangien ftcOhen” $S':l 
be ontfangen / fteDitengoebgebonben/ bat tegen fijne tm 
ftomfle tot iBeufiel / ben Curateur ban Ijet fretf- 
ftupsi ban toijlen ben peince ban <Orangren Ijoog- 
fBog.fijnen Baber / ftp peobific fónbe lp aiftifiel ober rm / Z 
malten/ ten hefioebe ban ben boennoembe Bnnf c ban ecni?E wn* 
fijne goeberen/ be fomme ban 10000. gulbcno/ 00 
bat ftp geen ootfacftban mifnoegenfonbeficDben/ eht«m. 
batmenfoube fien toacr fienen fijn Ijunicnrcn frreft= 
ften fouben/ om baer na Ijen te reguleren op alleo’fa 
men ftebinben foube te öefioren. 

&P ftebben ooft goeb aebonben tegen fijne ftomfte 
ftier te lanbe ftem met een mtfiibe te begroeten / in bc* 
fetmamere: 

H Eere, het heeft Ons alle die van herwaerts-over 
een feer aengename tijdinge geweeft, te ver- 

ftaen de verlollinge van u Excellentie uyt fo lange acn r-tji* 
en onverdiende gevangeniftè , en dat om de 00e- ups iïéil» 
de gedachteniften die wy altijd houden Tullen over ƒ 
weldaden en loflijke dienften, die defen Staet heeft a” 

öntfan- fcun. 
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ontfangen van den Heere Princevan Orangien , uwen 
Vader, hoger Memorie; ook mede om de moord die 
gefchied is aen fijn Perfone. Alle’t welke ons doet 
eeuwiglijk te meer wel gonnenen lief hebben alle de 
gene, die de eere hebben van hem eenigfins toe te ho¬ 
ren. En lelfs ten aenfien van uwe Excel 1. die fo erbar¬ 
melijk verlieten heeft inde voorfz gevankenis, niet al¬ 
leenlijk fijn jonkheid, maer ook den beften tijd fijns le¬ 
vens ; ’t welke niet te verdragen ware fonder grote be¬ 
weeglijkheid en medelijden over de voorfz moord , ge¬ 
fchied uy t de felve ongeregeltheid en ongerechtigheid, 
als uwe gevankeniffe. En niet tegenftaende uwe 
Excell. daer in bewefen heeft grote ftanthaftigheid 
en grootmoedigheid , na gelegentheid des tijds en 
eyfch van faken; fo hebben wy te dien aenfien niet 
willen nalaten te congratuleren dele uwe verlefiinge. 
Maer, mijn Heere, alfo wy verwittigt zijn , dat den 
vyand hem vermeet grote faken uyt te rechten met de 
voorfz weldaed van uwer Excell. verloilinge, tot na¬ 
deel van defen Staet; en om dat’et ons foude leet we- 
fen, dat fulks foude veroorfaken eenige veranderin- 
ge van de byfondere afFedtie die wy u dragen, (hoe¬ 
wel wy hebben dat vaft betrouwen , dat uwe Excell. 
niet foude willen dienen tot een inllrument voor den 
Spangiaert, om te helpen ondergraven en afbreken 
het fondament van onfe vry heid, opgebouwt met fo 
groten arbeyd , neerftigheid en wijsheid van de voorfz 
Heere Prince van Orangien uwen vader, en om de 
vorderinge van ’t welke hy fo deerlijk vermoort is ge- 
weeft:; en by fuiken middel verdonkeren de aldereer- 
weerdigfte memorie, die hem daer over eeuwiglijk 
moet toegefchreven worden) fo hebben wy met 
eenen wege wel willen bidden, of het geviele, dat 
uwe Excell. begeerte krege van herwaerts over te ko¬ 
men , dat het hem mochte gelieven te verbeyden en 
fchorfen fijn reyfetoteen beter gelegentheid en ander 
tijd, bequamer en aengenamer; waer van wy fullen 
mogen verwittigen uwe Excell. en hem toefchikken 
behoorlijke verfekeringe tot dien eynde, volgendede 
ordre die wy geflelt hebben langs alle onfe frontieren, 
niet vermogen eenige perfonagie in defe onfe Verenig- 
de Nederlanden in te komen, fonder onfe pafpoort. 
En ons verlekerende, dat uwe Excell. fal hem dit ad- 
vertiflèment wel laten bevallen, fullen wy defen eyn- 
den, God den Schepper biddende te verlenen u, mijn 
Heere, in volkomen gefontheid een langengelukfa- 
ligleven. Uyt’sGravenhageden u. Decembris 159*. 
Ondertekent, van uwe Excell. wel-gunftige vrien¬ 
den , de Staten Generael der Vereenigde Nederlan¬ 
den. Ter Ordonnantie der felve Staten. Ondertekent 
C. Aerfois. 

«Defen Bncf t$ hen boo?f3 £)ccvc $2tncc / noch op 
fijne vepfe yijnbe/ gdebett/ bic Ijpbaecna uptjUuc 
fenburg beanttuoöJb beeft / niet fonöec benniffe/ en 
boo2toeten ban ben €rt5-%rtogc/ fo men meent/ 
fijne ambJ002öenöebJaö lunöentie albuö ? 

SJnttoocua 
öeö j0:itv 
ten Dan 
•©cangirn 
op ee 

nen be.Stfla 
ten «tfene# 
tael. 

MYn Heeren, ik bedanke u L. feer hertelijk van het 
contentement, ’t welke gylieden hebt over mijn 

vryheid, en voor de goede gedachtenis die gylieden by 
uwe brieven my bewijft. En hoewel my tot noch toe 
niet en is toegelaten geweeft u L. te verwittigen de 
goede genegentheid, die ik altijds tot uwaerts gehad 
hebbe, (die oyt wel verdiend heeft alle vriendfehap 
en goedwilligheid, die gylieden met uL brieven my 
tekennen geeft) fo is’t dat ik nu hope met defe goede 
oorfake van mijne verloilinge, die uL. dadelijk te be- 
wijfen fodanige, en fo wel tot u L. genoegen , pro¬ 
fijt en gevoeglijkheid, dat gylieden geen ooriaken heb¬ 
ben fult van u L. te beklagen, of daer over t’onvreden 
te wefen. En als het daer toe gekomen fal wefen, u L. 
te mogenbewijfen de grote begeerte van uL. tedie- 
nen (als die anders nietenfoekeindefewerelt, dan te 
fien fijn bedroeft Vaderland herftelt in fijn ouden voor- 
fpoed) fo fal ik niet voornemen, ten ware met uL- 
goeden willeen groot contentement: En ik verhopein 
God, dat nimmermeer van u, mijn Heeren, gewey- 
gert fal worden een dienft , die nergens toe ftrekt, dan 
tot een goede uy tkomfte van fo veel ellenden en mife- 
rien, entoteenbeginfel vanrufte, en generael profijt 

van alle defe landen, ’twelk God wil laten gedyen 
tot fijnen meeften dienfte, enu, mijn Heeren, geven 
het voltrekken van alle uwe goede begeerten, my feer 
dienftelijk bevelende in uwe goede gratie. Uyt Lut- 
fenburgden eerften February 1596. Onderfchreven , 
uwen welgonftigen vriend, Philips GuiUaume dtNaf- 
fau. 

’tOpfchrift was, 

Aen mijn Heeren, mijn Heeren de Staten Gene¬ 
rael der Vereenigde Nederlanden. 

‘ -.-U Jl. j JJ 1 

B Y VO EGSE L. 'r' 

fjebben goebgebonden eec b)n bcflupten/ fjfet' (Foi. 125.1- 
bp noc|j te boegen de commiffte/ bic bc F^cecen ^ta- 
ten «(generael in befen jace hebben geecpedtecrtopde 
%cre <©2abe ïDtlljelm EobebJtcïj ban kaffan / etc, 
«goubenteur ban ©nefland/ nopende bet <6oubeu 
nement en Capttepnfcbap «generael ban bet ^tad en 
«Dmlanden ban doeningen / lupbende als bolgt: 

DE Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, «CömfWfTfe 
allen den genen die defe tegenwoordige fullen fien toi? ®e 

oh horen lefen, Saluy t. Doen te weten, alfo de Staten J’entcan 
van Stad en Omlanden van Groeningen, nadereduétie op «Sjaef 
van de felve ftad Groeningen, tot Gouverneur en Ca- 
piteyn Generael over de ielve Provintie verkoren en 
genom ineert hebbende den wel-geboren Heere Wil- «Boutiecne* 
helm Lodewich, Grave tot Naffau, Stadhouder en Ca-tr,eiu fan 
piteyn Generael van Vriefland, door hareGedeputeer- 
den in onfe vergaderinge geconfenteert en bewilligt ©tnlaiii 
hebben, dat wy fijner L.daer toe behoorlijke com-öen. 
miilïe fouden doen depefcheren. So ift, dat wy cm de 
goede kennifle, die wy hebben van den voorfz Heere 
Grave, en van fijne getrouwigheid, kloekheid, dap¬ 
perheid en goede ervarenthéid, onsgehelijk vertrou¬ 
wende lijner wijsheid en vromigheid, hebben den 
wel-gemelten Heere Wilhelm Lodewich, Grave tot 
Nafiau, verordineert, geftelt en gecommitteert, ver¬ 
ordineren , Hellenen committeren by defen, tot Gou¬ 
verneur en Capiteyn Generael over de voorfz Provintie 
der Stad en Omlanden van Groeningen, en over den 
krijgsvolkein de felve Provintie zijnde,en’t gene’t wel¬ 
ke namaels aldaer noch fal komen, en mogen gefonden 
werden ; hem gevende volkomen macht, autoriteyt en 
fonderlinge bevel, om ’t voorfz Gouvernement en Ca- 
piteynfchap Generael voortaen te houden, exerceren 
en bedienen ; de felve Provintie en goede ingefetenen 
van dien, tebefchutten en befchermen van alle force, 
kracht, overdaed en geweld; goede en ernftige toe- 
ficht te nemen tegensalle vergaderinge vanruyteren, 
knechten, krijgsvolk of anderen, die in de Provintie 
fouden willen komen, om eenigen oploop, invalieof 
aenfiag te doen. En tot dien eynde, rotbewaerniflêen 
verlekertheid van de ftad, huylèn, lloten en fterkten 
daer in gelegen, goede wacht te doen houden by dage 
enbynachte, en daer toe bedwingen allen den genen 
die’t behoren fal, na gelegentheid van tijde, goede 
regel en krijgs-difcipline onder den krijgsvolke aldaer 
te houden en doen houden, en by den felven te doen 
onderhouden de ordonnantiën en inftruélien, op ’t Huk 
van den krijgshandel gemaekt, of als noch te maken. 
En dienvolgende niét te gedogen, dat den ingefetenen 
van de voorfz Provintie, het zy binnen de Heden, of 
ten platten lande, eenig hinder, moey ten, geweld of 
overlaflby den krijgsvolke, ten dienfte van den lande 
wefende, gefchiede. Alle neerftigheid aen te wenden, 
ten eynde de Heden en fterkten van de voorfz Provin¬ 
tie, infonderheid de frontierplaetlen, behoorlijk met 
proviande en amunitie van oorloge verfien, en de for¬ 
tificatiën der fel ver ge vordert mogen werden ; en 
voorts generalijk in de regeringe van de Stad en Om¬ 
landen van Groeningen, en der felvertoebehoren, te 
doen alle’t gene een goed en getrouw Gouverneur en 
Capiteyn Generael van de felve Provintie fchuldigis, 
en behoort te doen. Mits dat den wel-gemelden Hee¬ 
re Grave tallen tijden in voorvallende laken met ons, 
en den Rade van State fal houden goede correfponden- 
tie, om des te gevoegelijker op alle ’t gene ’t welvaren 
van den felven lande fal mogen aengaen, te verfien. 
En dit alles tot de eeren, rechten , preërainentien, 

vry- 
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vryheden, tra&ementen, vervallen en profijten, daer 
toe ftaende en behorende. Waer op, en van hem wel 
en getrouwelijk hier in tequijten, den voorfz Heere 
Grave fchuldïg en gehouden word, den behoorlijken 
eed te doen, aenons, en de voorfz Staten van Stad en 
Omlanden van Groeningen. Veffoeken daerom de ge¬ 
mene Staten van de Stad en Omlanden van Groeningen 
voorfz, ontbieden ampts-halven, ordonneren en be¬ 
velen allen Overften, Colonellen, Ritmeefteren, Hop- 
luyden, Bevel hebberen , ruyteren en knechten, en 
andere krijgsluyden, die daer tegenwoordig zijn, of 
namaels fulien mogen komen. Ook vorder allen en een 
y egelijk dien dit eeniglins aengaen fal, binnen de voorfz 
Stad en Omlanden van Groeningen, dat fy den voorfz 
Heere Grave voortaen kennen en houden als Gouver- 

men Oodjuc Dat Den Cardinael met beeï mciibolbo 
,§pangtacrden cn ^taliën nfquam/ Dat fulbogeen 
teben toad ban b:ede mede te hengen/ cn fep Den/ 
gelijbden%rtog ban ‘lerfcbotgcfepd Dabde ban fii* 
nen toóedec €rncftud/ ald bP ded felfö cfftgie eefft 
facl) in ’t barna,ö gecomerfept: <©efc/ fcpDe Ijp/fp^ccbt 
ons ban Den btedc aen met Den monde; macc bet* 
toont onö toat bet bette cn De banden menen, ’t £5e* 
meettboib ban De ©eréentgde Nederlanden baöDcn 
oob goede ïjoop op bem / Bpfonfcer De boopïupden Die 
op^pannien banDelDen/ om datmenfepde/ Dat De 
llionmb op fijn beef oeb/ en Doo? fjjntnterceflïcen be* 
gecitc/ alle De Nederlandfe fctoP >n en goederen ont* 
dagen badbc upt den aouefte / en ooh te Voege getoaeIjt 
badde/ dat den ©unce ban (órangien/ na fo lange 

neurenCapiteyn Generael van defelve Provintie, en jat'Cn gcbanheUlffe/ til b,2pbetd gcftdt Voa.Ö/ fO dat 
over fulks fijner L. alle behoorlijke reverentie doen en 
bewijlen, obedierenen gehoorfamen,fo den felven toe- 
ftaet en behoort. Want wy fulks ten dienfte van den 
lande hebben bevonden te behoren. Des ten oirkqnde 
hebben wy defen doen zegelen met ónfen Contre- 
Zegel, en by onfen Griffier doen ondertekenen. Ge¬ 
geven m’sGravenhage denii. Juny Anno 159;. On- 
itond. Ter ordonnantie van de Mogende Heeren Sta¬ 
ten Generael. En was ondertekent C. Aerfen. 

B E S L Ü Y T. 

Hger mede bullen top ban Dit jaer 1*9*. een 
epnDe matten/ en ondberepdenbolderDenabol* 

gendc jaren te befcbnjben / en beften of De üomftc ban 
Den €rt5-©crtoge Klbcmio ons’ meerder toedc meDe 
toengen fal / alé De bomde ban fijnen goeder Crtteft 
neDaen beeft / en of bP Daer toe ampdDet commtffte 
ban Den foontnb ban ^pangien meDe toengen fal/ 
aïd fijnen tooedcr Daer men fo groot ban nptgaf. ^De 
©tobintien aen De 3ijde Deö &oninbd ban ^pangien 
baDDen grote bope op bem/ Datfe Deur bemfouDen 
tot tufte cn toeDebomen/ meenDen bP toadeengee* 
ftelijbman/ foude debIoedftxgttngebpand3ijtt: <i>e 
üontnb ban ^pangten toad 00b tot fo bogen ouder* 
öomgeliomen/ dat bP d’ooaloge moede toefen foude / 
cn fijnen ^onegaerne een geruft rijft foeben achter te 
laten/ geltjb gemeenlijb die ©üncen doen/ detodfie 
alle bare tijd in oodogen en andere te qudlen / doo?ge* 
toacbt hebbende / epndehjb de tufte sijn foebendc/ om 
bare nabomeltngen te bebeftigen; andere meenden 

elft bedaagde na fijn bomfte’; macr De regeerders 
ban De landen/ Die aen bet roer ban’tftftipfaten/ fa* 
gen De fabe Dieper in / cri baDDen toepntg bope om dcot 
bem tot eenen oprechten toede te fulien bomen. <©an 
Den tijd fal d’ttptbomfte Daer ban openbaren/ cnbe* 
ftttpten obcrfulbd Dit boeb met Defe beerfen ; 

Die op eten vrede macht, moet nochtans niet verfuymen 
Den oorlog : anderfins, de vyand op fijn luymen 

Sich houdend1, onvoorfuns brengt dikrriaels fuiken fag 

Die nimmer wederom gerepareert fijn mach. 

hiermede fulien top Den goedertieren 3lefer<0oDe 
bebelen / berbopende met <©odd Ijulpe / fo tb bebtnde 
Dat 8 £. Defe fo aengcnaem 31511 fulien aio De boot* 
gaenDcgetoecft hebben/ ü£. bier nanoclgberderte 
Dienen / met bet berhad ban De nabolgende gefdjtede* 
niffe; miDDelertyd toillen top a€. alffamen ber* 
foeben / Dat De gene / Die eenige autentijhe ftubben/ tot 
bebeftiginge ban Dien Dienende / onder ben mogen 
hebben/ dat bet ben beliebe de feïbe/ tot liefde ban 
bet ©aderland en den nabonteltngen / mp mede te de* 
ïen / om te beter dtttoecb te continueren; toantal* 
boetoel tb bier bele bebbe / fo tffer noch altemet dat tb 
nietbebbe/ en toil bet felbe met alledanbbaerbetd/, 
namünbcrmogen/berfcbuliïcn. ©ale. 

U E. Alderdienftfchuldigfte en bereide 

PuriR Bor Christiae^s^® 

Eynde van ’ttwe en dertigfte Boek, 
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VERVOLG 

Van de 

NEDERLANDSE 

OORLOGEN, 
Beroerten ed Borgerlijke oneenighe- 

den, zedert dekomfte van den Cardinael AU 
bertus van Ooftenrijk, tot den (lag van Vlaenderen, en den 

t aeiikleven van dien» 

fiefchreven door 

PlETER B Ö R ChRISTIAENSZ. 

Vijfde ‘Deel. 
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Aen de Groot-Mogende HEEREN, 

ijn Heeren, de Staten van Holland en Weft» 
Vriefland, en der felver Heeren Gecommitteerde Raden. 

MITSGADERS 

Aen de Groot-Mogende HEEREN, 

Mijn Heeren, de Staten van Utrecht, en der fel- 
ver Heeren ordinaris Gedeputeerde. 

E N 

De Edele, Erentfefte, Achtbare, Wijfe en feer 
Voorfienige Heeren, mijn Heeren, de Magiftraten, Vroed- 

fchappen en Regeerders der ftad Utrecht 

Mijne gebiedende HE E (ftjE Ei. 

Groot-Mogende Edele HEEREN, na prefentatic van «rijnen ootmoediger! 
en fchuldigen dienft. 

Si pjtfrntccr u <Otoot-Jtogcnbe €ö. nu tocöet* 
om bp befcn bet ©ed'/ of fcftc ftub/ bant berbolgban 
mijne üefcb^jbmge bcr $cberïanbfe gefcbiebenifien / boo&cbaU 
ïcn en sefcïjiet 3ebcrt be bcob ban bc €«3-ï^ertog <Êrncftusi 
ban #oftenrijb / etc. <0oubcrncur ban be §&|obtntitn / onbcc 
’t gcbicb ban ben ïiontnb ban ^pangtcn $brttp£ bc ttoebc ban 
bten name; baer in ib beraadt bebbe/ aUtgene sebertbc bont* 
fte ban ben <Tarbmael3blbertUs?/ <£rt3-ï|crtog ban <£>ofrcnri)b/ 
<0ouberneur en Capitepn <0encracï berboo^ ^obintien/ in 
pïactfe fijrtg tyoeber0/ bp ben ïiontnb gecommitteert/ gefebieti 

cn bcojgcbaïïcn ig tot ben flag ban ©lacnbcrcn/ ontrent ISicupoo^t/ en tuat btc£ aeiu 
bïccft / tnrïup& bJdb berïjael men bebinben faï / bat be boo?f3 ïioninb pbtüp£ / 
in fijn ïeben getracljt bebbenbe/ $ebert bp upt befe Sanbcn bertrohben is?/ met alle fijn 
upterftc mgebt/ bermogen en vigeur/ onbet ben bebmanteï ban ben pber bic bp bab^ 
be / om bc Öoomfc Siïcïigic boo? te ftaen en te berb^epben / niet alleen be a^ereenigbe 
^ebedanben / bic bet ^paenfe job ban bate baïfcn gctoo?pcn bobden / en na ïange en 
rijpe bdiöcratic / bp een openbacr gMaccact ban <£bict (in bate ben 26,3(11119 1581. tn 
mijn fcfticnbe bocb folio 35. berfo geinfercert) en om bc rebenen baerin in’t lange ber- 
badt / men bcrbïaert beeft ben ïioninb ban ^pangten boo?f3 ipfo jure herballen te toe* 
fen ban be (Dbcrïjetb cn becrfcbdppöe ban be boo^fs ijlcberïanbcn / en berbieb fijnen 
name en 5cgd tn bc boojf3 Sanben meer te gebjupben : -JDerblarenbe 00b alle Officie* 
ren/ ^ufltctcr^ cn fmaïïe Deeren/ en alle anbere 3Ingefetcnen ber boo?f3 ïanben/ ban 
boe af ontflagen te toefen ban ben eebe en geljoojfaemïjeib / bic fp ben ïioninb / aï£ 
ïj^eerc ban befe Eanben getoeeft ïjebbenbc/ cenigfins? geïjouben mochten toefen/ toe* 
betont onbet fijne maebt en beerfebappije te bjengen / en baer en-boben onber ’t fdbe 
bebfeï te obertudbigen be ïionmbrijbcn ban SDjanhrtjb/ Cngdanö/ en confcquentdijb 
ïjem 00b fubjcct te rnaben alle anbere naburige ïïomnbnjhcn / &anbcn en ï^eerfdjap* 
pijen t «jBaer dctoijïe bP nu aï tot groten cn bogen ouberbom gebomnt btas?/ en bat 
f)P bemerbte / bat bp tot fijn boogtenten niet foube bonnen geraben / Ijccft bp fieb 
bepng/ bat bP afgeleid bebbenbel alle .bitterljcio en tprannpe/ fijnen fonc een geruft 
3ltijbe toiïbc achterlaten / fgeïpb gemecnlpb be ïiomngcn fdjijnen te loiïïcn boen/ als? 
fp niet meer bermogen 5) en om bat men ’t fdbe te beter geloof geben foube/ beeft bP 
fijne oubftc boebter be infante 3lfabdïa Clara ^ugenta / baer rnebc bp fijne prrfona* 
git lange gefpedt babbe/ biebenbe bte aen ten boutudijbc te geben / ben genen bic men 
tot ïiontnb ban &?anbrtjb/ tn plaetfe ban Denrib bc 1 v. bie men als? ren better bet* 
ïiïacrbc be brone niet te mogen aenbacrberi/ foube bjtlïcn bcrbtrfcn / bet mare ben 
boo^noemben <Êrt5-ï^crtog «^rnefïus? / of ben jongen hertog ban cs3upfe / bic doo? 
ïafïc bes? ïioninbs? ban ^pangten baer toe toaren boo^geflagcn. jDaer afó bit niet 
bstïbe gdubben/ fa beeft bp fijn boojf3 boebter ben boojnoemben Cavbinad $Hbcrrud 
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een poumdijft gegcbftt/ en met bc fdbc bc jjkbedanben/ bic pp bacr mtbc tot een 
knpD-gtfte geeft en tranfpojtecrt / op feftcre frerfte en gcdaufuïcerbc eonbmcn/ boer pp 
blijk/ Dat fijn meningc niet map/ om befflbc ban ^pangten te ffftepbeii; mant colt 
bc btnbercn / Die npt Dit poumdijft fouben booromen / acn Den ïtontnft ban ^ipan* 
gten fonben moeten ftutoélijften/ intmcrp fouDen fouDcr öcffdfp confent niet mogen pu- 
mcltjftcn : <Ooft bat Den Catöinad €ct5-ï3ertcge foubemoeten eeö boen/ om be fleem* 
fc fldtgic alleen te onberpouben / en bn fijne ODnDcrDancn te boen onbcrftoitDcn / cu 
anbeve eonbitien in ’t boojf5 'Orronfpajt begrepen/ gdpft in mijn booffs bijf m Dertig* 
ffc boeit fol. 32. te ïefen tp : ïï>dft €ranfpojt pp bp ben $?ince fijnen fonc Ijeeft boen 
appiobcrcit en tntificren ; en baer-en-boben keft Pp ben fb^tnee $pti(tpp iSüfcm / 
aP^iïicc ban «Drangten/ <©?abc ban 23uren/ ete^ oublie fone ban ïoffftftcr gcbaeljten 
ben booJïudjtigen fb?int£ IBtlpdm/ $2tncc ban kransten/ bic pp boo? ben leerton 
ban 3£!ba/ tegen be $'cbiïegtcn ban ben lanbc / en ©ertogbom ban 23 jabaiiö / en 
bc tlmucrfïtept ban Scttbcn / upt ben Sanbc itt ^pangteh pabbe boen boeren / al* 
maer befdbc 28. jaren lang gehangen map geljoubcn/ b:p gelaten en tint fijne geban* 
fteniffe ontffagen / bcmdftc met ben boomoemben €rt5-ï^ertog aïptcc in ^eberïants 
geftomen tp* ï£ecft ooft boeg <0efanren / fo ban ben ïtcpfercnbeflijjc-IÊ>o:ffen/ alp ban 
bc ftomngcn ban $oïcn en ^Denemarken / gcfocïjt bc Staten ban be akreemgbc $c* 
berïanben in flapc te imegen / aenüiebeubc ben feïbcn ben b^ebe: 4iBaer öcfdbc pebben* 
bc tot bcrfcpepDen tepfen bebonben/ bat/ alp bc bpanben ban bjebe panbden miïöen/ 
’t fclbc aïtijb geftteftt Ijeeft tot acptetbecï ban ’t 3tanb / fo pebben fp gercfoïbccrt na 
befen bebpcgftjften foeten fang niet meer te ïupffercn/ bc oorloge ïteber te continueren/ 
caban <ï3oD een goebe uptftomffe te bermaepten / ban pen feïfp al bjtllenp in ’t ber* 
berben te merpen* 3?c bpanöen ffcnbc en berfïaenbe befe ba|ic refoïutte/ pebben ooft 
bp ben ïioninft ban &?an(trijft en bc ïiomnginnc ban €ngelanb/ fa boo^ <ö5cfantcn 
ban ben ïioninft ban polen / alp ban ben ïtontnft ban ©enemarften/ ccnffeïijft ara* 
geponben om bjebe/ menenbe fa fp ban bcfeïbc ben b?cbe ftonben berftrpgen / cnbatbc 
peöerïanben ban ban pare bonbgenoten bcrlaten fottbe toefen / fp aïfban bcfelbe Itcpte* 
ïtjft oberbaïïcn fottbe / of gehangen mojbcn om b^ebe te moeten maften : €11 fjoctocï 
bc ïtontnft ban IDjanftrpft be peevett Staten <0eitcraeï / booj fijnen ^mbaffabcur bc 
ï^eere ban 25ufanbaï/ pa^oe boen bcrftïatcn/ bat pcm fo fcljone p^efentatie ban b?e* 
be merbe nengeboben/ bat pp bie fottbe genootfaeftt tbefen acn te nemen/ of bat pp 
aitberp tnojï toeten / toaer mebc men pent fottbe totïïen te puïpe ftomen. 5Dc ïtontu* 
gtnnc ban €ngclanb en be ï^eeren Staten <ö5eneraeï bit berlracnbe / $tjtt gerefoïbeeit 
getoeeft / om <Oefantcn acn ben ïtontnft ban ©janftrpft te fenben / en pem te berfoe* 
fteit/ bat pp met pcnïupben in be oorlog tonttnueren toiïbe/ boïgcnbe ’t berponb bntfp 
niet ben anberen pabben opgcrcept; en tp aïbaer ban toegen bc ïtontngtnne gefonben / 
paren 5CmDa|Tabeur ben ï^eere ïiobert Cetpl/ en ben pcere 3tmbatTabeur3?opanafêtI* 
ftepiütbber/ bic albacr tn ^anftnjft/ onlanftp na fpti aenftomfïc/ gc(ïo?bcn ipj en 
ban luegen bc Staten <©cncraeï ?tjn aïbaer gefonben/ bc pecrc ^ufïinup ban pajfatt/ 
QCbmiracï ban ^elanb/ en bc ©eere 3|optm ban aDïbenbarnebeïb / Üaeb en 5übboraet 
ban ben Ifanbe ban fóolïanb / betoeïfte met ben ïtontnft en ooft met fpnen ïtabe in be* 
fotgne getrebett $pnbc/ en feftere liberale offeren aen ben ïtontnft gebaen pebbenbe/ en 
pem berforpt/ bat pp in De ooffogc met penlupbeit continueren fottbe* tDaer op beïto* 
ntnft en ooft fijnen Éaeb berftïaerben / batfe aïïep pabben obcvbocgen / en bebonben / 
batfc fottben genootfaeftt ^ptt met ben ïioninft ban jëpangien en bc €rt5 hertogen ban 
b:ebctepanbcïcn en te aceojberen / boo? btenbeïtontnft ban ^pangittt pembebe acnbic* 
benbereffitutie ban fecr beeï fferftc ^teben en 5fojtreffcn / bic pp booj ben bjebe/ ett 
fonber bïocbffofttngc / ftonbc beftomen / en bat be pjefentatten / fo bp be ïtoninginns 
alp bp De Seeren graten <0encracï/ pen pcm gebaen / niet fuffifant genoeg maren/ 
omtn lange jaren te beftomen/ alp pem ban ioegen ben ïtontnft ban ^pangirn aenge* 
boben mtrbe/ bat bacrom be ïtontnft en fijnen ÉaDe geftnt en gerefoïbeeit maren/ met 
bc kebc-ftnnbdtngc boojt te gaett; boep bp aïbten bc ïtomngttme ban <€ngdanbgeftnt 
mare mebc met ben ïtontnft ban ^pangten en b’€rt5-ï^citogc te panbden / be ïioninft 
milbe bc panbdtnge notp md een maenb of langer uptffdlen / om ban gdtjftdijft tot 
punnen ircefïen oo^baer te panbden: «Cninbien be ipeeren Staten Weiterad tnebcmiï* 
ben panbden/ en in ben bjebebegrepen$pn/ Datbepbeïtontnft enïicntnginnc/ boojpen* 
lieben md goebe en rcbdpfte conbttien foube ftonnen behingen / baer op fp pact meberoin on* 
ber bc gepoojfaempctb ban ben ïtontnft ban ^pangten foube begeben. ^en €ngrifen 3ïm* 
üaffaöeur nam pier op fijn bebenften j ban bcJScDerïanbfc csBcfanten berftïaerben / batfuïftp 
bp bc ïjecren Staten <0enerad niet raebfaem gebonben foube tuojben; maer fcer fcpabcïtjft 
boo^ bén ff aet ban be ^ereentgbe l^cberïanbcn / bte nu aï Dtftmtlp beproeft pabben / bat pet 
booj paren ff aet fecr bcfmacrlpft map / ben ïtontnft of D’dSrtr ïjmogen booj pacr fonberatn 
te erftennen; batfc ooft niet ftonben gdoben / bat pare ^a je ff epten b jcöe gcmacftf pefaben* 
bc / ïtcptdöft pacr te gebaïïe / meberorn in b’ooff oge foube ftomen / al mctöcn (j; ff poon ban 
ben ïtontnft ban ^pangten en b’oBrtf hertogen berbjttftt en bcrongdpftt / bpfonöcr alp ffi 
bemtbbcïcnbanfcpepen/ ooffogp-ïupben en alle amunttte ban ooffogen/ bic fpnunotft 
?n panben pabben/ quijt maren/ en ben ïioninft ban ^pangten/ alp paren fouberam/ 
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obergcïcbm fouben bebben 5 batfe baetom in allen gcbaïïe ïieber brilden in banden fjonben/ 
’t gene fii noeïj babben / en ban <£5od een gocöe unthomftc brilden bertuaebten / ban Ijaer fel* 
ben al bullen^ in een gebriffe en geljeïc fekerc mijne obcrgcbcn5 in boegen bat ooit be 
boo?f5 b:cde-ljanddinfl;e/ tuffelien &pangirn en DjanftrijU / Ijaren boojtganlt gekregen 
beeft/ fonder bat bc graten vöcncrflfïdacrmbcgtTpcnspngebJcefï/ of bacr minfuUicr 
boegen begrepen begeerben te vuefen/ bcrluacbicnbc een goede uptHomfic ban <©od 2M- 
macljtig/ bieb genabigc ljulpc en bpfïnndfptotbcrfcbepdcntpöcn onberbonben Rebben/ 
gclijïibjp/ met <£5odcp buïpe/ bo^berb betonen fuïïcn in de naboïgende boeken / bie inp 
Ijopcn te brengen tot bet €raetact ban ben tbjacïf jarigen €rcbi£ / gefloten ben negenben 
3Up?iïi£ 1609. tuficïjende JiBajcfiept bc£ 3$onink£ ban ^pangien en d’€rt5-ï9ertogen aeit 
d’ccnespde/cn be poog-JlBogendc l^ecren Staten ban bc JJcrcenigdc pjobintien acn d’aiv= 
ber sijöc / doo? intcrccffir en tuflc&e n-fpjeben ban bc peeren 3Hmbaffadeur£ ban be ïiontit? 
gen ban Bjanknjk en a3joot-23?etagmen: 31» bjcïk Cractaet bc boo?f3 &onink ban ^pan* 
gienenb’aBrts-föcrtogcnberïiïacrben/ met bc boo*f3 Staten ber 35erccnigdc p^obintien 
re banbeïen/ aï£ befcïbe houdende boo?b:pe Staten/ p;jobinticn en Handen/ op debiel- 
bc fp niet pretendeerden / gdplt fp Op berfdjepben Afeten al te boren 00b bcrbïacrt / en befefc 
be erkent hadden : ^anbcboo^f5€rt3 ï^crtogcnljebbencemgcbagcn/ al eer ben boojfj 
tüjaeïf-jarigenCrcbpj geëpndigt b>a$/ baren Canrclter petro pekkio Bibber/ fóeerc 
ban 2&oucljctte / Bacbbanbaren Bade ban £tate/ gefonbeninben^age/ bcrkïarchdc / 
boe bat be boo?f5 <£rt5-&crt0gen/bimnc medelijdende oogen gejlagen hebbende op bc fbia^ 
re en uptter fre ineonbememen / baér in bc Manden bicdcrom foube bomen te berbaïïcn/ boo^ 
befe beranderinge/ cnöaerom niet hadden brillen nalaten in grote confederatie te leggen/ 
be inibbeïen / dfc {ouden bonnen bienen tot bcrljocbingc en afberinge ban bien; font»erïm= 
ge tot bit faïtg booste men bcbiccgt $rjnöe / doo? b»n natuurïijbc genegentbeib tot bjede / en 
beo? bunnen pber en affectie tot bet gemene beflc/ dcbJdke 00b ibaren gebjcefl be principacfc 
fïe motiben / bat bare ïjocgïjcdcn ben babben gerefoïbeert tot bet boo^gcroevöc beftanb / 
aïp> een begmfeï ban be gehele gclncnfcbtc bïuffingc de£ b?and#ban oorloge / baer in fp t’öa- 
ren aenkomfre befe Manden bobben gebonben/ meuenbe bat binnen bentijb deffcïbcnbe* 
(ïand£ / hunne actiën infgcUjftggenoeg babben betupgt / be feberbeib ban bumie goebe tm 
temie; en boo? ben toekomenden tijd en babben hunne hoogheden niet meer ter betten/ aï£ 
te luege te bonnen brengen ïjet meefre beopedban befc Manden / in ’tgencracï/ bebdkcdaet 
in febenen te confiflcren / bat alle partpen en ïeben ban befeïbc Jpcdcrïandcn / tueberom fou^ 
ben bergaberen in een licbaem en onber een booft / ^ijnöc apparent / bat / geïtjbfc booj be 
^toublen toarenin b:eebfame ecmgbcib/ en gcmfïc boo^fpcebigljcib / fpbicinmcerbei; 
fouben bomen te genieten / inbien bc lö^obintien ban befe 5pe ftitn lieten bcrbailligen tot een 
go et/ bequacmenbafïberbjag/ onber OcbcntcnifTe ban benatuurlbbe^mfcu* 3Nt toa^ 
ïjet poinct (fepbe $cbhm£) bat bare öoogbeben Ijem beïajï bobben ubje €b. dBogenbe boo? 
te blagen / en b^ienbeïijb te repjcfenteëen / geacljt Ijcbbenbe bat bun toeftonb / ncffcn£ befeïbc 
boo? alle niciibjc bjebmgcn ban oojïog te boen / ten cpnbcbaer op tucrbe gelet/ en genomen 
een bjucbtbarcrefoïutic / bpbcbjcïbc alle bïoebfrojtinge / cjrceffüjc bdaflingcn en nnbcrecï^ 
ïenben/ ccn£bco:aï moebten bseggenomen en berboeb looien : ornfobacrl^oog-cJiBog. 
op bien boojflag fouben begceren te treben in communicatie ban aceoo^t / fouben ïjacr ^oog^ 
bebenin fuïhcr boegen berflacn tot alle billpbc en rcbeïijbc conbiticn en capmtïaticn / bat be¬ 
feïbc alle co^fabe fouben bebben ban bernoegen ; en niet allccnlpb ftcnbe effecten ban ben 
goeben bjiïlc ban ïjacr ï^oogbeben; maeroob b opreebtigbeiben fmeeritept/ biefpaïtpb 
in goebe confiberatien ïjabben gebab / en tot nocb toe boen bïrjhcn bp be punctuele en Bcïi? 
gieufe onberboubinge ban alle bun banbdinge en beloften/ fo ’t bun fcïbe boïhomeïijk moebt 
toebetroutbjojben j en tuilben ïjare 4lBogcnrbcbcn 00b b)d berfeberen / ban geïpe goebe 
en oprechte intentie ban bc Catljobjbc cJiBajeflept / en bat befeïbc foube boo? goeb bouben / 
alle ’t gene bare ï^oogbeben befen aengaenbc fuïïen brbben getraeteert en bcfloten / etc» 

i^e l^oog-jBógenbe ï^ecren Staten <5encraeï feer bertuonbert sijnta ober befe fecr grote 
onbefcbacmtïjeib / en befcïbe bjcï geëramitteert in ïjare ï^oog-JlBogenbe ©ergaberinge / 
bebben na rppe bdiberatic bacr op bcrhïaert / bat bc l^oogpeib en fcuberainitept ban be 
<fl5cuniccrbe jjJeberïanbcn/ ongetbJijfdt en bupten alle btfputc toa^ bp bare J^oog 4iBogent<= 
beben / en bc fêeercn Staten ban bc refpcctibe $?obinticn / batfe befcïbe aïtijb^ babben Be^ 
ïtgicufdpltcn gemainttneert / tcgcn$ alle bc gene bie befeïbc ccmgfïng baiïben in tbipfeï treft^ 
ben / of baer op pet boopicmen / of befcïbe cenige anbere ^pcen toc-epgcncn; batfe bien 
boïgenbc ooit nopt bebben builen torfïacn eenigc €ractatcn / baer bp befeïbc cenigfmi? in 
tbjpfcï foube getogen mogen toornt / baer af fp erpjeffe bcrhïaringe babben gebaen acn 
benïtcpfer/ ïteur en libufïcn / en anbere potentaten/ mitfgaber^ aen be ï^oog-gemdte 
Crt$-pcrtogenfcïbe/ bat ïjare ^oog jBogcnbc ^taetboo? fouberain/ en’baerHanben 
boojbp&anben/ gcljouben en bebent bjerben / bpbcgrootftejBonarcben / potentaten 
en Bepublphen/bebJcïbe alle in bic qttaïttept met bare Cjoog-JiBog. beïe en berfcïjepben gro^ 
te '^ractatcn en 3üïïiantien bebben gemadu^ ïjcbbenbc’tfeïbe 00b fo berre ftaenbe gebonben/ 
bat bare poog-cmogenbc/ nodj met bc ï^cogfi-gcb. <£rt5-#ertogcn/nocbte met ben ïioninb 
ban ^pangien/ nopt eenig /OTractact bebben bnïïen aengacn/ booten al eer befeïbc ntebe ber- 
bïaert/ en baer ban acte gegeben babben / batfe met bare ïpog-JlBog. tractcetben aï£ met 
b:pe Sanbcn en pjobintien / baer bp fp niet pjctcnbecrben: «Sn bcbJijïc alle bet felbe fo liïacr 
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aïSSdtbagtoaS/ cnboo? alle betoeitïb bekenten notoir/ foquamïjarc ï^oog-^iBog.feer 
b?ccmt booj ’t booifj gcp^ponccrbc ban ben Ijccrc Canccïicr Bekkio / booi-gebcnbe / öat 
!)ct meeffe hooibed ban befe Sanöcn bacnnfoubetocfcngeïëgcn/ Dat alle be $>?obinticn 
tocDcrom fouörn bergaberen in een Isdjaem en onber een hooft / en batfc bacr lieten bertoiï* 
ïigcit tot een goeb / bequacm en baff berbjag / onber bekententfie ban bc natuurlijke pnn* 
cm : €n mbten ïjare Ijloog-jBog. op befen boojffag fouben begeren re treben in commune 
caticUanaccoo?t/ bat D'^rts ^ertegen in fnïkcr boegen fouben berffaen tot billijke enre* 
bcïijkc conbitien/ obetmitS ben fcïbcn boo?-ffag met fonbe bonnen Dienen tot betboe* 
Dingern aftoeringc ban Sc ftoarc enupterffe mconbcmctnen / bacr in beSanbenboojbcii 
oorlog toeberom fouben bonten te herballen / baer toe T gepjoponeerbe febeen boo^geffdt tc 
tooien; macr barbeel eer ’tbpet ban oorlog fonbe ontffeken/ om bat bctfdbcrccbtgink 
tcgen^bebebenbcfoubcramtcpten^oogbdb ber Sanben / bic bate ëocg-jBogentbeben 
tor Dien tijb toe / fo ïoffpen en met fo fmaren oorloge baöben gemaintëneert / en boo^ts ge* 
refoïbeett toarcittotbenuptcrffentoc/ metgoeben bïocb/ te mainteneren; cnbatoohbe 
boojfs ^opofftie toas crroncuS en onbcrbpacgïtjk in baren Ztact/ trebbenbein bifpute be* 
fdbefouberainitept/ tcgcnS bc fonbamenteïc toetten ban befen Ztaer. jBitSaïTtodke 
bare^oog-jBogcnbefoonbertuacbtc/ onrechtmatige en on-natmudijbe g^opoff tic niet 
bonnen toefiaen / ais implicercnbe een onïijbdbk atroeitrpt tegen baren Ztact/ en grote 
sncereboo^aïïebediBmiarcben/ talingen/ potentaten en föcpubïijkcn / bic met befd* 
be als eenen fouberatnen Ztaet babben getraetcert; mqcr nootfakclijk moeten berbïaren / 
gelijk fp beben met bien / bat alle be gene bic bp cenige p^opofttien / ofanbere boegen / bet 
fbubrrain reebt ban befe Hanbcn pogen in bifpute tc trekken / tc impugneren / of enige an* 
bere p:meen toe te epgenen / of pet öatfulkö fntackt / gdjouben ftiïïen tooien boot inba* 
kil / om in cenige Cractatcn bp bare fóoog-jBogenbe gcabmitteert te tooiöcn. 'C tücïk fp 
ben gemdten £>cete pckkto boegben tot anttoooibc / alleenlgk bacr bp boenbe/ bat be ge* 
mdte €rt$ Dcitogen/ upt De mmigbuïbigc klachten bacr gebaen/ en baer op nopt cenige 
fati£factic is geboïgt / feer tod toeten boe bare Boog-jBogcnbe betffacn / bat bet Cractaet 
ban €rcbc Sp Defcïbc en bp ben tatink ban ï^ifpangien / pnnctudijkcn en Xidigieufdijkcn 
fonbe toefen onberbouben. 

^!)itberbadbientmetomu<£5?oot-1||Bogcnbe<^b/tfdbeinbacbtig te maken/ bie fuïkS 
genoeg bekent iS/ als ’t fdbe ten meefrenbed beleeft / ben banbeï geffen / enten beffen tot 
boo.ibccïbanu<S.<@nberfatcn/ meteen manlijke couragie/ Ijdpcn'bdepbrn hebben; 
macr boot be pofferiteptennakomeïmgen/ bteonbekent is/ en niet toeten niet toat grote 
moepte / onuptfpjckcïijkckoffcn / bcrobtngc / fcbenbtngc cn berkraebtigen ban jBaegbcn 
cngebutobebjoiïtoeu/ tnootben cnbloeb bergietinge/ bet bertocrbnt cn berkrijgen ban 
befe berkregen btpïjetb / gekoff beeft/ en boe befdbe berkregen en erkent $rjnbe/ met tipt* 
Dtukkelpke toootben / aïSbatfpopben^taet en gerccbtigbebenbanbicn/ niet en pieten* 
beerben / met toat ïtffrgbebenbefdbe toeberom acngcbocbten ett beffreben too^b s toat ffbo* 
ne cn lieflijke gefangen baer al toerbe gefongen / om be ï^erberS in ff apc te totegen / en ook 
toat b^epgementen / om bcfdbetc berffb?ikkm cn berbacff te maken; toat beloften ban re* 
tompenfen / gdb / Staten cn knipten toerben niet aengeboben / om befe bertoo^ben en 
berkregen gereebtigbeib / booöbttö ^ fouberatnitept toebette onberb^ukken en te bene* 
men. patrom ïjebben be ï^oog-ilBogcnbc Ipeeren Staten Unierad feer tod cn toijff ijk ge* 
Daen / batfc eenS en boo; al / als een ceutoig becrect / ben ï^ttbe ^ekkio boo? anttooo^be 
cn affdjept Rebben gegeben / batfc befdbe ï^oogljeib/ gereebtigbeib en fouberatnitept ber 
lanbeti / tot ben uptterffen toe gerefoïbcert 5nn / met goeb cn bïoeb / te mainteneren / tegen 
alle be gene bie be funbamentde toetten ban befen ^êtaet focken tc impugneren / en 't foube* 
rain Ulecljt ban befen ^taet in bifpute tc trekken/ of eenige anbere toe tc epgenen/ cn 
bat alle be fnïkc mkabtï berkïaert toojben / om in eenige €ractaten bp boer ^oog-dlBogen* 
be gcabmitteert te tooien. Almachtige <t3ob / bie niet tegenffaenbe alle be liffrge p^ac* 
tijken/ getodbige cn ongefunbeerbe aenbaïlen tegen befe boogffe gereebtigbrib / berkregen 
topb^b/ en fouberatnitept / bare ^oog-dlfëogcnbe fegent/ toil befdbe / mttSgaberSftjn <5p 
edientieen utoc <j3;oot-.feogenbc €b. metffjne v0obïükc maebt bacr m fferken en mainte* 
neren / op bat top eenmacï ban bet ^paenfc jokboïkomcntïijkbeb?bt mogen too?ben/ en 
Dat top al tTamcn onbet ber fclbet bcfcbermtngc / in een baffen/ geburtgen en boïkomeit 
bicbc mogen ïeben/ totfijnsnaemsecrcngïorte; 't todkonSi3obtoiïgunncnboojfijnen 
^one onfen £>ecre en Zaligmaker / bie met ben ©aber en bcpliffdi ^ceff / ïseft en regneert 
tnecutoigbcib/ Amen. ^fn Ijacrïem ben / etc. 

U E. verplichte, ootmoedige en onderdanigfte Dienaer 

Piet er Bor Christiaensz. 
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, 
Beroerten, enBorgerlijkeoneenigheden, ge- 

fchiet by tijden van de Regeringe van den Erts-Hertog Albertus 
vanOoftenrijk, Cardinael, Gouverneur en Capiteyn Generael 

over de Nederlandfe Provmtien, ftaende onder het gebied 
van den Konink van Spangien, &c. en Maurits van Naffau, 
geboren Prince van Orangien, &c. Gouverneur en Capi¬ 

teyn Generael van Gelderland, Holland, Zeland, 
Uytrecht, Over-Yffel, Admirael Generael van 

der Zee: mitfgaders Wilhelm Lodewich,Gra- 

ve van Naffau, Gouverneur en Capiteyn 
Generael van Vriefland, Stad en Om¬ 

landen van Groeningen. 

W'aerachtige en Hiftorife befchrijvinge 

Door 

PlETER BOR CHRIS TIAENSZ. 

Het drie en dertigfte Boek* 

Kort inh ouden van het drie en dertigfte "Boek der Nederlandfe Oorlogen. 

Andekomfte van den Cardinael Albertus, Erts-Hertoge van Ooftenrijk, in Ne¬ 
derland. Philips Willem Prince van Orangien, die 2,8. jaren in Spangien gevan¬ 
gen geweefthadde, komt mede in Nederland, in ft gefelfchap van den Cardinael 
Albertus. Monfdragon , Gouverneur van ft kafteel van Antwerpen , geftorven. 
Brantftichtinge tot Bommel. In den Hage komen fekere Gedeputeerde van de ftad 
Embden, vcrfoekende pafpoort van de Heeren Staten Generael om na Braband te 
reyfen, en tot wat eynde. Die van Holland fendeneenige Gedeputeerde aen die 

van Zeland, en tot wat eynde. De Gedeputeerde van Holland fcheyden uyt Zeland , endoenhaer 
rapport. De Grave Philips van Hohenlo komt uyt Duytfland in koopmans klederen wederom in Hol¬ 
land. Staten Ruyteren doen executie met Loot-recht in ft fticht van Ceulen, voor de Gravinne van 
NieuwenaerenMeurs. De Staten Generael ontfangen brieven van haren Agent Calvaert. DeHeerc 
van FoukerollesPropofitie, in Novembri. 1 59$. Briefvan den Konink van Vrankrijk aert mijn Heer 
van Barneveld, Advocaet van den Lande van Holland, van den 13. Januarij 1596. Briefvan den 
Konink van Vrankrijk aen de Heeren Staten Generael. Propofitie van denHeerevanBuzanval, Am- 
bafladeur van den Konink van Vrankrijk, aen de Heeren Staten Generael. De Ruyteren Van Bergen 
op Zoom nemen het markt-fchip van Maeftricht. Geftelteniffe des weders, in Januario, Februario, 
en Martio 1596'. Land-dag totLeeuwaerden. Advertentie nopende de Vrede-handelinge. De Car¬ 
dinael Albertus komt tot Bruflel, enhoehy daer ontfangen werd. Geboorte-dagvanden Cardinael 
Albertus. Ordonnantie des Koninks van Spangien, inftgcvenyandetitulen, fo inftfchrijvcnals in 
ftfpreken. Placcaet, nopende het voeren en dragen van de wapenen, en ufurpatie van de titulen van 
Baenderyen, Ridderfchap en anderfints. Staten Ruyteren plondercn en branden eenige huyfen en 
landen in Lutfenburg. Den Overften Fran^oys Veer werd van deKoninginne in Engeland ontboden. 
Tijdinge van Draek uyt Indien. De Hertog van Maine verfoent hem met den Konink van Vrankrijk. 

De Hertog van Nemours verfoent fich met den felven Konink. Den Raed van Tholoufe werd weder¬ 
om ingeftelt. Handelinge tot Marfilien in Provencen. Bufetus een Rechts-gelecrde fpreekt met Petrus 
Libertas, om Marfilien aen den Konink van Vrankrijk te helpen. Libertas antwoor de, en haer bey- 
der eyndelijk befluyt. Bufetus fpreekt met den Hertog van Guife, Gouverneur van Provencen. Pe¬ 
trus Libertas openbaert fijn voornemen aen fijn vertroude vrienden, en ftelt fijn voornemen in ft werk. 
De Burgemeefter Caffault werd dood geflagen, en de ftad van Marfilien word ten behoeve van den 
Konink van Vrankrijk ingenomen. Land-Grave van Heffen geftorven. Een Bruydegom, Bruyd, 
met Speel-knechten en Speel-meyfgens verdronken. Meefter Peter de Rijke geftorven. De Grave 
George van Solms komt weder in Holland. Vergadcringe van eenigvolk van oorloge in Braband, en 
wat nadenken men daer door hadde. Placcaet van de Staten van Holland, inhoudende fekere Impofi- 
tien tot lafte van die eenige ongefondeerdc Proceffen inftitueren of vervolgen, fo wel ter eerfter, twe- 
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der, dorder, als vordere inftantien. Schryvcn van Charles de Fleraugiere, Gouverneur van Bre¬ 
da, acn den Heere van Oldenbarncveld. Schrijven van Jonkheer Floris van Brederodc , Heerc 
van Kloetingen, Gouverneur van Heufden, acn fijn Excellentie. Graef Willem van Naflau komt 
in den Hage. Breda werd van volk cn nootdruft voorben. Tot Middelburg word eenjefuijt ge¬ 
vangen, die acngcnomen hadde de Koningin van Engeland om te brengen. Den Ambafiadeur Bu- 
fanval krijgt tijdinge van ft veroveren van Marblien. Fran^oys Veer komt nvt Engeland, en doet 
fijn Propoiitie in de Vcrgaderinge van de Heeren Staten Generael. Propofitie van den Ridder Fran- 
^oys Veer aen de Heeren Staten Generael. Schrijven van den Hecre van Caronaen de Staten. De 
Heeren Staten Generael hebben beraminge doen doen wat de 24. oorlogs-fchepen , de Konin¬ 
ginne van Engeland geaccordcert, fouden koften. Antwoorde by den Heeren Staten Generael den 
Overften Fran^oys Veer gegeven. Placcaet op de kortingen van de renten in Holland. Queftie 
tuflehen die van Nimmegen en Gorcum. Die van Nimmegen fchrijven aen denRaedvan de Stad. 
De queftie werd geflift door interceflie van fijne Excellentie. De Ruyteren van Bergen op Zoom en 
Breda flaen een deel Ruyteren van den vyand. Den Ambafiadeur van Engeland doet eenige ope- 
ninge aen de Gedeputeerde van de Heeren Staten Generael, daer mede hy meent dat men haer Maje- 
fteyteenigcontcntementfoudekonnen doen op haer Petitie. Propofitie van den Heere Ambafiadeur 
Bodley aen de Heeren Staten Generael. Antwoorde der Heeren Staten Generael acn den Ambafiadeur 
Bodley gegeven. Die van Vriefland willen een Collegie van Admiraliteyt oprechten. Den Abt van 
Rottum Joachum Ubbena , en de Sindincus van Groeningen gevangen. Den Cardinael doet eenig 
Meel en Lonten in la Ferc brengen. Den Cardinael Albcrtus trekt na Galis om dat te belegeren. Calis 
Word den Cardinael overgegeven. Sijn Excellentie trekt den 11. uyt den Hage na Zeland. Tocht van 
de Staten Ruyteren door Walfch-Braband. Den Heere van Maldere word in Zeland geinftalleert, om 
van wegenfijn Excellentie te reprefenteren den ganfehen Adel Van Zeland. Sijn Excellentie fend eenige 
fchepen met volk na Calis, en volgt felfs. Het kafteel van 'Galis word ftormenderhand ingenomen. 
Placcaet van de Heeren Staten Generael, daer by ordre geftelt word op ft verlenen van depafpoor- 
ten, voor de gene die uyt vyanden Landen komen en derwaerts gaen j Item, tegen de jefuiten, en 
der felver fcholen in de Univerhteyten, ftaende onder de heerfchappye der Spangiaerden, en die in de 
felve hare Promotie genomen hebben, of fullen nemen. Schrijven van den Agent Adriaen Damman, 
aen den Heere van Gldenbarneveld : Andere brief van den Heere Damman, aen den Heere van QE 
denbarneveld. De oorlog-fchepcn tot hulpe vandeKoninginne, worden geëquipeert, en na Enge- 
landigefonden. De Keyfer en eenige Rijks-Vöfften en Steden fchrijven aen de Heeren Staten Genc- 
rael. Antwoorde van de Heeren Staten Generael aen deh Keyfer en Vorften. Miffivevan denKonink 
van Vrankrijk, gefchreven met fijn eygen hand aen dert Heere Advocaet van Holland. En brief van 
denKonink van Vrankrijk, met bjn eygen hand gefchreven, aen den Heere Brienen. Schoon weder. 
Gróten hagel. Ooftehde wórd voorben Van volk, gefchut, en amunitie. Brieven van den Agent 
Caron. Derde zeylagieby Noorden om na de Koninkrijken van Cathay en China. Namen van dege¬ 
ne die op ft fchip van Jacob van Heemskerk van defe reyfe wederom gekomen zijn. Verfcheyden refo- 
lutien van de Staten van Holland. Die van Vlaendcren bieden 1200000. gulden te fourneren, om 
Ooftende te beleggen. Twee vanen Ruyteren van den vyand by dMnfe geflagen. De fteden van Ech- 
tcrnacht in Lutfenburg, van de Statife ingenomen, geplondert, en weder verlaten. Mons deRofne 
wind de kabelen van Guines cn Plumes. Ardres word van den Cardinael Albertus belegert. De voor- 
ftad word met cenen ftorm ingenomen. Uytval der belegerden. JT gefchutword voor Ardres geplant. 
Ardres werd den Cardinael overgegeven. La Fere aen den Konink van Vrankrijk, na feven maenden 
belCgs, overgegeven. Daer na deylt de Cardinael bjn krijgsvolk uyt in de nodigfte plaetfen, enge- 
refolveert zijnde Vrahkrijk voor dit-mael te verlaten, beraet hem wat hy de reft van den Somer tegen 
de Vereenigde Nederlanden wil voornemen , en werden in den Rade van den Cardinael vier aenüagen 
voorgedragen. De Cardinael refolveert Huift aen te taften. Schrijven van de Koninginne van Enge¬ 
land , aen den PIcere van "Warmoftt. De Biflchop en ft Capittel van Colen fenden gefanten aen de 
Heeren Staten Generael, nopende de pretenben van de Gravinne van Meurs. Antwoorde van de Hee¬ 
ren Staten Generael. Nieu krijgs-ordre van den Eerts-Hertoge Albertus Cardinael. Intrede en tTa- 
menkomfte van veel Hollandfe Rethorijk-kamcren binnen Leyden. Refereyn , daer mede die van 
Viaerdingendenhoogftenprijswinnen. Leyden van den regel by de LeydfeRethorijk-kamer op ge¬ 
ftelt. De Staten Generael krijgen tijdinge dat de alliantie tuflehen den Konink van Vrankrijk en En¬ 
geland gemaekt was, en dat de oorloge in Yerland ten eyndc was. Caron fchrijft aen de Heeren Sta¬ 
ten Generael. Den Agent der Heeren Staten Calvart doet rapport aen de Heeren Staten Generael, 
nopende de alliantie gemaekt tuflehen den Konink van Vrankrijk en de Koninginne van Engeland. 
Schrijven van den Admirael Juftinus van Naflau aen bjn Excellentie. Monbeur cPAncel, Secretaris 
van den Konink van Vrankrijk, komt in den Hage. Sijn Excellentie vertrekt uyt den Hage na Zeland. 
Declaratie, waerom de Koninginne van Engeland een Vlote van fchepen ter Zee afveerdigt, tot de¬ 
len be van haer Landfchappen , tegens ft geweld des Koninks van Spangien. Mibbve van den Konink 
van Vrankrijk uyt Abbeville, aen de Heeren Staten Generael. Propofitie by den Heere Buzanval, 
Ambafiadeur van den Konink van Vrankrijk, in de vergaderinge der Heeren Staten Generael ge- 
dacn. Millive van den Plertog van Bouillon , en den Heere van Sancy, aen den Heere Advocaetvan 
ft Land van Holland. Refolutie om een hatelijke Legatie in Engeland te fenden. Eenige van de Staten 
Ruyteren werden gevangen ontrent Maeftricht. Sijn Excellentie van Naflau trekt binnen Ooftende. 
Den vyand trekt met bjn Leger dan hier dan daer, om fijn Excellentie te abuferen. Den Gouverneur 
van Breda Pleraugicre fchrijft aen bjn Excellentie dat den vyand na de Schelde quam, en vreefde voor 
belcgeringc van Breda. Des vyands Ruyterye halen heeften voor Nimmegen. De Staten menende dat 
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den vyand Breda wilde belegeren, fenden daer volk in. Gorcum word ook verfterkt. Sijn Excellentie 
vertrekt na Bergen op Zoom. Den Admiracl Juftinus van Naflau komt met fijn Regimenten uyt Vrank¬ 
rijk. De Graefvan Solms fchrijft aen fijn Excellentie. Den vyand komt na ft Land van Huift toe. De 
Schanfc van de klcyne Rapé word by den vyand ingenomen. Uytval yan ft garnifoen van Huift tegen 
den vyand. Die van de ftad vluchten met defordre na dcftadenMoervaert. Sijn Excellentie komt 
felfs binnen Huift, en ftelt ordre. Den Ambafladeur Buzanval levert Credentie-brieveh van den Ko- 
nink van Vrankrijkover, daer ophy eenPropofitie doetaen de Heeren Staten Generaeh Vorder ver¬ 
had van ft gene voor-viel in de belegeringe van Huift. De Moervaert Schanfe word aen den vyand 
over^elevcrt. Den Cardinael Albertus komt in ft Leger voor Huift. Dagvaert van de Staten van Hol¬ 
land0 Capiteyn Vailland werd by fijn Excellentie gecaffeert. Uitval van die van Huift. Den 
vyand fteekt drie fchepen uyt Huift komende in brand. Ander uytval van die van Huift. De vyand doet 
eenmeaenvallenopftgroot Ravelijn te vergeefs. De Colonel jan Piron in ft hooft gefchoten, doch 
daer van genefen. Daer komen Gedeputeerde van de Heeren Staten Generael hy fijn Excellentie. De 
vyand befchiet het groot Ravelijn. DeHeerevanRofne, Maerfchalk van ft Leger van den Cardinael 
Albertus, wert het hooft af-gefchoten. DeGravevan Varax komt in fijn plaetfe. De vyand het Rave¬ 
lijn ingekregen hebbende , wert'er weder uytgeflagen. Capiteyn Balfour doot gefchoten. Capiteyn 
Don Loys Manriques doot gefchoten. De vyand verovert het Ravelijn. Flauhertigheid onder hee 
krijgsvolk in de ftad Huift. Devyand verbranteenige fchepen met koren, uyt Huift komende. Sijn 
Excellentie fchrijft aen den Grave van Solms. Uytval van dievanHulft. De vyand vult de grachte. 
De ftad werd befchoten en opgeëyfcht, en de antwoorde daer op gegeven. A&e van dekrijgs-raed 
binnen Huift, beroerende ft overgeven der ftad Huift aen den Erts-Hertog Albertus. Artijkulen daer 
op de ftad van Huift aen den Cardinael Albertus is overgelevert. De Grave van Solms fchrijftaen fijn 
Excellentie. De Grave van Solms fent het accoort aen fijn Excellentie. De Cardinael ftelt een Gouver¬ 
neur binnen Huift,en vertrekt na Antwerpen, en voort na Bruflel. De gemutincerde van Tielmont en la 
Capelle werden betaelt. "Waertgelders in Holland aengenomen. De Staten Generael hebben een groot 
ongenoegen van de overgevinge van Huift : 'Willen de naefte plaetlen verfekert hebben. De Grave 
van Solms doet fijn rapport in de Staten Generael, nopende het overgeven van Huift. Juftificatie by 
de Grave van Solms aen de Staten Generael overgegeven, nopende het overgeven van Huift. Die van 
Zeland bedanken den Grave van Solms van fijnen dienft, en feggen hem fijn tra&ement op by Miffive t 
Daer over hy hem beklaegt aen de Staten Generael. De Grave van Solms verklaert de ofrentie van die 
yan Zeland teremitteren, en prefenteert in den dienft van ft Land te continueren. De Heeren Staten 
Generael continueren den Grave van Solms in haren dienft, geven hem nieuwe commiflïe en tra&e- 
ment. Van de reyfe en het fucces van de Vlote van Sirjan Haukes, en Fran$oys Draek in Indien.Placcaet 
van de Heeren Staten Generael, verbiedende te varen op de Havens van Calis, Grevelingen , Duyn- 
kerken, &c. mitfgaders tegen defraütie van de Convoyen en Licenten. De Engelfc Vloot gaet te fche- 
pe na de kufte van Spangien. Arriveren voor de Baye van Cadis, of Calis Malis. Sijn flaeg tegen de 
Spacnfe. Nemen de ftad Cadis Malis in met het kafteel. De Ridder Jan'Winkfelt, gewefen Gouver¬ 
neur van Geertruydenberg, ten tijde als het den Hertog van Panna verkoft worde, endiemede by 
de Staten Generael geprolcribeert was, werd hier dood gefchoten. Deliberatie gehouden of men Ca¬ 
dis foude behouden of verlaten. De Spaenfe Galeyen nemen een Hollands Vlie-boot. DeEngelfe 
verlaten Cadis Malis, en vertrekken met den buyt na huys toe. Sy komen wederom uyt Spangien 
t’huys. Brief van de Koninginne van Engeland aen den Heere van 'Warmont, Admiracl over de V loot 
van de Staten Generael. De Heere van 'Warmont doet rapport aen de Heeren Staten Generael van de 
gehele voyagie. Vier hondert fchepen met korens in Tellelaengekomen. Verbot van voor-koop. De 
Fran^oyfen vallen in Arthoys. Capiteyn Smit, Engelfman , tot Bergen op Zoom leggende, gaetby 
den vyand over. Doctor Johan Bafius, Raed van den Prince van Orangien , fterft. De Heeren Sta¬ 
ten Generael fenden gefanten naDenemarken. Prefenten die de Staten van de Vereenigdc Landen den 
Konink van Denemarken vereeren. De Konink van Denemarken approbeert en confirmeert dcCon- 
trafien, Alliantien, cn Privilegiën , die den Konink van Denemarken fijnen vader, en fijne voorfa- 
ten met de Nederlanden hebben gemaekt. Decjueftietuffchen de Staten Generael en de ftad Groenin- 
gen en Omlanden, by uytfprake van fijn Excellentie, en Grave "Willem van Naflau, gedecideerr. 
Uytfprakc gedaen by fijn Excellentie en Graef "Willem van Naflau, nopende van de quote van dé ftad 
Groeningen en Omlanden, beroerende de Fortificatie van ft Fort Coeverden. Gefchrifte by de Ge¬ 
deputeerde van Vriefland aen de Heeren Staten Generael overgegeven. Redenen moverende die van 
Vriefland, tot Fortificatie des vleks Coeverden. Handel der geianten van de Generale Staten , met dc 
Heeren Staten van Vriefland. De gefanten doen haer rapport aen de Heeren Staten Generael. Difpu- 
tatie gehouden tot Leeuwacrden, tuflehen Ruardum Acronium, Predicant van de Gereformeerde 
Religie ter eender, en Peter van Ceulen, Leeraer by de Mennoniften of Dopers ter andere zijde. De 
Heeren Staten Generael fenden eenige gefanten aen de Koninginne van Engeland, fy komen in Enge¬ 
land, en wat fy aldaer handelen, komen wederom in den Hagefonderyetuytgerecht te hebben. Ger- 
rit de Jonge, Gouverneur vanftGravenweert, fterft. Huwelijk van Grave Philips Lodewijk van Ha- 
nau, met de dochter van den Prince van Orangien. Philips Prince van Orangien komt byfijnfufter 
de Gravinne van Hohcnlo en Buren. Den Grave van Hohenlb geeft een Bancquetaen den Hertog van 
Bouillon. Den Ambafladeur Bufanval doet een heerlik Bancquetaen den Hertog van Bouillon. Aen- 
fla g van den Colonel Pyron op Huift te vergeefs : De Konink van Spangien equipeert vele fchepen cn 
Galeyen tegen defe Landen, cn tegen Engeland. Informatie van wegen de Heeren Staten Generael 
genomen, nopende de toeruftinge die de Konink van Spangien was doende in diverfe Havenen van 
Spangien ca Portugacl. MÜÜyc yaa dc Qccomaiittecrde j^aden yan de Staten van Zeland, aen de 
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Heeren Staten’Generael. Tranflaet uyt het Spaenfe, van de Spaenfe Koninks Vlote tegen defe Lan¬ 
den en Engeland toe-geïuft. Spaenfe vlote door onwedcr verftroyt, cn eenfdeels vernielt. Dag-vaert 
van de Staten van Holland, op de fwarigheid van de komfte van de Spaenfe vlote. Refolutie van de 
Staten van Holland, tegen de aenkomfte van de Spaenfe vlote. Handelinge tuflchen de Konink van 
Vrankrijk cn de Koninginne van Engeland , om een nader verbond te maken. Propofitie van den Hee- 
TevanSancy, Ambafladeur van den Konink van Vrankrijk, gedaen acn de Majeftéyt van de Konin¬ 
ginne van Engeland, ontrent den tijd van het innemen van Galis. De Heere van Sancy handelt met 
Guiliame Cicei, groot Treforier van Engeland. De Hertoge van Bouillon komt in Engeland, en. 
foekt den Grave van Eflex den tocht op Spangien af te raden, doch te vergeefs. De Hertog van Bouil¬ 
lon krijgt audiëntie by de Koninginne van Engeland, fijne Propofitie, het verbond wortgemaekt. 
Brief van den Heere Caron acn den Heere van öldenbarneveld, beroerende de folemniteyten Van den 
eed by de Koninginne gedaen op voornoemde verbond. De Hertog van Bouillon vertrekt uyt En¬ 
geland na Zeland, en voorts na Holland, aen de Heeren Staten Generael. Miffive van den Konink 
van V rankrijk aen den Heere vim Öldenbarneveld. Brief van den Konink van V rankrijk aen de H eeren 
Staten Generael. Propofitie van den Hertog van Bouillon aen de Heeren Staten Generael. Zutphen 
en Doesburg worden gcfortificcert. Brief der Koninginne van Engeland, aen de Staten Generael. 
Propofitie van den Raeds-Heere Gilpijn aen de Heeren Staten Generael, van wegendeMajefteyt van 
Engeland. Den vyand mackt een Embufcade voor Swol, haelt eenigc beeften, en flaet eenig voet¬ 
volk en ruytcren. De ruyteren van Breda en Bergen op Zoom vallen in kleyn Braband , dan rechten 
weyniguyt : Den Impoft op het dragen van goude, filvere, en fijde accoutrementen, en kan niet in 
treyn gebracht werden. Handelinge met den Hertog van Bouillon en de Heere Gilpijn, op de Ligue 
tuflchen hare KoninklijkeMajefteyten van Vrankrijk en Engeland, met den Heeren Staten Generael. 
Infertie van dert brief van Credentie van den Konink van Vrankrijk. Infertie van den brief van Cre- 
dentie van de Koninginne van Engeland, aen de Heeren Staten Generael. Infertie van de autorifatie 
of volmacht, by den Konink van Vrankrijk gegeven acn den Hertog van Bouillon. Particulier accoort 
tuflehen den Konink van Vrankrijk en Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. Bancquet by 
de Heeren Staten Generael gegeven, geviert, entriumphe bedreven inden Hage. Aenflag voorge¬ 
nomen om een inval in kleyn Braband te doen. De vyand fent volk tot Eekerén. De Hertog van Bouil¬ 
lon vertrekt wederom na Vrankrijk toe : Den aenflag der Heeren Staten blijft achter. Groot Muys- 
jaer Anno 1596. De Gecommitteerde van de Heeren Staten Generael komen op den Lant-dag tot 
Leeuwaerden, om haer voorgaende befoinge te continueren. De gefanten werden vreemt en met aller— 
leylwarigheden bejegent, enwatfy daer op voor antwoorde gaven, fy antwoorden ook op andere 
voorwerpingen, belangende de Commiffie van fijn Genade Grave Willem van Naflau, ècc. ftad- 
houder van Vriefland, Verder verhael van het befoinge der Heeren Gedeputeerde van de Staten Gene¬ 
rael in Vriefland. Grave Willem van Naflau procedeert tegens Karei Roorda. Extradl uvtfeekere 
Miffive, by Karei Roorda uyt Leeuwaerden den ix. Septembns 15 96. gefchreven aenjacob jooftenfz. 
Secretaris van Enkhuyfen. Articulen by Grave Willem van Naflau beraemt, tot befiichtinge vanher 
gefchil, tuflehen hem en Karei Roorda ontftaen. Briefken van Karei Roorda, aen de Heere Griet-^ 
manTetmans. Miffive van de Burgemeefteren, Schepenen, cn Rade der Stede Bolfwaert, aen dc 
Heeren Staten Generael, en Rade van Staten der Vereenigde Provinticn. Concept byeehige van 
Bolfwaert voor geftelt, om veranderinge te maken in de YcrkiefingcvandeMagiftratenaldaer. Ru¬ 
moer tot Antwerpen, door \ refuferen van de bctalinge der Wiflelen des Koninks van Spangien. Han¬ 
delinge van James Wims, Schots Edelman, om de ftad van der Veere in Zeland aen den Konink van 
Spangien te brengen. James Wims word binnen der Veer onthooft en gevierendeelt. De liftigheid van 
Don Guiliame de St. Clement, Ambafladeur des Könings van Spangien by den Keyfer. Brief van den 
Konink van Spangien aen fijnen Ambafladeur Don Guiliame dc St. Clement. Brief van Don Guiliame 
de St. Clement aen den Raeds-Heere Aflonville. Andere brief van Don Guiliame de St. Clement aen 
den Konink van Spangien. Andere brieven van Don Guiliame de St. Clement aen den Konink van 
Spangien. Vertoog en verfoek gedaen aen den Keyfer, door Francifco de MendozaAdmiraelvan 
Arragon, als Ambafladeur van den Erts-Hertog, en van wegen den Konink van Spangien. Des 
Keylers antwoorde daer op. En wederom des Admiraels replijke, en des Keyfers duplijke. Wil¬ 
helmus Ancellinus word van den Konink van Vrankrijk in Duytfland gefonden, en tot wat eynde. 
Grave Karei van Arenberge werd van den Cardinacl Albcrtus in Duytfland gefonden, om voct-volk 
enpaerde-volk aen te nemen. Heftige Oratie 'Wilhelmi Ancellini, over de Spaenfe ambitie. Ant- 
■woordevandeKeur-vorften, Palfgrave, cn Brandenburg, op fiverfochte verbond. FrancifcusMen- 
dofla Admirant van Arragon, door-reyfl: met een grote pracht geheel Duytfland en Polen, en fijn han¬ 
delinge. Den Cardinael Albertus maekt den Admirael van Arragon Generael van de ruyterye van den 
Konink van Spangien inNederland. Die van den Omlanden vrefendevoor vorften inval der vyanden, 
verfoeken affiitentie van volk. Jonker van Wijngaerden krijgt commiffie om te commanderen binnen 
Geertruydenberg. De Heere Audenfort wert Hofmeefter van fijn Excellentie. Sijn Excellentie is 
liekelijk. Schrijven van Caron, aen de Staten. Vergaderingc der Heeren Staten yan Holland, en befluyi 
om d'oorloge te continueren. 
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tDan tic 
tromflc 
ban Den 
*jTncDinaeI 
SUlbecniö/ 
<Cct0-yCEJ 
tog ban 
«©often» 
rijft / in 
Jkdee» 
lanö. 

ff bobben in ’t ïaetfi ban bet ttoe- 
en-bertigfte Doch bcrljadt / bat 
ben Catbmad2Mbertuö/ €rtö- 
Igertog ban ©oftcnrijït / etc. (be* 
todïte bp ben Boninlt ban ^pan* 
gien genomineert toaö tot 45011* 
berneur en capitepn <©enetael 
ban be jlebetlanben/ in plaetfe 

ban fijn oberleben beoeber ben Cttö-Ejcttoge Cr* 
nefitté) geïtomen toaö tot iBplanen/ altoacr bP fijn 
Bernuffc meenbe te fjouben / en baer na fijn repfc 
tenenten op to3enbucg/ na jftcbetlanb/ ’ttod&bP 
aifo na geïtomen té/ fullté bat bpben29. gjanuattj 
1596. tot Elzenburg té gdtomctt/ betgefdfebapt 
toefenbe met ©Ijilipö ïBtlfjelm ban 3£affau/ #2ince 
ban Crangicn / betoellte nu ontrent 28. jacen lange in 
^pangien gehangen getoeeft bebbenbe / ban ben Bo* 
tttnb in b2Pbeib geftelt toaö/gelijlt top in ’t booegacnbc 
boeit gcfcpbljcbbcn/ ’t todlt ootfahegaf ban beleen 
berfebepben öifcourfen baer op te ijouben / eenige fep* 
ben / betojjlc bet nobig toaö een Ctöubemeur ban ito* 
ninblpett bloebe tot <0oubccneut albaer te fenben/ 
men baer toe niemant beter nocb bequamer foube beb* 
ben bonnen nemen ban befen fDjince / ban fo groter bo* 
pe/nu alrebe bepjoeft in materie banCtoubemmtcnte/ 
bebbenbe nu fo in ^pangten até in ^ottugael getocefl 
ontrent 26. jaten/ toefenbe goebertieren/ en begaeft 
met bele anberc gocbcgualttepten/ baer boot bP ban 
beien bentinbtoaö. 2inberebabben toaer genomen/ 
bat alfo ïjp nu beerbig en beguacm toaö om te tre* 
ben in be oeffeninge ban be ^neflerlijbe en geefie* 
bjhe faben / baer toe bP fcljeen opgeboet te toefen/ 
en bat lp fullté niet bebe: até nu betijbinge gdto* 

(tol. 5.) men toaö ban bet oberlijben ban fijnen beoeber Cr* 
neftuö/ bat'men toat anberö met bom boojljabbc/ 
ban bont alleenftjb 25iffcbop ban (Colebo te ma* 
ben. doeïj boe fu&tijlijh baer ban gebifputcerttoer* 
be / niemanb bonbe bet reebte befdjept baer ban 
geben / ttoebte bcö Boningö ban ^pangienö ge* 
bacbten boo?-b?ingen/ biebe faben bieper infag/ en 
befelbe belepbe tot fulhen cpnbc até fijn bootnemen 

ÈJfflW toaö/ cn top rfijnct plaetfe herbalen fullen. $fjilipö 
£5 3©übeim ban jlaffau/ $?ince ban ©rangien / in 
rau/^tmetopbeibgetielt3ijnbe/ quant in’tgefelfcbap ban ben 
öan 'iPran* poojf^ carbirtad 2Elbertuö / en bP meenbe bat bP 
Kwn fc**#®*foubegciuetcnbe boerlijbbeben/ lanben/ en 
*>pangicn goebcreit bie op bom toar en herballen/ boo? bot af* 
geuangm fbrben ban fijnen baber / betoelbegeconfifqueetttoa* 
£&*/ l'0>t; on men meenbe bat be Bontnft baermebebooj 
homt m babbe bom gebeelijft aen bom te obligeren / öooj 

bien bP befe b2pbetb herkreeg alö bP baer minfl op 
ifftlffhm1 borbacbt toaö/ en bat bP ooit boo?bent meenbe bed 
ban öenP upt te rechten bp be <0eunieerbe ^’obmttcn / en bp ben 
caröinaei ^tncc ^Éauritio fpnen tooebet: maer bc.falte ben 
ïubetnitf. ^eeren Staten <0etterad fufpecttoefenbe/ babben be 

boo2ttocmbe l^ceren aen ben #?ince ban Cirangten ge* 
fcb2cben ben 22» ^ccemb2té 1595. gdtjh topinoitö 
ttoe en bertigjte bodt/ folio 124. berljadt bobben/ 
bebbenbe bootéerö goeb gebonben / bat benCurateur 
ban bet fterf-bupö ban ben booptoemben ^ince JBil* 
bdm ban i^affau fpnen baber / aen ben boo2noembcn 
l^eere f>2tnce eerfi fouben fenben 10000. gulbenö in 
gelbe ban fijne goeberen en inhomften / toat b02bcr 
gier naer in <©ctob2t befeö jaetögefcbietiöinbet’fa* 
men-bontjie tuffeben ben boo?noemben 3Bbiltpö 3Bil* 
ttdnt $2tnce ban ©rangien / en fijne eenige f ufler ban 
fijrtmoeberötoegen/ in benEanbeban Clobe / fullen 
top t’fijner plaetfe herbalen. 

g^en Carbinael Bbertuö B?acbt met bom 23, baon* 
beien nieutoe ^pangiaerben/ fterh toefenbe ontrent 
gooo. man / onber bot commanbementbanbeColo* 
tieté IBanuel be Bega / en ^oljan be f€ereba / betoel* 
fee baer ban ttoce troupengemaelttbebbenbe/ mar* 
ebeerben op be quartieren baer toe geo2bonneect: ben 
<Êrt5-%rtog marebeerbe metfpn gebed I£of/en 3 5c. 
muplen / gdaben met fnn bagagie en eenig gelb met 4. 
Compagmen / uptgelefen ^pacnö boet-bollt / elft ban 
100. arqtu?bufior^/ w *t mooftmbed ban be licbte 

rupterijeonbcr’t betoint ban ^Don Octabio be 3£rra* 
gon/ Claubebc ïtie/ 2&aronban23alanfon/ cn ben 
<<32abeban Bacar/ betoellteeijgentlbb <0eneradbait 
be artillerpe toaö in j^cberlanb. 

(Cuffcljon kanten cn .iBarcbc iö Cntcfiuöümtr- 
b02fl ban Beulen / en hertog ban peperen / ben Car* 
binad ban ©oflenrijb tegcmoetgcltomeit/ cm bom 
te begroeten en te bergefdfebappen/ en b02tö baer na 
ooit ben <0?abe ban jpucntcö/ met fijne ttoce Com* 
pagnien guarbenen 100. atebterö/ altcmad fcer 
téacferttodtcpeerbei bom bergefdfrbapte beuker* 
tog ban^fumale/ iBonöbeiïofne/ be <©?abcn ban 
5Crenberg/ HLignp en ^öarlapmont/ enepnbdpltbot 
gdjede ^paenfe cn gitaliacnfe^of. ^lö ben €rtö- 
^ertoge teIfutfenburg quant / toaren baer alrebe ge* 
arribeert ben hertog ban 3tcrfcljot / ben iBarquté 
ban^abee/ be fabelt ban ^ora en BofTu/ be^e* 
fibenten en ^ccretarifen ban ^tate/ en bde anberc 
ï^ectcn cn Staten ban ’t =üanb/ om fijn Ijocgbeiö 
te befoelten en te begroeten / en ficlj bp Ijcm bdtent 
temaben. <ï?enouben<B?abeban lEanfbdb/ <öou* 
berneur ban bie ^obintte / hoeft bent gdogeert / met 
alle foo2ten hart goeb ontljael cn magnificentie / al* 
toaer top ïjem toat toillen laten ruften ban fijne moepe* 
lijbe repfc/ en mibbdertijb eenige anberc faben bet* 
balen. 

<Bert berben ^Januar ij téCljeidoffd .iDonfbeagon / ^cnrbia» 
45ouberncur ban Ijet Itafted ban Jfmtoerpen/en *23011* eon/ «cu« 
berneur ban camenjlt / toaffenbe fijn banben om aen “erilfu,L: 
tafd te gaen fitten/ geftoeben/ 3jjnbc 92, jaeroub/,1^ 
bebbenbe ontrent 30. jarenbenBoninltban^pangien r^mtner# 
in be ^ebetlanfien gebient / en in alle bien tijb beeft bp p*n/»fï»i< 
berbregen / be reputatie ban te toefen een bloeit folbact 
enlooöCapitepn/ nauUjbö iö’erinbefe^ebcrlanbfe 
O02loge pet uptgeridjt ofIjn iö ’cr p2efent getocefc / of 
onber botcommanbement ban een anber/offelfö com* 
manberenbe: cnboetodbptoaöeenftrafman/toep* 
nig acnlobbenbe / en boben maten bepmoebig ban con* 
bitie/ norijtaité babbe lp een fonberlingeftecre ban 
tod getoilt te 3ijn: niet alleenlijb ban fijnmeerber/ 
maer ocb ban fijn minber/ en ban fijnögdijbe. ^n 
’t beginfd gaf bom bot aBalfe boet bolb (baer Ijp Co* 
lond ober toaö) grote reputatie/ lp toaö geboortig 
ban Medina del Campo, böctod een 25ifcapcr beat af* 
bomftc: ginfobdejarenltrijg/ en bp fo bde Itrtjgö- 
crpebitie/ baer bP bp gctoceft iö/ beeftfjpnopt oen 
beoppel blodsö berloren / ta fijn gdult ïjior in toaö 
fiillté / bat op een njb bet Itafted ban ö5anbilterö in 
Eurcnburg / baer bP douberneur op toaö / in be 
lucbtfpemgenbe/ met een mijne/ bP onfijn bitpfbeou 
gefenb cn onberfeert bleben in bot gat ban een beitfler / 
baer men grote meenten en tijb geb2dt babbe / om Ijcn 
upttetrefefeen/ fonbee batfpbanbetbimroftniioetcn 
ber plaetfen eenig letfd ontfangen babben: Ép liet 
een boebter aebter / betodhc eenige ïtinberen liabbc 
met rebdi jlte mtbbden / bot *23ouberncmcnt of Cafic* 
Icpnfcbap ban Sünitoerpen bleef eenige maenbenbacc* 
renbe/ en iö epnbdijlt gegeben aen <Don 3fugufiijn 
jBeria / cn ’t <23oubernement ban Camen jlt tocrö 
op ’t cpnbc ban bit jact gegeben aen don mioufo bc 
|Benbo3a. 

Jaer-tal-Mcht op fijn afijl erven. 

MonsDragon eenCLoeCk en feer erVaren foLdaet, 
GouVerneVr, In ’t CafteeL Van AntV Verpen ’t Le-* 

Ven VcrLaet. 

Den tiertben ^anuatij iö tot ©ommel ccnb2anb^,fllI;s, 
gefliebt met poppen / maer toat necrfiigbeib fiiquinge 

baerom gebaen iö getoeefï/ fo en beeft men ben auteur 
niet bonnen ontbeuhen noebte acljterbalen. 

Cntrent befe tijb boöbcnbcljeeren Staten *0ene* 
rad eenige decommitteerbe bie met eenige ^jigc* 
nieurö met bett ïtenmteefrer doleftepn / cn Bcpmart 
Cielbcr met goet conbop 'jeildicrt toarert/ ban 5frn* 
fjetn gefonben na gifdooet / ban be ffd langö tot Co* 
tbon toe/om te boften on bofignatie te boen ban be plaet* 

feu 
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feil / baer men ten botbedijkden eenige rebouten cn 
fhanskens foube mogen maften / tot ücbtpingc ber 
Sanbfdjap. 

Wa ten 33en 11. ^anuarij toaren tn ben ï$agc gekomen / 
rnufrciicve cdhge Ocbcputeerben ban Ornkben / om tc ber foe* 
cnöcpm firn pafpoott om na (Stuffd te mogen repfen/ en al* 
iccioc aan bacr te bcrfocken batfe foube mogen binnen kp kaer 
5?’{;}*, boojgaenbenentralttept/ aisanbcreitijhö-deben en 
jaftfoditn» ïeben / toefenbe hier toe gepott kp Otaef 5rreöenh 
ös »an öe ban ben 25erg / Die liter tipt €mente oodog ijaöbc kc* 
AHtucM pinnen te maken/ t’febert fn bet Staten bolkmbe 
oenn-Li Jthab genomen Dabben / enljabbe eenige kotgers ge* 
p.ifaoojt bangen/ bacr tegens bie ban be^tabtoeber eenige 
S?1 !U unt Ctoente gehangen kabben/ en toaren epnbdijk 
S, met ben Otabe berbtagen / bat men ben gehangenen 
entottoat ten toeber 3lj&cn op kotgtodjte fottbe relateren / en 
eriiöe. boo? ctlpe maenben keftant Ijonben / mits bat ntib* 

bdcttijb bie ban €mbbcn kefcljcpb ban ’t ^of ban 
25tuffel fotiben brengen / bat men fe ais neutrale ach* 
teertljtdb. öm’t todhc tc bekomen fp met pafpoott 
ban be staten Ocnccnd ober ïfoilanb en 2idanb na 
23tufiTel getogen 3ijiu Oefe Oebeputccrbe bcrklaer* 
ben/ bat tot dubben gekomen bons ben Ottabe ban 
ter Sippe met eenen SSftcpferltjken gerant / om baer 
te koreu op Ijacr öifferenten met ben Otaef/ baer toe 
kp neffaiö ben leerton ban 25:unftoijk getommitteert 
tóas om bic te kcflidjten / maer mits men hem gefepb 
kabbe bat bie al bcfktlit cn berbtagen toaren / ’t toclh 
fclieen bat be fkepfet en kent onkekent toas / en toiden 
be Ocbcpmccrben nod) niet baat fijn boeber meningc 
o f lafl foube mogen 5ijn.3lDdkeC5ebcputeerbe eerd ben 
9. iDaert toeberom in ben ïjagc guamen/ kebbenbc 

(rol. 6.) banbenCarbiitael (bie baer-eh-tuffehen/ gelijk ber* 
kadi fal tootben/ tot 25tujfd gekomen toas/en be fake 
ban be regeringe aen kan kabbe getogen) berkregen 
ccnnictitoe acte ban nciitraütcpt / baer upt men ber* 
moebebat benCarbinael tod mater tn fijn togn focljt 
te boen/ om niananb meer te offenbecen. Ook bekken 
bc i^eeren Staten Weiterad baer na berfiaen bat be 
<©tabcbanOmköen op be nominatiebanbie banbe 
(tab Cmkbcn/ bolgenbc \\zt <©dffielfe berbtag bie 
baer bier genomineert kabben/ namemlijk / Oerar* 
tuis 25odarbitS / Colond ban be kotgeiïje/ gieter be 
©tffeher/ jonker jBencel/ en Herman .ftteper/ be 
ttoec ecrfïe tot ©urgcmteefterG gekofen kabben / baer 
eenige ban beau onben toaren / oberntits befe ttoec bc 
fak -boot bekotgedje/ meeft gebteben kabben/ en 
besotabenkarbde parkje fckeitcme toefen. 

,|mc nan toen 13* gjanuanj / om bat op be bootgaenbc bag- 
r-nanx toacrt ban ïfollanb bie ban Edanö toegefepb toaö / 
Ecnuje (0E.bat men eenige <©ebepmeerbe bcrtoacrtG fouben fen* 
&EputEEc< tien/ en bat Die ban ïi/oUauö toeg-efdneben toao/ bat 

ebc Staten ban Edaitb tot SStcnksee foube bergabe* 
ianb7eu ren / fo toaren gecommittcert om bcrtoacro te repfen / 
iot ui at bc Ite'cren (3>ohan Stcere ban jtiaikencffe fttbiere/ etc. 
Eyiiöc. 6g[opan ban Olbenkarnebdb/ Hlbbocaet ban ben San* 

be ban Igóllanb/ ben 25urgancettcr ban <Dclft ban 
Eanten/ ben 23nrgemecfter 23nom ban Smtterbam/ 
mitfgaberG/llBc. jFrancopb fteackfonban toegen bie 
ban ket nooeter-guartier/ met la|t ai in|tcuctie bie 
ban Siianb te becfekcren bat men tot be kebdjbingc 
banbe Sec befen lopenbe jare nodigocbbonbtcon* 
berïjoubenbeoibie/ bie men in ’t boodeben jaerge* 
raemt kabbe/ cn ItooitöbicbanEelanbte berfoeken 
kaer tc toillen confomtcrcn met be itnbcre peobmtien 
tn’t (tuk ban be muitte; tcnttoeeben/kacrteconfo?* 
meren met bic ban i|oUanbin’titukban bc jiiftiric / 
en ten bien epnbc kaer tc toillen fukmitteren ben kogen 
inabe/ en bacr toe in ben felbcn itabc te ttellcn eenige 
upf beu karen/ in be plaetfe ban be genen bie baer tint 
gegacn toaren / cn in ben # ’obintialc itabe eenen ah* 
beren te committeren / in be plaetfe ban be fjecre ^fe* 
rommuö ban 25oere bie obcrlebentoaG. ®ehberbcn/ 
bat fp niet toilben retarberen karé crtraoïbmano con* 
feuten tot onbienjt ban be <ü5ctteralttcnt / maer bie 
ecrtlbaegö boen in toengat / en boen betalen ’t gene fp* 
ïtipbcn aen be confenten ban bc boodeben jare nock 
fdjulbig toaren. ®en bierbm / batfe kaer confent toil* 
ben btagen tot kctfecourö brat ©?auknjk boojbenlo* 
penben jare. ®cn bnfben/ batfe toilbe confentcren/ bat 
alk' be conbopen cnSicemen mocktcn komen in eenen 

gentenen keurfc/en bat be eguipagie te toater eenpaer* 
lijk en egalijk baer upt gebaen mocljten tooeben/ tod 
berkacnbe bat be refpectibe Collegien ban Sbmtralt* 
tapt fouben klijben/ maer bat ntcu aen be Zeereu ,^ta* 
ten eSencracl/ maentltjklfaet ban ben ohtfangopbc 
Comptoiren foube ober fenben. (Cen feiten / batfe om 
teboo2komenallcfraubcn in bc Conbopen cn Steen* 
ten / totiben confentcren bat men een berbenbeelban 
bien mocljten berpadjten / om bat men mcpnbc bat bc 
packtcrö ban tod fo bele moepte fouben maken/ om bc 
frnuben te ontbekken / bat ben ontfang ban be Collec* 
teurö baerom tc beter foube jtjit / hoctod eenige mepn* 
ben bat bit met foube honnen ffrcliken aio om in bat 
itiikmecrbcrbiebentc kekben/ en bat bekooplunbett 
lidjtelijkcr ben packtee boot fijn berbenbeel foube boen 
ftoijgen / aio ’t bolle redjt betalen / of eenige in Com* 
paguie ’t bootft berbenbeel fdfo boen packtett. 

ïjter op met bic ban Edanb tot (Ztcntocc in com* 
tnumcatte getoecjl; 5ijnbe / na.bat bc<J5cbcputeer* 
bc ter bagbaert jtjnbe/ rappojt aen kaer pdnripa* 
ien genomen kabben/ cn toeber gekeat toareit/ kek* 
benmebegoebgcbonbenb’otbonnantie ban ’t boode* 
ben jaer op be kebti}btngc ban be üke/en boottö op ket 
eerfte potnet berklaert tod te bteben te toefen/ kaer tc 
conformeren met be anbere ^tobinttenin ’tfmkbaiï 
be muitte/ mtto bat ket placcact ban bien naboot* 
gaenbe kefckttjbinge ban alle be ftoobtnticn gerefu* 
meert toerbe/ en op be balettr ban alle penninget i keter 
gelet na erigentic ban ben tijb. <Dp’t ttoeebe potnet 
berhiaerben fp met’er tijb baer op tcfullen letten/ fo 
bat eenige meenben/ inbien 30 be mtbbden kabben / 
en dof upt ben karen om ben üïacb ban juditic in kaer 
Sanb op te rccktcn/ batfe ganfekdijfe baer toe genepgt 
toaren / en niet alleen kaer te ontkouben ban be juditic 
ban ben kogen ïtabe / maer kaer ook te onttrekken 
upt be giuctfbtctie ban ben l^obe Tptobintiad. €>p ket 
berbe potnet berklaerben/ bat Ijoctod fp mt langen 
tijb geklaegt en betoont Dabben/ karc quote te koog 
te toefen/ fottber bat nock toe bacr tn rebteö toao ge* 
macht / batfe nochtans om ben biend ban ben Sanbc 
niet te retarberen: eerd-öaegs bacr confenten tot ket 
otöinanö en ertraotbtnartë fouben boen tnktengen al 
na abbenant be 191 in ’t konbert met bic ban ïtoilauö / 
en bit alleen boot befen lopenben jare/ berfoekenbe bat 
mtbbelertiib kaer quote moebte gercbtciTeerttootbcu/ 
maer nopenbe be redanten ban ben boodeben jare / 
berklaerben bat fp boot befen tijb bacr op niet botber 
honben furnerett als be ioooo.gulben biefe getelt kab* 
ben/ ter tijb toe fp-Uipben ban alles geliquibeertfott* 
ben bekken. Cp’t bierbe potnet / berklaerben mebo 
bacr toe kp kaer o5ebcputeeröen confent te fullen boen 
btagen. 

C»p ’t btjfbe berklaerben cm bed rebenen kaer betoe* 
genbe / baer toe boot ais nock niet tc honnen berdaen / 
baer mebebte ban l^ollanb ten bdeberfettoarenban 
kaer meninge/ toant om batfe in’t ftukbanbe ^b* 
mtraltteptnu rtlijke konbert bupfent gulbens beradi* 
teit toaren/ meenben fp boot befat mtbbd bic ban Ee* 
lanb in befdbe ackterltcib te keknopen/ en als fP3ün 
beracktert te maliën/ ’t todh bie ban ^danb mogdijk 
kaner kt hekkenbc/bacr toeniet toilben berdaenmiaec 
berklaerben inbien men mepnbc bat be mibbelen ban 
kaer Conbopen cnSicenten niet bdioodljk geemplo* 
peerttoierben/ tod tc mogen lijben bat bie banmol* 
lanb cen upt ben karen (Mbcn in ’tCoIlegie ban kaer 
Sömtralttept/ mits bat fp in elk Collcgie ban Sb* 
miralitept in ^ollanb toefenbe / ban gelijken een 
fouben mogen ddlen/ om tc letten bat bic egalitept/ 
fo tod in ’t Ijcffcn ais cmplopcren ban be mibbe* 
len/ mocht onberkouben tootbat. Op ’t fede ber* 
klaerben tod tc mogen lijben bat een berbepart ban be 
Conbopen cn Sicenten berpackt toerben/ en bat bie 
ban ïjüüanb fouben toncipieren be Otbonnantie m 
indructie/ bacr op men bieberpacktingefouöe tod*üuteecüe5 
len boen/ om befdbe kp kaer ook gefien en aenge*»an^oi<* 
nomen 3ijnbc / bootts geptoccbeeit te mogen bjot*^"0 ^^ 
ben tot be berpadjiinge. 3Daec mebe be Oebcpu*^eianü/ 
teerben ban ïlcllanb moden fckepben/ mits bic eh nomen 
ban belank tot mcerntalcn berklaerben anbers in!"jf°.1/ 
alle bic pointten met tc konnen boen / en fijn ober t,aecJSr 
fulkS be Oebeputeerben ban $|olianö toeber in benpojt. 

I^age 
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lage gekomen bén zg^mm/ omkaecrapo?tte 
mogen boen. - ... 

m ©jatte ^cn <82abc ban lokenlo/ bte in Den bootleben jare 
getogen toap na ©uptplanbtoe/ quant Den 22. sp* 

KueStnuarp toeber tot ©elft/ gebeguifeert mkoopmanp 
linij in ftlebecen/ gekomen toefenbe aifo met bijf peerben boot 
Sfloprnanjï >t ianb ban Clccf op ’p 43?abentoaett / cnkoctodkcm 
SSS, bittod gelultte/ toap öe fake nodjtanp niet toijfdijfc 
«tftottanci. gebaen: UDant kabbe lp gehangen getootben / foubc 

’t fdbe niet alleen gedrekt kebben tot fijn gdjdc ruinc / 
maerfoube apparcntdijk met geen gdbcantfonaöd 
3ijn getoeed. . w _ 

©mtrent ben 23. cn 24. ^annacn / toap ben ïlm 
meeftet €bmonb ut’t^ttdjt banCeulen/ met bete 
banen winteren ban Bimmegen / om albaec te crccm 
teren fefecrc 3. iaren inkomenp Of pachten ban be 

in’t ^«tö‘éeerlnköeib en goeberen ban Netburg/ bic men be 
£5 ttoojöe <02abtmie ban Bieutoenaer en litëeurp ontïjtdb tegen 
gattinne aijmdjt en btüijkketb/ btacrom be Zeereu Staten 
ban ^‘E«» ^cncracl nu toebecom ten ttoecbcmadbefcerecuttc 
toeuaaven ïjaöticn laten tteen op kaer feer ecttdtg fcer foek en acm 

bouben. ©e ïUtmeedct kabbe gemepnt te krijgen ben 
«fcan^tcmtodb/ moer bit gefaljeert kebbenbe/ 
nam ben #?tcn en fedder ban be «pc mebe/alë gij# 
felacrö boo? be beturmge baubc boo2f3pacl)ten/ be 
rtipteren beben noefj eenige uptpïunöeringe op ’t platte 
ianb/ om boo? trien mlbbel ban boen ben Btffdjop ban 
Cciilen te btoingen/ bc cedttutte ban Netburg te boen 
boen/ bie fjp tót notk toe belet Ijaböc/ tot fcer grote 
fckabc ban fijn onbeebanen. 

staten ©etU5.51amtarp ontftngen be letten Staten <0e# 
«jBcntraei netaelbdcfcen bankaren HgentCalbart ban ben9. 

ber felbet maenb uptCottfTi/baec bp kP fdjtecfbat ben 
San iïmi Carbtnael HlbcrtujS ben ió.banbe boodeben maenb 
stemt m ïnrepnen toao gekomen / en bp kent kabbe 5000. 

<£aittarr, mamicn pan ootlogc te boet / en omtrent 1000. peer* 
ben/ en bat öerupterijcbepïxomukpupt j^eberlanb 
fterk omtrent 1800. peetben/7. regimentenboctbolk/ 
Itcrftomtrent 4000. mannen/ gekomen toarenom# 
trent Aardje tn jpamtnc / om kent te bejegenen / bat 
kp niet ttoiifdbe / of kPfoubc focken la^ere (’t toelk 
öe&ontnkban©?ankri)k nu al lange feer (leek belc# 
gert kabbe) te ontfemn/ bat’et mitpbten feer goeb fou* 
öe 3tjn/ bat men be ttoec regimenten kneckten/ bic met 
benleere <g]udinuP ban Baffau albaer nodj toaren / 
cn toicnp tijb Ijaeft upt toap / om na Bcberlanb te keu¬ 
ren/ nodj boo2 eemgentijbtonttnucerbe/ ’t toelk bc 
ïecren Staten berntoebe bat kP öoot lad ban ben 
Éonmkfclpcef; kpfdpccf tnebe/ bat belectog ban 
^abopeit/ bno2 ben Ijeercban iaïtocjuctte/ fncfv 
bent banCkambtp/ bp ben üomnk ban Bianknjh 
bebs aeufcouben/ om met kent pepö te maken / ptcfcm 
terenbe (Bcrrelonette tn ^20biatc tercflttueren/ en 
boo2 ’tiRargiufactffkap kan ^aïuffen te betalen 
500000. bataten/ en aen ben jfeomnït obertefetten 
anbere ftcöen en pïactfentot öess isomnko bjelgele= 
gcntljctb tn gstefj’c: ©erklaert ook bat ben X^ertog 
met goebc rebennt kern ban be ^pangiaeröen be? 
gonil te bebutkten/ bie met alleen boobgeflagenkabï 
ben ben (Baron ban mrmante/ bie ben X^ertog na 
Beanknjk aen ben Ikontnk gefonben kabbe/en gefdjO' 
ten na kent ^eftbent op (ijnbertrek/ macc ook ge- 
fodjt ben lertog fdfo te bergeben / om alfo tutelario 
nomine, ’t ianb ban ^abopcn cn ^iebmont/ na kaer 
todgeballen te regcren/en be^rantopfen baer upt 002; 
log te maken, ^rijteef ban gelijken bat be faken in 
ifcobencen tod liepen/ bat ben lertog ban o5upfe 
Sliartigneö avec la tour du Bouck, Graz enmccc «111 
bereplaetfcnberobert kabbe/ cn batbcnlertogban 
<Êfpcrnon toaö gefp2ongen met buskrupb/ en fcer 
gequctil/maer niet boob: Xöcik fp2tngen men upt am 
bere beteken berftonb gebacn te 51)11 bp een Boer / bic 
4oo.ponb krupbs op een €30! wplaetfcbankooen/ 
binnen (Beignaileö in’tkupss baer benlcrtogtoao/ 
gebeackt kabbe/ enkdaftbe fakkenteonibinöeit/ in 
toelk ombntben men kabbe moeten trekken aen een 
kooebc/ bie eenbterkottnb’eenc fakiunöe log toog / 
cn'tgdjde kiipö bebefpetngen / baer 25. perfonen 
ban’tgebolgbanben lertog boob bleken/ kebbenbe 
ben auteur kem gcfalbeert/ tcrtoijlenttoee perfonen 
bickp ontoetenbc baer toegebeunfetc/ befakken loo 
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bonben. B02bertifdj2eef Caïb.irt bat ben lertog ban 
li^cmoiirg kem met ben üorank bertoagen kabbe / cn 
gepeefenteert in ’P iiontnhp btcnft te btengen 2000. 
mamtente boet en 500. paerben / mtto bat nten kent 
25000. bucatenfurneerbc tot kaer betafinge/ baer toe 
be Xionink 02b2c gegeben kabbe/ op be quartteren 
banEpon. <Dat be lertog ban|Bercuretn(B2ttta; 
ntcnbejlanb boo2 btcrmaenben gemaektkabbe/ m 
gaenbe ben eerden befer/baer onber be ^pangtaerben 
tn bat Ianb 3ijnbe/ mcbcfoubeabegrepen3tjn/ tnbtcn 
fp kaer tn Ijaer ^teben en Roeten totlben ïjcubcn / fom 
ber erntrften te boen: ïBat ben lertog ban Hlorepnen 
met ben ïionipk berbtagen toap/ en bat men ccr|i- 
baegpbanbegenomenplactfen redttntte foubeboen/ 
maer bat ’t accoo2t niet bcltrokkcn kod toerben / mttP 
’tgcb2ek ban gdb/ om kern te mogen betalen fcherc 
grote fonuneban ücnmngen / bic men kent dkulbtg 
bleefi '©at ben lertog banJilepne te ^opfonp toap/ 
kent feer bdobenbe ban be clementie bep XtöntnltP / en 
fcerfedoperer.be alle bep Xjoiunkp bienaerp bie baer 
guarnen/ macc bat b’owmücnban fijn reconciliatie 
nodj nietafgcbaentoaren/ ombatkp bcgeerbegcbc' 
ckergccrt te toefen/ boo2 kent en fijn gekcie kupp ban ’t 
affaifmaet ban ben boo2leben feonink / en bat bp emo* 
logatte en interinement ban ’t fiarlement / bie baer in 
ftoangljcib mackten/ om bat baer ntebe benomen fou 
be toefen ben rnibbd ban na bekoren te reckcrceccn ket 
fdbc affaifinact / toant b’een b’anber noemenbe / foube 
men mogen komen totpemmtb biegebcckecgeert en 
bcrklacrt kabbe baer ban onfdjulbig te toefen / en fa 
men ket affaifinact niet en rcckcrckeerbe / maekten be 
anbere leccen brie bp be Sigue getoeed toarenftoa^ 
rigljetb / fudmercnbe: ©at nten ban alfo grote fufpt 
tte op b’een alp b’anber foube licbben / ban tot ’et adat; 
ftnact gcconfcntecrt te kebben / of baer aen fdmlbig te 
3ijn / toaerom fp begeerben ’t kacrber ontfckulbinge be 
reckercfje gebaen te kebben. ©e fone ban ben lertog 
ban XBatne / genaemt ^ommertbe / toap bp ben ïio- 
ntnk/ en mebe getoeed op fekeren aendag opXiau 
btedjttepv btegefadjeert toap / op todkebopagtebe 
&ontnk kent een toittebaenbdgegeben kabbe/ bda- 
denbc kent bie tod tcöctoarcn/ enfokp bie immers 
meer bedoo? foubc ben ixonmk kern nodj öe fijne nim ¬ 
mermeer kannen beminnen. Ban ket beleg ban la ft' 
refd)2ecf Calbart/ gelijk men mebe upt anbere toic^ 
ben berfïönb/ bat’tfdbe feer fiappdijk boo2t mug/ 
bat ’er feer toepntg koopp toe toap / ban met lanMjciö 
ban tijb: ©at bep Ikomnkp bolk bpgeb2dt bon gdb 
fccrberltcp en dterf; ©at ber Staten bodt ’tmecde 
deunfd bau ’deger toap/en baerom ontboben pet leger 
te naberen: ©at men tn ’t leger bertoadjte ben lertog 
ban Boutüion/om t’fijn ’cr komde te trackten/’t beleg 
ten cpnöe te toengeu. ^jtem / bat be IBpno ban Conbe 
tot Barijp tn be Catkolijkc iteltgtc opgeboeb to02be. 

©c itontnh ban B2ankrijk kabbe tn t boo2leben 
jaermj^obember/ aen be leeren Staten oScnerad 
gefonben ben Xjecr ban jpotikerolleP / bc todke ben 12. 
Bobember fijn peopofme gebaen kebbenbe / in be fdbe 
bergabertnge / bp bc todke l)p bootnamdijk berklaers 
bc: ©at ben ïsonink 002bcci.be koe bed baer aen gde? 
gen toap / bamttet langer bm^ipanaiaerben te laten 
boo2gaen tn be poffeffie ban ben boojbdcn ber ooilogc / 
cn bat ban nobe toap/ te bep2oeben alle mibbden om te 
behomen/cn met ben eerden toeber te totraten be repus 
tatte bie 0002 be boo2gacnbc ongelukken kem toap bes 
nomen/fijn Jlajcd. boo2gcnomcn cn gerefolbeertkabs 
be / niet tegendaenbe b’tncommüöitcpten ban be toim 
ter / te boen eenige notable entrepetfe / boo2 betodke be 
boo2f3 bpauben fouben magen torrbcnmbentoepöd 
gdjouben / kaer boo2fpoct gcbalanceert / cn ook omgcs 
doten/fo ’t<0ob bdtcfbetc 3cgencn be moepten en neeus 
digketb bte fijn XBajed. baer tot totlbc ndmtpken. 

€n om fnlkP te boeit / kabbe fijne jjBajed. feer goeb 
gebonbenteboen blocgucrcn be dab ban lagere/ bes 
todke toaP be eenige plactfe bic be ^pangiaerben 
ludöemn Bicaröic / kebbenbe tor bien epnbe alle fijn 
acntabe gdogeert omtrent beboo?f3 jp02ten/ om ben 
bpanbdagteleberen/ fokpkemfoube onberdaenbe 
feibe tefecourcren. riêutoaPapparentbatbeitriSiabe 
ban 3fncntcP totbefen epnbe alle fijne armaöcfoubc 
te bdbe b2cnncn/ bctoijlc be fdbe plactfe üefet toap 
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Het drie en dertigfte BöeL 96. 
mtéert$oè öetaï J&ajtoïttanen cn ^pangiaerPen/ 
toefenPe gelegen maer 10. mijlen Pan Pc trontteren 
Pan «uttopjS/ en fcer üequacm poo2 Pe inkten Pan 
Pen puanP/ Pic po oiPmaae m B2anhri)H toaöPout* 
Pc / Pefe ölaetfe iiv.ö feer onPoo?fien Pan alle foo?te 
PanPiP2cö / mePe getnfectecrt PanPepefte/ ttocut 
P’ooSc inaren/ Pic fijne mm}W öaPPen Poen 
Pooïnemen / en fijne UBajeftept Perpooptc Pact Pan te 
Deppen/ eer pet lang gclufthig fticceö/of P002 Pongerö- 
nooP Pan Pe DelegctPe/ of P002 ecrtgclultlngcPtcto* 
nc / fo Pc2i*c Pen pganP om penlugPen te bcPipen 
toiiPc Ponten tot pafatP Pan eenen Pag. 

(j3«-UuJPcn/ mijn Hjccrcn/fegPc lip/ tocct poe noPip 
im4 Pat fm tocrPc gcfleiltten gcafjt* 
teert met Poll» / tnPtctt men quame tot Pelen Iepen 
refo’t Pan een Patapc/ toaerom fijn ïBajcpcpt fcer 
0«fccttet!feItjP PerfoePt / in Pcfcn nooP pcm met te om* 
Ploten Pan Pe ttocc Regimenten/ Pie gpUipPcn pcut 
peöt gefonPcn onPer’t belegt Pan Pen ^PrmcaelPan 
j^aoTau/ fijne jjtfajcftept meet niet mat grote bcPan* 
Pnrac u te Poen Pan Pe grote nccvfxigpeiO Pie gg-lug* 
Pen peüt nebnmPt inPe toefenPingePanPitfccouro/ 
fijitiRajcflegt tö feettePjocft/ Pat P’ofeafiefopaeit 
tö P002 Pp gegaen om Pc felPe te geOtupPcn/gelpP tocl 
mao fijne intentie/ en Pc urne/ ten pceft (fepPt Pï0 Sg 
Süftccn wücüifa tocct/ niet rjciïscn ücu fijn ongeloof- 
ïphe engetoone neeijtigpePen cn refPUitteu / Pat pet 
niet tö nefcöieP: maer Pen «©pperffcn pceft ct anPerö 
gecuöonncert/ fijn ,»jclïcgt neemt P002 te repare* 
ren Pefe qnaPcfojtune met ecnlcPcnPe hracpt: ijp 
toengtet toe fijn perfoon/ en Poet u lupPen btPPeii/peut 
niet te toillen ontftouPcu fijn feïtetfïe nttPPelen Pan Pp* 
ftanP/ cn op Pe toclïte Pp pem mceft Pcitrout/1 melje 
tö Pc ilcrfttc cn gctroumigpeiP Pan u PolP / Pe toelPc 
lp belooft «niet langer te [uilen ontpouPen/ alöPefc 
emrcpjifc fai Puitren / en Pinnen tmee maenPcn toePcr 
ic fen&en 

^nne‘jmajefrept pcm pcbbcnPe Perfeltett (fegPe 
fm) Pan Pefe plaetfe / fo PC2re befloten en gelegen bui* 
Pen fijn ïiomnïtruP / Perpoopt Pacr na tc mogen pou* 
Pen alle fïmatmaPcn/ cn f02ccn tegenö’tpooftPait 
Pen PpanP / om geftaPigPare frontaren met anrtcrt 
p2cfctePcrPullcn/ fcPocnPagelijïtö tncurficnenPcr* 
Perf in pacr lanP; te meer om Pat pp metö meer acp* 
ter pcm pceft/ Pat Pcm belette of mar pPerptnPcrcn/ 
Y30 in Pc ptPicö Pan fijn armaPcof anPcrftnö/ cn 
jt fél pcm fcer licpt Pallen tc gcb2uphen alle ’t gene Pat 1 
pp ten beften f al pebben tegenö Pc felPe PganPcn/Pocrt* 
PcmogrcöntliaerlanP. ,, .,r 

tgut mao' pet eerfte en Poo2naem(te jjotnet / t toelp 
Pc PoomoemPc Uonmït Pan 3©2anïttijft / tc Pier tijP / 
Pe Rccrcn Staten <0cneracl PcPc P002 Piagen P002 
Pen poo2nocmPe ïOeer Pan jröucPcroIleö/geïpP Pp 00P 
Pacr beneffenö Perfoclite / Pat Pc ttonnil» pcm rcfolpe^ 
ïenPe tc conttaueren fijne retptPeerPige mePerttanP 
met manenen tegenö Pe onbepooelnüc cn eergierige 
iioomemeno Pan Pc ^pangiacrPcn/ Pat Pc Ijecrcn 
Staten Poo’nocmt/pen ooit miiPcn p2eparcren/fo mcl 
om tc Poeren P'ooeïogc tegen Pen gentenen PpanP Pan 
pare $üPe/alö om fijne m a jcitcpt pet toefcomenPc jacr 
Pan 15ö6,rafPiftcrcn met pun fccourö en Pe conttnua^ 
tiePan’tonPerpouP Per 3000. mannen / met Petoet* 
Pe fn Pit Perlopen jaer fijn armaPe gefterltt paPPcn. 

<23>i-lupPen toeet/fepPe pa Pc fenPtnge en repfe Part 
ben CarPinaelPan OoftcnrijP/Pergcfelfcpapt met Pen 
©eere Bnnce Pan Orangicn / ernnet een goeP getal 
PolP Pan oo2loge/ cn grote fomme Pan penningen/ 
Paeromfal iP P'oo2ba naen’tbePel Pan fijne HQajcft 
Pan u tuaPcn Pacr Pan te toaerfepoutoen/ en fat u at* 
leenlpp [eggen Pat fijne IBajejt. Öem PcrfePert / Pat 
nelijtt Pen roep cn mare Pan Pcö Poo2f3 PaanPö arnia^ 
Pc cn refomö of Pcrbetcringc pent niet fiillen Per* 
fcftnftfeen / of in ’t minfte PermtnPeren Pen aPcr Pte ïp 
tot noeft me Pceft gepaP tot Pcfer falten: gn-ltipPen u 
PaiigdijPemtict fult laten betoegen P002 fijne P2cp= 
cementen/ noepte pet atljtcn op fijne PcrbloemPe 
toootPenPanPtePe* 

^ijn iBaicfl. Heeft goeP gcPonPen / fcaPcpa/ Peel 

pacr Pateiijli tc Pocgén tot gemene tocPertïanP Per 

^pattgtaerPen / Pacr toe fp in ’t particulier Per* 
bonPen 10 / om alfo met meerPcr ntaclit cn fo2cen Pefe 
oo2iogc te mogen continueren / en Pacr Pan een epnP* 
ïtjPe Pictorie tc pcrtoacptcn. bijtte flfajefteatfal Pacr 
pan niet Pefifteren/ al ts’tPatter ccntge Haute fouPe 
mogen bePonPen to02Pcn/ tegeb2upPenalfijncrcPic 
cn autoi itept bp Pe PoÓ2f5 BonmPlpPe jRajeftept/ om 
paertc betoegen te contribueren tot Pefe falie/ gelijft 
fijne cflBajeHept Perpoopt Pat fp in ’t eanPc Pacr toe [af 
toerPcn geb2acpt / fo om pacr gocPc torllc / alö om Pe 
noPelijltpetP Pan Pen tijP. .iRacc nnPPelertijP Per* 
maeiïP fijne iKajeflept ulupPen niet tc totUen tclfss 
manqueren / al iö ’t Pat Pe fautc bupten pcm fcer qua* 
pip te «ao Pomt/ePcntoel u lupPen te toillen Poegcn na 
Pc gróte Pope Pte fijne iBajeft. tot noep toe 10 gegcPcn 
PooéulupPcr/ foPeclpeerlijPe compo2temcnten/ tot 
Pcfenfic Pan Pefe falte / u lupPen biPPenPc te toillen ge* 
lopen/ Pat poe Peel meer anPere Pan pcm [uilen aftop* 
Pen/ pa gerefolPectt ui fiep naPer bp u te Poegcn / en f® 
na te Permcngen met u / Pat gp fult oo?Pelen fijn P002* 
menö met PcrfcpepPen te 3ijn PanPeutoe/ begcrenPe 
pem fo na tc peröinPen met u lupPen ineenintereft/ 
Pat een pegelpft Pacr uptfal Ponnen Pennen / poe Peel 
fpn meningc Pcrfcpeelt Pan Pe arcpliftigenroep en 
mare / Pte men Poet lopen alö of pp toilPefoePcn pjn 
ruft cn toelPacrt/ fonPcr aenftcn Pan Pe utoc* r 

©crföcPt Poo2tö Patfc toillen pare Pcltbcratïen Pte 
fa Poomcmcn tot Peooiloge/ cn toatfecourepapan 
paertePertoacptenpeeft/ en Pen Poet Pie fp menen te 
nemen / pem toillen bp monPc Poen onPe2ctcpten per* 
culicrPjPcrPoo2fijn otPinartö ^mbaffaPcur /öufan* 
pal/ cn Pat fp Pen felPen Paer toe toillen oPet fenPcn. 

ïjp perfoept mcPePoo2 crp2effe lap Pan fijne jRa* 
jcjïept / Pat Pc ipecrcn Staten Poo2itoemt / totlPen 02* 
P2e llellcn Pat Pc Uitenten op pet tranfpojt Pan alle Pt* 
p2cöfouPen to02Pcn flraffelpP PerboPen/Pan PerPIaer* 
Pc Pat pa pafferenPe P002 EelanP/ geftett paPPe Pe 
gocPe 02P2C Pie Pieö aengacnPe Pt02Pe gcpouPen/ 
toaerom pa pacrtoelpertclpp toaö öePanltenPe Pan 
Picn genomen gocPcn Poet/ PermaneiiPe PcnfelPen 
Poet te toillen continueren / lettenPe poe Peel men Paer 
P002 Pen PpanP fal Poen Perf toaPPen / en fpn .iHöajcft 
fepPe pa/ fal Pan fpnent toegen Paer in fulpen o?P?e 
Poen pellen / Pat fo Petrc Pc felPe Pan P’een cn P’anPer 
5ppc een gepeel jacr P302P onPerpouPen / ’t felPe peelt* 
Pen fal tot een grote PerP02tingc Pan Pen oopoge* 

3Dit toaö in fomma ’t gene Pen ïjccrc Pan j?onque* 
roüeé Pe Zeereu Staten <0encrael aïö Poen Poo> 
piclP/ maer alfo Pen tijP Pan Pc ttocc maenPen / Pie pa 
Perfoept PaPPe/ Pat men Pte ttocc regimenten Pic men 
pem tot fecouro gefonPen PaPPe / onPer’t belegt Pan 
Penneer mmiracl ^ufHhujS Pan$affau/ genoeg 
oPerftreltentoaren/ en Pat la ƒ ere noep met toaö ge* 
toonnen/ foP2ccöPcpa Pat Pc ijeeren Staten’tfeipc 
Pollt fouPen mogen toePcrom ontbtcPen / cn Patfc pen 
ooit fonPcn mogen crcufcren op Pe continuatie Pan pet 
onPerpouP Pan Pe 3ooo.mannen/mct toellte fg’t P002* 
Iepen jaer Pan 1593* fpn armaPe gefïerPt PaPPcn op 
pacr cagen nooP / miPö Pc Itomftc Pan Pen CarPinael 
^Ibertuö Pan ©otfcnrijlt/ toaer Pan Pen roep ginft/ 
Pat pa met fcer Peel nieuoo2logö PoïP acnquam/ om (foi. s.) 

paer P’oo2loge acn tcPoen. 
aBaerom Pa Pen x 3. gfanuacp upt jf-olemb2aa actt 

Pe ©ceren Staten <6enerael cn fpn 5imbaiTaPcur 
©ufanPal fclpcef / Pie pa bclaflc pem P002 cent tc aP* 
P2cfferenacn Pen ijeer 5tPPocaet Pan aiPcn 03ante* 
PelP/ Pic Pa tmft Poe groot crcPpt Pat pa aiö Poen pap* 
Pe/ niet alleen ba Pe lieren Staten PanRolianP/ 
maer ooit ba Pc ^cerett Staten <6enerael / om alle fa* 
PentcbelegPcrt/ fdpeef PerpalPen ooit aen Pcn felPen 
Pcfen naPolgenPen 252tef. MYn Heere Barneveld, ik bidde u te willen ver- 

ftaen van den Heere Buzanval’tgene hy u van öen ftonin» 
mijnent wegen lal communiceren, hem raden waühy ^ 111 
doen fal, om van de Heeren Staten te verkrijgen ’t gene itnjn t>cc 
hy in bevele heeft, haerdaertoeverfoekenenallifte-ban 'Bar* 
fleren, dat na uwe wijsheid en autoricey t, want het gaet ^ 
grotelijks de fake aen om de welke wy vechten, zijn-jjari j,fn 
de feker fo onfen vyand ons refpondeert met fijne laii&coan 
effe&en van hope, die vele hebben genomen van fijne Rolland, 
macht en middelen, door de toekornfie van den Car- 

diaael 



*5* Vervolg der Nederlandfc Oorlogen. 
dinaelvan Dodenrijk, dat hy fal krijgen fuiken voor¬ 
deel op my en op u luyden, dat het lange fal blijken, 
’twelk ter contrarie fo ik kan veranderen fijn eerde 
voornemen, en defeplaetfe in lijn geachte veroveren, 
fonder twijfel fullen fijne wapenen vruchteloos maken, 
en voor de red Van ’t jaer, in welke ons toekomen ful¬ 
len vele en verfchsyden goede faken, die wy noch niet 
kor.nen veriïnnen, 'twelk ik bidde te willen in beden¬ 
ken geven aendeHeeren, ten eynde fy niet befwaer- 
hjk hemen een fake die ons fo nut kan zijn, daer tegens 
hetweygerenons gelijkelijk feer fchadelijk foude we- 
fen ; ik°vertrouwe de rede op den Heere Buzan- 
val, om u te verfekeren van de continuatie mijnes goe* 
dens wille, en het begeren ’t Welk ik hebbe om u te 

’ betonen hoe veelvreuchts ik dagelijks verkrijgedoor 
uwe genegentheid en wijsheid. Ik bidde God, mijn 
Heere Barneveld , dat hy u wil nemen in fijne heylige 
en weerde befcherminge- Gefchreven tot Folembray, 
den 13.January 1396. Eb was ondertekent Henry, en 
lager de^Neufville. Het opfchrift was, aen mijn Hee- 
re Barneveld. 

oDcn 25:icf aen öe Heeren Staten (©cncraelban 
öcnfelbcnöato/ öe todUet’famen ontfangentoeröen 
hen 27, ^anuaiv bias ban öefen tnljouöeih 

Sf^icf tifiti Q Eer lieve en goede vrienden, ik foude den Heere 
tieutiiomiili ^5 van Sancy mijnen Raed al hebben doen vertrekken , 

rnfmiföc om u luY^en te gaen vertonen mijn afrairen en delibera- 
tlxam tie, op de occalien die fich prefenteren, volgende ’t ge- 
.ètatm ne ik gefchreven hebbe aen den Heere van Buzanval, 
oBtuttael, fj £ verfi;aen te geven van mijnen ’t wegen>indien ik 

niet geraden ware geweed hem te houden , om de re¬ 
denen die hy u luyden communiceren fal, dewelke 
uwen weldant niet minder en betreffen dan den mij¬ 
nen , gelijk gy-luyden door uwe voorfichtigheden be¬ 
ter futt konnen oordeelen. Maer door dien dat den 
Cardinael van (Dodenrijk feer genadert is, nu ik op het 
tipken ben van te rapen de vrucht van den arbeyd die 
ik aengewent hebbe in het beleg van defe plaetfe, (dat 
wasla-Fere) en dat mijne vyanden voorgenomen heb¬ 
ben een groot effort te doen ter komde van den voorfz 
Cardinael, om die teontfetten, of my elders werk te 
fchaffen; en ook dat den termijn die gy-luyden den 
Heer Admirael van Zèland gedelt hebt, van in mijn 
Koninkrijk te blijven met de compagnien die hy Com¬ 
mandeert, wel haed verftreken fal zijn, heb ik goed 
gevonden ondertufichen den brenger defes aen U E. E. 
af te vaerdigen met defe tegenwoordige, by de welke ik 
U L. bidde den voorfz. Admirael te beladen dat hy hier 
blijvetot het eynde van het voorfz beleg, of dat gy- 
luyden den voorfz Heere van Sancy gehoort fult heb¬ 
ben, confidererende hoe feer fijn vertrek mijne faken 
ontrieven louden opdebyvoegingeen komde van den 
voorfz Cardinael, van den welken ter contrarien, in- 1 
dien ik breken kan de eerde voornemens, ik fijne wa¬ 
penen de gehele rede van’t jaer onvruchtbaer maken 
lal, de welke anderfins eenen groten voortgank fou- 
den mogen doen. Ik bidde U L. infgelijks te voorfien 
inde continuatie van de befoldinge der twee regimen¬ 
ten Frans krijgsvolk, die gy-luyden my hebt willen 
betalen tot noch toe, waer van ik’tbeleyd gegeven 
hebbe aen de Heere de la Nove, want ik hebfe meer 
van node dan oyt, gelijk den voorfz Heere van Bu¬ 
zanval UL. feggen fal, en fo ik door defen middel 
eenig voordeel verkrijge op onfe gemene vyanden, 
gy-luyden fult daer het bede deel aen hebben, als mij¬ 
ne bede vrienden, met de welke ikgerefolveertben 
my voortaen naeuwer te voegen en te vereenigen dan 
oyt, tot onfe gemene en onderlinge behoudenifle, ge¬ 
lijk u-luyden leggen fal den voorlz Heere van Buzan¬ 
val, den welken ik UL. bidde gelove te geven als my 
felven, biddende God feer lieve en goede vrienden, 
dathy UL. neme in fijn heylige en weerde hoede. Ge- 
febreven te Folembray den 13. January 1596. On¬ 
dertekent Henry, en lager de 'NeufviUe. Het opfchrift 
was, aen onfe feer lieve en goede vrienden, mijnHee- 
ren de Staten der Vereenigde Nederlandfe Provintien. 

D€n Uoo2f3^ccrc?CmbafTaöeur25manbaI/ om* 
fangen liebbenöc bes ïjoningg teieben cn laft/ 

Ijeeftftcmtetftonö metten te aööjeflcrenaen bettèee; 
w ban <©löen&atncbelö/ om öcm te communiceren 

IV. Deel. 

bet fcïpijben en ben laft öte lip ban fijnen ïLontnh fjacff 
öe ontfangen / maer Ijp baas op bic tijö nocD niet 
t’ïjupg gehomen ban fijn repfe in Eeïanb boren bet- 
ijaelt / boei) quant met ö’anöcre Heeren <©eöeputeer* 
ben t’ïjupoöcn 29» ^Januarp/ ttoee hagen na’t onc 
fangen beu ïtóieben. 

jlöaet alfo ben ^bmtracl kaffan aen bc poeren 
Staten Weiterad een ftrief gefc&ebcn liaböe/ bat 
alfo fyn tjjöenlaft met be macnö ban ^auuatto fom 
öe erpireren/ berfodit Ijp laft ban’t gene l)emboo:s 
öers te öoctt ftonö/ öaer op ben 19. ^Januarpbpöc 
Heeren Staten <0encrael gerefolbeer: totuöc bent actt 
tefcbnjben/ gelp gcbaen tooiöe/ bat/ öebnjle ïjet 
beleg ban la jrerenocij'utaöm ötepomccen/ ftpncdj 
fottbc Ijcliben albaer te bitiben tot naber fdmfücutf 
en bebel bent öien aengambe bp De Heeren Staten 
<£5cmad te boen/ ’tbóelb öe 3|ecr (Bi^anbal acn^ 
gefepb is gdbeeft / bic öaerom bes' anöecenöacgjS fijn 
pjepofitie aen be Heeren Staten <6eneracl gcbaen 
ïjceft ut befer manieren: 

Yn Heeren, gy-luyden hebt konnen fienuyt het 
fchrijvensvandeil Alderchrifielikften Konink aen ^eEi:£ t>art 

U E. E. hoe grotelijks hy van node heeft de troupen, 2Bu3GUt:al 
die in fijnen dienfl zijn, onder ’t beleyd van mijn Hee- 
reden Admirael van Naffau, en de begeerte die fijne ^c‘iKcag{, 
Majèft. heeft, van de felve té houden, tot dat den aen- 
flag van ’t beleg van la Fere eenig eynde genomen heeft. 
H y fond dien Courtier die U E. E. gefien hebben,expres 
aèn U E. E. om daer om te bidden door fijne brieven, 
en my te belaften U E. E. te vertonen hoe veel fijne fa¬ 
ken en felfs den welftantvan de uwe daer aen gelegen 
was, dat hem dit fecours noch by bleef. 

Ik danke God mijn Heeren, dat gy-luyden door uwe 
goede affedien en bondige óórdelen felfs, voorkomen 
hebt de begeerten en verfoeken van fijne Majeft. heb¬ 
bende eene depefchê gedaen aen mijft Heere van Naf¬ 
fau, in conformite van het verfoek van fijne Majeft. 
eenige dagen voor dat het U E. E. ter ooren gekomen 
was, ja felfs noch niet gearriveert zijndé (te weten hee 
verfoek) in defe landen. d’ObUgatié iffer te groter 
door, eniktwijfeienïefc, of fijn Majeft eytprijft die na 
haer weerde én verdienfte. Dat is aengaende een poinéfc. 
Het andere, ’t welke fijne Majeft. feer vieriglijkop 
U E. E. begeert, is dat gy-luyden wilt haeften en fpoe- 
digen de betalinge der regimenten , die gy-luyden 
’t voorleden jaer in Vrankrijk onderhouden hebt, waer 
van hy het bevel gegeven heeft aen mijn Heere de la 
Nove, een Edelman van fulker valeur en merite, dat fij¬ 
ne Majeft. fich verfekert dat gy-luyden geapprobeerd 
lult hebben de verkiefinge die hy daer van gedaen heeft. 
De Spanjaerderi om de komfte van den Cardinael van 
Ooftenrijk, en de verfterkinge diehy medegebracht 
heeft, zijnfonabyom fijn Majeft. te drukken en van 
alle kanten aen te vallen, dat het van node is dat fijne 
vrienden hem haeften te helpen, om defe eerfte efforten 
ofaenftoten te wederftaen, de welke, fo hy breken kan 
ofalleenlik wederhouden in ditbeginfel, fo hoopt hy 
fich fo te behelpen met dit voordeel, dat felfs gy-luyden 
daer door gevoelen fult de eerfte vruchten van fijne vic¬ 
torie. De refolutie van fijne Majefteyt is, niets aen fijne 
fijde te fparen, om te verkrijgen een volkomen vi&orie» 
en begeert wel, dat gy-luyden dit vertrouwen in hein 
neemt, dat hy geenfins van meyninge is te verftaen tot 
eenig accport met defen gemenen vyand, maer een¬ 
drachtig en levendig defe oorloge te vervolgen , tot dat 
wy hem fo verre gebracht hebben, dat hy genootfaekt 
zy defe Nederlandfe Provintien te ejuiteren, het welke 
moet wefen het eynde en oogmerk van onfe gemene 
wapenen. De Konink bid U E. E. niet te laten bewe¬ 
gen door de geruchten die men trachten foude archli- 
ftiglik te doen vloeyen in uw ooren, als of hy voor 
hadde met den vyand van peys te handelen , zijnde 
gantfeh gewis , dat wanneer fijn Majefteyt luft daer 
toe hadde, het hem licht foude wefen daer toe te ge¬ 
raken. Den Hertog van Savoyen , fchoonfoon van 
Spangien, heeft eenige tijd herwaerts fijn Majefteyt 
doen aenfoeken tot vrede, en heeft van fijne principa¬ 
le dienaers te dien effeéte aen hem gefonden, met pre- 
fentatien, de welke van geen kleyne confideratiezi jn, 
maer fijne Majefteyt heeft daer als noch ganfchelijk 
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niet toe willen verftaén, door dien dat dat niet is dan 
een middel, waer mede den Spangiaert fich behelpt 
tot eenig eynde; en fijne Majefteyt fal niets in defe 
aftairen doen, of hy en fy eerftelijk wel en door goede 
proevenverfekert indefe fake, daerna,dathy (den 
Hertog van Savoyen) fich mede wil inlaten in de fake, 
omdeSpaenfe violentien en tirannyen te weren. Sijn 
Majefteyt heeft my belaft UE.E. tefeggen, dathy 
U E. E. veradverteert fal houden naer advenant > dat dit 
traélaet voort fal gaen. 

Hybid UE.E. ute verkloeken te defernenkomfte 
van den Cardinael, op dathy geen voordeel op uluy- 
den gewinnê, en dat gy-luyden u fterker en vroeger 
dan oy t te velde begeeft, om alle de werelt te doen be¬ 
kennen dat gy-luyden gene beduchtinge noch vrefe 
hebt voor fijne komfte, en dat gy-luyden wegneemt 
alle fufpicie, die men van uwe aétien foude mogen 
krijgen, indien ’t op de veranderinge van ft Gouverne¬ 
ment gy-luyden u naeuwelijker en onachtfamelijker 
droegt in de preparatie of toeruftinge van defe uwe 
oorloge, het welke uwe vyanden fonder twijfel een 
vrefe, die gy-luyden had vanhaer wapenen, en uwe 
uwe vrienden eenig achterdenken toefchrijven fou- 
den. Gy-luyden Weet feer wel, mijn Heeren, hoe nade¬ 
lig het cene en het ander welen foude voor uwen ftaet 
en de gemene fake. Hierom fo fal ik u E. E. geen langer 
inftantie doen op het eene noch op het andere, my 
verfekerende dat gy-luyden daerfulke goede enveer- 
dige ordre in ftelïenfult, naer uwe gewoonlike naer- 
(ligheden, voorfichtigheden en dapperheden, dat een 
yder meer en meer oorfake fal hebben te fteunen op het 
goed en wijs beleyd van defen Staet. 

En alfo gy-luyden wel kond oordelen hoe veel fijne 
Majefteyt daer aen gelegen is, dat hy kome tot een 
goed eynde van dit beleg, en dat hy ft veld mach be¬ 
houden in Picaidyen tegens het heyr der Spangiaerden, 
welke voorfeker daer wel haeft in komen lullen, fo 
heeft hy my belaft op UE.E. te verhoeken, dat gy- 
luyden den koopluyden van de fteden van Picardyen, 
de welke met fijne brieven van recommandatie komen 
fullen, toelaten wilt dat fy granen vervoeren na de 
voorfz fteden, gelijker hier zijn, de welke eenigen 
tijd herwaeits t’Amfterdam geweeft zijn, met brieven 
van den Koning tot dien effefte, wachtende na uwe 

(Fol.g,) permifiie. Aen d’andere zijde foude het wel te wen- 
lchen ftaen dat U E. E. eenig expedient wilden nemen, 
opdat uwe koopluyden haer boter, kaes, en andere 
eetwaren inde voorfz fteden en opderivieredeSom- 
ine brochten, ten eynde dat door ft middel der voorfz 
vivres, de welke daer gebracht fouden werden, het 
leger van fijn Majefteyt mocht onderhouden worden, 
Ü E. E. verzekerende, dat uwe koopluyden meer pro- 
fijts doen fullen in de voorfz riviere, dan elders daer fy 
fouden mogen trekken; en dat doende fult gy-luyden 
denvyand verfteken van even fo vele gerieven, en fult 
onfe gebrekelijkheden foulageren meer dan gy-luyden 
foud konnen geloven. Het fal U E. E. dan believen 
mijn Heeren, ernftelijk daer op te letten. Gedaenin 
den Hage den 2.8. January 1596. ondertekent Bu- 
zanval. 

©e nipt 1* omtrent befe tijb toaren bc ruptecpbanbepbebc 
ttn wan ^ajcett / ban bu Bopp en / tipt 23ct*aeit op best 
loom n getogen/ bic boo2 jUaeftncpt pet beccfcpip na; 
men pet men/ in mepntnge/ bc baen-rupteren baec binnen 

leggenbe / tipt te lobben/ ntaec ont batfe niet tipt qua; 
men/ ytjnfc te tugge getogen / Ijebbcnbe eenige Cano; 
mjften en anbere burgetp ban jjtëafiricht tipt bet 
bcerftfjipgcnomcn/ latenbeaüebe S-upbfeonbecba; 
nengaen. 

sDefe gepede maenb ban ^anuanuP toaO’ct fort; 
2ccö1n bedtngegeen tointet toccc/ ban bat’etbeelregcnbe/ 
Sianuarto/ en ben 1 3. b20üp en fnceubet een toepnig/ maet maeft; 
feb;uano/ te geen pp infttoatec,- ben eerften 5peb2tiarp begon 
!"o6EöCtl° tc biiefen / en conttnueetbe tot ben 9. toe; ben 

10.11. en 12. bopbet toeberom/ en ben 13. begon bet 
toeberom te briefen / encontintteerbetotbcn 19. toe/ 
bocb men toap met be b02ft aen befe 3ijbe niet bekom¬ 
mert/ om Dat men tod topt bat alle berupterpeban 
2ö?abanb hertogen toaren om ben€atbinael?Elber; 
mp ban ©ofienrpfttc bejegenen/ bie tot3lutfenburg 
toap. ©en zo, 5fcb?uarp begon bet toeberom te 

toeerfetnp 
ban JïJa* 
flticSjt. 

Dopen/ cntoaobmmp meeftalfchoontóebec/ fobat 
in ©elfplanb eentge pupplieben bare hoepen in be 
toepebeben/ en ben 28. lieert/ teefenbe bónberbag 
en toeeh-merhtbag binnen ©elft / albaer graepbc bo; 
terbcrhocljten. 

S'n iMeftanb binnen 3Lceutoaerbèrt toerben ccnEambag 
lanbbaggebouben/ bie al ben cccftcn ©ccemb2iP beo ,tor EEats 
boö2leben jaerp begonnen toast/ en gebuurbe tottnu,accü'lu 
IBaert toe / fonber batfe tot refolutie honben bomen / 
boojbiettoiften partpfcïjap bie albaer meer en meer 
toap groepenbe / ont be autoritept ban ben /tttabljom 
ber te berminberen/ be Staten <0enccad fouben ah 
bacc^opanfMili ban©02b2etpt/ mctlB^ohan 
ban ber 3©etften/ Henfionatip baniBibbclburg/ met 
infiructic om öe (aften albaer te helpen accotbcrcn/ en 
eenige anbere faften te beenditen/ befe quanten ben 
i6.§januarp/ niet fonber groot pecpftel (obermitP 
bengtootentoinb) beo mo2genp ten 9. uren totdat* 
lingen/ cnbanbacrben felben abonbtotHeeutoacr; 
ben/ altoacrfp hare p?opofitiebeni7*namibbagm 
be bergabertnge ber l^eeren Staten albaer bpmonbe 
beben/ ebben 18. bpgefd)2ifte oberleberben/ maer 
alfo be Staten dep faterbagp fdjepben / en be <©ede; 
puteerbe ber fteden en platte lanben naer Ijtipö troft; 
hen/ en eerfi btngöbaegö toeberom ftg ben anberert 
fottben ftomen / en batfe berjfonben bat om eenigmei; 
bent bat baer boo^geballen toao / fo tjaeft op pare p20; 
pofttie niet foube ftonnen toerben gcrefolbeert / fo bon; 
ben fp met abbijp ban ben ^tabftouber <02abc Ï9u; 
ïemllobetoijftban kaffan geraben/ om geen tijö te 
berliefcn / Ijacr te berboegen na <02oeningen / hebben; 
be ftare erpebttte binnen Êeeutoaerben gctecomman; 
beert/ 3tjnbe Ijaer toegefepb bat be felbe niet tegen; 
jfaenbe hare aüfentie/ bp ber ftanb genomen foube 
to02ben/ enbertroftftenobetfulftp ben 22. banÈceu; 
toaerben na <62oeningen. 

(€ot Seeutoacrben nodj 3ijnbe/ berffonbenfpbat 
bie ban be ^ebentoolben met eentoadjtiger ftcttt; 
men geftofen fjabben tot bolmadjt / om in be Staten 
albaer te tompareren / Carel ïfoo2ba / Die langen tijb 
feer grote partpfdjap tegen »6?aef 3©illem ban Haf; 
fait getoont en beel acnljang ljabbc/ft toelft fp namaelp 
toebet gcrcboceert Dabben / ban Ijabbe aoo?ba baec 
ban Dem geconflttueert appellant aen be heeren ^ta; 
ten ban JMefTanb / en bleef mibbelertijb op fijn com; 
miffie in be Staten comparerenbe/en toaP mebe baec 
P2cfentalp be boo2f5 <6ecommttteerben Dacep^opo; 
fitie albaer beben. 

©en 21. gjanuarp hebben bc boo2f3. <0ebeputeerbe 
in fjet Collegie fommierlijft haren laiïberftlaert/ en 
begeert bat be Staten bcfclj2ebcn mochten to02bcn/ 
ft toelft gebcferccrt toerbe/ feggenbc batfe bie nieten 
ftonben berfetonben boo2 ben 5. jpebitiarp; fp en ftom 
ben niet bccncntcn toaer nptb’oo2faftebanbitcetar; 
Dement quant/ anberp ban bat fp lupbenimp2effie 
habben bat fp gelafï fouben 3ijn met hen lupben te Dan; 
beien/ belangenbe be qucflten tuffcDen be ^tab eti 
©mlanben / belangenbe be quota bte fp lupben refpec; 
tibe te b2aaen Dabben in be<®cncralttept/ team op 
Daer Icfre Ifantbag toap hetb2agenbanbeconfenten 
blijben (iaën / tot bat be quota gemaeftt foube 3ijn / en 
ftfcljeen fp noch niet ban mepninge toaren hare com 
feuten in tc b2cngen/ boo2 bat hare quote gemaeftt fott; 
be toefen. 

©ie ban be jgtab ^2oeningen en ©mïanben/hab; 
ben aen be Staten <6enerael gcfdj2ebcn / batfp te b2e; 
ben toaren haer Different/ aengacnbe ft maften ban be 
quote/ te fubmitteren aen <02abc ftBtllem ban Haf; 
fau/ en bat fp fo lange moefien uptliellcnhetpoinct 
ban be confentcn/ berfodjt boo2 het lopenbe jaer. 

i^ier op toap gcrefolbeert bat men be boo2f5. vöebe; 
puteerbe foube fchipben tcinfifieren opbettöeeanbe; 
re boetett/bc <0cbcputeerbe ban bc^tab en©mianbert 
t’anbercn ttjbcn boo2ge(Iagen/ en fo fp tot geen ban 
bepbc en ftonben ftomen/ bat fp be fubmiffte fouben at* 
tcfieren/bocD booibcr ernfttglijft aen te houben/bat fp/ 
niet tcgenfiaenbe en fonber p2ejttbitte ban Det Different 
op be quote / Ijacr fouben fpoebigen om bmeptbare re; 
foltme op be confemen te toengen/ ooft toerben paec 
l)2iebcn gefonben aen fpn ©cnabc/en Daer belaft be fcU 

betebejiellen/ gelijftfpgebaenhebben/ en hem baec 
benef; 
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DencffcnSgebeben cnbefbJaert te toefen / gem na ben 
Bage te boegen / om een epnöc ban öe quote te mogen 
maften/ etc. Borg fijn gcnaöe geeft boo: ben bier; 
ben jjBartn in ben ï|age niet ftonnen nomen / ten hiel; 
ftentgöebtebatt Selanö gaet crtcao?öïnai*isc onfen; 
ten al ingebtaegt gaööert. . . . . 

kwenen* <©01125. gjanuarp/ fcïmcf öc peer pcnjionarts 
tu nopentte 3$?iTfftpn ia»t <0o:cum/ aen ben Beer Ibbocact ban 
SSSSm Blöenbarnebelö/ abbertentte tc gcinicn/ bat be BUpt; 
8 0 fe Bonten tot be b:ebeganbelmge ban be peöeclanbcn 

nceommitteeitfouben afftomen / bacront inöicii men 
bcganbelmge fcgaöelijft gielö/ bcelgoeöelupöcmio; 
btg aegten/ bat men om öcgonftebpöc^eerentcbe; 
ïjoubeit/ of immers niet te bcrlicfen / men bc feb 
be/ immers bic ban be Religie5ftn/ öoo? legaten 
tgöelijft ctt ccrfnop öercpfe aija/ of gecbiaerts fto; 
men fouöe/bertottcn bc tebenën bjactom bat men met 
be ^pacnfc niet ftan ganöclen of berttoutoen/ctc. 
öers bjaei* te befo:gen / bat be /êpaenfe baer ober fom 
ben ooftaftefegeppen/ om onfe falie bp get fóijft tc öc; 
tiigccccn/ en b'ingefetcnen befet lanben/ in ftaet en 
fcijabe tc bicnnen/ ia ooft onöccp:etcyt ban be lanö 
b?ebe/ get Rijft tegen on O tc bccbieftften. 

mt toelften cmtöe alleen fefteen / bat ben ^paenfen 
3Lcgaet fo mftahtclijft en ooft ootmoeöelgft / contra 
decorum, De b:cbegaitöcling op ben agftröag bcr; 
foegt geeft. 

Bat op ben ïaerften <JTecpt5öag bed piopooften ban 
be notificatie gcballcnbiaccn/ cnbp beien feer geur? 
geert en gcfaftinccrt/ bat als öeïiepfercngctgam; 
fe itijft boo: ben RoninU geloof ben / bat men gier baec 
mebc begoo:öen te b:ebeit 3gii. 

Bacr tegen ban ccnige gocögcrtige bicöeromgc; 
fePbbJo:be/ bat’et niet genoeg 3ijnfouöc/ taant als 
be ^pacitfc contcabcntccröen/ fo fouben tap eerft 
moeten aen get ngft ftlagen/ op beftlacgtefoube pat; 
tpe moeten bootben ocpoo:t / en mttsötcn be fafte bier; 
ben getraineert/ infonöccgeiö regarb nemenbeopbe 
bcrfcljepbengefintgcbcn bie onbet öeleöenöeS ilufts 
gijn / en mibbelcctijb fouben bic ftlagcnbc obctballen/ 
of immers niet gegolpen tomben/baer öp boo: crcnt; 
pel taerben geaUegecrr/bat bic peöeclanöfcgen ïDcft; 
pgaelfen Cccpt5/ bie na teneur ban benlanb-b?ebe 
begoo:öc bcbftjt of immers geatfifteert te too:öen / te; 
qens ben inbal ban get b:ceuibe fttijgsbolft / niette; 
genftacnöe fo bde ftlacgten/ en baec op gebolgt be 
bcrtroüftinge / noegtanö gulpelooS gelaten too:be/ om 
aengefien be belofte ban ben lanb-baebe bed folcnmcd; 
beröpalle Cgcur en Bo:ftcn gefegteö jijn/ als'befe 
fouöcftomicn gefegieben. 

Bat ben ,#cberlanbfefiacb bic in ^pangients/ 
fn een gantfeg jact niet eensbenïronmftmonbcling 
macgfp:cftcn/ maer moet alles boo: öc ^panjams 
ganben fcgnftdijft oberlebercn/cn boo: gaer tocöetom 
refolutte bettoargten/ fo is be honing bp be ^pacnfc 
ingenomen» 

Bit gabbe be ^paenfc %j>gact öieB:cftöemban 
ben Raeö tot 21 utfenburg ts / tegens geloofmacröige 
pcrfonenftlaöenbcgefcpb/ enfteftentopben nacft-le; 
tien ïtijcjröag. 

® m cat^ ^)cn x i. #eö:uarp bes naenntbbagS te 4» uren / is 
KI* iïkU ^tbinael ban Bcjtcnrgft tot 23:u|Tel geftomen / 
bomt tot twee gpfeer feejlelgft ingegadt taerbe / gp tcaegt met 
©juffei/ en geut bed ebden en Becceu» <Be Bdncc ban Bran? 

Q*cn c:cö ^0Di gem/ tiijfcgen ben iScrtog ban fiumalc 
toecDe. £n lerfcgot/ljp tecb acn be gogcr ganö ban ben <0:abe 

ban j^ucnteS/ belBagiftraet ber boo:fepbeltab'taa; 
ren gaer bertaacgtenbe/ bupten bc Eobenfe poo:te/ en 
p:efentecrben fgne Booggcib bc Reutelen ban be ftab / 
bc45tlSen blaten al t’famcn in gaec taapenen/ elft op 
get fraepjte en ftofielnftiie / en gebbenganmetbde 
tooitfen en faftftden gdeubet / en geb:acgt tot aen get 
Üoninftlgft f aleps/ gp reebboo?bcleftcaten/ tu be 
tadfte opgeriegt taaren beefegepben arcus triumpha- 
lcs, met bed bedben/ cieraben en infccipticn becciert/ 
baer maten ooft berfegepben tleliagien en tondcn/baer 
fegone bertoniugen met lebcnbige perfonagien gebaen 
toecöen / en taerbe bed ftonftig fpei cn mufijft gefpedt 
engefongen. ’-Daer taacen ooft bed fegone tapijtferpen 
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fcgilbcrt/ en gare ftonft betoom gabben» Boo: get Ba; 
V. Deeg 

leps gonb een gogeBiramibe/ baer bobenopquam 
een fegone bergulbc^on/ ooft taaffer een groot fcgip 
met maften cn geplen/ blaggcn/ taftel en toutaen/ baec 
in ooft eenige perfonagie faten / bic quanfups get fcgip 
met riemen boo:t roepben / en bacr iagen aen bc 5pben 
eenige ftuftften gefeguts / bit fcgip ftonbc gem menben 
cn lieren/ beftuerman taaé tocgemaeftt als öe boo:; 
nocmbeaJrt3-Brrtogbiegct fcgip regeeröc enfttec; 
be, 'Be €tt3-i^'ertog bias als boen een perfoon op get 
befte ban fijn leben/ öub 13» iaren/ taant gp bias goto; 
ren ben 3. $obcmb, 1560, eenigc bagcngeruftgeb;^boo?te*. 
benbe/ fo geeft gp fgn Commtfticöc Staten ban bc“Ea® ^r# 
laubeit bertoont/ cn geeft bacr na gem fdbenrngetömaci öti* 
>Boubernementban’tlanbgeftdb/ gpgaf Bon Ko; beau?» 

igo ilaftb/ €beltnanban fijne üamcr/ tbieecom; 
pagnien paetben tot fgnc gtiarbe / een ban {ancien / en 
ccncbangarqiteftufiers/ get nmpt ban fijn opperde 
^talmèefter/ gaf gp aen ben 43:abcban gere/ be 
<B:aben ban Arrenberg / €gmonb en ^tgnp / ntadue 
gp fteutelbiagers aan fijne ftamcr/ ooft geeft gp in ben 
felben tijb berltlacrt cn te ftennen gegeben eenige De; 
ncficieit bie gp meöe geü:acgt gabbe ban ben Itontnft/ 
boouemgebieOjn.ïBaieftept tot öicnttjbtocgcbtenb 
gabben/mctfatiSfactie/ Bon?CuguftijniBena/ ts 
een beter Commanbeurfcljap gegeben / en Bon Bie; 
go <3jba:ra/ Bon ^Intonio öe 2uningo / en Bon 
ïoups bc Bdafco / ftregenber elft een/ fonber bat fp; 
bette boren gabben/ cn certfamenclgft 3ijn gepubïtd501-Ic"^ 
cccrtöftcH^abcpten (rtbberlgfte o:b:crt) ban^.^a; 
cob/ boo: BotuiBauud öc Bega/ gian^erounno 
Boria / én Bon Carlos Coloma / bcle fijn renten ge; 
gebengaec leben lang op Napels/ ^idlietieniBD 
lanen/ en goetad baec in befe uptbdmgc mca* ge; 
taeeft 3ijn / bie t’onb:cbeit/ ban bie bolbaen maren/ ge; 
lijft fuiftSgemeenlyft gefcljieb/nocgtans geeft ben ber; 
beterben bc recompenfe/en ben genen bie bergeten taa; 
ren/ een fpoo.:gegeben/ omliaertad teö:agen/ op 
Dope ban ter gelegener tijb / mebe recompenfetebet; 
toerben, 

,lBcn berftonö nu niebe bat be Bfttts banBrangien/ 
noeg geen bolftomen ganbüefjtinge ftjner goeberen 
gabbe/ ban ban be goeberen ban Btuiccn/ bie nopt ten 
bollen geconfifquccrt taacengetaeeft/ macrtoógupt 
be goeberen ban Bourgonjen/ alleenlijft feftcrefommc 
tot fijn onöergonö/ fonöcr bat gp ooft cenige ftaet ban 
bes IfoninftS biegen gabbe / anberS als ban ’t gulben 
BUeS. 

Ben €ft3-ï|ertog 3tlDertus dtaröinad/gabbe me; 
öc geöiacgt upt ^pangien feftcre B:bonnantte of 
Paccaet Dn ben ïioninli ban ^pangien tot 3Iau; 
rent le itopacl in Caftilien ben 2?. SeptemberöeS 
boodeöen jaerö 1595. gea:reftcert / mgoïtbcnöe feftcrc 
fo:me cn maniere bie men booitaen foube fcgulöig 3ijtt 
t onbergouben en te gcöiupftcrt/in ’t geben ban be tttu; 
Icit/fo tn’t fcp:i)ben als in’t fptcftenAbdfte oiöonuantie 
off^laccaet be Crts-Bertog omtrent befe tijb bebe pu; 
pliceren / en bias ’t fdue Blaccact lupbenbe als b olgt: 

PHILIPS by der gratiën Gods, Konink van Ca¬ 
ftilien, van Arragon, van Leon, van beyden Si- 

cilien , van Jerufalem , van Pórtugaej, vanNavarre, 
van Grenade, vanToleten, yanValence, van Galli- 
cien, vanMajorken, van Si /ilien , vanSardinen, van 
Cordube, van Corfike, van Murcie, van Jaen, van 
Algarben, van Algezire, van Gibraltar, van de Ey lan¬ 
den van Canarien , van Indien, fo Oriëntale als Oc¬ 
cidental e, van de Eylanden en vaften lande der Zee 
Oceane: Ertz-Hertoge vanOoftenrijk, Hertog van 
Bourgonjen, van Lothrijk, van Braband, van Lim¬ 
burg, van Luxemburg, van Gelder, en vanMilanen: 
Grave van Habsburg, van Vlaenderen , van Arthoys» 
van Bourgonjen, vanTyrol Pals-Grave, envanHe- 
negomv, van Holland, van Zeeland , van Namen, en 
van Zütphen: Princé van Zwave: Mark-Grave deS 
Heyligs Rijks vsn Rome: Heere van Vrielland, van 
Salins, van Mechelén , van de Stad , Steden en Landen 
van Utrecht, Over-Yflel enGroeningen, en Domi- 
nateur in Azien en in Atrijken. 

ALLEN den genen die defe tegenwoordige ful- <£?:6inaiiffe 
len fien ofte horen lefen, Saliift. Allo wy tot meer 
reyfen van diverfe plaetfen en per,onen particu-m niY> 

P 3 lier- 
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Het drie en dertigfte Boek*, 59 6. 
lierlijk önderricht zijn geweeft , dat overndds de di- 
verfiteyt van natiën, redderende, rrequenterende en 
hanterende in defe onie Nederlanden en Yari ol3l 
gonjen, Teer grote ongeregeltheden en defordren al¬ 
daer ingebrocht zijn ge weeft, aengaénde detitulen, 
opfchdften, en eerbiedingen die eenen yegehjk tei 
imitatie van fommige vreemde en uytlandlchetalen, 
aengenomen enjgebruykt heeft na fijn gelierte, geven¬ 
de e7i attribuerende d’een den anderen, lo wel in t l pi e- 
ken als fchrijvén, tegen de natuerlijke en ingeboren 
modeftie, en reehtiinnigheid van de onoeiiaten dei 
voorfz onfe landen, en’toude gebruyk en mamere 
van doen, te voren aldaer gepleegt en onderhouden, 
waer door, en overmits de grote licentie, gecaufeert 
door den tegenwoordigen tijd (die tot io veel nieu¬ 
wigheden is geneygt) fulke exceflen io verre verlo¬ 
pen en hen vérbreyden, dat toelatende fulke forme, 
termijnen en manieren van fpreken en fchrijvén, daer 
uyt anders niet dan meerder confofie en ongeft.ientig- 
l/eid en ftaet te verwachten., ten ware dat by ons daer 
in behoorlijk worde verfien, temeer, aengefien dat 
eenige die hen fomwijlen niet houden bevinden ge- 
tradeert by fulke titulén (als men door yddheid aen 
andere is gevende) hen verkort en gemtereiieeit hou¬ 
den mogen houden, tegen de gene die in hun ïefpcdr 
van gelijke niet en houden hebben gedaen, jadatook 
folk misbruyk alrede plaethe heeft gegrepen > ondu het 
flecht en gemeyn volk, waer door het ichandael dage¬ 
lijks meer en meer is wallende. . , 

Doen te weten, datwy willende op fulke tmsbruy- 
ken en exceflèn verfien en verhoeden , d ïnconvemen- 
ten die daer uyt houden mogen rij len hebbende daer 
opeerft rijpelijk gelet, en gehad d advijs van wijlen 
onfen heer lieven en heer beminden goeden Bioedei en 
Neve, den Ertz-Hertoge Ernèftus (wiens ziele God 
o-enadig zy) de welke t’onfer ordinantie t helve Radde 
gecommuniceert dien van onfe Raden aldaer terwij- 
len hy van onheil’t wegen was Stadhouder , Gou ver¬ 
neur en Gapiteyn Generael onher voorfz Nederlanden, 
en van Bourgonjen , hebben iwr onier rechten we¬ 
tenheid, volle machten fouverameautonteyt, geoi- 
dineert, geftatueert en verboden, ordineren, hame¬ 
ren en verbieden, by dehen allen onhen vaffalen en on¬ 
derlaten van onfe voorfz Nederlanden en Bourgonjen, 
van wat qualiteyt, conditie, ordre en graed die zijn, 
in’t generael oh particuliere, mithgaders allen ande¬ 
ren aldaer redderende , frequenterende, en hante¬ 
rende, of hun daer houdende, dat fy hen reguleren, 
voegen en dragen, op en aengaende d’mtitulatien, op- 
fchnften en eerbiedingen na de forme en mameie , en 
achtervolgende d’Articulen hier navolgende, londei 

de fel ve eenigiins te buy ten gaen. . 
In den eerften, dat niemand van wat qualiteyt,con¬ 

ditie, graed, digniteytof ftaethyzy, fa getradeert 
mo^en worden/fchriftelijk noch mondeling met den 
titufe van Excellentie, dan alleenlijk de gene die van on¬ 
fen’t wegen wefen hal Stadhouder , Gouverneur en 
Capiteyn Generael onfer voorfz Nederlanden, en van 
Bourgonjen. Wel verftaende nochtans, dat indien 
fuiken onhen Stadhouder Generael ware van Koninklij¬ 
ken huyfe, of van Ooftenrijk, gelijk is omen lees lieven 
en heer beminden goeden Broeder, Neve en Couzijn ,, 

of andere té geven den tijtel van Mónfeigneur of inytt 
Heer, ’t zy fchriftelijk of mondelingen, dan alleen" 
lijken onfen Stadhouder, Gouverneur en Capiteyn 
Generael onier voorfz Nederlanden , en van Bour- 
gonjen: maer belangende allen andei en, gedogen en 
(lellen ter dilcretie van eenen yegelijken, dat hy lpré- 
kénde en antwoordende fal mogen gebruyken lim- 
pelijk het woord van Moffeur, geëxtendeert oir ge- 
abbrëvieert, en in Duyts mvn Heer of Jonker .■ En de 
brieven die d’een aen d’ander fal fchrijvén, faken be¬ 
gonnen mogen worden, in den eerften regelor linie 
al vervolgens met ’t voorfz woord Ivlonjieur, in het 
lange of in ’t kort, en in’t Duyts, mijn Heer, of van 
Mejjlre, en inDayfetale, Heere, indiende gene aen 
den welken men fchrijft, een Ridder, of geefteli jk per- 
foon is. En fal ’t vorder inhouden van de voorfz brie¬ 
ven vervolgt worden met het woord vons, of gy, en 
u, in Duytfe tael, en op ’t left van dien fal geheid of 
oefteld worden, God , of onfen Heer beware u, ot 
neme it in ftjnheyligebewtterniffe, of diergelijke. Daei 
na fal de fignature volgen van den genen die fchrijft 
met fijnen titule, ingeval hy eenigen heeft, en dien be¬ 
geert te gebruy ken, fonder daer by te mogen^ voe— 
gen eenige woorden van courtoizie , dan adeen- 
lijk de kinders aen hun vaders, moeders, en ouders, ge¬ 
merkt dat fy aen de felve hem niet genoeg konnen ver- (Fol. 11.} 
ootmoedigen : De voorlz vaders en moeders fullen 
daer by mogen voegen hare qualiteyt van vader, 
moeder of ouders, gelijk ook fullen doen de man aen 
fijn huysvrouwe , den broeder aen lijnen broeder, 
neve aen neve, den oom aen lijnen neve, en ande¬ 
re van diergelijke maegfehap , en volgende dien fal 
ook d’opfchrift van de brieven en milhven beginnen 
dMonfieur , ’tzy in’t lange of korte, of in Duytfe 
tale aen mvn Heerof Jonker, en dat maereens, (on¬ 
der ’t felve te mogen repeteren. En in gevalle de ge¬ 
ne aen den welken d’opfchrift addrefleert, is Ridder 
of geeftelijk perfoon, fal geintituleert mogen wor¬ 
den, MeJJire of Heere , fonder’t felve dik te mogen 
repeteren , en fal daer na geftelt worden den tytel 
of den eygen naem en toenaem van de genen daer 
aen d’opfchrift addrefleert, met de qualiteyt van lij¬ 
nen ftaet, digniteyt of officie, geeftelijk of werelt- 
liik, fonder daer in andere courtoifie te gebruyken, 
noch t’attribuerenyemant wie hy zy , eenige hogeren 
of differenten tytel of qualiteyt, dan fijnen ftaet, ot 
officie daer in hy by ons is geftelt, gedraegt, volgende 
d’opene brieven van fijnder commiffie, indien hy van 
ons eenige heeft. 

De felve forme fal ook onderhouden worden, in het 
reo-ard van de vrouwen, lo in tfpreken als Iclliij- 
ven, beginnende den brief met het woord Madamoi- 
felle of Jufrouwe. in ’t kort of m tlang. En indien fy 
ware huysvrouwe of weduwe van eenèn'Ridder, met 
het woord Madame, of Mevr o uwe, ondei houdende 
ook ’t felve in ’topfchrift fonder, repetitie van denfel- 
ven woorden als voren. . 

Sullen nochtans de Collegien van, onle drie Ra¬ 
den van State , Secreten en Finantien refiderende 
in onfen Hove aldaer , van onfen groten Rade te 
Mechelen, en van onfen Rade in Braband te Brm- 
fel, mithgaders die van onfen Hove of Parlement te 

en feer beminden goeden Broeder, Neve en Couzijn , ’ Bourgonjen/en alle onfe andere Provinciale 

voorfz Gouvernement Generael hebben geftelt ) onfen 
wille is , dat de felve fal worden geéeit mét den titul 
van ^Alteze, of Hoogheid. 

Enalfomenvan allen ouden tijden hee.t gebiuykt 
In Walfche tael’t woord vous, correfponderende op 
de woorden, gy ofte u, in de Duytfche tael, wefen- 
deden bequaemften, eygenften en gevoeglijkfte ter¬ 
mijn in de felve tael, is ook onfen wille, en ordineren 
welexpreflelijk, dat men voortaen de lelve woorden 
aki jd fol gebruyken. Verbiedende dat niemand wie hy 
zy, fal mogen getradleert worden, fchriftelijk ot tnon- 
deiino-rnet’et woord van Sinjeiine, of Genade, or L- 
delhefd, in Duytfe tael, en min van Doorluchtige, ot 
Doorluchtigfte Seignorie, VorftdykP Genade, Edelheid or 
diergelijke. Toelatende nochtans den Cardinalen, 
Ertz-Bilfchoppen en BiiTchoppen, hun gewoonlijke 
titulen te dragen en te gebruyken, maer verftaen niet 
4at yemand wie hy zy, word toegelaten acute uemen, 

Raden refpeftivelijk , ook die van onfe Reken-ka¬ 
mers, mitsgaders van de Wetten en Magiffiaten van 
alle onfe lieden getrafteert worden, fchriftelijk en 
mondeling t’elkerreyfe als fy refpeftivehjk henfuhen 
vinden in hunne collegien en vergaderingen, in der 
lelver manieren en voegen als men hier voo: maels heeft 
gedaen en nebmy kt na d oude coftume aldaei, en in 
alles des niet en contrarieert defer onfer ordinantie: 
Maer nopende’t fchrijvén en fpreken in Spaenfe tale: 
Onfe meyninge is dat daer in pumftuelijk woide ondei- 
houden,’t gene dat vermeld de pragmatijke by ons dies- 
halven oeordineerttot S. Laurent le Royal, denacht- 
ften dlgö van Oftobri in den jare M. D. LXXXVI. en 
daer na geconfirmeert by andere declaratie zedert ge¬ 
geven te Madril den lellen vanDecembri in denjare 
drie-en-tnegentig. En op dat al ’t gene des voorfegt is 
in alle fijn poinden fcherpelijk worde ondeihon- 
deu en geëxecuteeit, willen en ordineren wy, dat 
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fo wie daer tegens fal doen > worde Tonder eenige 
andere procedure gedoemt en gecondemneert te be¬ 
talen d’amende van dertig guldens, tot twintig fiuy- 
vers van twee groten Vlaems, ’tfluk, t’elker rey- 
fen dat hy fulks fal hebben gedaen, de felve amende 
uyt te keren een derdendeel tot profijt van den aen- 
brenger, ’t tweede derdendeel van den Officier die 
de executie daer af doen Tal, en ’t refterende derden¬ 
deel fal worden gedeylt en gedifiribueert den armen 
van der plaetfe, aldaer de voorfchreven contraventie 
fa! wefen gefchied, Tonder yet daer af quijtte fchel- 
den, of daer in te diffimuleren. 

Is ook ons verftant en meyninge, dat de voorfz pene 
en amende niet alleenlijk fal worden geëxecuteert te¬ 
gen de gene die gecontravenieert Tullen hebben, maer 
ook diefulks fullen gedogen, of deffialven diflimule- 
ren, Tonder ’t felve aen te brengen, of den contra- 
venteur daer af te begrijpen. En op dat een yegelijk 
bier af geadverteert zy , en niet pretendere redene 
van ignorantie , fo hebben wy dele tegenwoordige 
doen Hellen, in forme van Placcate, ontbieden en be¬ 
velen daerom onfen Teer lieve en getrouwen dien van 
oufen Rade van State, Hooft-Prefidenten en luyden 
van onfen Secreten en grote Raden. Den Cancelier 
en luyden van onfen Rade inBraband, en alle ande¬ 
re Gouverneurs, Prefidenten en luyden van onl'e ande¬ 
re Provinciale Raden, refpeétivelijk onfer voorfz Ne¬ 
derlanden , mitfgaders den Gouverneur, Prefident en 
luyden van onfen Hoveof Parlement in Ëourgonjen , 
renderende te Dole, en allen anderen onfen en onfer 
Vaffalen, Jufticieren en Officieren, hunne Stadhoude- 
ren en eiken van hun befonderen die’t aengaet, dat 
fy refpedtivelijk dele onfe tegenwoordige Ordinantie, 
verbod en Placcaet doen kondigen, uytroepen en pu¬ 
bliceren, al om binnen den bedrijve van hunne jurif- 
didtien en refortc, ter plaetfen daer men gewoonlijk 
is, fodanige publicatien en uytroepingen te doen, 
onderhoudende en achtervolgende, doende onderhou¬ 
den en achtervolgen , alle de poindten daer in begre¬ 
pen na hare forme en i-nhouden, fonder eenig weder¬ 
leggen, weygeringe of belet , onder wat ichijn of 
dekfel ’t felve foude mogen zijn , procederende en 
doende procederen tegen d’overtreders en ongehoor- 
fame, by executie van der amende boven geroert, 
fonder gunfle, diffimulatie of verdrag, niet tegen- 
ftaende eenige oppoiitie of appellatie gedaen, of te 
doen ter contrarien. 
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Cordube-, van Corfike, van Murcie, van Jnen, van 
Algarben, van Algezire, van Gibraltar, van de Eylan- 
den van Canarien , van de Indien, fo Oriëntale als Oc¬ 
cidentale, van de Eylanden en vallen lande der Zee 
Oceane: Ertz-Hertoge vanOoftenrijk, Hertog van 
Bourgonjen, van Lothrijk, van Braband, van Lim¬ 
burg, van Luxemburg, van Gelder, en van Milanen: 
Grave van Habsburg, van Vlaenderen, vanArthoys, 
van Bourgonjen, van Tyrol Pals-Grave, en van He- 
negouw, van Holland, van Zeeland, van Namen, en 
van Zutphen: Prince van Zwave : Mark-Grave des 
Heyligs Rijks van Rome: Heere van Vliefland , van 
Salins, van Mechelen , van de Stad , Steden en Landen 
van Utrecht, Over-Yfiël enGroeningen, en Domi- 
nateur in Azien en in Afrij ken. 

Allen tegenwoordige en toekomende, die defe brie¬ 
ven fullen Tien of horen lefen, faluyt. Alfo de redene 
vereyfcht, dat een yegelijk hem boude én drage na 
lijnen fiaet, conditie, graet en qualiteyt, fonder daer 
buyten te gaen, noch eenigen naem of tytel van Edel- 
dom aen te nemen of ufurperen, die hem niet toe¬ 
behoort : en vele min fo Teer hem te vergeten, dat 
hy hem felven foudearrogeien en toefchrijven tytel, 
tekenen, en principale qualiteyten des voorfchreven 
Edeldoms, en onder fulke hem Hellen en rekenen, 
fonder dat hy fulks is. En dat wy nochtans onder¬ 
richt zijn, dat vele en verfcheyden hier in grotelijks 
excederende , hun felven toegefchreven en geufur- 
peert hebben , fo wel in onfe voorfchreven Neder¬ 
landen, als (onderlinge in onfe Graeffchap van Bour¬ 
gonjen , den tytel van Baenre-EIeeren indifferent- 
bjk, gelijk, en in der felver manieren, al of fy ee¬ 
nige Landen en Heerlijkheden waren befitter.de, die 
by onfe Voorlaten, of ons hun fouveraine Princen 
waren geërigeert tot fulke eeren - titelen , voorde¬ 
len, en preëminentien: Waer uytisgevolgt, en noch 
gefchapen ware te volgen Teer grote difordre en con- 
fufie- 

So mids dien dat fy by middelen van fuiken tytel oor- 
fake fouden nemen hen voor andere Edelen te Hel¬ 
len , als ook om d’exceflèn en ongeregeltheden, daer 
toe fy door eergierigheid des te meer fouden worden 
verwekt en gedreven. 

Doen te wetendat wy niet fo Teer begerende, als 
dat wederom alle faken in goede ordre en regie wor¬ 
den geflelt, tot foulagement en verlichtinge van onfe 
Onderfaten en Vafallenaldaer, en om fulke exceffen 
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Des te doen, met die’er aenkleeft geven wy hen!te belnijden, en door goede policye alle confufie te 
volkomen macht, autoriteyt en fonder-ling bevel by j verhoeden, mitsgaders alle inconvenienten die appa- 
defen, ontbieden en bevelen voorts allen onfen voor- ! rentelijk daer uyt fouden mogen volgen: en nadien 
fchreven JuHicieren , Officieren, en Onderfaten dien wy daer op rijpelijk hebben gelet, en gehad ’tadvijs 
’t felve aengaenfal, dat fy hen ’t felve doende met het ! van wijlen onfen Teer lieven en Teer beminden goeden 
gene des daer af dependeert, ernfielijken verfiaenen | broeder, neve en couzijn den Ertz-EIertog ErneHus 
obedieren, want ons allo gelieft. En gemerkt dat men ' (wiens ziele God genadig zy) de welke tot onfer Or 
defe onfe tegenwoordige in vele en verfchey den plaet¬ 
fen fal behoeven en van doen hebben, fo willen wy 
dat men den Vidimus of copye au&entijk van dien 
gecollationneert en getekent, by een van onfe Secre- 
tarifen, fuiken gelove geve als delen originalen. 

En op dat dit vafl en geftadig blijve ten eeuwigen 
dagen , fo hebben wy defe tegenwoordige getekent 
met onfen name, en onfen groten Zegel daer aen doen 
hangen. 

Gegeven totS. Laurent le Royal inCaHillien, den 
dry-en-twintigflen dag van Septembri, in ’t jaer ons 
Heeren 1*9?- en van onfe Rijken, te weten vanNa- }>els en Jerufalem, hettwee-en-veertigfle, van Cafii- 
ien, Arragon, Sicilien en andere het veertigfie, en 

van Portugael het fefiienfle. 
Onder de vouwe getekent, PLihppe. En op de vou- 

We Hond gefchreven , By den t\onink. En getekent 
de Laloo. 

En waren defelve brieven gezegelt met den groten 
Zegel van fijne Majefteyt in roden waffe uythangen- 
de in dobbelen fteerte. 

PHILIPS by der gratiën Gods, Konink van Ca- 
flilien, van Arragon , van Leon, van beyden Si¬ 

cilien, van Jerufalem, van Portugael, vanNavarre, 
van Grenade, vanToleten, vanValence, vanGalli- 
cien, van Majorken, van Sivilien, van Sardinen, van J particulier: Op pene dat 

Y. Deel. 

dinantie ’t felve hadde gecommuniceert aen die van 
onfe Raden aldaer zijnde, als doen van onfen’t we¬ 
gen Stadhouder, Gouverneur en Capiteyn Generael 
onfer voorfchreven Nederlanden, en van Bourgon¬ 
jen , hebben uyt onfer rechter wetentheid , volle 
macht en fouveraine autoriteyt, geordineert, gefia- 
tueert en verboden, ordineren, Hatueren en verbie¬ 
den by defen voor een eeuwig en on wederroepelijk ge¬ 
bod, Hatuyt en Ordinantie, de poindenen artijculen 
hier na volgende : 

ÏN deneerflen, dat voortaen niemand van onfe On¬ 
derfaten, dan diegene die zijn gekomen van ouden 

Edelen ftamme, van bloede en huyfe, of dat zy, of 
hun vaderlijke Voorfaten uyt de rechte mannelijke li¬ 
nie by onfe voorfz Voor-ouders, of ons zijn vereert 
geweeH met den graed van Edeldorrï, by opene brie¬ 
ven van nobilitatie expreffielijk daer op verleent en 
geëxpedieert: of immers dat fulke onfe onderfaten 
hebben geleeft, of openbaerlijk en notoorlijk hen ge-, 
dragen als Edellifyden, en fal mogen ufurperen, aen 
nemen, noch hen toefchrijven den tytel, naem noch 
qualiteyt van Schildknapen , Jonker of Edelman : 
noch ookin’t openbaer of fecreetdragengetimbreer- 
de wapenen in hen Cachetten, Zegels, Tapifferyen, 
Schilderyen, of andere dingen en faken, fo publijk als 

’t felve niet alleenlijk by publij- 
P 4 ' ke 
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Het drïe en dertigfte Bóek , 

ke antoriteyt gebroken, uytgefchrapt, en geroyeert 
lal worden, rnaerook die gene die fulks falhebbehge- 
daen, lal worden arbitralijk gemulfteert by vonnil- 
le van onfe Raden, ot Koninklijke Richtêis in elke 
Provintie en quartiér van der plaetfe zijner refidentie. 

Verbieden infgeïijks wel erntlelijk allen onfe Vaf- 
falen van wat ftate of qualiteyt zy zijn, aen te nemen, 
t’ufurperen, dragen, of ben t'approprierên, en allen 
anderen niet te geven, nocht’attribuerenmondelinge 
of by gefchrifte, aen wien dat’et zy, den voorfz ty- 
tel en qualiteyt van Baenre-Heere, or anderen dier¬ 
gelijken , of meerderen tytel, ten zy dat fy eerft doen 
blijken in behoorlijke forme by autentijk en deugde¬ 
lijk befcheid en ty tle, dat de Landen, Leenen en Heer¬ 
lijkheden , die fy in onfe voorlchreven Nederlanden 
en van Bourgonjen béfitten, zijn geërigeert en ver- 
ciert met fuiken graed en tytel: en dat (y daer af heb¬ 
ben opene brieven, van ons ot onfe Vooilaten. \\el 
verftaende nochtans dat indien notoir ware, dat ee- 
nig land of leenfoude tot Baenderye opgericht, of 
van ouden tijde voor fulks gehouden zijn geweeft, 
of totanderen tytel van eeren verheven, maer dat de 
brieven en befchey den daer af waren verloren, geno¬ 
men of verdonkert by oorloge ot ander accident , daer 
af foude mogen blijken: Wy in luiken gevalle per¬ 
mitteren , dat men fal mogen nemen toevlucht tot 
ons, om te verwerven nieuwe brieven van de voorfz 
eredie, en dat tot confirmatie en beveftinge alleen¬ 
lijk van fuiken eerften en ouden tytel , en anderfms 

Verbieden ook wel exprefielijk allen onfen voorfz 
Vaffallen en Onderlaten , van wat qualiteyt, ftaet of 
conditie die zijn, hen te noemen, noch te laten noe¬ 
men, intituleren, qualificeren, ortrafteren, en aen 
alle andere , hun ook niet te intituleren, qualifice- 
ven, ofte traderen mondelinge of by gefchnfie Rid¬ 
ders: Noch cok dat hunne huy(vrouwen worden ge- 
noemt of geintituleett, ^Ae-vrou'we, ten zy dat by 
oenoegfaem befcheid blijke, dat fyfulke bydeeyge- 
ne hand van onfe Voorlaten of de onfe zijn gecreëert, 
gemaekt en geflagen geweeft, of immers by hen ope- 
ne brieven of de onfe. 

En want eenigevan onfe voorfz Onderlaten hen ad- 
drefleren aen andere vreemde Princen > om van hen te 
verwerven Legitimatie» Nobilitatie» Odroy van wa¬ 
penen, ofveranderingeder felver, daeruyt grote con- 
fufie rijft en volgt, ook tot prejudicie van onfe rech¬ 
ten en belaftinge vanonfeOr.derfateninfommigePro- 
vintien van onle voorfz landen, contribuabel in de be¬ 
den , fubventien, en fubfidien : So verklaren wy ook 
wel exprefielijk, dat niemand van onfen Ondeifaten 
of Vafialen hem fal mogen behelpen of prevaleren in 
onfe voorfz Nederlanden en van Bourgonjen, met 
fulke Legitimatie, Nobilitatie, Oftroy van wapenen, 
noch van eenige veranderinge der felver, by hem ver¬ 
worven , of al’ noch te verwerven van anderen Prince, 
dan van onfe Voor-ouders, van ons > of onfe nakome¬ 

lingen. 
En om dieswille dat van gelijken ter kenniffe is 

gekomen ’tmisbruyk ’twelk tot nu toe is geleden of 
getollereert geweeft, ten opfiene van den baftarden, 
dat zy met den toenamen van den wettigen huyfe en 
familie ook dragen de wapenen van den ielven huy¬ 
fe, fonderdaerin eenig teken, onderfcheid, of ken- 
nifl'e van de baftardye teftellen, fulks dat mits’t ver¬ 
loop van den tijde, de gene gekomen van eenen na¬ 
tuurlijken of onwettigen fone, henfomtijds {tellenen 
voegen onder de wettige, pretenderende tegenieten 
de rechten en prerogativen den wettigen toebehoren¬ 
de, mits dat men by den naem, noch uyt de wapenen 
niet kan gemerken eenig onderfcheid tuflchen de wet¬ 
tige , en die gene die fulks niet zijnf byfonder door 
vergetenheid (als dikwils gebeurt) van het teken der 
baftardye na den eerften ftok der felver, als daer van 
de memorie van de levenden is gepaffeert. 

Willen en ordineren wy welernftelijk, dat om fui¬ 
ken ongeregeltheid te fchouwen in de wapenen van 
de baftarden en hunne defcendenten worde geftelt, 
en by gevoegt een onderfcheid en notabel teken by 
eene Barre of andere merkeli jke en fchijnbare note, 
daer uyt men eeuwiglijk en altijds fulke baftaerdye 

en hun gebrek van ontwettïgén bloede rtiach kennen. 
En op dat ’t gene voorlchreven is, worde in alle 

fijne pomften geëffeftueert en geftelt tot reele execu¬ 
tie, en wel ftriftelijk onderhouden en geobferveert, 
om de voorfz abufen te reformeren, fo hebben wy 
by defe onfe tegenwoordige gecommitteert en com¬ 
mitteren in elke Provintie van onfe voorfz Nederlan¬ 
den, en in elke jugé of gericht van onfen voorfchre- 
ven Graeffchappe van Bourgonjen , onfe Procureurs 
Generaels, en in elke ftad en quartiér, onfe Officiers 
van der plaetfe, mitfgaders onfen eerften Herault van 
wapenen, geheten Premier Roy d'armer, of t'Hoifon 

Dor, den welken wy hebben gegeven en geven fpe- 
cialenen particulieren laft van ’t gene voorfz is, en al¬ 
len anderen onfen Heraul ten daer toe teverftaen, en 
goede toeficht te nemen, op dat by hen bevonden 
wefende dat yemand daer in heb gecontravenieert, 
fo wel in voorleden als toekomende tijden, fy neerftig 
dëvoir doen om fulke Contraventeurs te rechercheren > 
en calangieren en vervolgen fo ’t behoort,-- ten eynde 
fulke abufen en deforden worden gereformeert in alle 
aften die hun fullen prefenteren, fonder te lijden of ge¬ 
dogen dat defe onfe ordinantie en eeuwig gebod wor¬ 
de overtreden in eeniger manieren, des te doen met 
die’er aenkleeft hebben wy hen gegeven volle macht 
en {onderling bevel. 

Ontbieden daerom en bevelen onfen feer lieven en 
getrouwen dien van onfen Rade van State, Hooft- 
prefidenten en luyden van onfen fecreten en groten 
Rade , Cancelier en luyden, van onfen Rade in Bra- 
band, en allen anderen Gouverneurs, Prefidenten era 
luyden van onfen andere Provinciale Raden refpefti- 
velijk onfer voorfchreven Nederlanden , mitfgaders 
den Gouverneur, Prefident en luyden van onfen Ho- 
ve of Parlement in Bourgonjen , refiderende te Do¬ 
le, en allen anderen onfen en onfer VafTallen, Jufti- 
cieren en Officieren, hunne Stadhouderen, en eiken 
van hen befonderen die ’t aengaet, dat fy defe onfe 
tegenwoordige ordinantie, verbod, eeuwig en on- 
wederroepelijk gebod, en edift , doen kundigen, 
uytroepen en publiceren, refpeftivelijk, al om bin¬ 
nen den bedrijve van hunne jurifdiftien en reforte „ 
ter plaetfen daer men gewoonlijk is fodanige publi- 
catien enuytroepingentedoen, onderhouden en ach¬ 
tervolgen, doen onderhouden en achtervolgen alle de 
poinften daer in begrepen na hare forme en inhou- 
den, fonder eenig wederfeggen, weygeringe ot be¬ 
let, onder wat fchijn of dekf'el ’tfelve foude mogen 
welen, procederende en doende procederen tegen de 
overtreders en ongehoorfame als bevonden fal wor¬ 
den te behoren , fonder gunfte, diffimulatie of ver-* 
drach, niet tegenftaende eenige oppofitie of appella- 
tie gedaen of te doen ter contrarien, des te doen mee 
die ’er aenkleeft, geven wy hen volkomen macht, au- 
toriteyt en fondeiTmg bevel, ontbiedende en bevelen¬ 
de voorts allen onfen voorfchreven Jufticieren, Offi¬ 
cieren , en Ondei faten die ’t behoort, dat fy hen t fel- 
ve doende ernftelijken verftaen en obedieren, want 
ons al fo gelieft. 

En gemerkt dat men defe onfe tegenwoordige in ve¬ 
le en verfcheyden plaetfen fal behoeven en van cioera 
hebben, fb willen wy dat menden Vidimus ofcopyc 
autentijke van dien gecollationeert en getekent by 
een van onfe Secretarifen fullen gelove geven als de- 
fen originalen, en op dat dit vaft en geftadig blijve 
ten eeuwigen dagen, fo hebben wy defe getekent met 
onfen naem, en onfert groten Zegel daer aen doen 

hangen. 
Gegeven tot S. Lnurcnt IcRoyal in Csitilien^ oen 

2j. dach van Septembri, in’tjaer onsHeeren, 1595. 
en van onfen Rijken, te weten van Napels en Jeru- 
falem , het twee-en-veertigfte, van Caftilien, Arra- 
gon, Sicilien en andere het veertigfte, en vanPortu- 

gael het feftienfte. 

596, 

Onder de vouwe getekent, Philippe. En op de vou- (rol, 13.) 
we ftond gefchreven , by den KjminlEn getekent 
A' de Laloo. 

En waren defelve brieven gezegelt met den groten 
Zegel van fijne Majefteyt in roden waiTe, uythangen- 
de in dobbelen fteerte. T- „ 

aoftfïe fcpöw je&rtanöfmltcc; 
reu/ 
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ren/ tui ober lange tot anbere titulengctocntcn ge; 
btimht / al cenigc jalouftc toas cauferenDe. 

©nbertuffeben Defcn toaten De Staten ruptcren 
ban Kifca/ 25arcIjon/ J©crtoc en ^craugterc upt 
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Jcantopp 
30cec in 
«iDngelanli 
sntboöni. 

Wrn, 

j&raten 
niptEren 
KSn^cöa/ cn beruptéren ban De ©tnbcbanljobcnlo/ 
Knieeijup» ©taef atDiücm cn€Dmont upt pimmegen getogen 
fEn mïLut* urt lanb ban ^utfenburg / Daerfp mcenöcn een ha; 
fenburo. ^cej jn tc nenlen/ ywer gefadgeert sijnöe/iïcüDen eeni; 

ge ©otpeit Die geen contt tüutic Octaelbcn/gcplonDcrt/ 
en eenige bupfen berbjanb/ en quanten Den 7. jfdmia; 
rytoeberom/ met eenige bupt in baer ©armfoen. 

©en 8.jpetmiary / quant De l$ect 3francopS ©eer 
in Den laatje / 5ijnbe ontboDcn ban De ïiomngtnne ban 
<£ngdanb om in Citgdanb te bomen/ Daertoe eja 
ptcffdijh ober fenDenDc een©02log-fcl)iP/ fonDerDat 
men toifte rot mat cpnbe. ,^yn <£rcdlcntie en De ©ee; 
ren Staten toaren bier in fcer behommert / boot 
Dien ’t fonunanDetnent ban Dat quartier onboojften 
bleef ban een goeb CommanDeua 

©nttrent Defcn tyb quant tijDinge Dat Deïroninb 
ban ©jat&ban ^panqien eemge fcljepen IjaDDe gcfouDen/ met 
pptyin» ^olli pan ooïloge na America/ cn bet ©planb ban 

Cuba/ ontalDaer ’tbooft tebieben acn ©taeh / Dte 
men bidD Dat la ^abana ingenomen babbe/ cnbem 
alDacr ftcrb machte/ en te beletten Dat bP’t gebde 
CplanD nictbcrmccftcrDe/ cn toaer’t mogelijbbcm 
ban Daer toeber te bcrDtyben / toaerom eenige ficlj 
lieten beDunben/ Dat Den boo2noemben itomnb ban 
^pangien Dit jaer alDacr tod fo bedtoerhs Ijebben 
fouDe/ Dat bP Defe lanDen ban bloten tegen benlup; 
Den tefenben / tod ongequdt mocljt laten. Cc meer | 
fo men berftonb Dat De Jtoninginne ban CngdanD 
grote gercebfebap machte / Ijcttoareomjachtnet 
bolb cn munitie tc berberfeben/ of eenig anbee cjc; 
ploit bootte nemen. ©aer D002 fp©jaehmocbtfe; 
courcren. ’t 3©dh gdubbenbe/ tod een goeD Deelzit' 
Diancn fieb op De been mochten tttaben / ombaerban 
De <f>paenfe flabernpc tcbeclojTenenbtptemabcn. 

Jöcpmg Dagen tc boren baDDett Die Comman? 
beurs / fo ban pimmegen als ban ^cljcnhcnfcbans/ 
bpjPifTibc gcinterDiccert en fcberpeltjb berboDen/ 
De ©otpen ronDom De ©2abe gdegen/ 00b eettige 
Die onber bctlanD ban Huph refo?teerDcn/ Dat nic; 
manD banbenlupDcn/ ban toat qualttcpt fp mochten 
5ün/ fielt gcenfihsfouDen berbotDeren te bomen trim 
ucn Der^taD ©tabc / om alDacr te IjanDden/ nodj 
te frequenteren / noch 00b eenig graen/ getoas / 
nodj bictualie alDacr binnen Der felbet ^teDe tc 
btengen/ fonDer bootgaenDe pafpoott/ op berbeurte 
ban baer gocDeren/ en ben perfonen tot p2üs berblaert 
te tootben/ ’ttodb gebomen snitDe tot henntffe ban 
De ©ouberncur ban De ©2abc/ beeft befdbegefdye; 
ben upt De ftaD ©jabc Den eerften Dag jfebmarp / 
acn De Schouten ban De pcbet-©cmtoe / niet te 
gaen/ ftaen/ banbclen en frequenteren binnen De (te= 
Den ban De rebellen ban De ifóoninhUjhe jBajeflept/ 
norbtemetDcfdbe cerogjïns te tommuniceren/ bele 
minDircctdüb of inDirectdijh / benlupDcn/ of eenige 
ban Dien / eenig graen / getoas / of bictualie toe te boe? 
ren / op gelijbc penen als boben / cn rigoreufe en cretm 
plaicc cotrectie/ alles ter tyb Die De boo?f? rebellen 
(bouDbetgefcljttfte) ben boo2fj berboD temetgeDaen 
fullcn Ijebben. 

Sin ’t bootgaenDe boeb bebben top bcrljadt / ais Dat 
ik iwfoênt öe hertog ban iBaine in banDdinge toaS / om bem tc 
uirn met retoncilicrcn met Den 3£omnh ban ©tanbrtjb/ Dan Dat 

epnDelitbbet accootDnotb eerft inDefeniareis bego¬ 
ten. ^e feoninb toefcnDein fijn 3aomnblpb bupSte 
5?olemb2ap/ ’ttoelhbeïiomnh jprancifcusDc ecrfïe 
IjaDDe laten boutoen/ en Dat bP alDaer fnllelacl)/ fo 
quant De fabc Des hertogen ban jBainc boo2/ Die 
ban Den ©eere ©tere De Mannin/ ©teftDent tot C»pon/ 
toas geDteben / en toerD Daer ban een epnDe gemaebt / 
op feergoeDcconDiticn/ bedb02Derlbber als bP fdbe 
opt geDacbt boDDe / toant alboetod bet ©arlement ee-' 
nige ftoartgbeiD machte op bet infteïlen ban betCDict/ 
Detoijle bp berfoept bergifeniffe en bergetentge ban 
alles / cn Dat geen onDcrfoeh fouDe geDaen to02Den ban 
De mootD ban &oninb ^cnDttb Den DecDcn. ^5an alfo 
bp bcrblaecDe Dat bp bon De gnitodpe moo2b acn Den 
^ontnb ïienDjib Den DecDen / DootberraDcrp/ fepan- 

ii'ffiectcg 
ban j(Eai 

ben fóo» 
ntnfi ban 

tljPi. 

Delph en berDoemdijben racD toas begadt / Daer in bP 
gene benniffe nocb toetenfebap baDDe/ enfobpDacc 
pet af IjaDDe erbaren/ DatljpfulbS fouDe cpalDeclcp 
toijfe berbiuDert bebben / en toilDe fieb 00b berpliclj^ 
ten / bp fo bette Daer ctlijhe Die ban Dcfdbe mootD toi^ 
ften / of Daer gcmcpnfdjap acn IjaDDcn / mochten bc- 
bonDcn toerDen/ in Deplaetfcn Dte beminbeefdterts 
IjeiDgegeben toerDen/ fo totlDebp alleblijt acntoen- 
Dcn/ om Die aebanhdijh te bnjgen/ om bet parle¬ 
ment obergdebert te toerDen; fo toerDe berjïaen / Dat 
alles toat bP DeDurenDe Defe oo2loge geöacn baDDe/ 
toas gefcbicD tot pteferbatie en bdjouDinge ban De 
CatljoUjhe ïtoomfe Religie/ en Dat ober fulhs alle 
fcljulDcn Die bp of D002 fijn bebd cn lalt gemaebt toa^ 
ren/ bp Daer ban b?p cnontla|t fouDe bltjbcn/ cnDat 
Dcfdbcn bp Den Üioninh cn taoninbeijbe te lalt toerDen 
genomen / met meer anDcrc boeDcriijbe conDitien. 

<Den pertog ban pemours/ penneusban^a^ ©£ ^Ertcij 
bopen/is oobDoo2taeD ban fijne b20utoemocDer ^n- 
na llteittna / tot Des ttoninbs geboo2faembeiD gd?o-Cecromt 
men / op goeDe conDitien/ Dat alles Dat gepaffeeit toas rmj met 
fouDe bergeben cn bergeten blyben/ De garmjoeiien ö£i> 
Die bP in 3tbcrgnc/ Jforcft / Paps en ©eiamoiS ïjaD> SLÏi* 
De/ fouDen in DeslionmbS Dientt blyben/ engdyhctgii. 
folDpc genieten als te boren / De Hccht-ttocl tot jltom- 
btifon / Die D002 Des feomnbs lalt op een anDcre plaet- 
fe toas bertrobben/ fouDe toeDer iiigeitdt toerDen/ 
en nam De feoiunh in fijn bcfcljerminge De EanDen en 
jf02trclTcn/ Die De hertog ban pemours baDDe op 
De jprontieren ban Den pertog ban gabonen. 

1 tDen HacD ban Cboloufc Die meDe bertrobben ^ 
toas / is in Defe tyD 00b tocDerom ingeftdt. j>an 

t©e ftaD ban «rftlien/ toefeiiDe De rnacbtigltcSbiom 
ftaD tnp20bencen/ cn De boo2nacmltc ©aben op De'nsefïeir. 
.iPiDDdaiiDfe 5ee/ toas lange tyD D002 Carolus CaO ^an»Eim» 
fault/ 25urgemeelter alDaer / met grote autoriteptSnifE,» 
geregeert onDer Den name ban De Sigue/ een man in @joöc^ 
Die feerftraf cn to2eeDtoaS/ toant bPbele burgerenCS!!* 
upt Der jtaD becDeeben/ cn bdeomge&2aCbt baDDe/ 
fo Datljpbp beien feergdjaettoas/ toacromljnbee? 
fenDeDatfp fjaer ecnSfouDcn foeben te toedien / ftcl) 
foept teberflerbenmet Die ban De ^paenfe 3yDe / Dat 
iS: Datljp DeftaD De ^paenfe totlDe oberleberen op 
febere conDitien / toaecom bp en fyn meDcgcfelle SopS 
<©air fecretdyb banDelDemct Den CarDmad ?l!ber- 
tus/ als bp binnen <8cnuatoas/ Dan alfo De fabcal^ 
fo in Der baeftnietbonDeuptgcrecbt toerDen/ Detoy# 
lc De pectog ban<0upfe/ «©oiiberiieurbanpeobem 
ccn / Daer ban pet beritaen IjcbbenDe / fo goeDe tocficöt 
genomen beeft Dat bp nietbonDe uptrecljten /fulhs Dat 
Ijp bertrob/ ftdlcnDe foDamge oeDee als bp mocht om 
fyn boojnemen na fyn bertreb ten effcctetc beengen. 
©en fonc ban Den pemce ©orta toerD Den laftgcge* 
ben Dat IJP öe ^pangiaerDen met eenige ©alenen Daer 
binnen fouDe Ö2engen/ Doo2bulpebanDe gene Daer fp 
berftanD meDe bsDDcn/ D002 Den boo2f5©aiTault en 
©air cn bare complicen, ©e jonge pertog ban ©un# 
fe Die al eenigen tyD met Deuïiomnb berfoent tóas/foe? 
benDe in Des fconiiihs goeDe gratie te bomen/foebt bet 
booenemen ban De ^paenfc tc bcrbinDcren / en De ftaD 
in Des tüomnbs macljt te b2cngen/Dan bp bonD De fahe 
fecr ftoaer. ©aer toas een iïecbtfgdecrbegcnaemt 
23ufems/ Detodbe D002 Caffaultup't Der ftaD berDJc- 
ben toas/ Defefocljt allenuDDcl om bcnueto:cben/ 
enoohbeltaD onDer Deo ïaomnbs maebt te btengen / 
cn occafic gebonDen IjcbbenDe/ om met feberen perfoon 
Die ban C02fica toas/ Daer meDe bp goeDelicumffe 
baDDe / genaemt pcaus Sibertas / cn binnen Der ftaD 
baniPatfilien tooonDe; Defe Jübertas om eemge af- 
fairen upt Der ftaD getogen 5imöe / ts ^ufctiiS bp Den 
fdben gebomen/ cn beeft bem opbefer mamere al;d" 
leen genomen / en in fubftantic alDus aeiigefptohen.Tp^Eftt 
ittoe ©002-baDers / fo tb DtbtoilS ban anDeren cn 00b nit t 
ban u fêlben bebbe boren feggen / Ijebben Defcn becrly; Kfan/'ota 
ben name ban Jltbatas/ Die gp boert/ berDient cn jnan/ruim 
berbregen/ D002 Dien fpDcftnbbnn€albi in©02ficaacnöm 
ban Debabcrnue Der ©enebopien berloft / entocDcr- ^a°nniim 
om in bjpbeiD geholpen eii gebiacbt isaöDem pu fo ©janfirp 
beeft De ftaD ban flJarfüicn tcgentoootöig ccn groter te 

btefe te bectoacbteii ban De ^pangiaerDen / Die aïrcDe 
upt De ^abenen ban ©enwa jyn uptgeüaren/ met in; 

tem ie 



*7^ Het drie en dertigfte Boek j 
tèittïe om ucfiati ban HüatfiUen onber get ^paenfe 

jon cn btctiftbacrgcib te brengen / als boortgbcn bc ftab 
Caibium gegab geeft ban be <0enebopfen / toant toat 

gefet en anbero ban be ^pangiaerben te bertoacg* 

ten/ ban bat fp gen met u en bet «torn blocbfullen 

berfabigen/ (of? tot gen boogtenten gerafeen. 3®ant 
toat utepnt gp tod bat fp boe: fcSiabc boen fulCen/ 
toanneer fpbc ftab ban jparfüicn inferegen/ cnboo? 

be fdbc bc ïgcerfcgapppe ober be Hxbbelanbfe 3cc 
berferegen i gpftetbatfïCgbe#?inte<Doaa/ btebcit 

ükomnft ban Jjpangten om foibpc Dient/ firgfalrcc* 

men / fogp befe (tab maegtig/ en ben jftoninfepgfe 

ïippo fean toebrengen/ bat gp oofe bet 0enebopfen 

tnjunen/ ober bc CorfierObiealgicrmet gare goebe* 

ren gaten toeblucljt genomen / en baft gefet gebben/ 
aio aeneen fefecregaben/ gelegentgetb fai gebonben 

ïjebben/ oofe ober bie torfefee te nemen/ gp feentftjn 

onbrienbïijfe geftegte en aengeborene bpanbftgap te* 
gen bte Corficro/ ban niet alleen gp/ maet oofe be 

aSenebopfcrficgin «toet blocb berfabigen ftiïfen/ fo 

gctöc Jjpangtaetbennagaren toil gaenmacg/ bet* 

galben moet gp fep tyb bte ftoariggeib bie tt ober ft 

gooft gangt ban ubeebrijben. gift rabeutoteenefa* 
fee/ öiefonbet ttoijfel na ueggen goebbunfeenreegt* 
bacrbig en niet fo f toaet om te boibrengen io / en ober 
toclfec fafee get googbringenfee petgfeel geen lange fee*- 

caebftngingc todaet. fetisj nu tegentoootbtg om bc 

Keligic niet te boen/bctoijle ben ü&oninfe met ben#aito 
toebet betfoent iö / toat iffer ban noeg boor een ttoijfd 

überig K get ibbe googftegoblGOögctb bte menmacg 

bebenfeen / bat men bie boor geen I&onmft toil feennen, 
bie ben idauo boor eenen cerft-gcfeor en ^oon ba* ü&et* 

fee opemüjfe erfeent / bie gp ben fegen met gebeplt 

geeft / m bie fijn gefanten aen fijn gof fijn borige 

foeerbe en googgeib ïact feeftgermen. ,fm geeft fteg 

oofe be hertog ban UHame / bte om be Beiigte toiüe bc 
toapenen ter ganb genomen geeft gegab / met ben ïio* 

ninfe betfoent. %'t gdb tegentooorbig bc ©rpgeib/bie 

utoe boor-baberen tot Caïbp geböen begouben / en be* 

ie CorfierO bie gaer eplaub bedaten entotiBarfilien 

mctbertooongcfeomctt3tjn/ bat fp befelbebrebe bes 
gouöen mogen/nu fultgpenfp-ïupbcn dbero bertrefe* 

'henmoeten/ fep albien gp fommige toepmgeïupbcn 
fegabdijfee taebflagen niet boor-feomt. <£en pcbcr 

menfeg roept en fegrept na be brpgeib / bcgalben Caf* 

fbtiïtcntoepntg fijner aengangeren/ bie gaer Oocbcn- 

(Foi. i4.) ftufefeengcfttg brijbon; be iupben 3gn niet alleen fee* 
breeft en ttoijfclacgttg/ maer gebben oofe een goebe go* 

pc / en get feplt gen met aen goeben moeb / maer alleen 

aen eenen boorgangcr. Hact«rm baer toe gebrupfeen/ 

fo fulien fn ti alle toebaUen / en «toen name en baeb on* 

bebreeft na boïgcn: <©e hertog ban <0uife met ’t Ba- 

mnfeïijfee ferijgo-bolfe fulien oofe’t gare boen / boor 

toieno toeberganb breeftgpbannorg^ fotoanneerbe 

galepen/ baer op bte oproerbek ftcf) alleen berïaten/ 
fien fulien bat fp aen allen 3gben fulien omringt 31 jn/ 

fulien fp meer om bluegten ban om jïrijben öenfeen/ en 

fo fpgaer lang becfupmen/ (uilen fpbenobertoinner 

te bupt ballen / en ten iO geenfmo te ttoijfelen of be ga 

bangenen /bie ben name ban brpgeib bei runnen / fuU 
ien baer op gaer fdfO banbenfocfecnloo temafeen/ cn 

gare btpgeiö oofe bcborbeeett/ gier i$ geen pertjfeel/ 

maer alleen liaep en fpoct meteen felocfee moeb ban 

nobc/ om befe opeoerberö teonbecbrufefeen/ get lang 

piptlielfalbebienftbaergeibtotfreatfe •, maer beheerd 
btggctb bie brpgeib tot een loon berferggen. 

jübfrtöK ^etruö Etbcrta.o ban befen ftccgto'geleerben 

tmtwoojO/'öen moeb albuötoaö ingefprolten / anttoooröe gu: fp 
cn öaec X)Cbljet tot noeg toe fecr gebacdgfecn gegouben / bat ife 

befe falie alleen met ber burgeren gulpe aenbangen 

foube/ op bat fo be fafee niet na mijnen toenfeg af Itepe/ 

ife in plactfe ban brpgeib / be bienflbaergetb en fïaber? 

npetnetberborberbe/ en bcn^pangtaeröen boor bit 

boornmten een goebe gclegentgeib ter ganb gabe / ga-' 

renbpanblgfeengemoeb te betonen/ cn befejiabtnte 
nemen / en alfo met gaeftigen ïicgtbaerbincn raeb / be 

boorgemelbe brpgeib berriebe/ bat top nimmermeer 

tot be bcrlorc brpgeib eenige gopeninge feonbengeb# 

ben/ ombictocbcrtcbcfeomcn/ anberfinogcb ife be 
fafee niet fonbet gepmclijfee nabenfeen bn mu felben 

toclobertoogeiv en ifebeöanfee u bantoegenget^a- 

5 9d 

met 
l^eitaa 

bepbeu 
cpnbltjf» 
bïPupt. 

bcrlanb bat gp mp nu befen bng ben gefTotencn toecg 
tot ber brpgeib geopent gebt boor bit gefprefe / gier 
tegen begeer ife ban u/ bat gefejfe aio gp met ber fafee 
Daejlct/ gp oofe toeberomtoxlt berfiljafenbatfcber- 
ftoegen btijbc/ toant(gdyfe gptoeet) fotooröbpful-- 
fee boornemen btfe meefl geborbett/ en bie geeft'et 
befte geltife/ betoelfeé benanberenongetoaerftgouber 
fafee te boren feornt: ^0 toannecr ife banbeö ^cr= 
togen ban «0upfe3gbe meerber fcfeergeibljabbe/ cn 
bat top met ben anberen ban ben tiibt emire bergen 
ïefeentoaren/ fo toiüfe mijn upterfte beft boen/ bat 
beftab ban maarfUtertbto beugt en ftanbbafttggeib/ 
bie be ftab Calbp aen mijn boor-ouöeren bebonben 
geeft/ oofe bpmpbtnben/ en bat eenpeberbeiftaen 
faM bat mp be gebaertgfee en periailetife brpgeib 
beter gebaegt geeft / ban be brcbeUjfee bienftbaergeib. 

Cn aio ftöoufet gembertroofte/ gn foube nopenbe 
ben hertog ban«6upfe onbefeommert $ijn/ üpfrtu 
be gem gaeft bagg/ ure en plaetfe boentoeten/ na¬ 
men fp ben anberen in ben arme / en bdcófben ben 
anberen be fafee ftïl te gouben / cnfcgepben alfo brienb- 
lijfi ban ben anberen. 

©oufet boegbe gem baer na bp ben ^eitog ban 
‘Sopfe / enfp ftdben onber ben anberen benbag op roauftt 
ben 17. dpebruarg / bat bc ïtertog ban 0infc beo /l” 
morgeno broeg boor bagmet ftju bolfe boor beo ^ ll 
ninfeö poorte foube berfegijnen. «oupfr* 

0'.fe poorte gabbe #emio re bertoaren inöefeomen/ 
cn baego te boren nam gp fijne bertroutoöc bram- 
ben (oaboubO binnen fijne gupftnge/ te toeten: ftju 
öroebee 23artgoïomeu^ / Sloamiem Hlauremium / 
^mpetialem aoituum / ^erbetem/ cnetltjfeetoep^ 
mg anöere Cftidero en ttotmccftcfb ber <fftab/ en - 
fprafe gen in befer manieren aen: liebe brienben en 
mebe-burgao/ ife geöbe op utoe beugt en grote liefbe 
tegen ft ©aberïanb ccnfo groot bertroutoen geftdi/ff^1'-* 
bat ife ganfegdijfe onnobig atgte ban be fafee / baer ban SSfc 
ife met u fprefeen toil / eenige boorreben te boen. 0n- >000^ 
Iupben gebt eenberlen meeninne / totllen en bedangén <<<« 
met mp/ en fo ife gope en fal’tu oofe aen ben moebJJ"^ 
nietfeplen/ aio gp be fafee met mpfiüt berftaengetobju^ta, 
ben. f|fe rabc u gupben batgp utoe brpgeib rebben 
fult/ be todfee niet alleen onber Cafalbo/ maer oofe 
onber ben ^pangiaerben en 0enebopfen/ bie ben Mo? 
ninfe ^gtlippo toegebaen 3ijn / berbrufet toerb / ife ne* 
mc een fafee boor bie boor fiegfelbe prijfelgö/ allen 
purgeren geplfaem/ en allen jpcancopfengoognobtd 
iö / tc toeten be geerfegapppe ober bc ilStbbelanbfe 3ee 
te begouben. IPoufe get penjfeel cngebaer/ tegen be 
aigcmepne toclbaat/iipt feet getoaegbe perijfed be eer/ 
en tipt bc eer get acnftacnbe nut en boöebcd / en felaegt 
mp baer na ban eenige licgtbeerbiggetb aen: l^et pc- 
cijfeel f toebet ons boor ogen / om ’t perijfed tc betton- 
ben: <0dijfe be ftanbbaftiggeib in tcgenfpoeb/ alfa 
toerb oofe be manfefegetb in get perijfed betraegtet/ cn 
goc gerber fp ono op ben gaio lepb / goe groter feïoefe- 
gdbfpbercpfcgt; bic niettoatgt/ bie toargt niet opr 
be uptetftc noob / ban aio met broutoen (innen. |Ben 
moet niet langer beitoeben / top moeten tot ber fafeen 
toat boen / ten tonre ban bat gp tipt brefc ban een gro* 
tc btenftfeaergeiö / ban be brpgeib tc foefeen afge* 
fegrifet toerbot. 3ïfeat berfupmt gp u langer^ breeft 
gp ucrgcnb/ bat go ïteber in be brefe aft* mangeib 
al ffamen onberbrufet toerbet} fep googblingenbe fa- 
feen moet men ben raeb met getoclb nemen en niet* 
foefeen. €en pöer öebenfee fijn fealO / aen fijn toijf/ 
fetnba*/ en baberltjfee goeberen/ en toetet bat be .f^p-an- 
giaerben naöc fdbc bc torafec open ftaet: jtraer ife 
mafee te beeïtooorben/ engoube utc lange op. Bn 
ife toil ttban be oorfafee ban befen fo ioftijfeen en m» 
bigen raebftag berfelaren. 

^fe ficböe beo ïiomnftO poorte met eene fterfee 
frgtlb-toacgtïn/ en ifegefebe ferggO-Iupbenbiemün 
erempei boigen fulien / met tegenflaenbe fp ban be fa* 
feen niet toeten. €n ife gefefee nip boorgenomen / toan* 
neer Caffault met ftfobetoijfe ban 3Cï,r/ ben 
gouöer/ bte aifogp-lupöen toetet mettoepmge fijne 
gefdlen/ bic met gem gouben/ na gaer getooongdb/ 
noïg befen morgen broeg/ be poorte uptuiten fal/ ett 
bat tfealoban bebal offrgut-poorte neberlaten fa!/ 
’ttodfe get tefeen i.O bat ife be iftcggp gmpe gegeben 

(lefe^ 
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ïtcDüc / m Pen Caffault tuffcöcr* bepöctt pookten om? 
btengen/ cn bet Polfeen oobPefla'ncn of roeper# op 
Pc j&pamfe HcmaPc tcrflonP tot PtppetP Po?Percrt 
ma/ fo pacfl ib Pe bnjgs-pulne pier toe genegen fal 
pebben/ fppebib begoten öcpoo?te en ftvateit / cn öc 
anPeteUafrcpIaetfen mcttoctorieufe panP in te nemen. 
<©en %'itog Pan Cbiifc / <0ouflcrneur ober Pcfe Jdto? 
Pintie/ te na bp / met PentodbcnibPe fabe pcb be- 
floten / en Pp öefen Cbccflcn Potft np niet fotgen / Pat 
top Pc toapenen / Pie Pc ixeltgtons faben palben boot? 
genomen jijn/ tegen Ptc gtutoelphe feerenen (£p? 
ramien ongcluhbclyb Poeren fullen. 

^aPtcn pmtuccncnpcgelgbcn gebiaegt paPPe/ of 
fp Pcfe begeerte bootgocP picïPcn / en te Ijeipen Pol? 
cunPcn gcfmttoaten/ boPenfp met groter betoillingc 
paren Pienfl acn / cn beloof Pen in plaetfePan rePe/ Pat? 
fe licbcrpacr Iepen Pacr cPer laten toilDen/ alöpaer 
gemocP PeranPeren / Pan Pe p2pljeiP te begeren en 
botPcrcn. Hlö'tnu begon Pacfl tetooiPcn/ en Pat'er 
een groten regen Piel/ btecfPc petrus Jtibertao / Pat 
Pe i^ertoge Pan Ctopfe/ Paer P002 betfltnPert fouPe 
toerPen/ cn met fijn bolb ter teeflter tijP met fouPe bp 
Pe AanP 51 jn: ©aP Paerom ïtentium pp toilPe een# al? 
leenuptgaen/ om te Pernemen of P’oproerPer.6 niet 
met allen Pact omtrent bootnamen. föentiu# toePcr 
gebeert ^ijnPe/ fcpPe alles fltl te toefen/ Pacr na gin? 
gen fp penen cn openPcn Pe poo2te / en quant een ®au 
luier jinontb nut pet nacfle&looflcr bpPer flap / pen 
feggctt Pat lm niet Perre Pan Paer 15. gctoapcnPc 
fcrügölupPenpaPPc gefien/ PieppmccnPe Patbpan? 
Pentoaren/ pier op bomt EoPetoijb Pan Sir^taP? 
pouper/ met Caffault/ en Htr ging ter poo2ten tipt/ 
cn frpibtc2oaiptnclcfcnefcljutten Pan fijn lijf-garPe 
Poot peen/ om te bcfttptigen PolgcnPePegetooonte/ 
onPcr Pcfcn fette Eamanon / een Cberflc Pan Pe <0ui? 
fife / Pie Paer omtrent toa6 / om op pet teben te letten/ 
cn tonepten / en Pen hertog Pan <0upfc Pacr Pan te aP? 
Per ter en/ pn iTocg Pacr onPercn joegfe na toeonPcr 
Pe pootte / cn Paer toerP met geftput onPerpen ge? 
fepoten / Pier Poot mecnPe Pe<0iufife of Pat §Betru6 
met Pen hertog gefpot flaPPe / of PatP’oproerPer# Pe 
falie getoaev getootPcn 5pnPe / fljn meetier geto02Pen 
toare / pielPen Paerom pil en lieten pet toat meer Pa? 
gen. hflPPclcrtiiP toerP Pc bal-poottncPet gelaten/ 
fltoclbflet teben toa6 Pat JDetrug gegePen paPPe / en 
Pacr op ruitte 3Libcrta6 Pan leer cn Pcrtoeet Caffault 
Pat pp een pcrraPcr toa6/ cn Pat pp pem met gelP 
PaPPe laten ombopen om Pc ^pangtaerPcn Pe flaP 
ober te lePeren/ Caffault toog 00b fijn ftocert/ Pan 
toerP Pan Hibertao Poot fteben/ en 25artpolomeu6 
Pe btocPcr Pan $etru6 Uibertaö toePcrpacIPe Pen 
fteeb en gaf p:ni fo Peel Pat pp Pacr ncPcr Piel/ en 
toerP PanP a tPerc boottö ter PooP gcbtotptuifffpen 

toojaaooö bcpPe Pc pootten / Paertoareneenige tocpnigcPicfjcp 
gtfiaöcti. onPcrfïonü n caffault tc Pclpcn / en fltelPen JBetro cn 

23artflolomco een toijle tegen/ Pan toerPenliaeti in 
PerPlucpt gebtaept. 3ktoijlenuHir upt Per flaP ge? 
floten toa6 / gaf pp Pet notp niet al Perlorcn / cn quant 
op een plactfe acn Pc papen bupten PerflaP Pacr Pc 
muurenïeegtoarcn/ Paer pp oPcrblamenPoermet 
ccn^acpeaen P’ecnfljPe Pan Per flaP. 35c hertog 
Pan «f5upfe pet nePcrPallcnPanPePalof feflut-poot? 
te gcp002t pebbenPe/ cnPaer op met ccnpceitgeaP? 
Perteat fljnPeüat Caffault PooP en allee tocl gelubt 
toaé/ flelPc tcrflonP otPte/ enfo paeflPe pootte geo? 
pem toa6/ cnPefe’Pc tocl befet cnbetoaertflebbcnPc/ 
i6 petrus met fijnbtocPcrcn Pc pare / berfterbtmet 
pet bnjgspolb Pan<©upfe/ binnen qebomen/ en to? 

fif,m^n,hÖcn napet^taPpup6 toe / EoPetoijbHtr cn^abiuö 
ingénomfii Caffaultö foiic/ Petoclbc lieten ïupPen Pat Caffault 
tot bcijoEf niet PooP / macr een tocpnig gequctfltoaö/ quanten 

met 200. ban Pe ^pacnfe factie acn cn pielPcnfcecn 
toni op / macr rneflen Pcrlopen / mx paPPe pet ^taP? 
Pup6 met 500. man befet/ cn naPien ctlijbc fepett? 
ten gePacn toaren/ PtCefPc ?£ir / cn fenPe fn fouPett 
pen blocbclub PouPen/ pufouPefeterftonP met Per? 
fepe Pulpc bonten omfetten/ cn ging mct^abuiem 
een jSacpentaer fo paeft pp toeep toao/Pcrltcpcn Paer 
OObPele/ pcrefteriepen: Vive le Roy de Franceen 
Navane, enLiberteyt, eit Pc iFOnitllife Pan ©tattlt? 
vijl» riepen pen gcnaPe en P2ppeiP toe / Paer-en-tuf? 

Jüttruj! 
'iahCEtap 
fitltfijn 
tJoo;ne= 
men m't 
toetft. 

<©e 2t>ur» 
flcmecftcf 
Caffault 

3Bc pab 

ban ben 
ïioninft 
ban 
©janfti’ 
tÖÖ. 

fcpeit quant Pc fjertegc pan CSupfe met fijn Poïb bilt? 
nen/ pp paPPe otPte gefeeït om Pe galepen Pan Oo? 
ria/ Pie op PePlucpt toaren/tePerPolgen/ Pe 1200. 
^pangtaerPcn/ Pie acn lanP toaren/ ïtonPenfopacfl 
Pacr niet in bomen / namen PePlucpt / Pe uecPolger6 
bregen een ©aenPcl / cn Pen plunPcr Pie op’t lanP 
toa.6 / reepten anPcrO op Pe Plucptige tocpnig upt. 
35e hertog Pan Ctopfe belette Poot fijne autoritept 
Pat Pe brijgOlupPen Pe flaP niet plonPevPen / alleen Pe 
pupfeit Pan Caffault en %ix toerPen gcplonPcrt/ en 
omtrent Pen tpP PananPcrpalf ure toerPen alle öc to¬ 
renen cn plactfen/ Pie Pc oproerige befet en tngeno? 
men paPPen/ PcroPcrt/ cn opgcnaPe/ en cemge op 
genaPe enongenaPeoPergelePcrt/ alleen PcflaPenen 
roeper.6 op Pe galepen / Pe toelbe in PtppeiP bomcnPe / 
bePtcPea Pclc moettoilö / en men paPPe genoeg te Poen 
eer menPietnfltltecn 02Ptebtacpt/ en alfo quant Pe? 
fe flaP / en 00b anPere flePettPan ptoPencen/ mePe cfoi. iSj 
onPcr Pen ïtontnb Pan ©tanbrtjb / Pe6 anPcren Pacg6 
en naPolgenPe Pagcn quamen meer Pan 2000. bttrge? 
ren / fogebannenen al6tiPtgctoebene/ toePerombtn? 
nen Per flaP / en $etru6 /itucrtao tootP Pan eentge 
Sltaitacnfc ^tmeen pogdtib beflljonben / en Pan Pen 
feontnb Pcreert / en toerP Cottf ul en «©ouPerneur Pan 
PerflaP gemaebt. 

J AER-DICHT. 

MarflLIen doChten die SpaenfChet’heb-ben In haer 
CLaVVVen, 

dan raeCkte door Plere Libertas haeft VVt haer 
benaVVVen. 

3T'Cit 17. 5pebtuarjj i6 Cieotgiuö SaaP-CJtaPc^fotGfujs 
Pan beffen/ Pe PijfPe fone Pan fBptltpo 3lau'0-(O2aPc/ ^dnD-. 
Ptc mennoemPc i.anP-<0taPe Pan 35armflaP/ ge? Sn n" 
flotpen / ouP 48. jaren / IjpIjaPPc te totjPe geljaP eerfl ' 
.ïlBagPalena Pocljtcr Pan Pc CtaPe Bcruait Pan Per 
3ltppc / en tot fijn ttoePc Ijuufptottto Jleottora Pocpter 
Pan CljttflofTcl hertog Pan XBirtenbtirg. » 

<Den 27. JFeb2uarijtoefcnPc©aflelaPonP/fo trott? ™ 
Pe omtrent Pefcn tijP tot l|omaPe een rijb fltmöman t 
fijne btupp in Pat quartier toonenPe/ macr alfo Pen rpVi- 
b2imPegom / btttpP en fpeel-bnecbt6 en fpeel-mepf? bruten 
benö uptPoercn omljacrtePermaben/ tffer feber on? n'S' 
toePer opgeflaen/ en fijnPc Ptolijb / Pertelenb20oP-bei£,?or;!, 
Ptonben/ i6 pet fepuptjen ontgeflagen/ en PerPton? fmu 
ben al t’famen/ Pen btiipPegom toert Paer na gcPifcpt/ 
pcbbcnPefijnbtupPtnPcamten / fo ’tfepijnt met me? 
ttingc om paer te faiPcren/ ’i toa.6 nüe6 een Peerlijb 
cnPtoePtgfpcctabcK 

^irt epnPe Pan jFebuiario flerft in ^elanP .fifr. 
Peter Pe itijbe / een fecr Ptoom gclecrt en Poo2ficptig KwT 
man / bp Pen pince Pan Orangten ï)oogb |Be. ge' beu. 
flclt cngecommtttecrtom Pootte fitten/ cn te rente? 
fcntcrcn Pen gamfepen 3iPel Pan EelanP. ^tjn Crcclb 
,ï!ï)aurmuo pince Pan Crangien / iFlarqttio pan Per 
©eercnBUfltngen / peeft inPe6 fclf6 plactfe aJPaer 
gefonPen fijnen ^of-meefler Pc Ipccuc ^jacob M\ib 
Perc / om alPaer in fijnen name al6 jliarquio Pan Per 
IDcer en©Pflingen/ Pootte fitten/ en Pen gamfepen 
HPcl te reptcjcnterciu 

Cmtrcnt Pcfe tpP quant toePerom in $|oiIanP(0eot? 
necstape Pan ^oiraö / Ptc Pen 28. ^eptembttöóm ^,Dc' 
fqn parttctilicrefabcn na® uptolanP toao Pertrobben. ^oims 

®cn CarPinael Hlbertuo niet pebbenPe bonnen fcomt m 
<Ganttfoeitbintteit2atuffelbrijg:n'peeftouiticmöefen 
tijP 500. nicutoe ^pangsaerPen binnen Hier gelenP/ 

©f Cijribe 

eit PeottPe Paer upt getogen/ peeft Pan gelijben fleib S 
garnifoen geto02pen in ijlQccpeien/ ^iciiem / ®iefl en bnu ooji-^ 
i»eretttal6/ en ’t PcranPerm Pan ’t <0acmfoen gaf pp oc m 

urn Pat pp la ff ere toüPc gacn omfetten/ cn Pacr toe nabeur 
felf6 in perfoon na Camenjb trt bben/’ttoelb aen Peen mm 
3ijPc een groot naPcabcn gaf aenPiePan BtePa/ omöaci booi 
Pat paer Potpt Pat >t een ongelegen fabetoae / tot ’ct öaöi5£* 
ontfet Pan la .f ere/ t renPePouö eer totCHefl als tnl^e? 
nenontoen te leggen/ en Paerom toaren bePucptcnbe 
Pat flilbö op paer todmocljt gePpen/ acn P’anPer ftjpe 
maebtctVtfclPe een groot naPenbcn aen Pe gemutineer? 
Pe Italianen totCienen/ Petoclbe Pteei*PenPatfulbc 
Perfamelinge on puit tod fouPe mogen gefrptePen / te 
meer alfo Pen CarPinael pacr PaPPe POen af Ptagett of 
fp Pen ïioninit Pienfl totlPer. Poen Pan niet/en begcerPe 

Paer 



:8 o Het drie en dertigfle Boek, 

fölattatt 
ban üc 
Staten 
ï!ant?oU 
ïanö/tns 
lioubfnbE 
fcftece im« 
pofuie tot 

<©lömbac? 
mijelö. 

isact op peremptoir anttoöürbc / baer op fp pent boen 
prefcmcren pabben tot ’et ontfet Pan la fere soo.pccv? 
ben en etipftc boetftneepten / baer nteöe pp fcpcen geen 
contentcmcntte nemen. 

©en eerden iBartp pebben öe Staten ban ©oüanb 
on 3©cft-lD2tefianb fefter platcact geemaneert/ iupou? 
bcnöe feftcretmpofmctot talie ban bc gene bic eenige 
ongefottbcerbe prcteifcn inftttucmi of bcrbolgcn/ fo 
tod boorbe eetpc / ttoeebe/ berbe / aio borbere inpan? 
tien/ te toeten op alle proteffen toaerötgp toefenbe of 

ralfVijanöeöaetgeepftpttocrbe 50. gnlbcn/ of bacr enbobentot 
sent öiecea 100. gnibetuoe/ batbcnepppcropbencpfcpbaet op 
f«KteS? Betalen foube moeten een guiben / ban alle faften boben 
pjotciTeit be 100. guiben ttoec guiben / en alö men proboceerbe 
tntiitueceii pan eenigc fententte/ petbubbelb ban bien / en alö men 
nm/rnïrttcn ttoeebcmacl proboceerbe/ petbubbelb ban’t bub? 
Sooi ett fo boortö ober alle probocatien/ in toelcfte 
fie/tiue ebe/ impofttien ben bertoeerber toeber geconbcmneert fou? 
öaüE/ni? ï5c toorben/ fo ten principalen/ aJöncftenöbcprobi? 

namptifTcmem/ om bie neffenö begeepfepte 
* fommen of falten te ccpttucrcn aen ben epfeper/ en 

poetoel petappatentte fcpcen bat befe impofttietotbe 
gemene falie al bcel foube importeren/ nocptanöalfo 
in elft gcvecptö-banft een ontfanger molt toefen/ of bat 
nnöetö be tolett feer onfeïter foube 3pn / fo liepen be ga? 
gte ban De feibc ©ntfangctö of pare gcretptxgpeben fo 
bcel bat ’cr nergenönafo beie boor bc gemene falteaf 
quant / alö men teel gegift pabbe. 

©cn bierben |Bartp fepreef Cparleö be 3|ernu? 
^n' wat, gtere <0onbetneur ban 2öreba/ aen ben f|eece ban 
ust ï)etfii!= (öluenöantebdb met Pcn©acnbragcr ban Capitepn 
hrrrif Sou' 26EltD/&ic geftomen toaö upt bc gebanfteniffe ban ime? 
tan %'t* tpden / baet pp gebratpt toaö getoeep/ febert ben aen? 
tin/ aen ben Pag ban Hier / bat pp upt ben fclbcit bcrpacn pabbe / 
tgeeceban jjc pebepinge ban bèrfcpepben toactfcpoutoen / bie 

pent gebaen toaren/ ban bat bebpanb pent perft ge? 
rceb maeïtte/ oubct’t gemepte ban la Jpece te ontfet? 
ten / om be pab ban 23reba te beleggen / pp pabbe ben 
felföen(fcprpft pp) ejcprdïdjjft afgebeerbigt / op bat 
pp feibe fpne Crcdl. en mijn Zeereu bezaten / en 
ootft fijn €b. bacr ban foube bertoittigen / ooeftban be 
ompanbigpebeii/ nopenbe behoord prepatatien/ fo 
ban ’t groot getal ftriigöbolft binnen iBccpelcn / Hier/ 
Igecentalö / en anbere plactfen gebratpt / alö ban an? 
bere noobtoenbigpeben met b’arttllerpe en bagagie/ en 
alfo eenen fo groten aenpag ban ben bpanb oitboor? 
fienö foube mogen uptgeboert toerbcn/.en fpoebtglii? 
Pen beletten bepaffagte cnfetouröbanboïcft/ ’ttoelft 
(ftprpft ppjtopmcep gebreft pebben/ fo babppbat 
ben boorfy Deere ban ©ibcnbatnebclb / bc goebe panb 
baer aen toübe pottben / bat pem met ben eerpen beu? 
pcrftmge gefonben moept toerben/ ’t toclli ben eenigen 
mibbel toaö / om bien aenpag te brelten / atpt nemen? 
be op beftoabpept ban bc tompagnien/ bic bacr in 
garnifoen lagen/ bol ban armeontotllige entoepmg 
erbaren folbaten / en 00P op bc bnrgcrpe / ten meêpen 
beelpapipen/ betodbe niet laten fouben (fcpryftpp) 
gelijh pet tebebrefeuponb/ na pet erempel ban Ca? 
merplt / pen moepten te maften / en eettett gnaben 
tceft tefpclen/ fo fp pep beperftpc bonben/ menfal 
pier namaelö/ fcpröftpp/ getoaer toorben/ bat Pp 
niet fofeerPcbucpt bebrefeban befe inconbementen/ 
alö Pp berïangt/ bat men in ttjbö en rebenbaer in 
boor pen/ na pet beboir bat pp ben bienp ban’t ba? 
bcrlanbfcpulbigsp. 

f^p rccommanbeeit ootftbeti brenger bie pem eer? 
ftift m bc fafte ban Hier gegneten pabbe / en bat Pp al? 
bacr geguetp en gebangen gcöleben toaö / en bebtoon? 
gen een groot rantfoen te betalen/ ten cpnbc belwee? 
ren Staten pem toiibcn fetoureren tot opbrengtngc 
ban’tboorf3 rantfoen/ inerftentempe ban fpne goebe 
cn getroutoe bienpen / cm 

^cöjntjen SJoultpccr x’onö ban Sreberobe / <©ouberneuv 
hangioiifj?ban l^eufben/ fepreef meöe aen fijn €redientte / bat 
?SL'uiir ï3c ^tani! ^£{J El5 S-'^tourg alö cïbcrö in Braftanb 
S’uv'ro» Ptrft Pegonbcnte bergaberen/ cn fiep te berperften/ 
bc / ü^eec cn bat ben roep ging / bat pp toel pet toat foube mo? 

aenbangenop be .frontier-peben/ toaerom pp 
CïteUeime bertoittigbe/ bat pet .fiöagapjn al? 

baer tod bienöe boorfien met Ipftocpt cn amunitte ban 
oorlog/ cn bat öc^fortificatiën ooft bienben boorfien 

1596, 
cn gcrepareert te toerben/ opbatfe tegen alle fticon? 
benienten motpten berfcfteit toefen/ baer opbp fpn 
crcell. en rabenban ^tatc ooft orbre gepelt toctbe. 

^->cn bierben jiJTrartn ’ö nacptö guam ^rabc 3©il? 
lem Hobetojjft ban kaffan / <©oubcrncur ban ©riep £?Sfsi 
lanb/ tnben^agc/ baer ppomöoben toaö/ ommetrauhomt 
fpn oêrceüeime en ben raeb opalleboorballenbcotca? 
pen te pelpen beïiöercrcn / cn alfo bc <0ouberneur ban9C* 
©reba bp anbere brieben aen belleren Staten €ie? 
ncraeï bcrjöcpt/ bat men brilbe tcnmmpenberpac? 
pen om beidt en amunitc/ in een beleg nobïg/ tefen? 
ben / al eer fp begoten toorben/ bacr mebc men be pab/ 
bie groot iö/ tegen ben bpanb foube mogen befenbe? 
renen befepermen/ fo pebbenfgn €rccücnticmetpjn So^bati 
genabc <8rabe ïBillem ban Jiaffau ben 21 .in ben ïïa? uoin en «iu 
be ban <^tatc gebeftbereert op pet fenben ban’t bolft na *)otE«fiö8* 
©reba/bat men albaer noep 1 o. bacnbelen binnen fou?«”530014 
be fenben / en noep io. anbere bacnbelen in benaepe 
pebengereet pouben/ ommebe baer in tetreftftenfa 
pet noob toorbe/ en foube ben ©berpen <©ubenboor? 
be/ en^onftergian ban Cgmonb/ elft ober een Ke? 
giment ftneepten baer binnen commanberen / en 
ben Huptenant Colonel ban 3©eer TDogtora/ om ober 
be €ngelfe baer binnen 3i)nbe te commanberen: 
3©etbc mebe goeb gebonben / baer ooft binnen te fem 
ben alberpanbe nobelpftpeib / baer be <0ouberneur om 
gefepreben pabbe/ en toerbe ooft baer binnengefon? 
ben ben Huptenant ban be artillerpe met eenige €bcl? 
lupbenencanonierö/ om’t puft ban be artillerpe te 
belepben en commanberen/ en om bat ben bpanb tot 
ttoeemad met cemge rupterpe bacr omtrent getoeep 
pabbe/ en bat ben <ö5subcrneur op nieuto noep een 
brief gefonbenpabbe/ bat men boep met pet bolft te 
fenben paepen foube / fopeeft men ben 7. .ipartp en 
bolgenbe bagen / baer alleö penen gefonben. 

©en 10. Höattij ontfingen bc ©eeren Staten <0e? mity- 
nerael brieben ban Jlibbelburg / bat albaer gebangen öu&uco 
toaö een Cngelfman geflipt/ be toclfte beftenbe bat pn *»" SWbw 
ter inpigatie ban eenen pater ban b<? Éefuptenge?5S5/ 
naemt «©eorge ©oït/ tooitenbe tot truffel/ aenge? nomen 
nomen pabbe bc liomngimte ban €ngeIanbtcapai?|föïteDE. 
fineren/ bat ppooftaün€ngcianb toaö getoeep/ en S‘113 
bc Komnginne gcbolgt pabbe / maer fo bcel empefepe? «Engeian» 
menten gebonben / batpn fpn boornemen met pabbe001 te 
ftonnen ter crecutte pdlen/ en baeromnu toeber na0en* 
55rabanb toog/ om befdbe ftoarigpeben enentpef? 
fepementen te communiceren / en naber baer op te be? 
raebfïagcn. 

©cn 12. iBartft ontfing ben Hmftapabcur 25u?©en3cm- 
3anbal feprpben ban ben ïtomnft / ban pet innemen Mfabeuc 
ban bc pab ban iParfilien / boor ben Pcitog ban jSöe01 
<0upfe/ met intdligcntieban eemge goebe burgerö/ tjonge' 
gdijft top bat pier boren berpadt pebben. ©efe bteto? üan m 
rie toerbe feer groot geponben boor be f cancopfen/ ^c°ti55lï 
om batfe anbcrö gccnpaben ban importantie op beS,. ':* 
,UTdbbd-3ce pebben / cn bat bit ooft be bepe ftaben 
ban be $Bibbd-3ee tö/ bacr ben Jtoangiacrt fobc? 
Ie moepten cn ftopen aen gebaen pabbe / om bie in fpn 
gctoelb te ftrpgen / benepens bien bat upt befen nu ge? 
fpeurttocrb/ bat beu ©ertog ban Cmpfe/ ö’oorloge 
tegen ben ïiomnft ban ^pangten ter goebertroutoen 
bclepbe. 
f rancopö ©eer / bie ben 8. februari) inpaepe na 

€ngdanb bertogen toaö/ iö ben 1 o. |©artp toeberom 
mEelanb aengeftomen/ en ben i2.tnben©agc/ eiiiano/ m 
pceft ben r 3. auöicntic gepab in bc Staten <©eneraeï / noet m 
baer ftnfpnc propofitie bp monbc gebaen ftebbcMbe / be 
fdbcbeni^.mcutocpftl (be fdbe batcrcnbe ben bier? S,^ 
ben partij ouben pijl ban cngelanb) obergegeben aan öe 
pceft bp gepljnfte in befer forme. JgJJ 

ö5encca«r. 
MYN HEEREN, 

Aer Majefteyt heeft my belaft U E. E. feer herte- pi?3{joftlie 
lijk te groeten, van haren’t wegen, en UE.E.banbe 

te verklaren , dat fy leer blijde was, dat de kom- 
fte van den Cardinael ( gelijK uwe vyanden voorge- |g>£CC 
geven hadden , en U E. E. niet fonder oörlake be- be Igeecm 

hoorden te beduchten ) uwen Staet gene apparen- $t£lten , 
tie van gevaer toegebracht beert, allo ii jne rorcen 
niet dan feer weynig vermeerdert zijn , en men fiet (FoE* 

niet 
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*59 6. 
niet door wat weg hy u E-E- grotelijks befchadigen kan, 
’t fy met de wapenen ofanderfins. Want haer Majeheyt 
van langer hand vele bewijfen gefien hebbende van uwe 
volhandigheid en dapperheid, verlekertfich dat n E. E- 
niet beweegt Tullen werden op eenig geruchte ofaen- 
biedinge van eene geblankette vrede,u fo latende bedrie¬ 
gen door den fchoneh fchijn die hy haer foude mogen ge¬ 
ven, nadien dat gy-lieden felve, oorfake gehad hebbende 
om te welen de befte opmerkers van de aftien uwer 
vyanden, feer wel weet dat federt bet begin van uwe 
troubelen fy die noyt voorgehouden hebben, dan als 
fy uwe ruihe aldervierigft Tochten- Dit niet tegenltaen- 
de, nadien hare Majefteyt weet dat fy niet laten lullen 
u E. E. te befpringen, en alle mogelijke middelen, ja 
felfs fchoon aengedane liftigheden aen te wenden,trach¬ 
tende de volhandigheid van u E. E. volk om te fetten, 
fo vermaent fy uE. E. dat gy-lieden inde inconvenieu- 
ten vooriiende, daer in gebruykt uwe uytterhe forg- 
vuldigheid en gewoonlijke voorhchtigheid, fulke cr- 
dre op de faken hellende, dat gy-lieden daer door niet 
achterhaelt, nochte overvallen werd, in ’t welke om 
u E. E. te meer te verhcrken en moed te geven, hare 
Majeheyt u E. E. verfekert dat fy ook niet laten fal aen 
hare zijde te vervolgen den welhand van uwe faken, 
ïnetgelijkeforgvuldigheidenaffeftie, als fyt’allen tij¬ 
den tot noch toe gedaen heeft, en fal gene gelegentheid 
laten voorby gaen om dat te betuygen, en den gemenen 
vyand te doen gevoelen de vrucht van fijne vyandfchap; 
Waer van hare Majeh. voorgenomen heeft een fpoedi- 
ge betoninge te doen ; hebbende fich alrede gerefolveert 
tot het uytvoeren van eenen aenfiag, welke (met Go- 
deshulpe) niet kan laten grotelijks te gedyen ter eeren 
van hare Majeheyt, en tot vorderinge van de gemene 
fake : en foude u E- E- de particulariteyten van dien 
geern te kennen gegeven hebben, indien de fake felfs 
niet van fulker naturen waer, dat het niet geraden is die 
xuchtbaer te maken; En alfo den voorfz aenfiag niet 
uy tgevoert kan werden, fonder een goet getal van oude 
en ervarene foldaten , en dat haer Majeheyt daer in 
rechtevoort anders niet voorfien kan, zij nde het meehe 
deel van hare oude benden in Yerland geëmployeert, 
van waer fy niet genomen konnen worden, fonder oo- 
genfchijnlijk gevaer , en nadeel van haer Majefteyts 
dienh ; fo heeft fy goet gevonden van hier te nemen 
2 zoo. van hare Onderdanen, fo uyt de ordinaire garni- 
foenen, en uyt hare drie Compagnien die te velde ge¬ 
bleven zijn, als uyt het Regiment, ’t welk ik hebbe en 
commandere in den dienh van uwe E. E. En hare Ma¬ 
jeheyt heeft my uytdrukkelijk aen uwe E. E. gefonden, 
om u luyden dat te kennen te geven, en te bidden om ge¬ 
ne fwarigheid te willen maken in ’t verwilligen van dit 
noodwendig verfoek, hare Majeh. volkomentlijk daer 
toe gerefolveert zijnde- Macr op dat u E. E. met te be¬ 
ter affedtie daer toe verhaen, fo ontbiet fy u E. E. dat 
hare meyninge niet is uE.E- dientroupganfehelijk te 
benemen, maer die te Willen wederom lenden, ditex- 
ploidt gedaen zijnde, ’t welk ook niet langaenlopen 
fal. En daer-en-bovenu E. E. te verfekeren, dat indien 
ondertufl'chen door eenig extraordmaris effort van den 
vyand u E. E. in eenig gevaer quaemt, fy u E. E. in ful¬ 
ker voegen byhaen fal, dat gy-lieden felve bekennen fult 
geen nadeel gehad te hebben by het miflen van dat getal, 
op’t welke (uytgenomen die van mijn Regiment) gy- 
lieden in den groothen nood gene fekere rekeninge foud 
konnen maken. Hare Majeheyt heeft my daer-en-bo- 
ven belah dat het getal der fchepen, van ’t welke mijn 
Heere van Bodley haer Ambafladeur, hier vorens ge¬ 
wag gemaekt heeft, gereet zijn (volgens de belofte van 
uwe E. E.) tegens het eynde van de tegenwoordige 
maend, op welken tijd fy rekeninge maekt hare vlote 
in Zee te brengen. Daer reheert alleenlijk dat uwe E.E. 
onderrecht werden, dat de eenige hope van een goed 
fucces van defen aenfiag gelegen is in de vlijd en fpoedi- 
geuytvoeringe, en dat hare Majeheyt een veerdigeen 
goederefolutie verwacht, waerinhetu E-E-believen 
fal haer behulpig te zijn, nemende alfo weg alle oor¬ 
fake van te geloven dat gy-lieden lankfamer fijt om 
te aceorderen ; ’t gene ly begeert voor het gemene 
behe , dan gy-lieden behoorde , gemerkt de veer- 
digheid die hare Majeheyt tot u lieden-waerts ge¬ 
bruykt heeft, fo Wanneer den fuiet van uwe faken u 
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lieden de minhe ftoffe gegeven heeft om haer aen te 
Toeken. 

In den Hageden 4. Maert 1596. ouden ftijl. Onder¬ 
tekent F. Vers. 

Geëxhibeert den 15. Maert 1596. 

<£>e lieren Staten <©enerael defe ©topofitie ober* 
genomen hebbende / toaren in de fabc feer befcommert/ 
fo om Dat baer mctmetfaemöocOteöttteloepgcren/ 
en dat Sjct confenteren feer bed holten foude / en be lam 
ben ban fo bed boibs in befe gdegemftetb ontbloot tuer^ 
ben/ daer loerde ooft gefepd in’t particulier/ batöe 
jftoningitittè 2,0000. bebe pelten/ en equiperen 120. 
fdjepen/ daer mede fp’tfeibetoolh brilde toegfenden/ 
onber ’t bdcPd ban ben Ctëabeban Cffer / endefdjd 
pen gecommandeert bp ben groten Sïdmirael ban €m 
geland / en bat ook be j&oningmne ben ©eeee ©eer be¬ 
laft ftabbe rnebc te gaen alö jiuptenant en iBarefdjal 
ba Camp ban ben boomcemden <023be. <©p dit ber- 
foefe btden ook berfdjepden ptefumtièn / eenige meen^ 
ben bat pet tegen ff?land boaö baer men befe papara* 
tte tegen maehten/ alfo daer eenige rebelleerden tegen 
pare fBajeftept/ debjelhe ban be ^pangtaerden in 
baer boogtenten gefterht toerden / e; 1 met ben tftoninh 
ban ^pangten cotrefponbentte bidden / anbere bat 
bet inass om 3£nack in ©abana te fecoureren / maer be 
meefte (bic met ben tijb en bet rettdcfeoug feit ober een 
quanten) bat bettoass omben Mmnh ban ^pangien / 
in ^pangten fo bed toerks te geben bat bp #uaek fon« 
be moeten met bteben laten/ omtcfienbjattoootded 
bp tn ’t Cpland ban Cuba foude bonnen boen. Cob 
merbte men upt defe ptópofttie / en upt feberefeieben 
bic men ban Caron omfangen ïjabbe ben leften 
feuarp/ inljoubenbe: <©at bp PuntenEonbenopeen » 
bups btad ontboden bp ben <©?abe ban CjjTer / «t 
eenige anbere ©eeren ban ben Bade ban be tjonmgim ,*geur ca* 
ne / bie bem aenfepben bat be ^omngttme berftaen »""aen 
babbe / bat be ïioronk ban ,§pangien be Staten »In* 
nerael ftbonc conöitien/ om tot een peps te komen / „ 
gepeefenteert babbe/ bem affeagende of b» baer af„ 
geen fcïpjbenb babbe / en fobpfepbeneen/ fepden fp » 
bat bP ban bc ©eeren Staten foubebJiUenaenfdj2i>„ 
ben/ bat fp-ïttpben foube Rullen blijben ba bet Crac',, 
taet met bc Soninginne gemaebt/ en fonber befeibe» 
tot geen banbdïnge ban papo te beriïaen / fn gebarbfe ■» 
mebe te ölijben in alieO aen ’t (Crattaet. ^at bc Shv >, 
ten baer niet aï te feer bobben ber laten on DenÉóntnlt,» 
ban ©tanbrijb / bat bet bare ,ïBate|ïept baer boo*,> 
bielb / bat bp met ben Soninb ban langton genoeg^, > 
faem berbtagen en geatco?beert \nad / en bat alleenlijk,, 
gcb?ab aen be bolhominge ban eenige hlepneartfem,, 
len/ bat fp niet te min baer met fijn perfoon foube fee» „ 
nen/ fo lange fp foube bonnen/ en ben boert/*, 
maer ingebalïe bp baer en ben Staten aföiel / ïoa£ fn,, 
geftnt niet alleen ban baer petitie /’ aen ben Staten „ 
baen/ tebefijïeren gefjelp/ aïsfpboo? een tijb bebe/ „ 
macr ooh baer fecours? berbïaerro te continueren / ja ,, 
na ben noob fo tc beriïerïten/ bat men marptig foube,, 
bjefen / fo bïd ben jpranropfen aïss ^pangtaertg tc„ 
bjebcrftaen,- bat beltoninginne in’t|ïuh ban papef/ al,, 
feerfebuebtb-EiO/ en feefe Sjabbe alleen tiv’t uitt gda^ „ 
teute Rierben. 

<©e ©eeren Staten Cienerad ber ©creeingbe Mes 
berïanben / babben aen be <©cbeputeecbe ber refpcctt; 
be Collegien ber Bbmiraïitept / in ©ollanb en ^eïanb r*ael 
refiberenbe/ gefdpeben en öefcÖepben in ben ©age/ üsn lictas 
om met ben anberen te oberleggep cnöeracbflagen/™inöfft 
belanacnbe be fubftbie bie men boen foube aen bare 
jBajcltept ban Cngeianb met 24, febepen ban ootloge/ 00-103- 
tebjeten: adjtban400.baten/ arbtban 300.baten/ 
en aebt ban 200. baten / en boe bdc be tocculïinge ban S',‘aui3 
bien bp ramtnge foube bomen te boften. «Engeland 

<©aer op be bootf5 dBcbeputeerbcn ben 1 y.fBeert bp ewtco?* 
gefclpiftegeabbifeertbebbcn/ en eer|tfobeelacnginb?“r^^“fl 
be atbt ftbepen elfe ban 400. baten / bat bp bet Coiie- 1 
gic ter 38bmiraliter»t tot 3im|tcrbam reftberenbe / een 
fdjip toaö/ en bp fmnnemebe-b20cberentot iBibbeD 
burg tlpce ban ongcbcrrlph gdijbe grote / fullië battee 
norb biif foube reltercn te buren/ betodbedhbpra- 
mingc ban buren boften fouben 1200. gulden / ’tbjdft 
ober bc bijf fcbcpeit en biif maenden btenft belopen fou« 
ben —— - —— ■■ —- 30000. gi’ffe 
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€ift ban bten fouben bienen bemanb/ ten minffen 
met ï2o. ftoofben bootdftfcftip/ boo2 dit Hooft boQ2 
Het ftoft-gelb met be berftoging ber «Officieren / na ate 
tenant/ bet berbe ban ftun02btnanëftoff-.gelbfoube 
ter maenb belopen tot 1115- gulben / cn bc foibatentot 
V72. gulben/ maftenbe t’famen ter maenb 2087. be? 
b?agcnbc fuift» boo2 bc acïjt feftepen — 33480. out. 

befdbe 8. feftepen fouben ooft bienen boo?ftendft 
ban 2. metaien boeg-ituftftengefcftutö/ elftbanom- 
rrem 4000. ponben. <©an cifo be boö2f5 CoIIegien bacr 
ban niet team! boo?fien / ijooptert noefttanb bat bc fte# 
ben ften met teepgeeen foute/ tot ’b Slanbb cere en 
bienff/ gcljltc ffuftften te lenen/ beftoubenb bat ft? 
be C>encral!tept belofte foube bwbengcbaenbanbic 
te betalen/ fo berre befelbe quanten te berongcluftften 
(batOobberftocbc.) 

fouöen noeft bacc-cn-bobcn be boo2f3 feftepen bie; 
nenboo2fiente5ftn/ elft ban 22. gotelingen / ban om- 
trent x8oo. ponben b’een boo2 b'anbere geccftcnt (en 
alfo bcCollcgtcn boben ftun o?binairie egutpagie baer 
ban niet tearen boo?ffen) toaer ban ftetftonbert botten 
foube / omtrent elf gulben / en fouben al t’famen boften 
cn belopen ober be 8.fcftepen / - 34848. gulb. 

^nfgdijftb fouben befelbe feftepen bienen gep?obi; 
beert met 3 000. ponben bubftrupt/ boo? ftttnne 02ÖU 
nairc p20bifie/ bacr ban ftet ftonbett foube bomen te 
ffacn op 44. gulben/ ’t teelb beb2agen foube ober be 
bco?noembc acftt feftepen 24000. ponben / en in gelbe 

!©e boo?ftemnge ban lonten / ftogeïb/ loot/ plat 
en roube / foube boo? be acftt feftepen bp ramingc 

' Poften -— —-- 1600. gulb. 

befelbe feftepen fouben infgelijftb bienen boo2ficn 
dftban 4. boenen geftcle/ en acftt b03ftnen ftalbe 
fpiefen / en 40. mufauetten / ’t teelb bp raminge foube 
belopen boo: be 8. feftepen ——• 3°4°* gulb. 

^ullië bat be fdbe 8. feftepen fouben belopen boo? 
ben boo2f3 tftö ban bijf maenben / boben be b2ieepgcn 
feftepen en lemuge ban be metalen boeg-ftubben/ be 
fommeban - ~ x63528.gulb. 

Stengacnbe bc acftt feftepen eib ban 300. baten / fom 
ben ftoffen ban ftuure ban be feftepen/ elft gemantmet 
100. mannen boft-gclbcn/ met be augmentalen ban 
bc Capttepnen en €»ffideren baer in begrepen / met be 
folbpe ban be acftt feftepen en bijf maenben bienft/ bo¬ 
ften be leningc ban ttoee metalen boeg-ftubben boo2 
elb fcfttp / P20bifte ban brupt/ lonten/ bogclë/ loot 
piatentonb/ mitbgaberbftde/ ftalbe fpiefen en muff 
guetten/ t’famen — —- 142692. gulb. 

23dangenbebc8.ffftcpcn ban 200. baten foube fto; 
ft en ban ftuure ban bnf feftepen / boben ttece 3tjnbebp 
’t Collegic tot ïtotterbam en een tot l^ooen/ gemom 
teert db met 80. ftoofben/ boo?t ftoff-gdb/ folbpe/ 

(roi. 17.) boben öc leningc/ boo2dbfcftip ttece metalen boeg- 
ftubben/ boo2fiemngen ban 14. Rotdingen boo? db 
feftip/ ban brupt/ lonten/ ftogdb/ loot plat en cont/ 
mitfgaberb/ ftde en ftalbe fpiefen/ mufguetten/etc. 
t’famen boo? ben boo?f5 tijb / be fomme ban 103396. 
gulben. 

€n alfo be 18.feftepenbie men ftuurefoube/ nobe- 
lijft moeiten tocgemaebttecrbcn ter oo?loge/ boo?fien 
bantemparbenboo?’tgefeftut/ rabatten/ poo?tenin 
be feftepen/ boebenetten ban boren tot aeftterete gjtem/ 
be ertrao?binartb boften ban b?cbcn / berliefen ban 
iftoftb gercetfcftap/ en anbetfintb : en befdbe noeft te 
boo2fien boben ftare o?binare p?obtfie/ ban2o.laffen 
ftruptb/ cn ertrao?btnaric boo?ftcnmgc ban ftogdb/ 
lonten cn loot / too?b bacr boo? bp fpecie geftdt / betod; 
bebdopenfouben — — 52520. gulb. 

j^oeft fuilcn be boo?f3 18. feftepen biemenftuuren 
foube moeten / boo?fien too?ben, ban anfteccn / toutocn/ 
enanbergeteanb/ alb teel foube bienen boo2 feftepen 
ter oo2logc toegcrufi / ’t teelb bp raminge boften foube 
be femme ban -— — 25000. gulb. 

©ooatb alfo be 24. feftepen ter oo?logetoe-geruft/ 
niet beqaantelftlt bergen fuilcn bonnen ftet btb?eb/ db 
boo? bijf maenben/ teaë nobig noeft bier feftepen te 
ftuisren/ elft ban 300. baten/ om btbib?eb/ bic be 
boo2f3 oo?log-feftepen niet bonnen labcrt / na te boeren / 
’t teelb boo? ben boo2f3 ftuure ban bier feftepen boo? bijf 
maenben belopen fal —- —— 2 8000. gulb* 

€n fullen befdbe biet feftepen 00b snoeten boo?ften 
$ftn db met 25. ftoofben / bie db moeten gegeben too> 
ben folbpe en boft-gdb/ ’t teelb boo? bijf maenben be^ 
lopen foiibebc femme ban — — 866o.gulb. 

foube befc toc-ruftinge ban 28. feftepen in alle# 
bomen te belopen -—- •— 512796. gulb. 

€n alfo bcCölïcgicnbanbc übmiraliteptcnfobde 
ten aeftteren tearen bomenbc / batfe fonber merbelijbe 
fiiöftöic ban penningen / bic fp ban be gcncraiitept tea; 
renberteaefttenbe/ ftare o?binarie cquipagienietfou- 
ben bonnen boen / fo betfoeftten be boo?f3 ‘6ebepmecr; 
be/ bat be t^eecen Staten <0cncracl(fobeiTcbefdbc 
toeruftinge foube moeten boo?tgaen) gelïeben foiibcbe 
geeqmrccrbc p?obifie ban gelbe tot be boo2nocmbe 
eguipagictefurneren/ team ftun anbcrftnoonmogc- 
lijbteaëpctte teegc te b?engen/ obermitefpgamfcft 
geenmibbclftabben. 

• 3£en 16. en 17. iBartij tearen be tjeeren Staten Oümtooo?# 
«6encrad met ben anberen bergabert/ omop’tber;^b£,öe 
foeb ban jprancopö ©eer te belibereren / en na obetleg- g?™' 
ginge toerbe goebgebonben/ batmen ©eer boo2 ant-- (Scmroei 
teoo?be geben foube: <Datfe be fafte tn bdiberatie ge^ öcn <©eec« 
lepbftebbenbe/ met bc «©ouberneurë ban be©eree=f0c"^”' 
nigbe |5?obtntien/ en bc ftaben ban ^tate: ©002 eerft ^5*»,m! 
ftare jBajeftept bebanftten ban bc continuatie ban ftaec 
goebe affectie tot befe lanben/en ban be bermantnge om 
geen geftoot te geben tot ccnige berftanbdinge ban 
papë (bie fp gcrcfolbccrt 3ftn tc bolgen tn eonfo?mttept 
ban ftiinne berftlactnge / tot meermad ftare .inaajc- 
ffept gcbacn) cn batt öc acnbtebmge ban afftftentie te¬ 
gen alle aenffagen ban ben bpanb. Cnftoctedfpnim* 
mermeer ongdegenber fouben bonnen miffen eentg 
bolftupt ftare Xnnbcn/ ban bc gene bie tot bebefentte 
ban bien gebeftineert 3ftn / of crtraotötrtartë boffen 
bupten ben 3lanben boen/ fo om bc laften baer infn 
fteften / bat ftacr boïft ban ootloge feer tb gefteaftt/ 
en bat be neringen ffillcffaen/ alb om batbencarbi- 
nad met racu getodb en p?actijft be lanben beffaet 
aen te taffen/ baer tegen be lanben gecnmibbclftefc 
ben om ftaec felbe met nieu bolft te boo?fiett / alb 
ffact gemadtt ftebbcnbe ftacr te beftclpen met ftet 
bolft toelft fp in bienff ftabben/ en bïcban’tfecoucb. 
^0 berftlaecben fp noefttanb / cm te öeftouben beb 
üoninginb gunffe / en te feconberen ftare aenffagen 
op ben gemenen bpanb / niet te toilien retarbecen 
ftare gelicftc / om ban ftaer bolft tn ftacr befolbingc 
3ftnbe/ te treftften upt Ooffcnbe 600/ upt ©liffitt- 
gen 500/ nut ben 2S?id 400/ en upt be btieCom- 
pagnien 200. ©ertrouteenbe bat ftare jlMjcffeptop 
be berfferfeinge ban ’t bolft / in bc boo2feft?eben ffe* 
ben blijbenbc / falboo?ftcn. Confenterenbeboo?tb/ 
bat bijf Compagnien ban ftet üegtment ban©eere/ 
tn bienffe en bctalinge ban ftet Xsnb toefenbe/ baer 
toe rnebe mogen gcb?upfttteo?ben: |Bttbbatb’<0fft' 
cicrb en <£apttepnen ban be onbe Compagnten fticr 
te. Eanbe fullen blijben / om gcb?upftt te mogen 
to02ben op bettrouteen; gdftft fp ooft be Üomn- 
ginne bibben/ tegen alle bcfteacrlijftc aenffagen beë 
bpanbb/ bc ïanben met een p?cmpt feeourë tn re^ 
commanbatte te ftouben/ berffaenbeben perfoonban 
©eer tn ftaren bienff te beftouben/ met tegenffaen^ 
be bie tot bit crploitt mebe geb?upftt fal too?ben/ 
berftopenbe bat befe refolutte ftare iBajeffcpt acnge- 
nacm foube toefen. ^>efe anttooo?be teab gebatcert 
ben 17. partij/ cn toerbe ©eer bacr nabeftanbigt. 
jiBibbeiertijb toaë men feer boenbe / om be feftepen 
te equiperen / alleö op baff bertrouteen bat be MO' 
ninginne fticr mebe ban ftacr petitie foube befifferen. 

7®£ü i 5. IBarttj ftebben be Staten ban l^ollanb gc^ 
arreffeert bit nabolgenöe paccaet/ op be fto?ttnge ban 
be renten. 

DE Ridderfchnp, Edelen, en lieden van Holland-pactnet 
en Weft-Vrienand . reprelcnterende de Staten van op öe hoj* 

den felvenlande, doen te weten : Dat wy totfoulage-JfJ^JJ 
mente van de rentieren, en overmits defelvedoor yer- 
hoginge van den cours van den gelde, enverdierihge 
van alle behoeften tot der menfehen onderhond, feer 
belaft en befwaert zijn : Geordonneert en geftatueert 
hebben, ordonneren en ftatueren by defen, dat mee 
den ingank van den lopenden jare van *196. alle 
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ftipulatien, vwwaerden, conditiën, en befpreken, 
in’t conftitufcren van los of lijf-renten, fo wel gedu¬ 
rende den oorlog, als voorden felven gemaekt, en noch 
te maken,inhoudende beloften vande Renten jaerlijks te 
betalen vry geld, Ibnderyet te mogen korten, teroor- 
fake van eenige omflaeen of contributien ; fulien wor¬ 
den na-gekomen, voldaen en achtervolgt > niettegen- 
ftaende by eenige voorgaende Placcaten anders is geor- 
donneert, welke Placcaten wy gederogueert hebben, 
en derogueren by defen, fulks dat niemand hem daer 
mede van de Renten verfchijnende met den ingankvan 
den lopende jare van 1596. of dacr na in rechten 
of daer b«y ten fal mogen behelpen. Enfo veel aengaet 
de los en li/f-renten, voor date van defen geconftitueert, 
en noch te conftituercn , fonder gelijke ftipulatien, 
yoorwaerden, conditiën, of befpreken, van te beta¬ 
len vry geld als voren. Hebben wy geordonneert en ge- 
ftatueert, ordonneren en ftatueren by defen, dat van 
de Renten, vcrlchijnende met den ingank van den lo¬ 
pende jare van 1596. en daer na , ter oorfake van 
de omflagen van de verpondinge , kortinge gedaen 
fal worden alleenlijk half fo veel, als tot noch toe ge- 
bruyktisgeweeft, namentlijk, van de los-renten, in 
plaetfe van den achtften pennink, den feftienden pen- 
nrnk, en van de lijf-renten, in plaetfe van den feftien¬ 
den pennink, den twe-en-dertigften pennink , en dit 
lb veel aengaet de Renten ftaende tot lafte van het ge¬ 
mene Land, de Domeynen van dien, de fteden, Col- 
legien, commnnitey ten als particuliere ingefetenen van 
denvoorfz landen. Laftenen ordonneren daerom allen 
en een yegelijk die defen aengaen fal, hen daer na te re¬ 
guleren , niet tegenftaende eenige ordonnantie tef con¬ 
trarie, en ten eynde hier van niemand ignorantie pre- 
tendere, ordonneren wy dat defen alom fal worden ge- 
publiceert, daer men gewoonlijk is publicatie te doen. 

Gedaen in den Hage, onder onfen zegel hier op ge¬ 
drukt den 15 Martij, Anno 1596. Onder ftond ge- 
fchreven, ter ordonnantie van den Staten , getekent 
C. de Rechtere. 
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Ieveringe op de verboden muntetot Cuylei.börg , na 
breder uytwijfen van de afte en certificatie hier by-ge- 
voegt. En, want het voornemen van dievanGorcum 
procedeert uyt krachte van een onbehoorlijke belofte 
van imdemniteyt, hunlieden alleen, en niet ons of on¬ 
fen burgeren rakende,en voorts gekeert word om de Ju- 
ftitie,JurifdiéHe,en Privilegiën defer ftad te verhinderen, 
en onder de voet te treden, met verfmadenifie van U. 
G. E. en W. Milliven, en tot qua Jen exemple van alle 
de Geünieerde Provintien. So verfoeken wy feer dien- 
ftelijk U. G. E. en W. believe den Magiftraet van Goi- 
cum te vermanen en bewegen op te houden van dufdar 
nige datelikheden , laten de Jufti'tie voortgank hebben, 
fonder diergelijke arreften of beletfelen tegens den Bur¬ 
geren en Ingefetenen defer ftad voor te wenden, om 
alle vorder verloop en inconvenientien te verhoe¬ 
den , ixc. 

Oitfiïa 
jufft&m 
Ine tan 
Jftimnu»- 
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<Ê£>2tum. 

Sn #etonariii UoóHcticn bobben bic ban Cfomtrtt 
alle bc Ü02gctö ban .Bimmegen en bare goeberen gear^ 
reftccrt/ om bat bic ban $immegcn binnen Ijarcftab 
fefter P’orcö Cnmtncd maeftten/ tegen eenen ïjem 
rift gangen (tod eer jBunt-meefter getoeeft ftjnbe op 
be Xlacg-numtc ban <0o?cum) boo: laft ban ben ïftabc 
ban ^tate/ ter caufe ban befelbe munte/ cn nopende 
ccntgclebetlngeopbefelbemunte/ contrarie beklat- 
raten gcbacn: ^uittnerenbe bie ban <0O2Cum bat 
ïK’nrtb ^anjTcn parbon ban bicbanlgoüanbbabbe/ 
cnbieban.Bimmcgcn/ bat l)em 5t felbe parbon niet 
boft baliberen/ boo: fo beel IjP be deneralitept/ of 
«3clöcrlanb/ miföaenbabbe/ en batfe viajunsordi- 
narij tegen bem paocebcrcnbe / bent geen ongeiiftt 
boften berftaentoerben te boen: <Dat ooft be leberin- 
ge op be boo?f5 l^aeg-mume gcbaen/ gefeftieb toatf 
tfebert of na bate ban t parbon / bieft niettegenftaem 
bc toilben bic ban <6o2tum bent lob ftebben / betoijtc 
fp ftent belooft Dabben te beb?ijben/ al eer fobie ban 
.^immegen/ biefpgearrefteertDabben/ toilbenont' 
flaertj <De gearrefteerbe bo?geren ftftteben aen Date 
IBagiftraten/ ftlagenbc Doe bat fp boo: befe arreften 
grotelijfto befcDabigt toerben / moetenbe niet alleen 
Dacr Dupö-faften fonber 0202e laten / en niet ftonnenbc 
Dare neeringe geb?upben. i©e jBagiftraetbanBnm 
ntegen bit feer qualijft nemenbe/ bebben bcnbtjföcn 
3feb2ttarij acn ben fiabe ban «^tate gefcD2eben in futo 
ftanttebttnabolgenbc. 

W7 ^'êeboren, Edele, Ercntfefte, &c. 
beu ftjjjip ,.VV Wy konnen niet na-laten U. G. E . en W. klaeg- 
aen beu te kennen te geven, hoe dat de Magiftraet van Gor- 
Baeöuan cum datelijk onderftaet onfe Burgeren, Schipperen, 

* * en koopluyden , aldaér aenkomende, tnet arrefte aen 
te houden en te befwaren, om al(b ons te bed\Vin^en te 
verlaten het Proces, by den Burgermeefteren deler ftad 
nomme Officii , tegens Henrik Hanftèn , volgens de 
vermamnge en fchrijvens van U. G. E. en W. geinten- 
teert, ter caufe van de contraventie der Placcaten by 
hem gecommitteert in dc munte tot Gorcum nedaen en 

V. Deel, 0 ’ 

<§p fcDicbcn ban gdijften aen begeren ban <öie-' 
feit/ 2£mptman tot (Bommel/ (Cielre/en (Bommel 
retoeerben / Coufjjn ban ber l§d/ l^cnrift ban jöftenen 
ben Elften / en «Gberatb ban riepb / <föctomm?ttecrs 
be beft .-pucftenboniO <0dre en (02aefi r Dapö Ziitp\)tn/ 
in be Staten <0enerad / ten epnbe befdbe Dare (JiTnf-R 
ben / bic fp acn be t)eeren Staten Weiterad / en tfabe 
ban Staten geffl)2ebcn ijebben / fo b02berliift te fe> 
conbcren/ bafoefe bct'toacrmfte/ onberminbertDaec 
goeb cecbt ban Dare ftab en jurifbictie / een gctocufcljt 
epnbe gemaeftt toerbe / en alfo bic ban <©02ümt cemgc 
üo2geren ban jSimmegcn / op Daer ernftigacnDoubcn/ 
Dabben boo2 cemgc öagen ontftagen / mttö batfe Dab- 
ben moeten fcDotftciyïtc belofte geben/ bantoeberom 
tn arrefte te ftomen/ tnbien be fafte boo2 bie tijü met 
afgebaencnbcrb2agcntoarc/ fo berfocDten fpntebe/ (Foi. -8) 
bat be Staten Weiterad bie ban <0O2Cumfouben be¬ 
laften/ be onbertefteningen bp ben boo2fcD2eben b02; 
gerengegeben/ tereftitneren/ met acte ban befdbe 
ftab / baer mcbè fp ban Daer belofte gequiteert en ont- 
ftagen toerben; ©ocD bié ban <0o2cum blebcn perfi^ 
ftercnbe / bat fp be gearrefteerbe ban ^tmmegen niet 
toilben ontftaett / of toilben ^entift ï^anffen eerft 
lobDebben/ epnbdqft na grote moepte iö befe fafte/©e qtmfiie 
booj tuircDcn-fp’eften ban fijn Crcdlcntte / af-ge-^^oe’ 
maeftt/ genocgfaem tot boozbed ban bie ban ^o?mnm7crie 
cum/ fulfto'batbie ban Jimmegcn/ l^enrift ïjanf CanCgn' 
fen moeften loo laten / betalenbe alleen 300, guiben ® 
tot amenbe / en ^00. gulbert boo? be fcftabc bie be Ü02-tIe* 
geren ban j^immegen Op be arreften gdebeii Dabben/ 
bie anöcrö bed Dógcr bebtoegen. 
^<5>en 13. of 14. partij toatert upt Bergen op ben nmc, 
Soom uptucrcbeiH?- rtmtcrcn / om te ftaen bebaueemt-nn 
ban <02acf l^cnbi’ift banben23ctg/ bietocberopge^8ror'> 
ruft toaö/ en in 't lanb ban karnen toaolcggcnbe/|“°öm er‘ 
ban 5ijnbe op be Eftpbe / toerben cntöcftt en bcrbolgt / n^n“m 
bp ontrent 74. rupteren ban beu bpnnb / 3ijnbeban be ÖtEl nintc# 
Compagaien bah iBenbo / cn Conté Saqucmo belfn^aP N 
23clio|'a / cn al boo?t rijbenbe om Daer te faiberen /ücn un£Jl 
Dcbbenontmoetbiiftien paerbenbaiESicba/ biemc? 
be op Dafarb tipt blaren aereben/ cnmctmaiftanbc^ 
ren5ijnbe/ namen boo2 met be boo2fcli2eben nmtereu 
ban ben bpanb te cljergeren / en be fdbe bertoadjt Deto 
benbe/ 3ijn bacr op mgctnt; ftt omtrent UcrDcpft / cn 
Debbenfe berftagen/ fonbet batfe bp nneft een ïancie 
blaften/ ofcenigcnfcDcut beben, baer bleefcrnegen 
op be plaetfe ban ben bpanb boob/ enbenlicutenam: 
ban Conté Saqucmo metmeeft a!Ieb’anbu<gehan¬ 
gen / 3ijnire anberö uptta-maten tod getoapent. ^acc 
toerbcnbanbcnbpanbgeftrcgen 51. ^abd-paerben/ 
baer ban bc rupteren ban (Bergen Dabben 46. paeröen/ 
en bie ban (B2eba feben. Cu Ijoetod bitcrpioirtban 
geen grote impoitantie toaö/ fo bient bet cm öe ba¬ 
nen ban (Bergen toeberom te monteren / toapenenen 
berfterften j lipt befe gebangenen toerben berftnen/ 
batbenbpanbecngoctbeelbanfnn bolft/ onberftOe^ 
lepb ban ben H^arquié ban öarrabon/ na 'Jfrtonjj 
gefonben Dabbe/ en 71. baenödcnfolbaten/ met iz, 
banen rupteren na fHacftruIjr. 

Sn befen tijb toaren eenige Clecommitteerbe ban be om % 
Ijerrcn Staten Ccnerad tot meermalen getoeeft bp 
ben Kmbaffnbcnr CDomao (Boblcp/om met Dem pw S 0" if* 
toeO te Danbelim in 3t ftuft ban fijn ^tegatft/ tetoetat 2 anicc ojEÊ» 
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niimam öe petitie ban be ïjoningimte. SI» toeltte panöriinge 
ïsc €>cüet 25oölep bocngcflagen paöüe een ntiööri öaec öoo? pem 
puteecbe batpte bat men be iiomngmne foube mogen contente* 

mem bocn/te toeten: ©atmen alle }ace/paec (etsen iang 
Staten gcbucenbe/ oppaetgeöoo?te-bag/ acn paer een 3fe* 
«tEsmecaei/gatte foube fenben/ om paeu te Óebanïten ban befe* 
®f c m J£ couufen befe Eanöen gcbaen / en baetbcncffcnö tot 
bat men een recognitie mebc toengen aoooo.ponben fieecltngö/ 
iiaer ma* mafeenbe in onö geïb 200000. gulben / en bat getnr 
jefïcpt ventse b ooilogcn: jlHaec fo bie bomen te ceffeuenbp 
lentement Parc teben/ of bat alle be ^ebetlanbfe Ifpobimien 
foube non, met malfcanbeecn tseeecmgt toetben / bat men ban 
«en boen }jacc biet (aren alle jaeuö op paer gclioojtO-bag aio 
nemn (JOben / foube toengen 80000. ponben (teerlingt / baer 
v * tenenö bc itoningmne bc Staten en Hanbcn foube 

glitteren ban alle pare actten en ptetemten / tetcaufe 
ban paer fccoucö / bacr af Pp 23oölcn in laft pabbe be 
liquibatte te berboïgen : 3Bel bcrftaenbe batfe bien 
acngaenbe in pact gcljecl foube ölpben tegens be ©20* 
bintien bie nu met be bercenigbe niet5ïjngereconci* 
lieert: bacr mebe getooben foube 5ijn pet (Cractact/ 
nopenbe ’t fecourö/ met paergemaeltt: ©at men 
boottö t’paerber btfcretic foube ftcllcn / bc fteben ban 
affeurantie acn be Staten tc mogen boen rcffmicren / 
ofgcburcnöe be oorioge/ üepouben: ©at bc Staten 
noep bc ^oninginne / b’een fonber b’anbere / geen 
pepo met ben ^pangiaerben fouben mogen maltcn / 
boinenbe pet (Cractact: ©at fo toelbcJüoningmnc 
aio bc Staten in be oo:logc tegen be ^pangiaerben 
fenben continueren / en altooo aio be itoninginne 
ben ^pangiaerben te toater foube toillenteenben of 
toebkftaen / bat ban be Staten pacr ©oriog-fepepen 
baer bp toilben berboegen,- ©cö fouben bc Staten 
mogen berfoeben een gocö getal ban bc€ngdfe natte 
in paren bicnft en bcfolbinge te mogen pouben. <2n 
poctori befen boo2j!ag bp 25oblep gcbaen toerbettpt 
pent felbcn / fo pp fepbe / en Poften noeptanö belc 
niet anberö geloben / of bc ïtoninginne mofï bacr 
toe laft of pope gegeben pebben / en batfe begeerig 
toao ban be tocrelbfe fanfare / bat men baer alle 
jaerO met een ^mbaffabe foube bomen paer feer be; 
banben/ en be boo2fcp2eben fomme aio een fpiinö-pen- 
ninP/ tot een recognotffance ban paer gebanctoclba* 
ben/ betalen/ of batfefoeptbefe3ianben te benefice* 
ren/ enteberbinben/ ten bienftc ban ben genen biefe 
paren Crfgcnacm foube toillen bcfigncren/ en in allen 
gebatte/ batfe beo fecoucö gebeno moebe toao/ en 
paer baer af foept te ontlatten. 

$ict lange na befe openinge/ altf op ben negen' 
tienben partij / to be boo2fcp2cbcn Bfimbaffabeur 
25oblcn gePomen in bc bergaberinge banbet|eercn 
Staten ©cncrael/ en peeft albaerbntnonbeaebaen JePcrc #2opofme/ bie pp ten felbenbageooP bp ge* 
fcptifte peeft obergriebcit in be iprancopfe tale/ en 

baer upt getranftateert in befcr fontte. 

55*jopofin'e Ti X YN HEEREN» 
santen XVI Ik ben hier niet gekomen om U E. E- met een 
üaiïaöeuc lanS difcours op te houden, maer om U E. E. indach- 
OSoblcp tig te maken, dat het huyden tijd , ja meer dan 
aen öc tijd is, dat haer Majetteyt verwittigt worde, waer op 

Üfrattn ^ *iaer mo§en verlaten , nopende de fake van mijne 
«©memel / handeling. Ik heb haer al voor lang laten weten dat 
Dm 19. U E. E. in beraet ftonden, om haer eenige vernoegin- 

ge te geven, en heb u luyden voorgeflagen de befte 
middelen om dat t’effedtueren. En hoewel ik haer niet 
geinformeert hebbe van de openinge die ik U E. E. ge- 
daen hebbe, nochtans moet ik geloven, dat gy-lieden 
wel verftaet uyt ’t gene dat ik daer van verklaert hebbe 
aen de gene die gylieden by my gedeputeert hebt tot 
diteffeft, dat het haer Majefteytontwijfelijkaenge- 
riaem fal zijn. Ik wete dat U E. E. tegens my feggen 
hullen, dat het een fake is vol fwarigheden en bedenkin¬ 
gen, en ik bekenne weldatter eenige zijn; maer dat 
is meer ten aeniien van de uytteili jke maniere en forme 
van IJ E. E. confent daer toe te geven , dan om de fa¬ 
ke felfs, en’t fubjedl van’t voorfz confent. Aengaen- 
de de forme, ik ben fo onwetende niet, na dat ik fo 
vele jaren achter een midden onder u lieden geleeft 
hebbe 5 of ik wete wel dat het U E. E. toe-gelaten 
zyby uweinftrudrien, u-lieder eygen difcretie tege- 

bruyken tot het gemene befte te verborgen, daer gy¬ 
lieden dat bevinden fult te behoren, en daer het profijt 
van dien merkelijk is, fonder anderfins de Generaliteyt 
daer mede te bemoeyen. En ikbidu-lieden, wat in- 
convenient foude U E. E. konnen wedervaren, als’er 
eene wijfe onderlinge gedelibereerde refolutie is, van 
u-lieden alle te famen genomen; En aengaende de fake, 
daer is met allen niet w:aerom gy-lieden die fond beho¬ 
ren uyt te ftellen. Vind gy-lieden u befwaert te breken 
het Tradaet van accoort met hare Majefteyt gemaekt 'v 
Ik heb U E. E. alrede gefeyd uyt laft van hare Maje¬ 
fteyt , en nu feg ik het noch, dat haer Majefteyt dat 
breken wil, en houd het alrede voor gebroken, en wil¬ 
de alrede wel dat het alle de Provintien wiften, daer af 
men de effeden ook al foude gefien hebben, ten ware 
de qualiteyt van hare faken rechtevoort, en de hope die 
ik haer gegeven hebbe, dat gy-liedenernftelijkbefig 
zijt om haer dadelijk eenig honorabel cóntentement te 
geven, fulks niet wederhouden hadden. Wat andere 
Iwarigheid kond gy-lieden my voor-houden? Sult gy- 
lieden my fpreken van de jaerlijkfe betalinge van zoooö. 
ponden ? Voorwaerdatenisniet, en is niet weerd dat 
men daer van fpfeke. En aengaende de andere groter 
fomme , als het Land in ruft en vrede gebracht fal 
zijn, dat is noch minder, door dien ik achte dat gy- 
lieden wel wildet datfe alrede al te betalen waer. En 
aengaende d’andere artijkulen, fy zijn alle tot u-lie¬ 
der groot voordeel. Derhalven fo U E. E. voornemen 
is den ftaet van uwe faken eenige treffelijke weldaet 
te doen, fo fmeed het yferdewijle het heet is, enlaet 
niet voor-by gaen een fo fchone openinge, die voor 
u-lieden felveiovorderlijk is. 

Ik fal U E. E. noch feggen, als van my felvenko¬ 
mende (want fo wil ik uwe E. E. gebeden hebben dat 
te verftaen) om d’affeétie die ik uwen Staet toe-dra- 
ge , dat indien gy-lieden met den eerften geen mid¬ 
del vind om haer Majefteyt te contenteren , ge¬ 
merkt hare grote koften rechtevoort geemployeert 
tegens u-lieder fterkften vyand , die haer voorname¬ 
lijk vyand is om u-lieder wille ; aengefien ook de 
lankheid van tijd dat ik om defe fake aengehouden 
hebbe , de fpacie fchier van twee jaren , hoewel ik 
my verfekere dat haer Majefteyt niets doen fal om 
uwen Staet te ruineren : So is ’t nochtans dat gy- 
lieden ontwijfelijk geloven moet, dat fo wel fy, als 
mijn Heeren van haren Rade , haer uytterfte vlijt 
Tullen aenwenden om de Staten te bedwingen haer te 
voldoen. En gelijk ik alrede verfcheyden malen aen 
eenige van defe vergaderinge vertoont hebbe , het 
welke mijn Heer Veere U E. E. ook wel klaerlijker 
fal konnen te verftaen geven , dat daer niets fo feer 
in den mond van hare Majefteyt is , nochte in hare 
ordinare communicatien , als d’ondankbaerheid van 
de Staten, en haer verdrietelijke uytftellen5 die haer 
veel moeyelijker en dimmer vallen , dan of gy fe 
plat af-lloegt. En nopende mijn particulier , ik fal 
u-lieden ftoutelijk feggen , dat gy-lieden noyt heb¬ 
ben fult , en wel verfekert ben dat gy-lieden noyt 
van te voren gehad hebt eenig dienaer van hare Ma¬ 
jefteyt , die meer begeert heeft alle dingen te accom¬ 
moderen tot u-lieder goet genoegen , en in goede 
correfpondentie met hare Majefteyt , dan ik gedaen 
hebbe. Maer ik proteftere voor u-lieden , dat ik 
twijfele of de gedachten die hare Majefteyt tegen- 
woordiglijk van my heeft, fodanige zijn, dat fy my 
bequaem acht om voortaen hare laken in defe Lan¬ 
den te verhandelen. Waerom ik U E. E. feer ern¬ 
ftelijk bidde , alles feer wijfelijk en forgvuldiglijk te 
bedenken en te ovenvegen , en my met den eerften 
af te veerdigen aen de eene of aen de andere fijde» 
’t zy door een volkomen accoort , of ganfehelijke 
weygeringe. Anderfins hebbende alrede mijn uytter¬ 
fte devoir gedaen , heb ik vaft voorgenomen open¬ 
baerlijk te protefteren tegens u-lieder Vergaderinge, en 
daer na henen te gaen. 

In den Hage den ix- Meert 1596. Ondertekent 
Thom. Bodhy. 

©e Staten <®encrari nu eenige öagen üefig gctocefï 
3ünöc met öc falie en toctfoett ban 25otilcp / en ge^ 

confi 
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tonftö^tórtljcbbénïiè/ bat Ijctnietoccabcntoassaf te 
flacn bc cpminae Ou ïjcm oebaett om be ïjomnrnnnc 
tontentcmcnt te öoeii / ïjtööcn op ben leizen ïThirnj gc= 
nrceftent be anttooo?öe bitje Ijtmgebenfoube/ tup^ 
benbtalöbolgt: 

JFolij) i. Dat hyBodley wel particuliérlijk met behoorlijke 
reverentie haer Majefteyt vertonen wilde, dentegën- 
woordigen ftaetder Vereenigdê Provintien , ërnftelijk 
remonftrerénde, hoe Teer het fecours by haer Ma jefteyt 
geaccordeert, nu fofeer als oyt nodig is tot confervatie 
van dien, en datfe feer ootmoedelijk verfoeken, dat het 
felve geprefteert mag werden, volgende het Traftaet. 

2. Maer by aldien dat dat niet konde verkregen wor¬ 
den , met de continuatie Van de faveur en goede gunfte 
van haer Majefteyt tot dèfé Landen, fal in dién gevalle 
verfoeken, en prefenteren de navolgende poindtèn. 

j. Eerftelijk, op dat de continuatie van de goeder- 
tierne affe&ie, byftand, en goedjonftigheid van hare 
Majefteyt tot defe Landen, fy en blijve kennelijk, fo den 
anderen Potentaten, Princen, en Republijken, als den 

Vervolg der Nederlandiè Oorlogen. £85 

alleenlijk aen de eygen perfoon van haer VöoiTz Ma~ 
jefteyt. 

7. En alfo men verhoopt, dat fö de voorfz doorluch- 
tigfte Koninginne, als dé voorfz Staten, metblyfchap . 
fien fullen de gelukkige uytkomfte van de jegenwoor- 
digeoorloge» en dat de Vereenigde Provintien, fteden 
en leden van dien, weder gebracht fullen werden, in 
volkomen en verfekerde vrede en rufte, of weder ver- 
eenigf met alle de andere Provintien van Nederlacd, 
in dien gevalle fullen de Staten Generael op nieuws een 
hönorable Ambaflade aen de voorfz doorluchtigfte Ko¬ 
ninginne van Engeland fenden, om ten dage van haer 
feer gelukkige geboorte haer feer ootmoedelijk de han¬ 
den te kufTen, en met feer grote bedankingen en èrken- 
tenifle van alle de ontfangen wektaden en afliftentien , 
te prefenteren in het fel ve jaer, dat de voorfz Staten ge¬ 
treden fullen zijn, in een voilé en gewenfchte rufte of 
revenie , als boven, de fomme van Soooo. pond fteer- 
lings, in plaetfe van de voorfz 20000 pond fterlings % 
waer van de betalinge van dier tijdafceflerenfal, en 
fullen continueren te lenden gelijke Legatie, en te doen 

genwoordige oorloge tot een gelukkig eynde te bren¬ 
gen , dat defelve haer Majefteyt believe favorabelijk 
onder anderen den voorfchreven Staten te accorderen, 
dat fy gedurende de voorfz oorloget’allen tijd? fullen 
mogen lichten, en onderhouden tot hare korten4.of 
5000. foldaten van de Engelfe natie, of fo veel minder, 
als den dienft van ’cLandnadeconftitutieen exigentie 
der faken vereyfchen fal. 

4. En by aldien het believen van hare Majefteyt wa¬ 
re , haer te ontlaften van de onderhoudinge der Com- 
pagnien van ’t fecours, tot noch toe de Landen gedaen, 
en die te contremanderen, dat dan haer believe dat niet 
te doen of te laten affeftueren, dan twee maenden na 
dat dit Traflaet beftoten fal wefen, en de voorfz Staten 
verwittigt fullen wefen, van de refolutie en beliefte van 
hare Majefteyt op dit fubjed. 

5. So haer Majefteyt infgelijks fich foude willen ont¬ 
laften van de cautionaire Compagnién (die fy onderhoud 
binnen Vliilingen, den Briel, &c. tot hare verfekert- 
heid) dat dat niet fal gefchieden, dan gelijk als boven, 
en mits reftituerende den voorfz Staten de fteden en 
plaetfen van verfekeringe. Maer fo het believen van ha¬ 
re Ma jefteyt foude weien, de voorfz fteden en plaetfen 
van aflurantie, gedurende den oorloge noch te doen, 
bewaren by hare cautionairen Compagnién, dat fal ge¬ 
fchieden fonder prejuditie van ’t recht van de Staten Ge¬ 
nerael, en particulier, en van de fteden, volgende het 
Tradaet, fonder eenige korten, befwaemifle of obli¬ 
gatie nochtans der voorfz Staten en ftedén, wel-ver- 
ftaende nochtans dat men tot laft der voorfz Staten, den 
foldatenby hetTradaet vanAnno 1585.geaccordeert in 
defelve fteden en plaetfen van aflurantie in garnifoen ge- 
legt te worden, verforgen fal met fervicien, kruy t, loot, 
en lonten, volgende het felveTradaet,en dat dele jegen- 
woordige oorloge geëyndigt^ en dit Tradtaet van we¬ 
gen de Staten volbracht zijnde, de voorfz fteden en 
plaetfen den Staten gereftitueert fullen worden, fonder 
eenige fwarigheid te maken. 

6. De voorfz Staten, om te betonen haer dankbaer- 
heid voor alle de weldaden en byftanden, die defe Lan¬ 
den ontfangen hebben, uy t d’Efpargne van de doorluch¬ 
tigfte vrouwe , Me-vrouwe Elizabeth, Koninginne 
van Engeland, Vrankrijk ,en Yerland, &c. Sullen dit 
jaer aen hare Majefteyt fenden eene honorable Legatie, 
met laft, om ten dage van haer gelukkige geboorte haer 
leer ootmoedelijk de handen te kullen, te bedanken, 
en te prefenteren, niet tegenftaende de grote laften van 
haren ftaet en affairen, te betalen een fomme van aoooo. 
pond fteerlings, in handen van den genen; dien het alf- 
dan defelve doorluchtigfte Koninginne felfs believen fal 
te ordonneren, het welke de voorfz Staten continue¬ 
ren fullen, alle jaer ten felven dage van haer Majefteyts 
geboorte, gedurende defen oorloge, fo lange als de¬ 
felve hare Majefteyt (hebbende ontfangen de feer oot¬ 
moedige kuflingen der handen, bedankingen, en pre- 
fentatie ) alle jaer met haer eygen hand gegeven fal heb¬ 
ben gelijke ordonnantie en anders nochte vorder niet, 
zijnde der Staten intentie fich niet te verbinden, dan 

V. Deel. 

fentatie aen de eygen perfoon van hare voorfz Maje¬ 
fteyt, den tijd van 4. jaren, te betalen in handen van 
den genen die alle jaers na de voorfz prefentatie yecter 
mael fal gecommitteert worden, onder de eygen hdnd 
en ondertekeninge van de voorfz doorluchtigfte Konin¬ 
ginne te dien eftede, zijnde d’intentie der voorfz Staten 
fich hier niet anders te verbinden, als boven, Arty- 
kul 6. 

8. Item op dat dé vrundfchap en revenue tuflchen 
hare Majefteyt, en de Nederlanden tot geenigen tijde 
mag gebroken werden, door eenige oneffenheid van 
Liquidatie, rekeningen, obligatien, of Wachterlieden, 
fal haer Majefteyt verfocht worden , in vergeldinge 
van ’t gene voorfz de Nederlanden van nu voor als dan, 
en van alsdan voor nu, te ontlaften, indemneren , en 
ontflaeh van alle obligatien, liquidatien , rembourfe- 
menten, crediten, adien, en intereften, die haer Ma¬ 
jefteyt of yemand anders, hebbende recht of adie van 
haer; liquide of illiquide foude mogen hebben op de 
Nederlanden in ’t generael, of eenige Provintien, fte¬ 
den of leden van dien in‘t particulier, behoudelijk dat 
de Provintien, fteden en leden van dien, jegenwoor- 
dfelijk ingehouden by den vyand, daer in niet begrepen 
fullen wefen, ten aenfien van ’t gene't Welkelyhare 
Majefteyt fchuldig en daer voor aen haer verobligeert 
mogen wefen, voor den jare 1575. Maer hare Maje¬ 
fteyt fal tegens defelve in haer geheel blijven, en de ver¬ 
eenigde Provintien, fteden en leden van dien, ontlaft 
en ontflagen als boven. 

9. Wel verftaende dat de Staten der Vereenigde Pró- 
vintien, zijnde vermaentby hare Majefteyt gedurende 
defe oorloge, haer fchepen van oorloge toe te ruften 
en te voegen by die van haer Majefteyt, in conformité 
van’t 25-Artijkul van’t Tradaet van den jare 1585. den 
10. Augufti, om geëmployeert te worden tot weder- 
ftand en af breuk der gemene vyanden, fy fich regule¬ 
ren fullen na het inhouden van het voorfz Tradaet. 

10. Blyvendé voorts het voorfz Tradaet in fijn ge¬ 
heel en weerde, om den Konink van Spangien d’oorlo- 
ge aen te doen, tot datmen een gewenft eynde daer 
van fal hebben , fonder dat men eenig Tradaet van 
vrede of beftand fal mogen maken met hem, of yemand 
anders van fijnen't wegen, dan met gemene bewillin- 
oe van haer voorfz Majefteyt en de Staten der voorfz 
Vereenigde Provintien. 

Waer in en in alle andere affairen en fwarighe- IX. 

den, dewelke fullen mogen voorvallen , de Staten ver¬ 
trouwen dat hare Majefteyt altijds betonen fal hare ge¬ 
woonlijke goedertierenheid en Koninklijke mildig- 
heid tot defe Landen. 

Aldus gedaen ter vergaderinge van de Staten Ge¬ 
nerael in's Gravenhage, defen leften Martij 1596. Ge- 
parapheert Brienoi ut. Onder ftond gefchreven , ter 
ordonnantie der voorfz Heeren Staten , ondertekent 
C. ^Aerjfm, 

IBet befe anttooo?btiö ben boojfê SCmDairaötui* liep 
tioftfmi na Cnnclanïw en öeb&tn öt % Staten bate na 
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i ü6 . Het drie en c 
tipteen btiefbp Caron aen Ijenïupbcn gefdjteben / ban 
ben 19. iliiep beefraen bat ggodïcp in Cngelanbfccr 
todfcom getoeefï map / toaecom lyp mcpnöe bat ’er 

. boegen be &onmrjmne een goede baltlannge bolgen 
fotibe op befe ammootbc hem mede gegeben. 3©ecden 
ooh be %eren Staten Cfcitccad bp ben £|ecre <0ilpijn 
(otdtnarip rSacd ban be Üioningmue / in ben Kaeb ban 
^tate.j bermaenö en berfoeljt upt ben naem ban be 
feonmgümc / bat men be <0efantcn / bp be antmontbe 
ban 23odIcp beïsoft/ntetdcnecrfïenna Cngdandfoude 
tofllcnfcnöcn/ bicdei&omngfnne/ alp ban haer befte 
torenden bomende / milde ontfangen. <©ah bebtijle 
boer bcle anbere fahen upt te rechten maren / en ber? 
fcïjenben iieïetfeien boot btelcn/ fo honde dat fo bacil 
niet gefdjieöcu/ en liep al tot ober ’t midden ban^ep? 
temtier / bat be gefanten na Cngdand cepfden / gdijh 
top ’t 5 pdec pJaetfe fuilen bethalen. 

tan Omrent befen tijd inaren be Staten ban ©tiefïand 
hniildJrö kergaöat / cn nrrcfïeccdcu in ben baren inebe op te 
trüiiEflic a‘fÖten een üaeb ter Bdmiralmpt/ öaec toe fobie 
öau n o> ban doeningen en «Ontlanden mebefoube berfoehen / 
tsiicaiitept om bacr daet bp te boegen/enalfo een gemcenSUdmira? 
opi*£jKn. fitcptboo2benbebiepjöbnr«en/ om bemibbdenban 

be €emfe/jlanmecs/irce-diep en dtenfen ban ©tiep? 
land bp bacr tc beljouben/ enfelfp te adnhnifïrercn / 
todhe mtöircïcn tot noch toe ban be gemeenc Hbmira? 
ïi repten ban alle be ^obimien maren gdtomen/ en ge? 
abim'iufaxert bp ’t Collegre ter 2üdmtralttcpt tot 
ïjootn/ hierop Pielen in ’t cecfte beefebepdenfmarig? 
heden/ doch tp Ijicr na’t felbe gcaccotbecrt op fulhen 
boet alp b’anberc Coüegien : ent Cöllegie ban dien 
gelept tot'©omisn/ fa top ter gelegener plaetfe ber? 
balen fuilen. 

feen "m 3?n t epndc ban befe macnb teerde boot eeltige ge- 
toan nri= mterctpiéerde btieben omdeftt bat ben 3Hüt ban lïot? 
Sim öfe'tüm/ ^oadjim öbbena cnben ^tnOtcup l^ammo? 
ti'c'in cn Denmp (bic gedurende De Ddegeonge ban «©toeningen 
^tnöfcu,s ban ^tadp boegen/ aio gefanten tot 25?nffeltoaren 
nimfnas* öc^c$)ontfangenhaddenbefommeban20000.gul? 
öönaej!. " henp/ om in be ttadtebrcflrehhcn/ datfeooh eeltige 

btieben ban ben €rt$-l$citog Dabben ontfangen / fon? 
bet* batfe (jet een af liet anber Ijabben entbeht / toacr; 
omöc j&ieuen £5rncraclbemioeöenDabben/ batöc; 
feïbe penningen gcöcflincert maren / om in be fïaö 
eeltige cotrefponbcntic te maften/ en begdegentbeib 
fieböenbe/ bat be ^inbu'uo mben tpane tono/ l?eb; 
ben pent boen aenljoubcn / cn ben ^unjemeefïer ban 
'3lem!)mt Cbcrarb ban ilepbe/ met baren ^bboraet 
-f ifcael na ^koemnaen aefonben / om albacr te appec^ 
Denberen ben 2ïüt en èlbbena boojf5 / en te faiferen alle 
bare pampiecen/ toclfe faifentent ben 2. ^pnlio ge? 
fep! ctio: i^aer hebben be gebangenen gefetb / bat bc 
bootnoembe penningen boot bet berücöberfrab/ tot 
bctaïmge öer folbaten gebcflincert maren / tttaer bacc 
tta bacr onber gelaten / om tc betalen fo een ban bc ge? 
bangeneit fepbe / eemge botger-fdmlben/ cn fo be ^m? 
biais’ fepbe / om alleen bacr af te betalen ’t gene eenige 
öo’gcrp' tot leeniuge of onberïjoub ber folbaten ber? 
ftrcftt nuïdjmi hebben onber obligatie ban ber feab/ 

(Foii 20.) en be refee test aenfien ban Uatre particuliere geïeben 
fcljaöe tc öeïtoubcn. Sïïacr alfo t felbe alfo niet mei 
(tonbe gelooft motben / heeft men tegen haer boen pto? 
cebcren boot bic ban £0:od ' men / dcmelhe fufrincer? 
ben bat haer be henmffe bolgcnbc Ijacr ^tibilegien al? 
leen toeguam. 

ïa>m <Den Carbinad ?flbemm berfta. nbc bat bic ban la 
fonau jperefecr benautmaren / heeft ontrent ©alencijn boen 
énlorS' bergabet en/ omrent 15000. boct-bolh/ en 3000. peer? 
m ia jftt] ben / bacr bp och fdf ben eerftm %pni na toe getogen 
wïïzau is» / bodj heeft niet andcro bonnen uptrcchten/ ban bat 

hp met eenig peerbe-boih/ bdept boot ^icoIaejS 25afta 
een oud amnceflcr/ bn nacht-' fehere farhenobiebe 
rupteröboerben/ elh rupter een farhcnmetóo.ponb 
medö/ en een buffel lonten/ bemdhe fpniet fonber 
groot peil,hel hebben gebtoefjt/ fo na be tiab a!öf)i 
ecmgfmö mochten / en motpen bic albacr af bpfeher 
geboomte/ be Onoubcmeur ban lagere bacr ban ge? 
maerfcfiout^ijnbc/ heeft bat metfehupten/ nictfon? 
ber g oot perijhel/ boen in bcfraöhalen/ cn föajïa 
met fyn r opteren bcrftacnbe batter eeniae lagen gelcib 
maren bp ben Itoninh om bcn-Uedcn te flaen / 3ijn 
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boot eenen «nbeten meg geheert/ enOetperijhdom? 
bomen. 

tDc öonmh bit ber jïacnbe/ heeft beftab bed fcher? cat» 
peüjherbefct/ cn boen beflumen / fulho batbcnCar?^n?eiai* 
bmael merhenbe batter geen hope biaiOom’tfdbc teSna 
mogen ontfetten/ bootbienbe ingeötachteptobpanbe <saii? om 
niet lange hondc buuren / cn bat het hem tc penaheupÖ£U u Ü£l&: 
boclitc / ’t felbe met aemdb tc boen / bemplc be honing mm' 
ban ©tanhrijh becljtedier ban rupterpc map ban hp / 
cn Ijocmel pp mei een aenfienlijh boct-bolh habbe/ hiófl 
hP befelbe tien mijlen bette boot Ijct open betünala 
jperc bocren.25oben bien maren be omleggenbe iteben/ 
alp 2$an/ <0upfe/ Peronne/ en &t. tinmijn met 
garmfoen mei fiefet/ fo bat befelbe fijnen leger licht 
foube hebben bonnen groot afbtceh boen / cn foube 
fecr licht in groot gebteb ban bibtcPbcbben bonnen 
merben gebracht/ ia bed meer alp bc bdcgctbefdfp/ 
’t mclb allep conftbcrctenbc / heeft ben itèarefdjal 
be aofne/ een erbaren brngp-oberjic (bic upt 
©tanbnjb gebannen map / en hem tgebert aen bc 
^pacnfejübegehouben habbe) met een hoop boibp 
onber hem/ en scmbtofio Eanbtiano / na <$t. <0? 
met/ cn boottp na CaltP gefonben/ en bat boen be? 
rennen/ cn te boottp felfp gcbolgt/ hebben<©on*iiu? 
gufttjn iBeria/ <©ouberneur ban’tbaftcdban3lnt? 
merpen/ met 8. grote ftuhhcn gefchiap belaft oob tc 
bolgcn. 

<©tt onbootfienbclegban CaliP/ machte een grote 
perpïeritept/ met alleen in ©tanbrijb/ maer oob in 
g^eberlanb en €ngclanö/ mant men bacr boot niet 
cenp bcbucljt map gemccft/ mant een goct bed ban 
’t garmfoen bacr upt getogen map na *t leger boot la 
3fcrc/ hebbende bc mmilc gebacljtc bathp het albaec 
begtrmen foube. üiet habbe te boren <6ouberneur ge? 
meeft/ be ïjccrc <6ourban/ een oubentoelberfocht 
brijgp man / befe geitotben jijnbe/ map albaec in 
fijn plact fe geftdt ben ïtecce ban Dtbofan fijnen ^ebe/ 
bie fyn erfgenaem map / ben mdhen hp mei grom 
goeberen/ maer mepiiigerbarenthcib na liet. .JiEonp 
be itofne mei gemfotmeert 3tjnbc/ ban alle be gdë? 
genthetb ber ftab boot cenobergdopenbotger / heeft 
tcrflonb ben fii)p-bauh acngetah/ cnmetfebcntluh? 
hen gefdjutp befdjoten/ bemdhe met mepnigboïhp 
upt berfdjepbe bacnbden befet / emuethoubaermap/ 
berobert. 3©ant al-ïjocmcl Capttenn le <£5too ben 
oBoitbcrneur tod gctoacrfchout habbe/ bathetipott 
ban Hijp-banh bdjootbe opgemacht te tootben / en 
berfterht/ met be Mm en ©oot-ftab/ bacr boot fp 
altijb/ fo upt ©tanhrtjlt/ €ngdanb alp^eberlanö 
honben onfet merben/ todhe berfterhinge met 600. 

of 700. hronen men mei foube hebben honnen ma? 
hen / ban be <0ouberneur creufeerbe ficfj bat hp 
geen gdb habbe / en bat hp felfp bed ten achteren 
cninfchulbmaP; ban hoemd gefepb merbe/ batbe 
^pacnfe in fijn IjupP hier na alp fphetplonbcrben/ 
tmeehofferp met gdb hregen/ bic hp niet mebe tint? 
gefonben habbe met fijn hupfbtou. gin be ©oot-fïab 
lagen tmee Eceufe bacnbden / bacr Capitennen af 
maren ie <©top en ^ommiguc / bemdhe befelbe 
ptcfcutccrdcn te houben / ten nmtfïen ben tijb ban 
beemenbagen/ onber ’t fabeurbaneen hoge föaepe 
upt ben mater opgemetfdt / met een leeg mater/ 
fujf hoog feben boeten. ,ff)aec be (©ouberneur boot 
onerbarentljdb of anbcrfmp / beöcfe bacr upt treh? 
hen/ cn in be fiadhomen/ endefdbebedaren / ïjoc^ 
mcl 3p bic fterher hielden alp be fiab. ‘2tl eer fp be? 
felbe bcrlicten/ map be <©tabe ban ^t. paul met 
eenig bolh boot be flab / cn foube bacr mei binnen 
hebben honnen fronten/ ban be jaloufie ban ben <0ou? 
berneur / bie ooh tc boren niet ban tmee ban be 
Staten bacnbden habbe milieu innemen / upt bte? 
fe ban gebepofeffeert te merben/ map fo fecr groot/ 
bat bh ooh bc 5prancopfen fdbc niet betroube. Met 
liet bedaren ban bc ©002-flaö / benam ben <0011? 
bernenr hem fdben ben rnibbel / om be plaetfe te 
behouben/ tot bat bp omfet habbe mogen motben/ 
bacr toe hp nu aen be Staten Ijabbcgefdjteben/ en 
gtmhorae ^aillp ber Staten ^gent otbinaerlijh tot 
CaliP refiberenbe/ aen befelbe fonb/ met eenen ooh 
uptfenbenbe fijn IjupP -inijbe; en be bpanb bit boot? 
bed hupten hope hrygende / bebe teiflanb het ge? 
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fcïjut fïelïcrt tegdt be fïab op bcrfcljepben plactfcrtj 
tóant Bebaibcit be acljt (lubben gefcfiuto tóe 26ugufïijn 
iBertabaer boo2 geb?acbt babbe/ fo Ijabbebeleere 
ban jüoftte nocb bier ftuhhcn Bp ijem/ eitbacrtoer* 
ben nocb geOtacbt bijftien (lubben/ met alle hrijgo- 
munitic ban d?cbdingen / beeft be (lab terflonb 
bom Befcljtcten/ en betoitlebenuturenf toah maten/ 
beBBen fp terfïonb tot bete plaetfen üeeffe gefclptcn/ 
en machten Dacr gcreet tot ben ftoem / ’t bJelh be 
douberneur ftcnbe / beeft gefotbt te parlementen 
ren/ en bctfocljt boo? cetfïacljtbagen Beftantö/ om 
ben feontnh be gelegentljctb te mogen bettoittigen/ 
en fo fn binnen acljt bagen niet ontfet toaren/ batfe 
aio ban be flati fouben obergeben * bit toetbe ben 
plat afgcjlagen/ toacr obec bet geacco?bcert tö / bat 
ÖP be (lab obergeben foube / en bat ben Carbinael 
baer fo beel bolho tot garnifoen in foube fenben/ 
aio bet bent beliefde / baer rnebe be Carbinael be 
Bojgeto in fijn peoterie nam / fonber bat baer oberlaft 
foube gefcljtebcn. de douberneur en folbaten / enbe 

5Wn?ti öoegerö bietoilben/ fouben mogen op’t hafïcdtrdv 
2wcStt? ben/ fonber baer op eenig gefcïjut te mogen Btengen 
ikh. bat in be fïab toao/ ben Carbinaellietbendóuber; 

neut toe / te mogen fenben aen ben ïiomnh fijnen mee? 
fier/ om bem te bcrtoittigcnbanbenfiaetbaerbp in 
toao/ en io bem hergunt feo bagen Befianb/ tn be 
toelhealle boftrlitept ten toebet-3tjben foube Cefferen. 
iCerfïonb na bat bet appointement gcmaeht toao / liet 
öcn douberneur be bpanb in be fïab Bomen / fïaenbe 
be folbaten ban be Staten nocb aen bcB?effe gcreet/ 
om ben fïo?nt te ontfangen/ en ban geen appointC' 
mcnttoctcitbc/ bie be douberneur baer na bebe op 
bet hafïeel homen/ be bpanben foube bcfelbe ben Beh 
teel beBBen bonnen Boeïten / fo fp getoiltbabben/ in 
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te/ bit obergeben gefebtebe ben 17* Epeilio. 
• ^ijn Crcellentie toao al gefint om eenige fahen na 
^elanb te repfen/ ban fobetijbingebanbitbelegben 
10. 2Cp?ilio in ben lage quant/ bonb men temeer 
goeb bat fijn CrcdlentienaEelanb foube gaen/ om 
fo’tnoobtoare/ bie ban CaleOnocbntetmeec bolho 

^tfn upt befe Eanben te affifïeren / baer op fijn Crcellentie 
*£“ tK^tben 11. bertoog -, ban onbet toegen tpbmghajgenbe 
ïïS«?e bat Calio qualijh ban bolb berfien toao/ ontboot bP 
na geianii terflonb 15. Contpagttien / om in ïjaefïe te bonten 
toe. booe ’t booft ban JiBibbelbutg / en bebe DectoaertO 

mebe bomen / eenige CanonietO en Conbucteuro / 
met een goet getal ban febnppen/ fpaepen/ Bijlen/ 
boutoelen / en anbere amunitte ban oorloge / om met 
ben cecfïen bcrtoacrto te fenben/en abberteerbe bc^ta* 
ten detteracl baer af/ upt delfO-baben. den 13. baer 
na quant ^aiïlp Bpbe Staten met ben B?icf ban 3BU 
bofan/ om fecourO te beBBen/ baer op fijn Crcellentie 
gefefpeben toerbe / fulho te toillen berbaefïen / ^aiüp 
fepbe bat tot fijnen bectceh/ be bpanbeenfïupfeaenbe 
fïab leggenbe ingenomen babbe/ om be fïab alom tn 
’t toatcr te fïellen / en bat bP be ftijOBanh met 7. ftub* 
feenbefcljotenbabbe. 

«stut »an tEl eer fijn Crcellentie upt ben lage na Eelanb ber^ 
te Staten toog/ babbe Ï)P neffeno be Staten goeb gebonben / be# 
tenbooi bjple be Carbinael boe: Calio toefen foube / eenen 
neaifi- toebt met alle be cuptmje boo: aBalfdj-252aBanb te 
?&jahanb. boen/ en be tronen toeber tot Contributie te Brengen / 

’t toelh baer berBoben toaö op berbeurte ban lijf en 
goeb / en 00b om be ^paenfe fojCen eeitigfino te biber# 
teren/ beeft baer toe patente uptgefonben / baer op 
t?ie banen rupteten ban doeningen / aio be berfïe ge? 
ïegen al Begonben te marcheren ban ben 11. ?ïp2ilto / 
em neffeno be anbere banen ban be quartieren ban 
dbet-Uffel en Zutpbcn ben iS.inbeEijmecö temo¬ 
gen toefen/ en ben 20. in ’t lanbban3luphomtrent 
SBetttoen/ baer Bp baer quamen be 252aBanbfc nip; 
teren met ben ^eete ban 55arcljon / bie alle be tretipen 
foube commanberen / befe jtjnban baer hertogen boöj? 
Bp laden na Hteuben/ ert fo boo?Bp ©arb na 3©abere/ 
Baer fp eenen nacbt en anberljalben bag Bleben / en na* 
men fo ben pao booj a©alfcb-55?aBanb nafleurio/ 
alleo uptflropenbe batfp bonben/’t todb niet beel toao/ 
öoo? tóen be Boeren meefïgeblucbttoaren/ fp ftaben 
tón too?n albaer mebe aen B?anb/baet beelbolbo in ge- 
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bluebt toao / en beel meitfcben jammerlijb om bet lc^ 
ben quanten/ upt toelbcn toren een b20«toe eerfï baer 
binb ban Bobcn neber toierp / en felf baer na mebe af« 
fp2onb/ltoeib feer beerlijb te ften toao/ ben Hfeerc ban 
Jöarcbon toao in fpn boob-Bebbe ïjicr mebe nocb öe- 
bommert / fo bat ÏJP fepbe bat bic tooutoe bem quant 
booj dob Beblagen en Bef cbulbmen. j^icolaco 25;afïa 
met too.pccrbcn/ en eentge Compagmen boct-bolb 
bie upt Eter gebomen toaren / oitbcr ’t Belepb ban ben 
Capitepn jUercabilb / foepten baer eenig tegenflanb 
te boen/ bofïen niet anberO boen ban baer te Bcgcben 
Binnen dcmBloerO/ met boogtenten om bc ^icitrfe 
te quellen/ en Bp nacbt in bare quactieren te Befïo^ 
ben/ gclbh fp beben/ gehangennemenbe bdc bie fp 
ban ben ïjoop afgefebepben bonben. den jBarquio 
ban lab2e / bie aio be oubfïe ban ben ïïaeb ban 
d§tate te 25?uffd be fabe ban oorloge Beïcpbe/ bebe 
fo hele bat bP be gemutineerbe ban Cidmonb Be^ 
toeegbe / batfe met 500. paerben fïerb upt togen/ 
baer boegenbe Bn jfticolaco /öafto/ enjijnboottgcs 
trobben/ omb’onfetc Befïoben/ öetoelbebanjFIcu^ 
rio boo2BpConroit naJdertoeotogen; onber’t IjupO 
ban Conroit fïonben eenige troupen ban ben rupteren/ 
en boet-bolbbanbenbpanb/ betodbe 23arcbon niet 
gcraben bont in ijaer boo2beel aett te tafïen / en fi- (?oi- üj 
lupben b02ften b onfe 00b met aemaften / en togen alfo 
booeüp / bocb be bpanb ebergeerben op ben Ijtnber- 
tocljt met 50. paerben / ban fo bie toenben en baer 
’t booft Bobcn/ toeben fptoeberom af/ na haltereend 
ge gcülcbcn toaren / en albaer bcrfïonben fp bat bet be 
gemutineerbe gitahacnfe rupteren toaren / bie baer 
gebomen toaren. fiertoeo beBBen be Staten rnnte; 
ren mebe berBeanb/ met alle be boepen en bupfen 
lanbo be jilMjaigne gelegen / tot aen ’t lanb ban 
Eupb toe / en jpn fo bootbp larttiipe toeber op be 
Cafferpe gebomen/ en boen bootbp 'lalcnnajBcu- 
toen getogen / baerfe ban malbanberen fdjepben / 
en db in ïjaer garnifoen jijn gebomen/ fonöcruier- 
helijhen Bupt/ om rebene bat be bpanb nu feer fïerb 
opbe been toao/ batfe niet meer bebnjbcn bonben/ 
bebbet.be alleen met baer geb2acbt ben iBeper / en 
eenige anbere ban 3©aberen (boo2 ben B’antfcbatban 
4000. gulbenbiefcbclooftljabben/ ombacrbotpban 
ben B2anb te Bebeijben) en eenige particuliere Boeren/ 
fo te Sfletuö aio eiber O gebregen/ met eenen €ma- 
nuel be Carillo ^paeno ïïitmecfïer / onber tocgeit 
in een lerbergeBetrapt/ maer beBBen tn alleo om= 
trent 22. b02pcn ten bede berb2anb / baer boo’ fp 
mcenben batfe toeberom contributie fouben moeten 
Betalen. 

<§ijtt Crcellentie gebomen 3ijnbe tot jBibbelöurg/ ©en m* 
beeft albaer boen infïallercn be leerc giaqueo jBabvr(, 
bere/ om upt fijnen name te rep2cfïnteren ben gaii 5,0^ 
fcljen EbelbanEeiaub/ baer toe befdbe jBalbere B;? zcmr.o 
p20bifiegeabmittcerttoerbe/ baer na Bp-eenljcBlien- ?cnnr^al" 
bè be 15. Compagmeit/ en nmmmie boo’fj / beeft ban tuït 
ben 16. een goeb bed gefonben na CalcO / baer befdbe fon chm«. 

[quanten ben 17. b002nc.cn/ cnopbentijbbtltbctap-'l^wn9 
pointementgemaebttoao/ en eer ben bpanb nocljinSfif" 
be fïab toao/ en bet anber boozCairogctoo’peii bdi^ xaei nan 
Benbe / bertoacljten op Bebd upt be fïab / om batfe niet sseianö, 
acnbarert botfïen/ eer |p toifïen Ijoe bet baer ftonb; ban 
om bat baer geen Bebd gebaat toierbe/ Blebeit albaer 
leggen / fo bat be fïab tn boegen aio boren / bedoren ge^ 
gaen iO / tot groot mifcontentement ban ben feoninh / 
bie ben 18. tot 25oloinge quant / ert be capitulatie ban 
be fïab feer qualijhen nam/ fenbenbcbenlecrc 
Compagnollo doubenteue ban ^Boiongie / met eenig (-rnt eenige 
bolb / om in ’t hajïecl te bomen / en bat te bdpert bom beren 
ben/bie ben 23. baer Binnen quant, de ïionmhbnto met 
be boo? la jfere gelaten bcnConnefïaBd/ meteemg^,™!' 
bolb/ en bebe be refïe ban la #cre afrcchhen na Boiuiü; U0/ en 
ge toe* ^ijn Crcellentie nocb niet toetenbe ban ’t ber^ 
lieobanoefïab/ 10 ben i7*fdfO in5e gefïagcn/ om 
boo? CaleO te gaen/ en cdnc te helpen gebeit/ ban 
baer bomenbe en ’t berlieO berfïaenbe / io eeno boo? be 
boofbege3eplttotBuo?55olomgetoe/ en fo toeberge- 
bcert rta Edanb met bet bolb en amunitie boot CaltO 
gefonben / latcnbe albaer eenige oo?log-fchcpen. 

’t Beleg en berlieO ban CaleO beeft in Cngdanb 
een grote commotie gemaebt/ fo bat be ijoningmne 
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bêKftaenöe *t fcaltcel itöcb tt öoubcti/ beeft tn aïöety 
liaefïc tjocrs ptcffen 2400. man/ en een goct getal ge* 
fclmts gefonöen na iDobeu/ om onber’tbelenö ban 
h :n Cltatec ban Cffejc Cales tc oitrfctten / fjcftöcnöe tc 
boren ö? j^ecre iïübbcit ^töncp aen ben üomnh ban 
Btonfirp tor (Bolonge gefonöen / ont ban ïjcm te ob* 
mieren/ bat fp Caïes morbt beïjouöcn / fofp’tfconöc 
ontfettcrt/ öaer toe be j&oranltganfcb met toilöc bet* 
fTacit/ macr nam feer qualijltcn bat men bent nu bet 
mes fo op be bed tobbe fctten. 

Ccrtoijlen öefe faken alöus berbanüclt toeröcn / en 
öenCDaef ban Cffer met bed bollts tot <Oober ber* 
oaberbc/ toas ben f^ccrc ban Campagnolo/ Ctots* 
bcntcur ban 25olongie/ binnen ’t bareel ban Cafés 
met ontrent 230. man / boot U öracljtcn tnflïOen 
itijsbanb cu be cmpnen gcbomen/ baer öe iBarqius 
ban (Crebtro met bc Italianen bctoatijtljabbcn/ Ijn 
fenbc bat bc ïtoninb tot 25olöngie gcbomen toas met 
groot bölb / en bat fp bootfeber fouben ontfet toeröcn. 
©iöofanbooeecnUcIjtbaerbigïjeib/ fonbcr ’t Ocfïanö 
op te feggcn / bebe fel) t eten een fentineUe ban ben 
bnanb/ ben Carbinael bit berftaenöc ben 
boy nam bat qualijH/ en berffacnöe battcr boibin 
‘c bafïeei gcbomen toas/ bebe fectbaefïcn en bcgoft 
t’appeotberen / en bebe öten bolgcnöc natljt fo bed bat 
lp actjden ftuMten gefebuts piantc/ baer mebe bP 
öen 24. ^ipeiüs bebe fdjieten ban ’S motgens btoegaf 

imbS tot tien uren toe/ be Incffe gefebotett 3ijnöe aen een 
nieuwe- epnöe baer be toaiïcn beoog toaren / bebe bp ’t bajled 
Dana inoc^eiloemcn/ be cctfle ftoem tootöcafgefïagen/ ópbc 
!Ieni£l1, ttocc Compagnien ban öe Staten bic in ’t bafïcel toa* 

mi/ en fo baer na öe jfranconfen quamen om ben te 
berberfi ijen / en bat ben bpanb tocöer feer furienfdijb 
begonbenteftotmen/ bebben öejprancopfenfeerlee* 
!i$t fonbcr grote toeeuetcfiieöen/ bebteffeberlaten/ 
en iijn gaen lopen/ baer boot ben bpanb in’thaftcel 
gcbomen 31 jnöc/ alles omgebtacljt beeft bat boot öe 
banb toas/ maer ban bc gene bie baer in be luimeren/ 
toornen en folberen befcnbccrbcn / beeft bP alle ber 
Staten folbaten quartier toegefepb en gehangen ge* 
nomen / macr bc jfrancopfen meeft / baer onber 00b 
öe $^ecre ©töofait «©oubenteur/ boob gelagen / men 
bermocbcbatfnlhs gcfcbteöe in toeertotadt / om bat* 
fe tegen alle ïmjgs-o?b?c bet bcfïanö gcteolicn Dabben/ 
en be fcbtlt-toacbt gefdjoten/ niet tc min ïttbicn fn 
tocl Dabben toiüenbccbten als eerlijhe folbaten / fou* 
ben nofii tod eenfrotmafgcqagcn/ en tot eer lijft ac* 
£DO,tt gcbomen bebben/ be^rancopfenfijnbermeeH 
aïgeblcben/ en ban bit bolft toas te boren boob ge 
feboten Capitepn le <5?os/ en in bcn<tomtcnmnc 
men blcbcn bc Eteutenant ban^ontinique/ en bc 
baenbn'g ban legios/ en alle baer folbaten/ tot op 
omtrent 40. toe/ bic met ben Capitepn Oomtniquc 
(fteaerip gequetfr) en fijn baentoiggebangenenop 
vamfoen gciMt 51)11/ en toicrb ben bacnb2ig met 8. 
folbaten na los gelaten/ om bet ramfocn tc Dalen/ 
’ttocïlt tevfronb lip firn «ërcellciutc bcrtoacrts gefoti 
ben is/ baer op fp alle losadatett5bn: i^aer ben 
Capitepn houöe obermits fpne quctfiicen niet bet' 
boeit tootben; bc btoutocn en tnnöercn bie op’t ba 
ftceï in een heilic ocbUtcOt toaren / bebe be Carbinael 
’t leben fparen* ©an ben bpanb toas ’er in ben eeriïen 
fiomi tod 200. man gelaten/ en onber bcfelbe bier 
^paenfe Capitcpncn bic in bc Otcffc blcbcn / bc C5otu 
benicur Campagnollc tocrb 00b gcramfoem / bde 
quamen baer af ober bctoaïlcnbaïlcnbe: ’t getal ber 
bergagene folbaten en boeren toas groot / fo 00b toas 
öenbupt/ toambeftab boot een fromier-|lab/ rebe^ 
üibetmibtoas: onber bc bebe ban bes Carbinaels 
bolbblebcn Conté Oregano / en «Suibibalbe 
©actbiotto/ fonc ban ben ingenieur ^atbieco of 
©adnotto/ bie bet hafteei ban ?8mtoerpen gebonb 
Dabbc / <0ionbaï <0onfaleS quamcr-mccfter ban bet 
Heger/ oöupobatp j^emiarbt / en “Klbtiaen beg^o? 
pdlcs / llteutenant ban ben C^oubcrneiir ban 
rcebt/ en eenige anberc ban minbername/ bie ben 
tn’cgotmcntoomdijbgdjoubenbabben/ be Carbï* 
nacl areeg albacr 4;. metalen guhben gefrbutS / bde 
noch met be Cngelfe toapenen. 

Met drie cn dertigfle Boek y 
J AER-D I C HT, 

Op V 'verlies van Calis. 

ALbertVs die beCoMr ftad en CafteeL Van Ca- 
Lis hae'I, 

VVaer deVr die nabVIIrlge pLaetfen bLeVen 
V eibaeft. 

’t ©crlies ban ’t ïsafted beeft b’Cngclfe bie tot ^>o^ 
t?e toaren boen fcbepöen/ om batfe mi geen Dope meer 
tot bc plactfeljabben/ tcmectfobc^omnliompo* 
litplie rebenen in baer berfoefe niet Ijabbe toillenlie^ 
Willigen / en bat bp Itcber babbe bat be plaetfc in Ijan^ 
ben ban bc ^pangtaerben ban b’Cngcifc mare / acn* 
gefien bc ^pangiaerben papen genoeg in fijn lanö 
Dabben/ cnb’Cngdfcgene/ maer biet boot een foube 
beliomen / bie nocb anöete ptetenfien fuflineerben. 
Sin ^eöcrlanö beeft bit eenen groten roep acmaeht/ 
meenbebp babbe niet bc Staten niet tod gcbanbdt/ 
bcbbenöe 20. bacnbelcrt ban baer getrohhen/ om bc 
fteben ban Calis en 23olongicti te betoaren / en bat Ijn 
Calis nu fo flcd)tdi)b liet berlicfen / beneffens bat 
eenige confiberccrbcn/ bat be nabigatieban^jpam 
aten / en bc biffenje (baer befe Hanben meeft bpbe^ 
ftonben) bier boot grotcltjlis fouben gcbifcommobccrt 
en berbinbert toccöen / tot beet groter lafïen ban be 
^bmiralttcpt (bie boclj tebeel belaft toas) bantebO' 
ren/ om bat be bpanb nu mctftedsgetoiis/ maer 
met bloten foubc mogen op Eee bonten. 

<0>e Zeereu Staten <0encrad ber ©ercentgbe J5e^ 
berlanben/ hebben ben bierben 3ïp?tliS fefcet pac> 
caetgeemaneect/ baer bp o&tc gepelt tootb/ op bet 
berienen ban be pafpootten/ boot be genen bie upt 
bpanbenlanöenltomen/ en bcrtoacrts gaen. ^!tem 
tegen be ^efiuitcn en ber fclbcrfcbolcn/ cnbieljcm 
bcgebenterfcïjöïcninöe iiniberfttepten/ ftacnbe oiu 
ber öe Decrfcbapppe ber ^pangtaetöen / en in bcfelbe 
baer ptomotte genomen bebben / of fulïcn nemen» 
Hupöcnöe ’t felbe ^laccaet albus 1 

DE Staten Generael der Vereenigde Nederlanden , 
allen den genen die dele lullen fien of horen lefen, jfe 

Saluyt. Doen te weten : Alfowy fekerlijk onderricht ïöterm 
zijn, dat tegensde gemene difpofitie van befchreven jdaun .. 
rechten en verfcheyde voorgaende Placcaten, onder 
’t pretext dat by licentie toegelaten word, eenige han- ö:e eefïttt 
delinge en koopmans trafijque op de landen en Heden nP 
by de Spangiaerts en hare adherenten in de Nederlan- naS 
den geoccupeert, of’tSpaenfe gebied onderworpen poojten/ 
zijnde, en eenige pafpoorten verleent worden, omfo^özoe^ 
uy t de Vereenigde Nederlanden in de voorfz landen en J}* öille'^c 
Heden te reyfen, enuytdefelve landen, en Heden in s^iben ba» 

de Vereenigde landen te komen, vele fchadelijkecor-men/ tn ! 
refpondentien met den vyanden gedreven werden, te- öErtnacitgf 
gensden welHand defer landen, en de goede ingefete-^t-^ re» 

nen der felver: Dat ook veleperfonen wefende vandecnibe-il^ 
Sefte, hen vermetelijk noemende Jefuijten, de welkeHjp^111BI1 
by alle onbehoorlijke middelen arbeyden, om den ftaet^J^,, ƒc 
der gehele Chriflenheid te turberen, en geinHrueertEnbfeijcra 
worden, tot ongehoorde en execrable moorderyen, licoe^cu tre 
befonder tegens Potentaten en Perforagien van hogen öPöiiitaec» 
Haet, onder’t pretext van pafpoort, en anderfins in fitepten / 
defe landen komen: dat boven dien vele Ingefetenen flaenbe 
defer landen, hen begeven ter Scholen indeUniverfi- ' 
teyten van Loven, Douay, Dolen en andere, ftaende j,pc ö«c ‘ 
onder de tyrannife heerfchappye der Spangiaerts: .©panjasc* 
mitfgaders in de Scholen der Jeluijten , alwaerdefel-0™'*^® 
ve niet alleen tegens de ware Chriflelijke Religie, ^re J,os 
maer ook tegens den Staet, en wettelijke regeringe mottegt» 

deler landen vergift, en al fo tot der landen dienfteon- ,1?ltieiïf 
nut gemaekt worden : Dat van gelijken bevonden 
word, dat tot officien in de voorfz landen, en andere men. 
openbare Staten geadmitteert werden, perlönenhen 
by eede verplicht, en verbonden hebbende in ’t nemen 
van hare promotie, of anderfins, tot voorfiand van de 
Roomfe dwalingen en fuperfiitien, waer door de Staet 
van de Vereenigde Nederlanden, Provintien, Leden 
en Heden der felver, niet alleen tegenwoordig getur- 
beert, en gekrenkt word, maer ook gefchapenisdat 
voor den toekomende tijd de verhoopte en gewenfchte 

weU 
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6. 
welhand, eenigheid en goede regeringe der felver Ver- 
eenigde Landen, Provintien , Leden en Steden van 
dien, daer door grote intereh en fchade lijden foude, 
indien daer tegens niet behoorlijken werde verhen. 
S O O IS ’T : Dat wy na voörgaende deliberatie hier 
op gehouden, met den Rade van State der voornoem¬ 
de landen, en voorts met den Staten van de particulie¬ 
re Provintien, ofhaer Gecommitteerde, die daer op 
gehad hebben de advijfen van de Raden van Juftitiein 
de felve: Geordonneert en gehatueert hebben, ordon¬ 
neren en ftatueren by defen, de navolgende poinften. 

In den eerden, dat na de twee maenden eerh ko¬ 
mende , niemand man of vrouws perfoon uyt de heden 
of platte landen van de Vereenigde Provintien, van 
wat conditiën of qualiteythyzy, na de landen, heden 
of plaetfen by den Spangiaerts of hare adherenten in de 
Nederlanden geoccupeert, of die in de Nederlanden 
het Spaepfe en der felver adherenten gebied onderwor¬ 
pen zijn, of erkennen, dire&elijk of indireótelijk fal 
mogen reyfen, fonder van ons,ofden voornoemde Rade 
van State der Vereenigde Provintien op onfen name, of 
van den hoog-geboren Vorh en Heere Maurits,geboren 
Prince van Orangien., Grave van Naffau, Catzenellen- 
bogen, &c. Marquis van der Yeere en van Vliilingen, 
Gouverneur en Capiteyn Generael van Gelderland, Hol¬ 
land, Zeland , Weh-Vriefland, Zutphen , Utrecht 
en Over-Yhel, Admirael Generael, &c. Of van den 
wel-geboren Heere Graef Wilhelm Loduwich van Naf¬ 
fau, Gouverneur van Vriefland, en Stad en Landen van 
Groeningen, op hunnen naem van nieuws behoorlijke 
brieven van paipoorte en fauvegarde geimpetreert te 
hebben , geparapheert de gene die van ons , of den 
Voornoemden Rade van Staten geimpetreert fullen wor¬ 
den , by een van de voorfz Collegien, en getekent by 
een Griffier of Secretaris der felver, en de gene die ver¬ 
kregen fullen worden, van de voorfz Heeren Gouver¬ 
neurs refpe&ive, getekent by defelve, en gecontrefig- 
neert by een van haerlieder Secretarifen : die wy ver- 
ftaen dat niet anders verleent fullen worden, dan met 
goede kenniflè van faken, en na voorgaende advijs van 
de Magihraten, of Overheid van de plaetfe daer den 
verlbeker der felver is wonende, daer van in de felve 
pafpoort mentfegemaekt fal worden : Op pene dat de fene die anders bevonden werd gedaente hebben, ver- 

euren fal 300. ponden , van veertig groten ’t pond , en 
boven dien gehraft worden na gelegentheid der faken, 
om welke hraffe na behoren te doen , en alle handelin- 
ge met den vyanden wel en fommierlijken te onderfoe- 
ken , wy houden en verklaren voor inditie fuffifent ter 
torture, het reyfen na de vyandlijke landen, heden en 
plaetfen fonder pafpoort als voren verfocht en verkre¬ 
gen te hebben. Verbieden infgelijks allen en een yege- 
fijken, na de expiratie van de voorfz twee maenden , 
uyt of door vyanden landen, inde Vereenigde landen 
te komen, fonder geli jke pafpoort van nieuws geimpe- 

• treert te hebben, ’t welk innouden fal den naem, en 
gewoonlijke toenaem , mitfgaders de profehie, con¬ 
ditie , ampt en officie, ingevalle den verfoeker eenige 
ampt of officie heeft, en ook in’t korte, om wat faken 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen, 
tie, woorden, werken , of gefchriften , eenige cor- 
refpondentie te houdeh , te geven, fenden, of ont- 
fangen, aen, of van de gemene vyanden, of den ge¬ 
nen die fijne heerfchappye of gebied onderworpen zijn, 
van eenige faken den haet der voorfz Vereenigde Pro¬ 
vintien, leden, of heden der felver aengaende : Op 
pene van aen lijf en goéd gehraft te worden. En op dat 
de aenhangers van de voorfz fchadelijke en moordadige 
fefte der Jefuyten, buyten alletoegank in de voorfz Ver¬ 
eenigde Landen,gehouden mogen worden : Hebben wy 
geordonneert, en ordonneren by defen, dat niemand 
van defelve fe&e, of by den fel ven altans ter fchole leg¬ 
gende , ’t zy Ingefetenen defer Landen , of andere uyt’ 
vyanden, nochte uyt eenige andere Landen in defe lan¬ 
den fullen mogen komen, te water ofte lande, oppe- 
ne van als vyand, en aen den lijve exemplairlijken ge¬ 
hraft te werden : Niet tegenhaende eenige pafpoor- 
ten by den felven verworven. Ordonneren voorts uyt 
de voorfz Nederlanden binnen twee maenden eerh ko¬ 
mende te vertrekken , en daer uyt te blijven, geduren¬ 
de den tegenwoordigen oorlog, allen den genen We- 
fende van de voorfz fefte, die hem binnen den voorfz 
tijd van twee maenden niet fullen aengeven aen de Ma¬ 
gihraten van de heden en plaetfen haeider refidentie, en 
aen den felven doen den eed van getrouwigheid voor de 
voorfz landen, eenfamentlijk van de had, of plaetfe 
haerder refidentie, tot contentement van de Regeer¬ 
ders der felver, en daer beneffenseed vanabjuratiedes 
Koninks van Spangien, op pene als voren. Verbieden 
infgelijks allen en een yegelijk van de ingefetenen defer 
landen,^ na de publicatie van defen hen te begeven in 
eenige fcholen der Jefuyten, binnen of buyten de Ne¬ 
derlanden : Op pene van ten eeuwigen dage te wefen 
inhabile , om eenige ampten en ofiicien binnen defe 
Landen te bedienen, en alle maends te verbeuren 100. 
guldens, fo lange fy onder de Jefuy ten ter fcholen fullen 
leggen,die aen nare goederen die ly alhier te Lande heb¬ 
ben , fullen worden geëxecuteert, of aen den goederen 
van hare ouders of voogden, ingevalle fy als noch geen 
goederen hebben, of daer van by de voogden geen aen- 
wylinge gedaen word: ten ware de kinderen tegens ken¬ 
nelijke wille van hare ouders of voogden in de voorfz 
fcholen bleven, in welken gevalle de ouders of voogden 
geen penningen,tot onderhoud van defelve kinderen,ful¬ 
len mogen lenden ofadminihreren, diredelijkof indi- 
redelijk, op pene en amende als voren, uythaerey- 
gen goed te betalen. Confenteren niet te min dat de kin¬ 
deren die uyt de V ereenigde Nederlanden tegenwoor- 
delijk in eenige Jefuyten fcholen zijn, en binnen drie 
maenden eerh-komende daer uyt vertrekken, van de 
voorfz penen fullen vry wefen. Interdiceren mede allen 
den Ingefetenen der Vereenigde Landen, hen ter fcho¬ 
len te begeven in de Univerhteyten van Loven, Douay , 
Dolen, of andere, onder’t gebied van den Konink van 
Spangien haende, op pene van alle jaers te verbeuren 
1000. ponden, van veei tig groten’t pond : Bevelende 
den genen die altans in de voorfz Uni verf tey ten zijn, 
binnen fes maenden na de publicatie van defen daer uyt 
te vertrekken, op gelijke pene; welke penewy ver- 

hy alhier te Lande begeert te komen , waer hy defelve I haen dat verhad ten geëxecuteert fal worden, aen de 
meent te verrichten, en hoe langehy inde Landen fal j goederen van de Contraventeurs in de Vereenigde Lan- 
mogen blijven : en infgelijks dat hy hem met’t felve! den gelegen, of aen de goederen van de ouders,of voog- 
pafpoortt’fijnderaenkomhe ternaeher had fal vinden, j den der felver, alles als hier voren in regard van de ge¬ 
ïnde Secretarie aldaer, om hem aen te geven, en fijne ne die onder de Jefuyten ter fcholen leggen, geordon 
komhe op de pafpoort te laten tekenen : Op pene van 
gehouden te werden voor goeden prijfe, en boven dien 
exemplairlijk aen den lijve gehraft te worden, indien 
yemand fonder fuiken pafpoort in den lande komt, of 
’t felve pafpoort in eenige poinéten van tijd, plaetfe, 
of anderfms excedeert. Statueren en ordonneren mede 
by defen, dat niemand van wat haet, conditie ofqua- 
litey t hy zy, na den tijd van fes maenden eerh komen¬ 
de in eenige heden of plaetfen, het gebied van den ge- 
menen vyand onderworpen , hem fal mogen houden 
noch conferveren, binnen of buyten defelve heden of 
plaetfen, fonder nieuwe pafpoort of fauvegarde ver- 
locht en geimpetreert te hebben, als voren : Op pene 
dat defelve gehouden en getradeert fullen werden, als 

neertis. Ordonneren voorts, dat tot eger.e Staten, offi- 
cien, ofpublijke dienhen in de voorfz landen, leden, 
of heden van dien toegelaten fullen werden, degene 
die na den tijd van fes maenden, na de publicatie van 
defen, hare promotie genomen fullen hebben, onder 
eed van voor te haen de Roomfe dwalingen en fuperhi- 
tien ; en dat die gene die op fulkepromotienalrede ver¬ 
kregen , en in de voorfz fes maenden noch te verkrijgen, 
in dienhe geadmitteert zijn, ofgeadmitteert lullen wor¬ 
den , van den voorfz eed fullen verlbeken ontllagen te 
zijn, en eed van getrouwigheid aen de Landen, enab- 
juratie des Konings van Spangien te doen. Om welke 
ontflaginge te doen, en eed af te nemen, wy geauto- 
rifeert hebben , en autoriferen by defen de ordinaris 

vyanden van defe Landen. Hebben voorts verboden en Rechters voor den welken fulks valt, oppenedat fy 
geinterdiceert, verbieden en interdiceren by defen «uien de voorfz Staten niet fullen mogen exerceren, en fo de 
Ingefetenen der Vereenigde Landen, met communica- felve by commihie gegeven zijn, dat die met 'er daed 
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finten welen impefrabel. Ordonneren voorts allen den 
genen die onder den voorfz eed gepromoveert zijn, of 
iKimaels gepromoveert fullen werden , en haerheder 
refidentie in de Vereenigde Nederlanden genomen heb¬ 
ben, of namaels fullen begeren te nemen ■, binnen een 
maend na de publicatie van defen , of na dat fy hare re- 
fidentie in de voorfz Landen hier namaels lullen renten, 
te compareren voor den Magilfraet van haerliéder refi- 
dentie, en van den felven te verfoékeh van den voorfz 
eed ontftagen te worden, en voorts eed van abjnratie 
en getrouwigheid te preft eren als voren: Op pene dat 
Ly gebreke van dien, fy gehouden fullen zijn hen uyt 
den Lande te vertrekken , en’t felve niet doende, dat 
fy ’t ey nde van de eerfte mnend daer na fullen verbeuren 
50. guldens, ’t eynde van de twede maend 100. gul¬ 
dens, en niet vertrokken wefende binnen de derde 
maend, dat fy uyt de Vereenigde Landen fullen wer¬ 
den dadelijk gebannen. Alle welke pecuniele penen, en 
confifcatien van goederen bekeert fullen wörderi, een 
derdendeel tot behoef van de gemene fake, een derden¬ 
deel tot profijt van den Officier die d’executie doen fal, 
en het derde derden-dcel tot profijt van den aenbrehger. 
En ten eynde niemand hier van onweténheid pretende- 
re: ontbieden wy en bevelen onfen lieven en welbemin¬ 
den den Staten, Stadhouderen, en Gedeputeerde RaA 
den van de Provintien refpedive van Gelderland, en 
Graeffchap Zutphen , Holland , Zeland , Utrecht, 
Vriefland, Over-Yflel , Stad en Land van Groenin- 
gen, en allen anderen Jufticieren , Officieren, en die¬ 
naren? des verfocht zijnde, dat fy defe onfe ordon¬ 
nantie al om doen verkondigen, uytroepen en publi¬ 
ceren , daer men gewoonlijk isuytroepinge en publica¬ 
tie te doen : Laffende mede de Stad-houders, Cance- 
lier, Prefident en Raden Provintiael » den Advocaet 
Fifcael, en ook den Procureur Generael, en alle ande¬ 
re Officieren, Rechteren, en Jufticieren van de voorfz 
Landen: Mitfgaders den Admirael, Vice-Admirael, 
allen Overften, Colonellen, Rit-meefteren, Capitey- 
nen, Officieren en Bevel-hebberen, defe onfe ordon- 
nantieen bevelen t’achtervolgen, en doen achtervol¬ 
gen , procederende, en doende procederen tegensde 
overtreders van dien, fonder gratie, faveur, diffimu- 
Jatie of verdrag : alfo wy ’t lelvc tot der Landen wel- 
Ifand r.odig bevonden hebben. 

Gegeven in’sGravenhage in onfe Vergaderinge den 
vierden Aprilis, Anno 1596. NyevelJ. ut. Onder ftond. 
Ter ordonnantie van de voornoemde Heeren Staten 
Generael, en was ondertekent C'. xAerftn. 

j&ciuüutn <©en üectt ?ï bbocact ban <öïbenbaintebeïb omfino 
*•>» omrent öccs tnb een brief ban bet Staten eigent in 

^^§flEdanb/ -Hbriacn damman/ ban bate ben ttoec^ 
©jmman ben jfdmianj / baei in ben fdben Tgent beiDadt/ boe 
oen om bat bc ïfonnib ban ^diefianbftcbbetoonbefeerber- 
Soihan- ailbett ban manieren ban boen/ en bat fjpftcb begaf 
iTcuna. t’eener.iad om fijn ftact te reformeren/ felf tot bc boften 

en bupS-lpubtnge ban fijn ï$of toe: fcljruft beu 
nomen te ftebben batter amen lüns bie oberhomen fom 
bc met ïmeben / cenigen bpftant ban gdbe ban be t}cc- 

ren Staten te berfoeften/ maer bat dn befabefuihö 
bdepb IjnbDc / bat im doopte bat det acbterbjegcn blij-' 
ben fotibd <©en meuffien ftacb ban ^tatc aibaer / 
fcfpdftdb/ dabben eerft ontgonnen met Dcrcforma; 
tic ban bes fjiontngs upt-geef op alles orbre ftellenbe / 
fo bat men debbenbe afgefneben det getal ber onnutte 
btenaecsv en gereformcêvt be dameren bet^offrotP 

•(rol.ij.) boen en <£bcMupben / baer gemepnhjh grote dollen 
in ’t afcpmdijd gebaen bjerben/ debbenbe ooh boor? 
taen be bleugdcn geboet boo2 be al te guiftactjttge 
fedendingen ban ben &orand/ men alles fogeorbom 
neert dabbe/ bat alle be btenaers bie men bedouben 
beeft/ biel en orbinaerlijd betadt fullen toerden/ det 
mf ban ben ïiöninft onberdouben/ en bat taetlplrö 
een goebe femme in bc ^edat-damerö domen foube / 
fenber baer in te redenen be toebaïligdcben bic fonitijtö 
ban feer grote importantie pin.l'Vt bras meer aio’ tpb/ 
fclpijftdn / batb’autoiitcptbanbenfeonind ineber op 
be benen guam / boor bien bat fjpbanbc toicge acn 
gebroont öontnd ts gebjeeft / enallecnlijdgedonben : 
tot Meur en ftetmfd ban be maebt ban eenanber/ tot 
fijn ï^nbjdp toe/ en baer na/ bjefenbeood ban een 
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facdtcn bupgfaem naturel / liet do ficd Icpbtnmetbc 
ftaöen ban fyne i^obdmgen / en anbere ftatteerbers / 
det breide een bcracljtinge bcroorfaedte/ fdfs onber 
fijn epgen boid / een reedt erempd / doe feer men fird 
beiftoüi tegdis eenen prinre bie in beratdtinge gebat 
len is; f Baer reedte boort / fcdnjft dn / ardt td bat dn 
baer met goeben ernfrop bendt/ etc. bifcoureeit 
boorbers ban berfcljcpben anbere faden / fo ban albaer/ 
aïsbnnCngdanb/ en ban ©randryd. 

^aer na ontfing dP noed een anberen brief ban beu 
fdben / in bate ben 29. iBartij / lupbende als bolgt: 

Myn heere, 
Den 25. defes, ftilo Scotire , en eenige dagen Otiibrre 

daer vovir en daer na, hebben de Predicanten een Conci- öati 
lie Nationael gehouden , gelijk fy dat alle jaer doen iri ©amiiiart 
de May-maend, hebbende dat nu fo veel te voren ge- aèn öeii 
daen ; Op welk Concilie de Konink fich in de voorfz ème nart 
vergaderinge gevonden heeft, Waèr voor men door fe- 
keredaer toe onderWefen, fijn Majefteyt feer gepre-,I£0nQ* 
fen en bedankt heeft ? van dat hy die vergaderinge en 
folemniteyt vereert hadde met fijne tegenwoordigheid, 
hem biddende fo te Continueren, niet alleenlijk in fijne 
goede affeétie , maer ook in fulke goede exempelen. 
Daer na wierdender twee Propofitien voor gehouden 
D’eene, belangende de toerufiinge van wapenen tegens 
de vyanden van de Gereformeerde Religie, en om de 
koften daer toé op te brengen, dat de Konink wel doen 
foude en confifqueren de goederen van alle de Papiften 
van fijn Koninkrijk. D’andere was : Dat het fijn Ma- 
jefieyt beliefde te verfien in de verfneerderinge van de 
gagien der Predicanten, dewelke altijd feer kleyn ge- 
weeft waren, maer in defe grote duurte t’eenemael on- 
genoegfaem om hun daer op te onderhouden. Sodanffi 
was het preemium daer van. 

Nu de Konink antwoordè datelijk met een feer goe¬ 
de gratie, en feer uytnemende welfprekentheid: Want 
hy feyde feer wel in ’t Schots ( ook met een gelaet 
recht bequaem voor een Prince van fo een lacht naturel) 
dat met Godes genade hy een Konink en een Chriften 
was, waer voor hy hem feer ootmoedelijkbedankte, 
maer daer voor noch veel meer, dat hy hem hadde doen 
kennen fijnen Soon Jefus Chriflus onfen eenigenSalig- 
maker; en hen aengaende, dat hy niet in gebreke wil¬ 
de blijven in’t devoir van een Chriften Prince, in alle 
’t gene dat hem mogelijk foude zijn te doen, voor de be- 
houdeniflè cn verfneerderinge van de Chriftelijke Kerke 
in fijn Koninkrijk, en daer hy verders foude kunnen. 

Aengaende de provifie en toeruftinge van wapenen , 
dat hy feer begerig was om ’t felve in ’t werk te Ifellen 9 
maer dat metclenminftenoverlaftenverdrukkingevan 
fijne Onderfaten die’t hem mogelijk foudezijn, en dat 
hy hoopte fijne domaine fo wel te ordonneren, dat fy 
voor het meeftendeel daer toe genoegfaem foude zijn. 
Aengaende de confifcatie van de goederen der Papiften, 
dat hy daer op ordonneren foude, gelijk hy in reden en ' 
billijkheid, na de difpofitie van fijn naturel, bevinden 
foude te behoren. 

Aengaende de vermeerderinge van de Kerkelijke ga¬ 
gien en traftementen, dat hy daer toe fteets feerge- 
affedtioneert was geweeft , en dat het aen hem niet 
fchortede, hebbende meer dan eenmael generale ordre 
daer op willen geven; maer dat felfs van onder hun eeni¬ 
ge Predicanten daer in verhinderinge gegeven hadden, 
niet könnende onder malkanderen accorderen. Aen¬ 
gaende dat de Predicanten fochten alle de Kerkelijke 
goederen tot hare difpofitie te hebben, dat fijnen Raed 
dat t’eenemael ongerijmt, en tegens reden vond: En dat 
het hem toeftont de goederen ju de Eerts-Bifdommen 
en Bifdommen , en andere uytmuntende Kerkelijke 
waerdigheden, vacerende , aen te taffen ; maer dat 
hy, om rechtmatelijk, en na de wetten daer op te ant¬ 
woorden , eenen Rechts-geleerde Raed in fijn Parle¬ 
ment gedeputeert hadde, dewelke eenige dagen daer 
na in ’t voorfz Concilie ftaende gehouden heeft, dat het 
fijn Majefteyt toekomt fouverainelijk daer van tedifpo-' 
neten en te fchikken, en niet den Predicanten nochte 
haren Rade. 

Nu als defe faken gefeyd wierden, was’er een Pre- 
dicant die overluyde feyde, dat fijn Majefteyt eenige 
Odavianen verkoren hadde (aenwijfendedaer mede de 

8. Plee- 
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8. Heerèn die fijn Majefteytin fijnen priveen Raed ge¬ 
nomenheeft, t’federt de dood van wijlen fijnCance- 
lier ) die nietdede dan nieuwe, en de Kerk nadelige fa¬ 
ken te bedenken (door dien dat de voorfz Heeren geno¬ 
men hebben eenige Kerkelijke goederen , dire&elijk 
de fouveraniteyt toebehorende , befeten van eenige 
voornaemfte Predicanten van Edimbourg, het welke 
mijns bedunkens gedaen is tot een exempel voor de 
Edel-luyden, den welken ook door de Reformatie van 

- ^etono» des Koninks * huyshoudinge , de Kerkelijke goederen 
öue. benomen zijn, om die aen te wenden tot profijt van den 

Konink.) Nu de Konink feyde, dat hy fich by erva- 
rentheid, in ’t aenfien en ooge van fijne Onderdanen * 
wel en getrouwelijk van de voorfz Heeren van fijnen 

rivéen Raed gedient en geraden vond. En indien de 
'redicanten, in ’t generael of in ’t particulier, een, 

of alle van de voorfz Rade te berifpen hadden, meer. 

ft 
moedig* 
Öelö. 

dat hy fe in haer Vergaderinge foude doen komen, om 
daer d’aenklachte te verftaen, daer na feyde de voorfz 
Predicant, in fijne vrymoedigheid van fpreken voort¬ 
varende, dat indien der gene reformatie van de Hove¬ 
lingen gedaen wierd, hy niet ophouden foude tegens 
fijn Majefteyt en fijne Huysgenoten te prediken. 

Doe feyde de Konink met defelve fijne b foetigheid , 
dat hy bekende niet anders te zijn, dan een fterffelijk en gebrekkelijk menfche ; nochtans dat hy hoopte fijn 

uys voortaen fo wel te ordonneren» en al te voren ge- 
ordonneert te hebben, datter geen fchandael in bedre¬ 
ven wierd, en dat fijne kamer en fijne ooren altijts open 
foude ftaen, voor wat Predicant het ook ware, die 
hem foude willen vermanen van eenige fake van impor¬ 
tantie , het ware dan dat het feden of de Theologie be- 
trefte, met belofte van hem te volgen in ‘t gene dat hem 
wel vertoont foude zijn. Maer aengaende dat hy (den 
voorfz Predicant aenduydende) tegens hem , en fijne 
Huys-genoten publijkelijk foude willen prediken, en 
fijne fermonen daer van maken, na hare gewoonte, dat 
hy fulkeantwoorde krijgen foude , als fijne ftoutigheid 
en ontijdigheid foude weerdig zijn. 

Siet mijn Heere, hoe veeldie luyden fich laten dun¬ 
ken ; gelijk fy ook daer by u-ïieden wel gedaen fouden 
hebben, ten ware dat uwe voorfienigheid en autori- 
tey t by tijds hun wederftaen hadde; ’t Welken den door* 
luchtigften Konink hier niet onbewuft is. 

Hiermede, &c. Te Edimbourg den 19. Maert 1596. 
Onder ftond, UE. feer geaffe&ioneerde dienaer. On¬ 
dertekent. H. Damman. 

OPSCHRIFT, 
tAen mijn Heere, mijn Heere van Oldenbarneveld, ÖV. 

é* oo?«1 
log-ftljt* 
pen tot 
ïiulpeban 
te öonin 

I|oe tod bde meenben bat met gtt bcrttcsf ban 
Calit/ ’t eïploit ban be <£ngdfeblotegefcïjortfoube 
mogen blijben/fo toerDen nocbtant De fcfjepcn tot 
Herbam in ’t noo2bcr guartiet gtcguipecrt / en yijn Den 

gtnnt moj* 16, tllpril fCevd uptgdopen/ en is Den3£DmtradDc 
£L,, %ere ban Barmont Den 18. gebolgt / om na ^elanö 

,nna«n' teOacn/ in ’t epnbe ban Slprilgdij&eUjbupt 
seiant ge# SSdanb na plepmupcn in CngdanD gelopen / Daec De 
fonötn, Cngdfe fcbepen bergabetben; <£p De fdbe trjD/ en 

met befdbefdjepen hertogen meDe na <CngelanD/ Den 
3f mbafiTabcut ©oblep / om De anttooo?De ban De J|ee* 
ten^taten «Senecaelbcm gegeben/aen De ïtomngmne 
te rapporteren / en Den ï^eere ©eete met De 2200. €n* 
gdfeomnapepmupentetreMien: ^0 Dat De ï(>ee* 
ren Staten feer toaren ontbloot banbolb/ bebbcnbe 
bare oublie en geerperimenteertie oodogt-bolö upt bet 
lanb moeten fenDen/ fo na ©ranbrijb alt na €ngdanD/ 
en boben Dien fo bed fcöepen / en öebbenbe fo bictorieu* 
fn bpanb fo na bp De IjanD / niettoetenDe toaer bp Den? 
lupben aentatien foube mogen / ’t todfc ai een groot na* 
Denöengaf/ fo Dat De Staten ban ^ollanDgoet bon; 
Den/ bare Dag-bacrt brteben upt te fenDen tegen Den 
DerDenjDep/ omtebergaberen/ en op attefabenör* 
Dretefïeilcn. 

dtpfet 35en 23. Ipriltë ontfingen De heeren Staten <6c* 
tn emig» nerad een bziefban Den &cpfer/ ban Date Den 25.|©ac* 

boubenbe Dat fo» bolgenDc De refolutie 
fitten ban ben Rjjbö-Dag tot ïtegensburg / ban ’t jaer 1594. 
föijötitn ban nieutot geDecreteert IjaDDe / een Hatelijke legatie 

af te fenDen/ om fahen Daec ’t ïlyb cn befe lanben bed 

Vetvolg der Nederlandfe Oörlogcn. i£r 
aen toat gelegen/ todbe legatie toefen foube/ fofij-^tatm 
nc / alt ban De bero/Dcittc ©ortten en itében/ fiaben en 
4l5ebeputeetben. ©erfodjt Daerom Dat men met Den 
centen foube toillen ontbieben/ toaer en toanneerbe (foi.m ) 
Staten <©enerad/ of bare <J5eDeputeerDen/ fouben 
3ijn bergabert / en gdcpDc om b2p onbefcbaDigt te mo¬ 
gen pafferen en tepafferen ; T>aet bp ton$ een boief 
ban Den ïBMTcljop Dan |©enté / Sbminiitratoz ban 
^aren / ©iffebop ban ^altsburg / en ©a(tö-<0jabe 
ban jöieubuvg en ^panbeim/ De Pb ^eurenburg 
en geulen / ten feiben fitte DtertenDé / en ’t gelepDe 
boor bare nabert.en <0eDeputeerDe berfoeltenbe. 

<De ^eeren Staten <ö5encrael tod toetenbe Dat Dit ?111!tte0h0*< 
toaö ban De Ijanbelmge ban papa / Daer toe fpganfcb 
niettoilDenbentacn/ beöben nocb ten fdben Dagebe- Staten 
floten De anttooo2be Diefe aen Den ïtepfer en ©02ften 
Daer op fouben geben/ Detodbe fp Den bierben ,fBep jJLS en 
uptgaben aen Den ©of-Dienacr ban Den ïtepfer Die De ©ojferu 
brieben gebracht baboe / IjouDenDé eén berïjad ban Den 
brief/ en Dat De J>taten tod bermoeDen Dat bet toaö 
om een brcDe-banodinge met Den ïtoninh ban ^pan* 
gien/ of ^pacnfen iltaeD te beginnen/ Daer op fp nu 
tot meermalen bcrblaert baDDcn / boe fo2gelijh Dat bet 
baer toefen foube met bcnlupbenineenigebanbdinge 
tetceben/ Dat ooit De crperientie en ontDebbingcban 
Deo bpanDö aenflagen/ en De lactfre gctnterctpieerDe 
brieben ban l^ab2c.ö cn (CaffiD/ ïjacr bolbomentUjb 
baDDen geleert / Dat fulb fttebben fouDe tot otiDecD2Ub^ 
binge ban Defe ïartDcn/ en om Die toeter OrtDer De ouDe 
tprannpe te brengen/ toaerom bet fpóttelijb/ en niet om 
beranttooorDen f ouDe toefen/Datfe cbentoel tocDerom in 
banDelinge traDen/ of Daer na boorDcn / en Dat bet baer 
leet toefen fouDe/ Dat Den HenfercnBorflen/ (totems 
onDerDanige brienDen fp $ijrn met fulbè faben te her¬ 
geeft geotcupcert fouDen toefen, €n om Dat fp ganfcfi 
niet gefint 3tjn met Den üomnb ban ^pangien / of Den 
^paenfen ïlaeD / in eenige banDelinge te treDcn / beb^ 
benfe 00b niet geraöen gebonDen (fo om baer ampt/ alt 
tot tonferbatie ban baer leben/ toijf/ binDeren/ cn 
Defc^eDerlanDen/ Dïcfe boben allet beminnen) Defeii 
bet föepfert fcbnjbent/ met Den potentaten ininten 
De 3lanDen Daer bp getmereffeert / of 00b binnen 
’t üLanbt na bdjoren te Doen communiceren / enalfo 
met eenige banDebnge Den pdbefcr‘3lanbcnteb2en* 
gen upt Den goeDen pnD Daer inDieit/ 3tjttDc Dact* 
lecD Datfe Den feepfer bier in niet bonnen bdieben. <£eit 
gdijben brief ban anttooorDefcbrebenfe aen De ©02(ien 
cn flcöen boo2fcbreben/ berbopenDe Datfe DacrmeDc 
De geDrcpgDc banDelinge ban pept fouben boo2bomen / 
en maben Dat De <©uptfen Daer af fcbepDenbe / en alt 
bcrttotjfdcnDe ban pet te bonnen uptcecbten/ fdftte 
ruggeblijben/ en Die banDelinge aebter toegen laten 
fouben. 

<©cn carbinad 3übertut/ 3tjnDemeeflec ban Ca* 
lit/ beeft albaer totaBouberneurgeftdteen^paent 
Capitcpn/ genaemt 3?oan De ilibat/ Die <0ouber* 
neurban^lupttoat/ en toat tot3inttoerpenopge? 
broebt/ en ban feer blepnenpte in Defe oorloge opge^ 
blommen. <s>ncr toerbe georDomteert De fïaD aen 
©laenberctt te beebten / cn Daer een ©laemfe flab / en 
met bet lanb ban Caltt (Dat genoemt toat bet <0?aef- 
fcbapban<öpe) een bijfbe lit ban ©laenberentema^ 
ben/ bp beeft betboorgCrtomenfeerteberflerbenmet 
boltoerben en anberfintt / 00b meenDe bp Daer ban een 
grote ^ee-ftab te maben/Docb De toeröen gingen lanb* 
faem boort. 

3^e ütotttrifi ban ©ranbrp tot (öolongien toefenbc/ 
en bet bcrliet ban Caöt berftaenbe / befldbe goct gar# 
nifocn Daer binnen / OrtDer Den t^ecre ban ©ignct / öef* 
gelijbt in iBonflrud/ ben <62abc ban ^nu pol / in 
Ébbebil/ De ïjertogc ban iKonpcnficc / en in 
Den <0rabe ban ©ellin met tien of ttoadffiaenDdat 
brpgt-bolb/ berfdfebapt met Den joitgen^eere ban 
dfiamiluït / en Dit alletalfobe(ldt3ijnDe/ itbPtoeDer 
na la 5?ere getogen : lipt «flbbcbille beeft bp met fijn 
epgen banb Den 27* Hpail gefcb'2eben aen ben l^ecre 
dibbocaet ban ï^oltanb befen tiabolgcnöe brief. 

Yn Heer van Barneveld. Toegekomen zijnde het ïbe 
rit Mverlies van Calis buyten mijne hope, en imy fiende 

gedreygt met het vervolg van noch andere onneylen, uan 
fu 



w 
HetdrieendertigPcc Boek, 596. 

20?anft* 
rijft / ge* 
fttk’tüim 

ïljollanïi. 

fo daer in niet promptelijk werd verfien, doorgefa- 
mentlijke toeftand van alle geinterefleerde , daerom 
hebbe nodig gevonden mijnen Coufijn den Hertog van 
Bouillon, te lenden na Engeland, om daer tot dien ey n- 

aen ben de te maken een verbonteniflè tot oftentie en defentie ,t 
il^eei-E 9HÖ*en dat hy terftond, neffens den Heere Calvart, aende 
bocaet ban Heeren Staten f.j brengen, fo de refolutien die aldaer 

genomen fullen werden, ais mede mondelinge te ver¬ 
tonen ’t gene hy heeft gefien en verftaen van den ftaet 
van mijne faken alhier, en van mijne voornemen in de 
faken van den oorloge, en boven al de moeyelijkheden 
in dewelke ik my defwegen vinde aen allen kanten, die 
hem wel bekent zijnde, hebbe gedocht dat gy die door 
hem lult verftaen, hy heeft hem van dele reyfe grotelijks 
geëxcufeert met veelderhande redenen , dewelke in an¬ 
dere gelegentheid by my eenige plaetfe louden hebben 
gehad, maerindefeconjecburenietkonnen aennemen. 
My verfekert- houdende dat de Heeren Staten in delen 
dele mynen wille toe fullen ftaen,en duyden dat de auto- 
ritey t die ik hebbe genomen over den voornoemdenCal- 
vart, delèlve gefchiet te zijn op het vertrouwen’t welk 
ik hebbe van hare vriendfchap t’mywaerts, daer op al- 
foik my ganfchelijk verlate, fy infgelijks van demyne 
haer mogen verfekeren dat haer nimmermeer fal ontbre¬ 
ken , gelijk ik volkomentlijker belaft hebbe aen de voor- 
fchreven Calvart van mijnen ’t wegen ’t felve te be¬ 
veiligen : biddende den felven in defen volkomen geloot 
te geven, en my betonen de befte officien diegy fult 
oordelen ten meeften dienfte van d’een als d’andere, 
waer door ik in ’t particulier u blijven fal geobligeert, en 
my daer van quijtcn meer als gy foud begeren van eenig 
inenfche ter wereld ; Boven dien, mijn Heere Barne- 
veldwiluGod in lijn bewaringenemen. Den 17. April, 
in Abbeville. Ondertekent Henry, 

HET OPSCHRIFT WAS, 

*ylcn mijn Heere van Briencn. Op den brief flond met 

des Heerèn Brienent hand gatehpnt , ontfangen den 18, 
Mey, door Calvart inperjoon. 

23?iefbejf 
fóonmftgi 
ban 
©janfi* 
rijft/ aen 

HET OPSCHRIFT WAS, 

*ylen mijn Heere van Barneveld. 

üjadit bp öcr^ccrcn Staten 3Hocnt/ bp öcn Ji*ontnb 
ban ©janbeijb öe l^cerc Caibact / öctocllteöen tojfben 
Siimpwöcn^agcguam/ upt€ngclanti/ altoaetDP 
öooï cïftjeffc latte ban ben fëonmfc mefce gefonben 
toao / om alöacc te berftacn toat tuffcöett fijne gefan# 
ten cn be iaontngtnnc ban €nge!anö gepanbelt fottbe 
toerben / be Hiomnb pabbe bent ooft een fcicf mebe ge# 
geben aen ben 3$ecre ^enrih banktenen/ betoelbe 
banbtegen be heeren Staten ban «©clbetlanbmbe 
betgabciingc ban be 3|eeten Staten <0enei*acl toaö 
compacerenbe. ^>efen imef pabbe ben tiomnli mebe 
tn ’t aeïjeel met fijn eggen Sianb gefdpeben/ entoag 
ban geUjhen bate ató bic aen 25atnebeïb/gcli)fi tft gefien 
ïjebbe / cn upt ben jftancopfe ïjebbe boen tcanflateccn/ 
iupbenbe albujes: 

MY n Heere van Brienen. Ik wete feer wel dat d’afFe- 
tStie die gy draegt tot den welftand van mijne faken, 

T)en ganftpen tijb bom/ fo ban JiDaeit / soo» 
aïö’t begin ban iBep/ toab pet meelt boo2gaeaöfcecteöec> 
fepoon en toatm toeber / en fulben beoegen btogen 
boot-tijb/ bat in bcei jacen Dicrgelijben niet cn toas 
getoeejï. aptgenomen bat in ’t ï0ef!-ïanb ben 7, tj©ep 
fobanigeenfcgübfeelpenöageïbiel/ fïeenen fo groot 
alb <®ober-noten / en binnen mift eenige gebeaclttK öoü 
toerbenbe/ maren notp fo groot aleH|afe-noten/ be>anö. 
Dcefïen in ’t belb maebten groot getier cn geroep, ’ 

©en berben lUep toap pet bagbaeit ban èoflanb / 
boo?naméntltjb/ om te refolberen op ’t aennemen ban 
2.000. ^BaertgelberjO hom fjaer quote/ 00b om pen# 
ningen ban raeutog te binben / fo tot onberfianb ban be 
fafeen Dier te Hlanbe / alg tot affigeirae ban be <£ngelfe 
enjprantopfen/ cn baer toeeen capitaïc «jmpofitte of 
leninge te boen/ efalïebemibbden/ fo bjclbanber' 
ponbingeaiö anberö / ben adjtfïen penninb te berftna- 
ren / en ban aücn befere ten bollen geötftoarcect 5ünbc / 
cn een repartitie ban be 30aeitgelber^’booMeftaaen 
3ynöc/ sijn be Staten ben bïcrben gefefjepben/ om 
rapporto boen/ en ben 9. bjeber bp-een gebomen/ 
om baer op en eenige anbere ppbate potitctcn paer cpir 
belpbelaiï in te Dingen/ cn bic af te boen/ Ijeöbenbe 
bie ban tjet j^oojber-quartier onber anbere bcrftïaert / 
bat be ^bmiralttept ban Daer guartier befen jare toel 
150000, guïben te bo/.t foutje bomen/ baeruptmen 
fag bat ban Daer guarttec niet bed bomen foube. 

gtijiï «Srceltentte toefenbe tn Edanb / hja.b r#0'®ofïfl,öt 
f enbe geboccfï / om bie plaetfe te beficDtigen / en Dab* 
be baer bp naeft roatfom menlne fcetrficatten geoebi* K/L 
neert / en baer binnen gefonben eenige j^eberlanbfef^01611 
Compagnon/ om bat be plaetfe qnaüjh bebjaert bjab/araunUfe* 
en boojto ontboben batmen baer eenig gefcDutfoube 

piefen btief ban ben mnnih ban ï3;ammj& aen be J sStoSw ÏS? SSK31 
üecrc^arnebdbgefcDieben/ toerbe tn ben lage ge# tfSS? 
fnArrtthn tier Irn-rn herent / ftn ben kornuit Ctt&nt* 

ge anbere amuratte boo? fjet hrijgo-bolb/ en fcliteef 
baer na aen be Staten/ bat ïjp ban memnge bja.è te 
bertreftfeen na ï|ul|t/ Bergen op goom/ etc, <©m 
oberal02bteteftdlen : Bergen opdoom toerbe 
gefonben 8000. ponben poeber / cn 8000, ponben Ion# 
ten / meenben batfe rallen rijïicn alö ’t banitobe toao / 
bie plaetfe genoeg bobben booefien, 

befe tijb hreeg men tijbinge ön öneben ban 
Caron/ ban ben 25. en z8,boo?leben/ bat bc%rtogSen 
ban bouillon/ en ben ^eereban ^ancDp met Cal* ^tamt <a:a* 
bartin €ngelanb toaren / baer af bed in regarb ban con‘ 
Calbait feer bertoonbert toaren / om bat lp 5ijnbe een 
otbinarto legger in ©2anftrijD/ hupten laft ban fijne 
meejïerö / baer upt beitroMten en in €ngdanb geba# 
rcntoaov borD Det toerbe bp ben ?Söbotaet ban ©ol# 
lanbberfcDoont/ met Det fcDdjben ban beif&omnït/ 
bat Det ben üoninb niet tegenftaenbe f?jne menigbul* 
bige ereufatien / fulfsb erp2effdijb getoilt Dabbe. 

3©p toiïlen toeber Deren en boottoimijalcnbe ge* 
fcDiebcniffe ban ben jare 1596, ^^tatenbanfêol* 
lanb bic op rappojt gefdicpbentoaren/ quanten ben 
tïenben |Bcp toeberom bp malbanberen / cn Dleben XFo'; *?•) 
tot ben 16, toe bp-cen/ baer toerbe geeonfenteectomfbiunm u* 

penningen te binben / bat be fleben bp anticipatie Daer »an ^ 
berponbingen fullen betalen t batfe noep 100000, öui*^«« 
ben fonben op-O/engcn / baer be Staten renten af fou# ?y01 
ben betalen tegen aept ten Donbeit: bat men tot lafte 
banbieban^ollanbfoubelicDten 2000. man/ om in 
3Baertgdb te leggen/ berbeeitin i6.bacnbden/ eg 
ttocc CoïondfcDappcn / en om bat in bit jaer be 
laftenbanbicban^ollanb/ fo 02binario ato ertraoe* 
binariö/ fonben bebjagen 2736000. galbens' / baer 
tegen Det inbomcït ban alle be opgefïdbe mtbbden/ 
gjmpoltcn cn berponöigen ban ’t Eanbnietmeerbe* 
b20eaban 3036000. guïben/ cn bat tegen be refïenïet 
meer toao te bertoacDteit ban be b002fcD?ebett 100000. 
gulbcn/ cn ontrent 50000. guiben banbe #20ceffen/ 
toerbe mebe goeb gcbonbenöatmenopbenaefïcber* 

En was ondertekent pacDtingc alle bc mtbbden / fo ban berponbingen/ 
3!nipo|?en / alp anbere / bie in ben lanbe geljebcn toe?;- 

" ben / 

fulks is, dat ik u niet en behoeve te vermanen my die te 
continueren. Dit woordjen met mijn eygen hand, is 

ben%cre alleenlijk om n te betuygen mijnen goeden wille, en de 
begeertc die ik hebbe van die Provintien, nader met 

nietfOi/ rriy te vereenigen in eene goede en verfekerdealiantie, 
cpgen waerom ik u bidde den Heere Calvart te geloven, die 
tjano. het wel weet, en ook hoe nodig het zy, dat fulks ge- 

fchiede, ’twelkdeoorfakeisdatikgewilt hebbe, dat 
hy na Engeland foude gnen, om by alles tegenwoordig 
te zijn, en van daer by u-lieden, om fich in defe ma¬ 
terie te gouverneren, na de refolutie die men nemen fal, 
en de fake fal vereyfehen. Gelooft hem dan, hyweet 
boe feer ik begere dat alles wel ga,en exculèert fijne rey¬ 
fe ook by lijn meefters : Want ik hebbe het alfo begeert. 
Sijn af-wefen voor fuiken korten tijd > en fal met allen 
nietfehaden, en de vrucht van dien, fal te groter’zijn 
t’fijnerwederkomfte, als wanneer ik wel blijde fal we- 
fen, uwen fone te fien onder mijne Pagien, volgende 
den wille die gy daer toe gehad hebt, en ik u t’anderen 
tijde hebbe laten weten. Adieu Monfieur van Brienen, 
defen zy. April, te Abbeville. 
Henry. 
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/öacc in ’t lanb inciineetbcn / en alle Se lansen San 
CtoltjD / Cieef en anbcrs? onber bes? föepfers? gd)002* 
faernhetS focbten te btengen / ten bienfte ban Se 
^pangtacvDen/ baer toe fp ben 28. Biep’t Bups? te 
<0cci)/ in aftoefen ban ben 3moft Dabben boen iime* 
men/ en Defecten met ganufoen/ cnfuiD.ömeSe tot 
gennep getracht te öoen / baer ’t gefadgeert toas?. 

,Ba bat te Carbmad CaleO berobert tjabbe / font .ciaonjï tt 
Dp iBons Sc fïofne met eenig bolD / en bebe Se Dafte* g°r"® b 
len ban Barnes? en Ctopnes? innemen. n£[en ban 

©oo2tö fant \w \©on SHtigujïijn jBeda om 3JrS?es? «3uPn^ 
teóefidjtigcn/ ’t todh Ijem tod bicnen foube om bentn 
pas?ban€alec?teIanSctenemcn in ©2anfttijD/ toe* 
fenbe een <§tcbc eeetpSO gcboutot om be Cngdfe / als? 
fp Caleö Dabben / Ijet uptlopen te beletten / en behn> 
lc be ïtoninli baer in tot Cüubecneur gefteltljabbe 
ben <02abc ban 25ellin/ en bat be plaetfe tod toas? bet? 
feltett met bolD en amunitte ban oorloge/ en bat 
Det niet onberbacljt acngctaft toerbe / gdijD Cales? 
gebaen bias?/ fo Doopte men bat bes? Cacbtnaelö bie* 
tcrie Dier ftuptcn/ en bat men Dem Ijler toetD geben 
foube/ toantbeplaetfetamelijkfterftmaö/ baec-en- 
tuffcDen Doopte men ooit bat be &omnb ban ©2anh* 
rijft la irerc bcbomcn foube. <©on luguftyn be quar* occöjc? 
tieten onbet 5Crti?e0 beficïjttgt Dcbbenbe / fo heeft beto°p>bete* 
Catbinacl fijn Icgetboo? Erd2eö geb2acDt/en Se quar*mu 
tieten npt-gebeplt/ en bebal tdntonio Cocguol/ Se* 
todfte ^Bouberneut ban ^tecntoijD toas? getoeeft ban 
be ^paenfe 3»jSe/ ten tijbc Dot ban fijn excellentie 
3iBaurmu$ belegert toas? / en nu Colonel obet een 
,$ebeclan&s? Regiment boct-boID/ en <©on Hluguftön 
iDena/ Colonel obet een ^paeno Regiment boet- 
bolD/ bat fp-lupben be befcDanfingen fouben boen/ 
’t toelh fp bltjtig na guamen / botD nietfonber betlieo 
ban Den bofft/ boo2 DotftDietcn en uptbailen ban bie 
ban binnen. $a\ Dabbe 3üuguftbn iBeria Demgde* 
gettaenbe3ijbe naet 25ouloigne/ baer Seboo2-ftaö 
lept / baer bele laecDten en moetafacljngo plaetfen 
maten / langs? todhe plaetfen maren 150. folbaten/ 

ben / fouben becljogen on befmaten ben adjtften 
penninh / melbe botDoginge betaomt mo2bc upt te 
fifllen mengen 350000. guibenbes? jaets?/ baer me? 
be men mcpnbc te geraben tot furniffement ban 
be boo2fcD2eben lallen : ^aer metbe mebe lange 
gebifputeert op be beb2übinge ban be §See / mits? 
’t berlies? ban Calis? / baer op men eenigc inftcut* 
tien en ordonnantie concipieerden / om met bic ban 
beland te communiceren / en baer na gearretlcctt 
te metben. 

©itbaii Omtrent befen tijd bteeg men ttjdinge bat bic 
«■Km ban ©lacnbeten gecönfenteert Dabben te conttibuc* 
,200300. ten 1200000. gulöcn/ tot be bollen ban’t beleg ban 
öuibcn te ©ofleiibc / fo men bie plaetfe brilbe belegeren / maet - 
ShïïmOm be Staten noclj eemge Compagmen boct-bnecD' 
(©ofienüe ton berbjaetts? fonöen. 
te beiecc' <©en 19. .fBcp quam fpn €woHentie / obet al üp 
rtu- b2e getlelt Debüenbe op be jptontieten / tegen Dot 

boennemen bes? bpanbs?/ en jlocgen omtrent befetyb 
ceuige rupteten ban i©onb en Wos? ban Metingen/ 

<3tnee ba< omtrent JDcctt in ’t lanb ban Boom/ t'mec banen cup* 
itnban'* teren ban ben bpanb / mefenbe gitalianen / ban nieus? 
ben bpanb/ met ben Catbinacl in ’t Jlanb gebomen / baer ban fp 
tip buiitc 45. peerbén btegen. 
seiiasm. zu fï2cp matett ontrem 80. rupteten ban 

be ®arcn / met 80. boet-bncclttcn bco2 31ntmcr* 
pen / maebten omtrent ïSojgcrDout oen gat in be 
mal ban be 25uptcnie / en guamen alfoo boo?-bp 
bo fto-pomto na be Ïjtpö02pet-pe-02te / om eenig 
beetemmen; be bo?gers? bit ficnöe bielen metgto* 
te Ipncn upt/ maet metbe bp be folbaten te tugge 
nctpeben / met fulben furie batteu eenigc boob ble* 
ben / en ecuigc metben gebmongen in be gtacïjten 
te fppngen/ bc rupteten btegen omtrent 200. feba* 
pen/ biefe baer af luacDtcn na 25etgen / Dobbenbe 
alleen beabaöe gebaen. 

©e &t£ïc e©en 2.4. iBep togen 3. banen rupteten unt Bun* 
KtnaSui 3>ict omtrent 70. mannen te boet / en 25. peer* 
ïLmtcn, ben met ^iafpat 25ernart gebomen / en in ’t lanb 
bucginge* ban *0uli)b guamen bp Dacr omtrent 100. peevben ban 23oulongten gefonben / tn be <iab gebomen/ baer* 
nmntn/gcman 252cöa / bclepb bp be Coinotten/ baer mebe fp om men te blüttgerarbepbe om fulbs?te beletten/ en 
tntotötc boo2ts? togen cn guamen ben 28. xn ’t lanb ban ben pas? mot ^cDanfen beter tebebjaren/ b’melb ge* bao?. 
bet inun. Sutfetibuta boo: CcljtomacD / baer fp bten nacljt baon 3tjnbe/ metbe be boo? flab befcDoten en befloemt/ ftat> 

tmee pooeten met tmee petatts? bebe opfp?ingen/( be ^cancopfen bebenDaetbelle/ enbetmoetben Don 
en guamen bact na boo? oen co?ps? be gatbe binnen, mei/ boe!) meebe met ben eetflen Honn ingenomen / nomen, 
be betbe poo:tc / biefe mebe openjloegen/ enreben cn baer bleben ontrent beettig man ban bie ban bin* 
alfo binnen be tlab biefe licDtcltjb bermeefterben cn nenboob / cn meer ban bie ban bupten/ enfrerbde 
plonbcrben/ en Dregen albaer een goebe bupt / cn1 ocgtietft/ bic na fint ©anec gefonbon mo?ben/ om 
namen ban baer met Daer gehangen ben 2tbt/ ben albaer meScrnenefen te merben. 
c§d)out cn eenigc ban be iBagiftraet / met omtrent I <©cn x 9. tfB:p beben bie ban binnen eenen bappe* «ptuai te 
30. boagers? / biefe in garnifoen b2ad)tcn/ macr af 
ben 3£bt fijn ramfocn naberDanb maeDte op 12000. 
Bgltsbadbers? / en boo2 fijn jBonniben 4000. ïtijltö* 
baelbers? / bc boet-DnecDtcn Dabben Daer in ’t lanb 
ban s£3uUjït en in be€pfel meefl boo2ften ban paer* 
ben / niaer bie Debbcnbc boen blijben bupten €cp* 
ternacD/ in bemaringe ban eenigc folbaten/ 3ijnecn 
goet getal boeren genomen bie alle bcfcibc paerben 
Dobben genomen / cn bc baer bplnefenbe folbaten bad 
ban geb2eben/ macrorn be boet-ltnecDten baer ban 
fulben bupt niet Donben mengen / als? fp gemcent 
Dabben, ffn ’t mebor Deren meenben cenige ®rierfe 
Daer te ©eiipcn te fcDutten; macr fn bielen baer fo 
bapper in/ bat fp fc moeflcn laten pafferen/ en tot 
ramfocn ban ’t ï©02p en gehangenen geben 400. 
Bijböüadbets? / ban gdijDcn bjebenfe te rugge tot 
in bc flab toe / bie ban Stralen bie Daer meenben ben 
pas? baer omtrent te beletten / in ’t bJdDe 2. of 3. ban 
Daer peerben gefcljoten merben / cn baer mebe gua* 
menfe boo2to b?p met Daren bupt tot tn Daer garni* 
foen. ^©efen aenflag mao ban langerljanb ódcnb 
bp ben Co?net ban ïMjOben / en ben tocljt ne* 
commanbeert bp be ütitmeeflers? €bmonb cn itu* 
Doben. 

<©c '©uüjlifc Baben Dlaegben baer na fcer ober be* 
fen tocht acn ben Rabe ban ^tate / om bat beboeren 
met fulDc inlegeringe bebotben mo2ben / maet om bat 
’t niet mogelijD iö / Se ruptcren in te Douben / cn Doft 
men Sacr in niet remebieren : m meer fomenfag 
bat be <0ubjDfe ttabeufdfs? meeft tot nieumtgDeib 

V. Deel. 

19.... .,... 

ren uptbal ra ijet Regiment ban Cogud / ftoegenhtlfflfciKn* 
eenigc boob/ cn gucftciftïcrbdc/ macr fpmerbai fes 
ontftingen/ batten bdc banbeljarebleben/ enbatfe 
be bludjt meberorn in be ftab moeften nemen. i©e 
Boete ban jBonltiD / bie be plaetfe albaer bemaerbe/ 
ftem mat te bloot gebenbe / mertban betre geftDoten/ 
baer ban Dp mepnig bagen baer na ft02f. 

<©en 20. :fi*ep merbe noch bier Cartoumenban’t 
€ales?gel)adt/ tot bc 26. ftuhhcn grof gefeftuts? Sic S°iö.b0“J, 
in’t Eeger maren/ cnljctmaterSoo?eenfcDerCa*punr. 
nadafgdept3ünbc/ hebben het gcfcDutgeplant/ cn 
be ftab befcDoten/ bie ban binnen fdteten baerfeer 
tenen/ en fchoten eenigc ftuhhcnbcrabergaenftuD* 
Den/ fo batfc bic niet meer gebtupDcnDonben. <©e 
ïjrugë-Cberften in be bdcgcrmge maren alle md 
gemoet/ omdhs?Dacr aen-bebolen guarticr tot ben 
uptterften toe te bemaren / macr be <©2abe ban 25d* 
lin liet Se ïirijgo-Oberftcn t’famen roepen cn ber* 
gaberen/ en fepbc: ^©at Dp tod toifte bat bc ftab 
la rfl^rc (bie alrebe ban opgeben Danbelbc) noch et* 
telpDc Sagen tegenftanS boen Donbe/ cn tegen Dou* 
ben foube / en bat be ïsontnb / fo lange Dp geen 
meefter ban la jperetoare/ baer ban bacnnietfoube 
treDDen om Ijenlupöcn t’ontfetten / berhalben toare 
ganfeh gene Dope ban ijuipo boo2 Donben / baer 
toa^ alrebe bed Drijgs?-bolD berloren / en heel 
Ddjgs?-amtmttte afgegaen / en pulbcr berfthoten/ 
cn baer toas? niet genoeg om bc bdegeringe lange 
tegen te Douben / berhalben bacht fiet Ijem raet* 
faem / bat men in ecu fo ongelegene tijb be 

iï * refte 
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refte niet foubé in ’t berberf laten faengen: maer 
batfe bp goebec tijö op pare fatten tod acpt nemen 
fotiöen / eer pet met tjaer op ’t upttecfte quame/ 
fp foutren nu toet feer goebc tonbitien behingen 
bonnen j l$ier tegen fo oppofeerbe ben ©apitepn 
25ofrö,3llnnenberg/ een ©befman eneerlpfolbaet/ 
m fepbe : ©at m faPc fo berrc niet faare gePo; 
«ten / of pp pabbe goebe moeb bie ftab tóe! te be; 

,tü' ftpecmen en betoaten tegen alle beo bpanbo ge; 
toelb / fo lange tot bat ben Mmixlt %a ƒ ere foube 
In-bebomen en betobett pebben / en batter ncclj 
pulber genoeg toao/ en alle boot-raeb onrbe frab 
mcbc tc betoaren / alle be anbere ©berfien piefen; 
tcerbcn ooit lijf en ïcben boo? be beftperminge ber 
ftab op te feiten / en elft nam aen fijn gebeelte^te 
befcpermen / en ttoijffelben ntetfp totlbcnben ©ar; 
bmael fo moebe matten / bat pp foube gcbtoom 
gen toerben / be bclegeringe met fcpanben te moe; 
ten berlaten. ©c ©iabe ban 95dltn toerbe feer 

SrDinad toornig/ en fepbe ftoutelijP/ ppmocftebcniöoninP/ 
outBcse* en niet penlttpben/ ban fijn boen tdienftpap geben / 
*»*• en tiet penïupben met pare ïtcptbaerbigpetb baren/ 

en \p bebe beoanberenbaego/ tegen alle ber ©ber; 
ften toiltej/ bie ©ob en be menfepen tot getupgen 
namen / conbitien ban opgebingen panbelen / en 
bp gefrppfte fielten/ bat fp be ftab fottben opgeben/ 
en bat alle pet Prpgo-bolP met paer geitteer / 
toapen/ paP en fatt / met trommel-ftag/ en blic; 
genbe baenbelen fottben upt-trePPen; ©efgefa= 
Pen fotiöen be boigcren bie niet blpbcn toilben / 
mebe met alïc pare roerenbe goeberen mogen ber; 
trePPen / en bie in ber (lab blpbcn toilben / foube 
geen fepabe aen pare goeberen gcbaen toerben / 
ntito bat fp ben ïioninP ^pilippo ban ^pangten 
fouben fmeren en pulbtgem ©efe opgebinge ge; 
frpiebc ben 23» füep; bie baer upt trobben toaren 
norp fierb ober be ttoaelf ponbert gefonbemannen/ 

(Foi. i6.) jjCsJa|gcn gequetfien en fielten / baer boo? men toet; 
genen befteibe» 

JAER-DICHT 

Op ’t inneme?i van Ardres. 
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hcLden Verdroot. 
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©en 22. jjBep / te toeten / ’O baegO te boren/ 
pabbe ©on Blbaro be ©forto / ©oubetneur ban 
Vo egen ben ^paenfepen &omnh binnen la fer e/ na 

™anB, bat pet ben üomnb ban ©janbnjb tod feben maem 
njti/nay.bcn pabbe belegert gepottben/ en batfe gePomen 
maenDen maren tot bc upttecfte benautpeib cnpongetOnoob/ 

fan appotntement gemaebt met ben fiomnb / bat 
•bp bc flab in panben ban ben füoninP ban ©2anp; 
rijb oberleberen foube/ mm bat pp/ enben^ene; 
fcpael jBomlimar/ met alle be Capitepnen en foE 
baten baer upt-trefeben fottben / met pacr bol ge; 
meer / flacnbe trommelen / en geblanb ban trom; 
petten / bliegenbe baenbelen / bogclö m be monb/ 
en tien bogelp / en fo bcel ïtcupt batfe elb baer 
mebe tien frpoten foube bonnen boen / en baer toe 
noep een ftub gcfcpitt baer pettoapenban benUep; 
fer Caroiuo bc bpfbc opfiont: ©at be botertje tn 
ber ftab fottben mogen Plpbcn of bertrebben tot paer 
Peïieften / mits bat be gene bic in be flab Pltjbcn 
fcjtïben / ben üomnb ban ©?anbrp ccb boen fou; 
ben / be upttrcbltcnbc fottben bep en toanb / met 
fab en nab Mcpötoctben/ baerbeCarbinael/ ban 
toegen ben Üoninb ban ^pangten / gePteb paö/ 
om ’t toelb alfo na tc .bomen / ten Pcpbcn snoeit ©; 
ftagters gegeben toerben» ©aer toerbe noep tn 
gcbonöen 700. atptenbeel paberö / 120. atpten; 
bed tertoe/ fess acpteubecl gerften/ 25. adjtcnöed 
fout/ looo^ïpcnöcrcn / 3°* timpen / 23* fcïispcri; 
©cn 22. Eivn togen be ^pangtaerben baer upt/ 
m quanten leggen op ’t ïïanb ban CamP?efm / 

om pen baer toat te bermaben / toant baer bed 
fieben toaren / bie boo? boube / toaben / en onge; 
mabban’ttoater/ eneenige boot ponger obergebo; 
men toaren / toant al toao pet bat’er noep fo bed 
pmbifie in gebonben toerbe/ fo topten be gemeene 
foibaten baer niet ban/ en toilben ben ^paenfrpen 
©ouberneur fpn poogmoebigpeib tonen / bat pp 
niet upt noob/ maer toptoillig en met laft / ober; 
gegeben pabbe» 

©en iiontub ban ©eanbrpb nam feer qualtjben 
bat be ©eabe ban eöellm be fiab ban 3tlrö?esi fo 
leelpb fonber noob obergegeben pabbe / toant pp 
ban meninge toao getoeeti / met fijnen gepelen Ie# 
ger/ na beberoberinge ban lagere/ getogen te pep; 
Pen na SHetoesf/ om bat te ontfetten / en ben ©ar; 
btnacl 00P een ©elb-fïag aengePoben te peppen / toant 
pem quant feer beel bolltö toe ban allen Panten/ 
banpettoaötelaet/ pp toao met beberoberinge ban 
la 5pcrc feer toel in fijn fcpiP / om bat pet fo biep in pet 
Eanb toaö/ en baerorn pem meer importeerde ban 
©alejO en mtnco: ©e leere f|uftinuö ban d^aiTau 
fepteef aen fan ©rceüentie pier na / bat be Ito; 
ninh ober pet frpanbelpp obetgeben ban 2firb?es? 
fo gefioo?t toaö / bat pp (maft ban eenige te toil; 
ten boen Poppen/ ban baer biel niet ban/ mogeip 
bat pp / aio be eerfie geftoo2tpeib ober toao / fan 
opinie beranbert peeft/ om eenige polinque confibe; 
tdttctiu 

^a iatbeCarbinaeimtoeOm pabben/ en bat pp 
toelonbcrrccpttoao/ bat be üiomnlt alle be anbere 
plaetfen baer ontrent toel pabbe bootten metbolP/ 
ammunitie/ enpmbianbe/ fo bat ppgeenPanofag 
om pier meer upt te reepten/ berpaenbe ooPbatbe 
feonmft gerefolbeert toao pem een ©elb-pagaente 
Pieben/tottoelP pp genen lalt pabbe ban ben ËtoninP 
ban ^pangien/ enfelfO ooP niet gefint toao bie te 
toagett / fo toog pp na fint ©met / een frontier- 
Itab ban ©laenberen tegen ©?anPrpP / gelegen op 
be rcbicre 3Ha/ bpe mijlen ban 'IrtoeO/ en ooP fa 
betre ban 2irton / en bepïbc fan PrpgobolP tipt in 
garnifoen in bc nobiglte plaetfen / en gaf be <^ta; 
ten ban jMaenbcrenalbaetaubientie/ bie pem gelb/ 
ptobpanüe / bolP/ en ammunitie pjefenteerben/ 
om be ^tebe ban ©o|tenbe te belegeren / maec 
toant pp Döo? ©laubiuo 25arlotte/ bie pem baer op 
geinfomteert pabbe / ber|tonb bat boo? befe ttjb 
boo? Pem geen eere albaer toao te bepalen/ betoij; 
le be Zeereu Staten beplaetfenieutoeltjP met bolP/ 
pjobpanbc / gefeput / en ammunitie ban oodoge 
toel boojfien pabbe / fo toao Pp baer toe met ge; 
ftnt/ boep iloeg pet niet gepedban be panb/ norp; 
te af / maer batptc baer fan p?ofat mebe te boen/ 
aio ’t pem belt te pafae Pomcn foube» ©e Staten ban 
©laenbeten (telben pem befen aenflag op ©olten; 
be fo lirpt bö02 / en poetoel pp noep ttoijfelacptig 
toao/ toat pem be refte ban ben fomer norp te boen 
ftonbe/ fo io pp na ©laenberen getroPPen/ en fem 
benbe een beel bolPOmet©on^llonfobe|Benofana 
’t lanb ban dBaeO / cn ontbiebenbe te fpoebtgen be 
toetbinge ban 3000. ©uptfen/ bie ben ©mbo ban 
Eolft affaarpt / en ooP fo bele 3Balen / bie ben 
©2abc ban 25itcqttop in ’t jlanö ban Streept toao 
acnncmcnbe/ fo io Pp met bno lïegimenten^pan; 
giaerto gepaffeert naèt ©upnPerPen / ^ieupoo2t/ 
©irmupben/ 25?ttgge en ©ent / 00P begertg 3tjnbe 
om bie Puiten te befien / aio mebe om be Staten ban 
be ©ereenigbe Eanben bePommert en onfePer te pou; 
ben ban ’t gene pp in fan finmorptpebbenteboen/ 
tot bat pp aenballen foube baer ’t pem be|t te paffe 
PomenPon/ gerefolbeert sijnbe/ ©tanPrpP boo2btt 
maelte laten ruften / en fiepte toeben poubenbe met 
ben afb2cuP bie pp p 
be» 5In fijnen ïtacb 
geb2agen / elP ban 
ben/ befonberltjP be 
niet benomen Ponbe 
©oftenbe/ en ©ccrtrupbcnberg/ en’t bterbe 352e; 
ba/ poe tod ’t fdbe aen allen Panten belegert Pon; 
bc toerben / maer toao ban fitlPer ronfequenm 
niet/ na pun bunPen / aio be anbere/ om bat men 

baer 

ier befen jienten geoaen tjaa^öbnfm 
toerben bier aenfiagen boo?; m »en 15a» 
iien pebbenbe grote ftoatïgpc; J j5L,2i 
02te / om bat paer t feroutO tioojgefïa* 
Vvtin-rhmt ♦ ©tllcf / non 
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fccett om 
^uiliaen 
te tallen. 

Daermcbe niethechrijgen bonDe De geljeele geruftDciD 
banljet 3gectsghümban 2&?abanb / maer ten yoog; 

©c «acbi» ften niet meer Dan een DerlicDtinge Dan ’t fcibe. ï©aer 
naeirtfoi’ micrbegcötjtourcert (2ö2eüa eetfiuptgcflotenjijnDe) 

toelb Dan De anberc fp eerft fouDen aengcijpen / en 
toetb gerefolbeertDan lulfï / om tjet igofDanue>2uf= 
(el / Daer ’t maer negen mijlen Dan Daen us / Dien Doom 
tipt De Doet te trebben/en ’t lanD Dan 3Baeö t’eencmael 
tebebjijben/ ’t toclft IjoetoelDetblepnts/ nocljtans 
Dan De bejte en btiirljmaetitc Dan Die^obtncteië/ 
bjaer op Dele ftoangljcDcn Doo?tgeb?acljt imcrDcn/ 
ten aenften Dan De fterbe gelcgentfjeiD ban Dtet plact; 
(en / rontfom met mater omctngelt / en om Datfe ong 
niet en üonDcn ontnemen bet gefouph Dan ’t Canael / 
toaer D002 men jteetö fecouro bonbc Doen. Cbentoel 
Den CarDinael tot Defcn acnflag Doopte geperfuaDeert 
Dio?DenDe/ ijccft belaft Dat jHonet De ïtljone met eenen 
goeDen IfDou Doct-Dolb$7 en alle De rupterpe/ De 
^cfjelDepafTerenfouDebp ’Snttoerpen/ en nemen fy; 
nen toeg bp CunjDsut in De iiempe/aücs om De «^ta; 
ten en Den $:tnce te abufeten / en te Doen geloDcn Dat 
liet op 232cDa gemunt toaö / en ober fiillto ïjcnDan 
ftulft te Doen DtDectcren/ De fojeen Die Den <0?abc 
Dan ^olmo / Cioubcrim* Dan Die plaetfc / onDer fyn 
commanDement ftaböe / geiubgcfcbtctiö/ toant fyn 
Crcellcntny fo D002 fjet fetpijben Dan ©eraugicre/ aio 

Dan anDere aDDertcntien/lj abbe Deel bolbs' Dan Daer na 
getrohhen / en in 23eeDa gefonDen / om ’t gaoufoen al; 
Daer te Der jtcrben/gelijb top alrcDe al Ijebben berljadt. 

i^ier D002 Ijebben top Derljaelt boe DatDefcljepen 
Danoo2logc/ Die De 3|eeten Staten CScnecaeltoege; 
tuft IjaDDen tot afTiftentie Dan De btonwginne DanCtt; 
gelanD/ na CngelnnD gebaren/ en in Deï$abenban 
piepmupen/ DaerbeCngdfc fcDcpcnbcrgabcrben/ 
aengehomen toaren. <Dc j&oninginne Dan De gceDe 
tnD2e en equipagic benniffe gehregen IjebbenDe / en 
Datje Den geboegt Dabben onDer Defcïjepenbanbare 
li^ajeftept / en ’t commanDement Dan Dctt <j3?abe Dan 
Cffejc/ en Daren groten 3tDmirael |Mo?t Carel L$ou; 
Diaert/ Deeft Den 26. |ï5ep eenen b2iefgefcljteben aen 
Den $|eerc Dan W armont/ 2CDmtr ael Dan DefelDe fclje; 

“pen/inDouDcnDeineffecte: <£>atfpDaneUjhoabbee; 
“tenue breeg Dan De DoofDcn Dan bare blote/ Dan De 

Km* “ gocDc ruftinge en equipagie Dan ’t bolh en De fcljepen 
ne Dan “ Die Dp Daer geb?acbt IjaDDe / en Dat bp DefelDe met fo 
«Enae* “goeOenpjomptitubcgeboegt IjaDDe bp De baren/ en 
KX" “ baerom niet DaDDe totllcn na-laten/ D002 baren Dic- 

“ naer d?ebil Ijem te laten toeten /,Doe aengenacm Daer 
“fullto toae / niet tegcnftaenDe fp tod toifte/ Dat Ijp 
“ met’t felbe foebt Daer finguiieubjb te bcïicbcn / om 
“De grote obligatien Die D’ingefetenc ban Defc HanDen 
“ opentïyb bebenben Daer fcljulDig en gebouDen te toc= 
“ fen/ om Datfe Dan ti)D tot tyD Daer gecmplopcertbab; 
“ De totDcfer ÉanDcn befeberminge / tegen De onrecDu 
“DeerDige DerDnibbing en tpranmjc Der felDerbpan; 
“ Den / Daer toe De HLanDen altcoo Daer toebiucDt geno; 
“ men DaDDen/en Datfe Daerom te biijtigcr De toc-rufün; 
«geen equipagie Dan Defe HlanDen bp De ïjare DoegDen / 
« om Datfe toifïen Dat Dare particuliere Dcfentte en toeb 
“ ftanD Dan Dare fiact Daer aen tneDe toao gelegen. 
«<©ocD Datfe ebentoel niet bonDe boo2-bp gaen Dan 
«mitfDten Dein te openbaren/ DanDegoeDegeDacbtc; 
“ niffe en geDenben Dicfc IjaDDe / ai altooo beljouDen 
«fouDe/ Dan De UefDe en refpect DieDcHtanDeljacnn 
«Defen toe-Deoegcn; ’t toelbe 00b DerfterbaifouöeDe 
«goeDe opinie Die fp alrcDe gcicbept DaDDe Dan fijne 
“ DeugDen / Diefe 00b begccrig toao’ te betonen met iticu; 
“ toe effecten / na Dat Den tijD en gelegentljeDcn Dcfclbe 
«gilDoentoeD2agen/ en Die toccröig mogen toefen een 
«pptteeffe Die faborifeert Defc 3fanDen in ’t gcncracl / 
«en Den io tn 't particulier fecr geaffeenoneert / en toao 
« getebent EÜzabeth Re. 

. <©ntwntDefetüD toaren in Den ^agegcbomcn<62a; 
5 capmei SljDan ban jmanDerfcljept/ met eenat €Ddman 
toau ceu* Ö^Dpnacmt (fSuaet / geDeputeert Dp Den ^iftcljop 
itnfenöen en Captttcl banCculcn/ Die Den 28. ïRepauDientie 

te Dan 
SBati 
mant, 
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toaren/ cnnopcnDcDctDerDerDerloop/ enljettocbo; bnnöe 
mcnDe/ Dacracntefeggen/ Datmen geftnt toao met 
Daer te DanDden en acco?Dercn / inDtenfe Dolmacljttge 
tot 25onne toilDc fenDen / om alDaer af te DanDden / ‘ ” 
en berfocïjtcn Daerom Dat De l^eercn Staten oBcne; 
rad Daer Dier in aio IfêiDDdacro toilDen laten geb2tip; 
ben/ enDeljanDDaeraenDouDen/ DatfulbönarcDen 
en bxiltbïjciD mogt gcDacn to02Den. €n om Dat op Dit 
pietcrt fcer Deel foulen/ ereurften en ftroperyen op 
’t lanD Dan Ceulen gefcDtetDjarat/ Datfe Die o?Dere 
ImlDe jtellcn bp alle garmfoenen / Dat Daer ban mogt 
opgeïjouDen/ en’t Doo2f5 5lanD bebtyD en Derfcfjoont 
to02den. 

Iccrett Staten <6erterael DitDerfocb geljOO’t 
Debbenbe/ en ’t felbe IjebbenDe gccommunicccrt met ^c b£c 
De bQ02fcij?eben ©20utoc <02abmne of Daren KaDe/ mi&tfum 
Debbcn Den acfjtjlen ^tmij gearrefteert De Doo2f5. ge; 
fanten te anttoootoen/ te toeten: Dat De Staten De 
<62aDwnc Dan iBeuro niet bonDen Dtoingen / om tot 
Daer DcfaDantagie tot 23onnc te laten DanDden: <0>at 
00b in Defen geen queftie toao/ alleen Dan ccnige ge; 
perctpicecDe bmcljtcn / maer Dan alle De D?ucDten/ tot 
Def:n Dage stoe geparcipieert / Dan ’t DaDdtjb reftitue? 
ren Dan alle Dare gocDercn/ Daer Dan De D?ucljtenbo; 
men/ om Die t’Daren todgeballen te mogen geb2upben 
en aDminifïrercn / en Dan alle Die geparcipieert fullen 
tooien/ tot Dat De boo2f5 gocDercn DaDelibgerejlt; 
tueert/ en geruflelijb in Daer IjanDcn geflclt fullen 5ijtt: 
<Dat Daerom De Staten met De erecutic niet bonDen 
opDouDen/ of pet DeranDcrat tn Daer DootgaenDe re* 
folude/ fo lange De reffttutie niet fouDe fyn geDaen/ 
of Dat Die Dan’t ^ttcljt Ceulen De HfurpateuröDan 
Dien Daer tipt niet fullen DebbenDerDteDeit. oentoat 
belangt De generale blacpten ober De foulen / Dat Daer 
fulbo lect toaö/ maer Dat Die Dan ’t ^tift Ceulen Daer 
Dan fdfO 002fabe toaren/ om Dat fp fo partyDig in her; 
fcDcpbenpotncten/ aio ban 25crb enauDcro/ tegen 
Defe BlanDen DanDdDen/ en alfofdfomioDanDdDat 
tegen De neutralitept Diefe totlöen gemeten : ^©atfe 
Daerom eerft moeften Doen affcDaffcncnrcmeDicren 
alle ’t gene bp DaerlupDen tegen De neutralitept gcDacn 
of geDoogt iö/ al-cer men Daer in DefelDe fouDe Dant; 
DaDen/ of Die ten Dollen te bonnen Doen genieten; <Defe 
anttoootDe tocrDe Den Den negenDen ^jum j bcDanDigt/ 
Daer meDe fp niet fcljencn te DaeDott tc toefen / om Dat 
fp nocl) langer Dier na in ’t 3lanD blcbcn / en Den 1 o. in 
GelanD/ omtoattebejien/hertogen. 

(Ccrtoylcn Den CarDinacUlllbermonocIjmDcjlaD 
Dan fint Cmer toao/ Deeft Dp alDaer op fijnen nanic 
Doen concipiëren en arrejtcrcit / febere nientoe 02D01Ï; 
nantie en geboD / op’t fïub en DanDelDan ’t brijgoDolb/ 
om’t felbe in gocDc Difciplinc tc bouben/en Dun ongcre; 
gdtïjcDcn en mi0b2upbcn tc rcf02meren/ toelbe C?; 
Donnantie Deel goeDc poincten io begrtjpenDc / Dan 
meene niet Dat DefelDe opt ftrirteiijb onDerDonDen 3ijn 
geto02Den / Debbe nocDtanO goeD gebonDen DefelDe al; 
Dier in ’t gdjecl tc laten Dolgen. 

«©enemi/Om tc betalen en tc contentercn be <ö2abinne Dan 
/ 3®feutoenaer / etc. Dan De betlopen pacDten / 

ten Daerom Die Dan Ceulen en3©eflpDalen gee?ecutecrt 

AL BERT by der Gratie Gods Cardinael, Erts- 
Hertog, Stad-houder, Gouverneur enCapiteynöjeban°?J 

Generael van de Landen van herwaerts-over, en van 
Bourgonjen. Om dat men ten dienfte Gods, en tot Mcttoge 
reputatien van de Natiën, dienendeonfenHeereden ^acDPwfs/ 
Konink ? behoort te Ichouwen alderley ongeregelthe- ert, 
den en exceflën, de mifdadenteftraffentotfatisfaëbie 
van fijne Majefleyts goede Onderfaten, en geinteref- 
feerde partyen, en lorge te dragen dat onder ’t krijgs¬ 
volk goede difcipline worden onderhouden,tot conler- 
vatie en vorderinge der fel ver Onderfaten,en generalijk 
tot welvaren en ruft van alleluyden, fteden, en plaetfen 
der voorfz landen van herwaerts-over. SO IS’T :I>at 
wy gebieden en bevelen ’t gene des hier na volgt. 

I. In deneerften, alfode blafphemien eerloos ma¬ 
ken, en tot infamie brengen alle de gene die daer me¬ 
de befmet zijn, en dat ’t een fonde is verdienende exem¬ 
plaren ftraf, mitsdien dat God daer door grotelijks 
word verbolgen , den Officier des befchuldigt ofcul- 
pabel wefende, fal voor d’eerfte reyfe verliefen twee 
maenden befoldinge , te bekeren en t’appliceren tot 
behoef van den Caft huyfe van de armen, fo verre 
defèlve Officier is van de Natie die een Gaft-huys 

0 2 beeft. 



Het drie en dertigfte Boek ? 
heeft: , en nopende d’andere , fullen de felve twee ' 
maenden befoldinge toegevoegten befteet worden tot 
profijt en aftiftentie van eenige iieke ofgequetfte folda¬ 
ten: en wefende rechteüjken verwonnen, falvoorde 
tweede reyfe van fijnen laft en officie gepriveert, en by 
andere poenen, by de Rechten of Wetten, tegen de 
blafphemien geftelt, geftraft worden, fo vele als den 
ftaet en profeifie der foldaten fal toe-laten: en dat den 
foldaet voor cl’eerfte reyfe fal verbeuren fijne befoldinge 
van vier maenden, te bekeren als boven, en voorde 
tweede reyfe, verklaert worden inhabil, om tot eenig 
officie of krijgs-bevel gevordeit te worden : en in- 
dien fuiken officier of foldaet hem vervordert fodani- 
gen lelijker, fonde anderwerven te doen, fal daer af met 
der dood geflraft worden. En om voortaen‘t voorfz 
de lid te fchoirwen, fo bevelen wy allen officieren en 
foldaten, dat fy forgvuldig devoir doen, om te berifpen 
en vermanen de gene die fy fullen horen fweren, en dat 
den foldaet des berifpt zijnde, fal moeten Twijgen, op 
•grote poenen, akvaer ’t ook fo, dat den vermanende 
foldaet ware van veel mindere qualiteyt en graed dan 
de gene die alfo berifpt fal wefen. 

11. Dat in de Plaetfen en Vlekken aldaer ’t krijgs-volk 
fal worden gelogeert, of door fal palieren, en fullen de 

trafteren en handelen met de Vafallen, vrienden, en 
geconfedereerde van fijne Majefteyt. En den foldaet 
desculpabelwefende, fal men hemcondemnerenmet 
der koorde getrokken te worden : welken Pc ra F men 
noemt ftroppe de koorde, of in een pecuniele pene, na 
den eyfch van defeyten , en woorden die hygebruy kt 
fal hebben : En den Officier die hém daer in fal heb¬ 
ben ontgaen, fal ook met een geld pene geflraft, of 
van fijnen laft gepriveert worden, na de gelegentheid 
van der fake. 

VI. Dat de foldaet fijnen Weert, of yemand van 
den huyfe daer hy is gelogeert, geftagen, gequetft, 
oi' andere meerdere fchadegedaen hebbende (gemerkt 
’t felve groote boofheid is, en een fpecie van verrade- 
rije, te mifdoen dengenen die hem in hun huyfen met 
veyligheid of verfekerheid ojitfangen) fo verre dé de- 
linquant is foldaet, fal met der dood worden geflraft : 
en wefende Officier, van fijnen laft geftelt en gepri¬ 
veert , en boven dien in andere penen gecondem- 
neert, en fo verre dat ’t ftuk of de quetfure notabel 
is, fal defelve Oftrcier ook met der dood worden «e- 
ftraft. 

VIL Dat geen Officier of foldaet fal mogen gaen 
of wijken uyt ’t quartier , logement , ofgarnifoen, 

felve daer in niet mogen komen met kracht of geweld, dathemisbewefen, of buyten de plaetfe van fijne re¬ 
en veel min in kloofters , kerken , noch andere gewijde 
plaetfen, a! waren die niet bewoont: Dat fy ook niet 
met allen nemen, of weg dragen, ’t gene dat tot Gods- 
cienft is geëygent of gewijd,alwaer ’t ook van kleynder 
of van geender weerden, en hen vindende in den roof, 
of plunderingen van eenige plaetfen van den vyand, fal 
de/hal ven defelve ordere worden onderhouden. En dat 
dén Geeftelijkén perfonen 3 en alle anderön , ten dienfte 
Godsgeordineertofgeappliceert, alle refpetft eneere 
fal toegedragen en betoont worden fo’t behoort; en 
dat men met der dood fal ftraffen den foldaet die bevon¬ 
den word daer tegen gedaen te hebben : maer indien 
men verfegelt een geeftelijk perfoon , dienende den 
vyand , en vechtende met de wapenen in de band 3 om 
onfeaenfiagen te beletten, fal defelve den vrydomen 
privilegiën, den anderen Geeftelijken perfonen toebe¬ 
horende , niet genieten. 

fidentie, fonder oorlof van den Gouverneur of Cafte- 
leyn, die hem den felven oorlof niet fal geven, dan 
voor eenen gelimiteerden termijn, en fonder wettige 
en noodelijke oorfake. En de genen die fuiken oorlof 
verkregen hebbende , fal fchuldig zijn den felven te 
prefenteren den Gouverneur van’t krijgs-volk van der 
plaetfen daer hy fal gaen : of indien hy na ’t Hofgaet, 
lal den voorfz oorlof prefenteren den Auditeur Gene- 
rael, den welken wy ordineren, datfy nad’overftrijk 
van de tijde, den voorfz Officier of foldaet by alle ri- 
goureufe wegen bedwingen wederom te keren in fijnen 
dienft en Compagnie. En den foldaet die bevonden fal 
worden, uyt fijne Compagnie of regiment geweken te 
wefen, om dielwille dat hy hem fteelt en vertrekt uyt 
den dienft, die hy verbonden is te doen, fal met der 
dood worden geftraft. En den Officier die defe ordere 

j niet fal onderhouden , fal ook met der felver penen 
III. Dat in plaetfen daer de foldaten fullen logeren, 1 worden gepunieert. En den Officier offoldaet hem ver- (Fo! 

en palieren, fy niet met allen fullen mogen nemen, | trekkende fonder oorlof, fal arbitralijk worden gecor- 
’t ware van kleynder of groter weerden , tegen den! tigeert, aenfehouw nemende op de diftantie van der 
wille ofdank des eygenaers, en fullen ook niet mogén | plaetfe, tijd en geftekeniffie van den garnifoenen en io- 
hebben of gebruyken , meerder getal van wagenen of gemente daer fi jn vaendel is. 

VIII. Dat geen foldaet hem vervorderefijn Com¬ 
pagnie te verlaten, om in een ander te gaen, fonder 
oorlof van fijnen Capiteyn, noch ook te vertrekken 

bagagie, dan hen by de Officiers en Commiflarifen des 
laft hebbende , fal bewefen en toegevoegt worden : 
en met veel fterker redenen , fal hem niemand vervor¬ 
deren te befebadigen , of te lopen op’t Land ofaerde 
van eenigeffijner Majefteyts Vafialen, Geallieerde, en 
geconfedereerde: Noch ook nemen ofaenflaen eenige 
roerende goeden of vruchten, die by induftrie worden 
gewonnen, of natuurlijken voorts komen en wafien, 
’t zy in’t Dorp, op de velden of akkers, en die gene 
die hem hierin lal ontgaen, fal met der dood worden 
geftraft, als ’t criem van diefte of roof gecommitteert 
hebbende. 

I V. Dat fy in hun logementen van hunWeerden niet 
en fullen eenig dink eyflchen noch nemen, dan alleen- 
lijk’t gene dat defelve Weerden met hunnen vryen wille 
en dank, tot hun voedfel hen begeren te geven , defel¬ 
ve order fal men ook onderhouden, fo wanneer eenige 
foldaten fullen trekken buyten de plaetfen van hun gar- 
nifoen , met of fonder hoofd, om Convoy te doen, of 
orn andere faken, en fullen hen wel wachten, eenig 
geld, wijn, of eenige fonderlingefpijfe hun doen ge- 
ven, op pene dat den foldaet des culpabel zijnde, met 
d er dóód fal worden geftraft, als in ’t ftuk van dieverije 
of roof hem ontgaen hebbende, omdiefaulte en ge¬ 
weld die hy doet, nemende openbaerlijk , ’t gene dat 
men hem niet fchuldig is, en dat den Weert gerefti- 
tueert fal v/orden , den prijs en weerde vier dobbel 
van ’t gene dat hem in fulker voegen fal afgenomen 
zijn. 

V. Dat de foldaten in de logementen, en fo dikmaels 
nis fy met de inwoonders van de fteden of dorpen heb¬ 
ben te traófceren, hen wachten te gebruyken eenige in- 
jurieufepropooften, bittere of fpijtige woorden , maer 
dat fy met fulke zeegbaerheid en refpect als ’t behoort, 

van d’een Regiment in d’andere, fonder confentvan 
fijnen Overften, Colonel, of Meefter de Camp. En dat 
geen Capiteyn , van wat qualitey t of conditie hy ware, 
en ontfange onder fijn vaendel'offtandaet eenige folda¬ 
ten onder een ander Compagnie ingefchreven, fonder 
behoorlijken voorgaenden fehriftelijken oorlof. En 
den foldaet daer tegen doende, fal worden geftraft met 
vier koorde trekken, of ftroppe de koorde, of met der 
dood, na de gelegentheid van der fake. Enden Capi¬ 
teyn of Officier die hem fonder den felven oorlof fal 
hebben ontfangen, fal van fijnen laft worden gepri¬ 
veert. En is hy Colonel, Meefter de Campo, Gou¬ 
verneur cfCafteleyn, fal in vijf hondert kronen wor¬ 
den gedoemt, te bekeeren tot behoef van ’t generael 
Gafthuys, of van de fieke ofgequetfte foldaten refpec- 
tivelijk als voren. En dat vooi d’eerfte reyfe: en voor 
de twede, lal uyt fijnen laft worden gefet. En fo verre 
eenig foldaet hadde wettige redenen , daerom dat fui¬ 
ken oorlof van hem te vertrekken ondereen ander vaen¬ 
del, foude behoren geaccordeert te worden , fal in 
dien gevalle, ons’t felve mogen vertonen , om daer in 
verfien te worden, fo men fal bevinden te behoren. 

IX. Dat geen foldaet hem vervordere} in’topen- 
baerofheymelijktefpelenopfijn woord, dan alleen¬ 
lijk met gereden by gefetten gelde, of panden, be- 
houdelijknochtans dat geen wapenen, peerdennoch 
klederen zijn 5 daer mede hy gekleet is , en ’t gene 
datter op ’t woord of op diergelijke panden verloren fal 
wefen, en fal men in rechte, noch daer buyten mo¬ 
gen eyfehen. En dat geen foldaet fpelende , fal met 
geweld mogen nemen de penningen die hy van 

eenen 
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eenen anderen gewonnen fal hebben, noch met defelve 
penningen doorgaen, op pene daer af gekaftijt te wor¬ 
den. 

X. Dat geen foldaet fal voor meer plaetfen dan de 
fijne mogen paflèren, noch hem gelaten ofuytgeven 
als different of ander perfoon , om by fulke middelen 
’t Koninklijke patrimonie te defrauderen j ufurperen- 
de verfcheyden plaetfen en befoldingen. En om dat de- 
fè fpecie van dieverye begrijpt in haer fel ven fommige 
fchadelijke qualiteytcn enbeletfelen in ’t gene van node 
js, tot confervatie van den krijgs-handel, den foldaet 
die tot nu toe van fuiken feytendelift plichtig of be- 
ic huldigt is geweeft, lal van Honden aen verklaren, of 
by eenen derden perfoon doen verklaren, fèdertwat 
tijd hy fulke plaetfe heeft geufurpeert, of ondeuehde- 
lijken gepronteert, met al ’t gene des dien aengaende 
is gebeurt, op pene, dat den foldaet des culpabel we- 
fende > en hem felven niet aengebrocht of ontdekt heb¬ 
bende, voor en al eer hy van elders over fulks word 
bekent, fal met der dood worden geëxecuteert. En 
tot toon van ’t felve delidl(uy t dien dat fo gequalificeert 
en fecreet is) fullen genoeg zijn, de indiciën en andere 
fubfidiariflè tonen , die men gemeenlijk by gebreke 
van toon toelaet. En denCapiteynofOfficier die men 
bevinden fal, in dit delift deelachtig geweeft te zijn, 
verklaren wy van nu infaem, eerloos, en de dood ver¬ 
dient te hebben : welke poene fal lönder eenige ver- 
gifteniflè en in alle ftrengheid en rigueur ter executie 
Worden geftelt. 

XI. Dat 1b dikmaels als ’er eenig feyt, delidt, of 
ongeregeltheid, ten aenfien, of in prefentie van eenigen 
Om cier of foldaet gecommitteert fal worden , fal, of 
fullen defelve gehouden welen, als behoorlijke en wet¬ 
tige Rechters (en dewelke wy daer toeauthoriferen 
by defen) fuiken delinquant aen te tallen, vangenen 
vervolgen, op dat hy hem niet verfteke, weg lopen, 
ofverwere. En indien hy hem ter were Helde, fo per¬ 
mitteren en toelaten wy henluyden, dat fy hemvrye- 
lijk fullen mogen doden. Welken foldaet gevangen we- 
iènde, fal terftond der jufticie overgelevert worden, 
ten eynde men tegen hen procedere tot fuiken corretftie 
en ftraf als behoren fal. En de gene die hen by en aen 
fullen vinden , aldaer fulke delidten en ongeregeitheden 
fullen gefchieden, en hen niet quijten in de devoiren , 
en demonftratien voorfz, fullen worden gehouden en 
gerekent voor fauteurs en medeplichtig derfelver, en 
met gelijke pene geftraft, als den autheur en delinquant 
felve, aenfchouw nemende op de plaetfe, tijdenper- 
fonen. 

XII. En om dat fommige mifdaden by gebreke van 
toone bly ven cngeftraft, daer door de reputatie van de 
juftitie word opentlijk gequetft en geintereflèert, alle 
Officiers of foldaten, van wat ftaet of conditie die zijn, 
fullen gehouden wefen der juftitie aen te geven,al ’t ge¬ 
ne dat fy fullen hebben verftaen , nopende ’t feyt en de 
circumftantien van defen delidte, en by confequente en 
fal niemand defelve mogen ontfangen, herbergen noch 
Favorifèren, of den mifdadigen raed geven. En die hier 
in culpabel bevonden fal worden, fal boven de penen 
van rechte worden gecondemneert in ander ftrenger en 
rigoreufer : en fo verre ’t fey t ware feer uytnemende en 
fwaer, en dat men den mifdadigen niet konde beko¬ 
men, de gene die hem ontfangen, verfteken, of eeni¬ 
gen raed, gunfte of faveur gegeven fal hebben , fal voor 
en in plaetfe van den felven mifdadigen fterven. En die 
gene die bevonden fal worden kennifïè van den delin¬ 
quant , of van den deliéte gehad te hebben, fonder het 
felve aen te geven, is hy Officier, fal van fijn officie wor¬ 
den geftelt, en wefende foldaet, inhabilverklaert, en 
geftraft met dry koorde trekken, of ftroppe de koorde, 
en verliefen vier maenden befoldinge, en dat hy midde- 
lertijd niet verlate d’exercitie, en fijnen dienft van oor¬ 
loge , op pene van der dood- 

XIII. En met meerder redenen fullen allen Officiers, 
foldaten en andere perfonen hun reiidentie in ons Hof, 
en in de landen van herwaerts-over houdende, verbon¬ 
den zijn, ons te waerfchouwen van al’t gene fy fullen 
weten of vernemen, dat tegen onfen perfoon, of tegen 
de plaetfen, fteden of vaffalen van defe landen getra- 
Aeert of voorgeftelt foude mogen worden, en ons of 
onfe dienaren’t felve aenge ven, ten eynde fy ons daer 
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van onderrichten, en daer in worde verfien na behoren. 
En de gene die dele ordre niet fal achtervolgen, fal voor 
een verrader worden gehoudens en voor lulksdoorde 
fpiefén paflèren. En op dat dit beter worde geëffè- 
ftueert, ordineren wy alle bevelhebbers en Officieren 
van defe armée, en eenen yegelijken van hen, dat fy in 
’t gene des voorfchreven is, wel forgvuldig, en op hun 
hoede zijn, ten eynde dat terftond daer in by behoor¬ 
lijken ftraf worde geremedieert. 

XIV. En om dat men de mifdaden te beter loude 
mogen ontdekken, en verificeren, fullen de Fouriers 
van de Compagnien fchuldig zijn, elk in fijn quartier en 
logement, fo lang fy aldaer fullen wefen, goede note 
en regifter te houden van de namen der foldaten, ver- 
klaringe van de plaetfen , ftraten en huyfen, aldaer die 
gelogeert fullen zijn, ten eynde, dat fo verre in fulke 
plaetfe of huyfen eenige ongeregeltheid of overlaft ge¬ 
beurde j de foldaten zijnde aldaer gelogeert geweeft, 
daer af verantwoorden, en defhalven behoorlijken ftraf 
worde gedaen, by privatie en verlatinge van hun Offi- 
cien, lallende daerom den Capiteynen, dat fy de plaet¬ 
fe van den Fourier altijds verfien by perfonen van trouw 
en confidentie; en fo verre defelve Fouriers tegen dele 
onfe ordinantie hadden gedaen, boven de pene die fy 
door fulke overtredinge fullen hebben verdient, fullen 
gehouden wefen te Béteren en repareren de ongere¬ 
geltheid en mifdaed hier in gecommitteert, en daer af 
te verantwoorden,uyt dien dat by haren gebreke men ’t 
felve en den delinquant niet heeft konnen achterhalen. 

XV. Dat niemand hem vervordere hem felven in 
eenig huys te logeren fonder fchriftelijke ordinantie van 
de voorfz Fouriers, noch ook te gaen in eenige huyfen 
voor andere getekent, en fo verre hy ’t felve doet met 
geweld , fal lijn lijf verliefen. En wefende d’armée te 
velde, in tenten, hutten of liuylèn gelogeert, dat nie¬ 
mand by ware van den Hove, of van den leger fal be- 
dektelijk mogen gaen, of hem vinden in yemands loge¬ 
ment, maer openbaerlijk doordepoorte, deure, of 
principalen ingank gaen, op pene van de galge. 

XVI. De Fouriers en fullen den foldaten noch weer¬ 
den geen generale biljetten mogen geven, en de gene 
die fe fullen geven, moeten wel klaer zijn , inhoudende 
’t getal en namen van de foldaten, en van wat Compa¬ 
gnie defelve zijn, ten eynde fo verre datter eenige on¬ 
geregeltheid of klachte gebeurde, men defhalven toe 
de waerheid en kennifle van de autheurs door’t biljet 
van den weerd ofpatroon mag geraken, welk biljet fal 
in dit (luk dienen tot volkomen gelove en toon, alfo het 
felve by den Fourier fal moeten getekent zijn , dewelke 
niemand logement fal mogen geven of bewijfen, dan 
volgende defe onfe ordinantie : en de foldaet die hem 
fal vervorderen in eenig huys te gaen fonder fuiken bil¬ 
jet, fal daer af gekaftijt worden : en doet hy’t felve 
met geweld en bywege van fey te, fal men tegen hem 
procederen tot de pene en ftraf van den lijve, na den 
eyfch van der faken. 

XVII. En want in ’t kaftijden van de mifdaden de 
fatisfa&ie der partye fubftancieel en nodelijk is, om te 
komen tot fuiken effefte als men pretendeert, by ge¬ 
breke van delinquant, fo verre men den perfoon niet 
kent, maer datmen wete van wat Compagnie hy was, 
defelve Compagnie fel betalen en voldoen op fijne re- 
keninge, en befoldinge, fulke competentefommeals 
men bevinde fal genoeg te wefen, tot voldoeninge van 
d’intereft der befchadigder en geoffenfeerder pai tye : 
welke fomme fal worden belaft en afgetrokken, van het 
gene dat fulke Compagnie van fijne befoldinge fal moe¬ 
ten hebben, in dier voegen dat men by alle mogelijke 
wegen voldoe der geintereffeerde partye : en fo verre (Fok ïjJ 
om defelve fatisfaélie te doen, by ons worde bevolen, 
dat fulke betalinge van de voorfz befoldinge foude 
worden geanticipieert, fal in dien gevalle geen foldaet 
van fulker Compagnie verandert mogen wei den, fon¬ 
der onfe expreflè ordinantie, noch fal hem daer uyt? 
mogen vertrekken ofabfenteren, op pene van den lijve, 
en word ’t felve ook verftaen, nopende d'Officiers en 
hun abfentie of vertrek om eenig mifdaed die fy bedre¬ 
ven foude mogen hebben, in fraude vaji de penningen 
en patrimonie van fijn Majefteyt, met ’t gebrek va» 
den dienft van hun perfonen, zijnde fchuldenaers van 
’t gene voor henlieden word betaelt. 

« 5 XVIII. En 



I Het drie en dertigfte Boek ? 
XVIII. En in gevalle men niet konde geweten, 

van wat compagnie de mifdadigewas, devoorfchre- 
ven fatisfadie en reftitutie fal worden gedaen, ten la¬ 
ffe van den Regimente of hoop, die gelogeert fal we- 
fen ter plaetfen aldaer de mifdaed is gecommitteert, en 
is ’t in den leger gebeurt, faldefelve reftitutie worden 
gedaen ten lafte van ’t regiment, hoop, of compagnie, 
logerende aldernaeft der plaetfen daer fulke ongere- 
geltheid is voort geftelt. 

XIX. Dat de felve orden en fatisfadie fal worden 
onderhouden, niet alleenlijk ten opficht van de fcha- 
den en bederffeniflê gedaen in de huyfen en goeden, 
maer ook wanneer’t feyten mifdaed is gecommitteert, 
aen de perfoon, of lijf van de Vafallen ofvreedfame 
Borgers : want als men den delinquant niet kan fekerlij- 
ken weten of kennen foo voorfchreven is, en nochtans 
weefde compagnie, hoop of regiment daer onder hy 
diende, fal men aen de huys-vrouwe, kinderen en erf¬ 
genamen van de geinterefteerde en geoffenfeerde par- 
tye fatisfadie doen van wegen des hoops, compagnie 
ofregiments. 

X X. Ende indien bevonden word, dat de foldaten 
van eenige compagnie, van nieuws vallen in eenige ge¬ 
breken of mifdaden daer uyt men met goeder redene 
kanbemoeden, dat fy incorrigibel zijn, en dat fuiken 
gebrek van ftraf en corredie toe komt, door fraudeleu- 
fediftimulatie en enckele onachtfaemheid van hun Ca- 
piteynen en Officiers, lullen de felve voor de mifdaden , 
en ’t gebrek van caftiemente en corredie der voorfz 
foldaten, van hun officien worden geftelt en gepri- 
veert, alwaert ook, dat fy deden blijken in fulke mif¬ 
daden geen fchuld, of daer af kennifie gehad te hebben. 

XXL En a!fo men byexperentie bevind, dat ve¬ 
le branden van huyfen zijn toegekomen, niet door 
boosheyd en opfetten wille, maer by misval, onacht- 
faemheyd, en andere oorfake of fortuyne, ’t welk men 
nochtans den befchadigden qualijk kan doen verftaen, 
en perftiaderen , om den felven alle fatisfadie te doen, 
en luiken fchade voor te komen en fchouwen, wij¬ 
len en ordonneren wy, dat elck Capiteyn (uyt dien hy - 
behoort altijds te weten de plaetfen en quartieren daer 
fijne foldaten leggen of logeren) fchuldig fal wefen te 
committeren en ftellen eenige officiers of foldaten van 
trouwe en confidentie, om te vifiteren en befichtigen 
de huyfen en plaetfen waer de Soldaten aldaer gelo¬ 
geert, vuur maken, ten eynde’t felve nietgefchiede, 

XXIII. Dat men in gelijke faccagementen en in¬ 
nemen van fteden, gene vrouwen, noch kinderen onder¬ 
den ouderdom van 11. jaren, fal mogen doden, noch 
die eenige kracht, gewelt of overlaft aendoen. En veel 
min vangen om te rantfoeneren in eeniger manieren, en 
den officier of foldaet die hem hier in ontgaen fal heb¬ 
ben , fal ter dood worden gedoemt, of tot fulke andere 
ftrange poene als d’exces fal verdienen. 

XXIV. Ende op dat alle peys en behoorlijke 
gehoorfaemheid foo wel te velde, als in der armade 
foude worden onderhouden, ftellen wy van nu in fta- 
te, fchorfingeoffurceance, generalijkenallegelchil- 
len, queftien, injurien, oorfaken, van openbare of 
iècrete vyandfchappen, hoedanigh die mogen wefen, 
eenfamentlijk alle beroepingen dier tot den dage van 
der publicatie van defen, fouden mogen zijn, tuflchen 
allerley foorte van volke, foo foldaten als perfonen van 
hogeren graed, den krijgh belangende, die defe Ar¬ 
mee ol onfe Hof volgen, wie die ook zijn, ende dat 
voor den tijd dat defe tegenwoordige oorloge fal duu- 
ren, en een maend daer na, binnen welken tijde, nemen 
wy t’onfwaerts alle de voorfchreven gefchillen en que- 
rellen, en bevelen dat niemand hem vermete defèn te- 
genwoordigen beftand , fchorffinge en fufpeniie van 
wapenen, te breken of violeren, op verbeurte van den 
lijve, om de rebellie die fy fullen committeren, overtre¬ 
dende ’t gene des voorfchreven is. 

XXV. Dat niemand in wat ftaet of conditie hy zy, 
eenige communicatie openbaer of heymelijk verftand 
met de vyand houde, londer onfen oorlof: en wifte ye- 
mand dat een ander fulks dede, en ’t felve ten behoor¬ 
lijken tijde niet te kennen gave, fal voor een verrader 
worden gehouden : en die tegens dit article fal hebben 
geëxcedeert, fal ter dood worden gebracht, door de 
piefen lopende. 

XXVI. Om tuffchen de Natiën peys en eendrach¬ 
tigheid te voeden en bewaren, fo verre datter in eenig 
quartier van de armee, queftie, gefchil,geruchte,fchan- 
dael, oploop of commotie opftond , de gene died’eer- 
fte oorfake daer af zijn of gegeven hebben, fal door de 
fpiefen moeten lopen, en om fuiken quaet voor te ko¬ 
men en verhoeden, laften en bevelen wy allen O ver- 
ftenofColonels, MeeftersdeCampo, en anderen Of¬ 
ficieren , fbrghvuldige toelicht te nemen, tot rufte en 
ftilligheid van hun quartieren, en befondere met de fol¬ 
daten van andere Natie : en of by ongevalle eenig mifi- 

in plaetfen daer perijkel foude mogen wefen, endat’et verftand of difpute aldaer refe, fal induiken cas, d’Of- 
vuur tot behoor lijker uren en tijde worde geblufcht of j ficier altijds favoriferen de fijde of fake van den vreem- 
uy t-gedaen , fonder dat fy uyt fuiken huyfen fullen mo- f den foldaet, den felven byftaende, in dier voegen, dat 
gen trekken , of van daer fcheyden, voor en al eer het1 hy gefond, geheel vry en onbehindert in fijn quartier 
voorfz vuur fy geweert en uyt-gedaen : en de Capiteyn wederom worde geley t en geftelt: en op dat ’t felve te 
die daer in onachtfaem fal wefen, of de foldaet daer beter worde volkomen en geëffedueere, en fal geen 
toe gecommitteert, fijn devoir niet doende, ingevalle foldaet uyt fijn quartier mogen wijken, om in een ander 
datter fchade af komt, fal fuiken Capiteyn van fijn of- te gaen eeten of fpelen,fonderlinge wefende van andere 
fitie worden gepriveert, en in andere ftrenge poene ge- Natie, dan de fijne, op pcene daer afgeftraft te worden 
doemt, en de foldaet na defe ordene hem niet gequeten 
hebbende, en niet konnende vervallen en repareren de 
fchade daer door gefchied, fal metter dood worden 
geft ra ft. 

XXII. So wanneer eenige ftadt fal wordenge- 
plundert ofgefaccageert, gemerkt dat men dikwils in 
de Kerken en gewijde plaetfen vlucht en falveert de 
goeden die van der Kerken niet zijn , of der fel ver toe- 
behoorende, fal geen foldaet mogen nemen of roven 
eenige wereltlijke goeden, in gelijke gewijde en ge¬ 
consacreerde plaetfen gevlucht, verfteken, ofgefal- 
veert, en boven dien dat fulke goeden niet fullen buy t 
of roof baer zijn : de gene die defe Ordinantie fal over¬ 
treden , fal worden geftraft, ladende en bevelende den 
eerften officier, die aen de poorte of deure van fuiken 
Kerke fal komen, behoorlijke Savegarde aldaer te 
ftellen, en na dat onfen perfoon, of den Generael, 
binnen der voorfchreven ftad fal gekomen zijn, fal 
men op en aengaende, de voorfchreven goeden en 
meublen, fuiken ordene ftellen als’t behoort: en ook 
aenfehouw nemen om te vergelden en recompenlëren 
den officier of krijghsvolke, die hem tot bewaernille 
en confervatie der voorfchreven Kerke hebben geëm- 
ployeert: en veel min fal yemand wiehy ook waer, 
geoorloft zijn eenigen perfoon daer in te dooden ofj 
cjuetfsn, op verbeurte van den lijve. 

En indien fuiken foldaet begofte, of van fuiken fchan- 
dael oorfaeck ware, fal metter dood worden gepu- 
nieert, en tot dien effefte bevelen wy allen Overften of 
Colonellen , Meefters de Campo en Capiteynen, dat fy 
niet gedogen dat eenig foldaet hem vertrekke buyten 
fijn quartier, fonder haren wete en oorlof. 

XXVII. En om de goede Vafallen van dele Pro¬ 
vinciën te bewaren en conferveren, ende voorfz ar¬ 
made te voeden en onderhouden, gebieden wy, dat 
niemand fijne paerden en bagagie laten weyden, of 
voeyerhale op de bezaeyde landen, velden of akkers, 
of die belet ftaen met graen, erweten, bonen, of dier¬ 
gelijke fpecien. En als den nood fulks vereyfcht, fal- 
men behoorlijke ordene ftellen, op dat de peerden en 
bagagie van de armade mogen gevoed en onderhouden 
worden, ter minfter quetle en lchade van den lande, 1b 
het eenigfins doenlijk fal wefen. Delgelijks fal geen fol¬ 
daet mogen trekken, rijden of palieren over landen die 
gebouwtenbezaeytzijn, dan alleenlijk over de Heer- 
ftraet. En den foldaet die ’t felve fal overtreden, fal ge- 
kaftijt worden na de grote van de exceflè met koorde 
trekken, of ftroppe de koorde. En fal voorts meer ri- 
goreufehjk worden geprocedeert tegens d’officiersdie 
bevonden fullen worden des fchuld te hebben. 

XXVIII. Gebieden infgelijks dat men in de quar¬ 
tieren ruft en ftilligheid houde, (onderlinge by nachte, 

en 



Vervolg der Nederlatidfe Oorlogen, 
en dat geen foldaet wapenen roere , of alarm make Ton¬ 
der merkelijken nood,den vyand fiende of gewaer wor¬ 
dende. En als ’t felve gefchiéd, fat elk gehouden we- 
fen hem te vertrekken, en met fijne wapenen onder fijn 
vaendel te vinden, om aldaer te verwachten ’t gene des 
men hem fal bevelen. En degenedietraegoflankfaem 
fal wefen hem terftond te fchikken en voegen by of on¬ 
der fijn vaendel, blyvende in fijn logement of hutte, 
fonder wettige en fierke oorfake, fal met der dood wor¬ 
den geftraft. 

XXIX. Verklaren voorts meer,dat den foldaet ge- 
houwt en in garnifoen wefende, fijne wettige getroude 
huysvrouwe by hem fal mogen hebben, fonder in fijn 
logement een concubine of fufpeéte vrouwe te mogen 
houden : En de vrouws-perfonen die haer tot boelfchap 
ofconcubinaetfchapbegeven, fullengedevalifeert, en 
openbaerlijk gegeefl'elt worden : defgelijksden foldaet, 
die een ander vrouw dan fijn eygene onderhoud, fal 
worden gekaftijt, en inhabil blijven om tot eenigen 
krijgs-laft gevordert te worden. En om op defe fonde 
remedie te ftellen, bevelen wy den Capiteynen en an¬ 
dere perfonen van de armée, die daer of eenige weten- 
fchap hebben, ’t felve der geeftelijker en wereldlijke ju- 
ftitien aen te geven, ten eynde dat fy de culpable ken¬ 
nende, daer in verfien na behoren. 

XXX. Wefende ’t krijgs-volkineeniglogement, 
fal men aldaer maer di-ie gemeyne vrouwen toelaten 
voor elke Compagnie, dewelke fullen worden gevifi- 
teert en geëxamineert, fo op den middel die fy hebben 
om te leven, en of fy fchandaleus of quereleus zijn, als 
op haer gelbndheid en difpofitie des lichaems. En vol¬ 
gende ’t gene dat deftialven bevonden fal wefen, fal men 
daer af der juftitie rapport doen, om daer in gereme- 
dieert te worden. En als de voorfz armée te velde is, 
fal men niet gedogen, dat elke Compagnie hebbe meer 
dan twee gemeyne vrouwen, en alfo onder 't dekfel van 
maerten, wafferfchen, en andere diergelijke fiavelijke 
werken doende, men placht in te brengen eenige vrou¬ 
wen, anders niet dienende dan tot fchandael, en om 
God te vertoornen, gebieden en bevelen wy daerom, 
dat onder ’t felve dekfel of koleur niemand eenige vrou- 

3°-) wen ontfange of toelate, om te velde te gaen of vol¬ 
gen, ten ware dat fy dienden eenigen perfoon wel be¬ 
kent,en boven dien ware van goeden ouderdom en buy- 
ten alle fuipitie, om te fchouwen’t quaet exempel dat 
fodanige perfonen geven, en fonderlinge verbieden wy, 
als darmee te velde trekt, gene gehoude vrouwe haren 
man volge, maer blijve of hem verwachte, ’t zy op de 
frontieren, in fijn logement, of in eenige ander bequa- 
me plaetfe. 

XXXI. Ontbieden en bevelen dat alle de gene die 
in geen befoldinge fullen zijn, of eenig vaendel, ftan- 
daert of’t Hof fullen volgen, of eenigen Heere, Edel¬ 
man , of anderen Officier, bekent zijnde, dienen, en 
eyndelijken alle de gene die van ’t lichaem van de Ar¬ 
mee niet fullen wefen, uyt defelve Armée hen ver¬ 
trekken binnen dry dagen na de publicatie van defen, 
op pene voor vagabonden gehouden, en als fulke ge - 
devalizeert te worden. En fo wie vanfulkeen dierge¬ 
lijke perfonen weet of kondfehap heeft , fal defelve 
mogen aentaften, en leveren aen die van de juftitie, 
om geftraft te worden : den welken, en generalijken 
allen Officieren wy ontbieden neerftelijken en forgvul- 
dighjken hen te informeren, waer op fulke vagabon¬ 
den leven, en tot wat eynde fy aldaer zijn gekomen, 
om gepunieert, en uyt der Armée gejaegt te worden. 

XXXII. Bevelen ook dat zijnde d’armée te velde, 
deOverfteofColonellen, Meeftersde Campo, Capi¬ 
teynen en andere Officieren, fullen om geenderhande 
oorfake, eenigen foldaet oorlof mogen geven, om van 
fijn vaendel hem te mogen abfenteren of vertrekken, en 
hebbende daer toe wettige redenen, referveren wy des- 
halven t’onswaerts, in dien gevalle de kennifie, ofden 
genen die over defelve armée fal gebod hebben, en nie- 
manden anders. En den foldaet daer tegen doende, en 
hem vertrekkende of abfenterende van fijn vaendel fon¬ 
der oorlof, fal met der dood worden «eftraft : en die 
hem fal vervorderen boven fijne macht fuiken oorlof te 
geven, fal van fijnen lart worden gepriveert, ftellende 
en noemende fpecialijken voor competente Rechters, 
en executeurs van dit artijkul en bevel, alle jufticieren 
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en Rechteren van der plaetfe daer fulke verlopen folda- 
ten fonder oorlof vertrokken, hen fullen vinden, of 
pafferen ; ten eynde zy die vangen, wederom fenden en 
ftellen in handen van den Auditeur Generael der voorfz 
armée, om daer af exemplaren ftraf gedaen te worden: 
en van de koften die fy in ’t weder fenden van fulke ver¬ 
lopen en afgeweken foldaten fullen doen , fal men hem 
rembourferen, en hun dienften bekennen. En in gevalle 
de foldaet om’tgevankenis t’ontgaen,refifteerde,en hem 
weerde, en alfo by de gene die hem fouden willen van¬ 
gen , worde gedood, en verftaen wy niet, dat fy ter fa¬ 
ken van fuiken dood-ftag eenigfins ftrafbaer fullen we¬ 
fen : met meerder redene willen wy niet dat eenig Ca- 
piteyn of Officier uyt der armée hem abfenteren of ver¬ 
trekken , fonder gelijken oorlof, op pene als boven. 

XXXIII. Gebieden infgelijks dat als d’armée 
trekt, geen foldaet van fijn vaendel wijken, of hem en 
verfteke, voor dat defelve armée te neder is, ter plaetfen 
daer die fal logeren.En den genen die bevonden word al¬ 
fo van fijn vaendel geweken ofverfteken te zijn, fal men 
devalizeren, in diervoegen dat geen foldaet fal mogen 
voorlopen, of achter blijven, maer fijn vaendel voet 
voor voet volgen, uytgenomen de fouriers van de Com¬ 
pagnie, dewelke by ordene van hunnen Capiteyn lullen 
mogen voortrekkemom de logementen te beftellen. 

XXXIV. Verbieden allen Capiteynen, dat fy huri 
foldaten, om geenderley particuliere oorfake die’er fou¬ 
den mogen voorvallen, nieuwers fenden , ’t fy met of 
fonder het vaendel of ftandaert, fonder wel gewapent 
te zijn van alle ftukken en wapenen daer mede fy ordi- 
naerhjk dienen. En d’Officier hier in diffimulerende, fal 
gekaftijt worden. Gelijk ook fal den foldaet uyttrek- 
kende, fonder gewapent en ongcruft te zijn , fo hy ver¬ 
bonden is : en om daer in remedie te ftellen,bevelen wy, 
dat elk Capiteyn in fijn Compagnie, of de Sargeanten 
Majors in hun Regimenten ofTercios, en andere Offi¬ 
ciers neerftelijk vifiteren de mufquetten en buften van 
hun Compagnien of Regimenten, om te fien of die zijn 
van behoorlijke charge, mate, ftofte en deugt : en be¬ 
vindende daer in gebrek, fullen de foldaten andere doen 
kopen, op pene dat hun plaetfe ter eerfter monfteringe 
niet fal worden goed gedaen. 

XXXV. En om de vy vandiers en zoetelaers beter 
te traéteren, en aen te halen, en op dat de armée des te 
meer van allerley foorte van viétualie worde verfien en 
gedient, ordineren wy, dat geen foldaet van wat con¬ 
ditie hy waer, op den weg uyt trekke, om aldaer van 
hem provifie te gaen kopen, noch onder fuiken dekfel 
de voorfz vivandiers of zoetelaers bedwinge of over¬ 
vallen hem te verkopen, al waer ’t ook dat hy daer voor 
de rechte waerde begeerde te betalen : Maer late defel¬ 
ve vryelijk gaen in de quartieren en plaetfen daer toe in 
de armée verordent, aldaer hen waren fullen worden 
gewaerdeert, en op behoorlijken prijs geftelt, op pene 
dat den foldaet daer in geëxedeert hebbende, ter felver 
plaetfen drie koorde trekken, of ftroppe de koorde ful¬ 
len worden gegeven. En is’t een Officier die ’t felve de- 
de, fal van fijnen laft worden gepriveert. En met fterke 
redene fal niemand geooiioft zijn den voorfz vivandiers 
of zoetelaers yet te ontdragen, of ftelen , op verbeurte 
van den lijve. 

XXXVI. En om te fchouwen de grote inconve- 
nienten die ’er foude mogen opri jlen, verbieden wy dat 
geen foldaet, van wat qualitqyt of conditie hy ware, 
zijnde te velde, of in garnifoen uyt en trekke, om op het 
land van den vyand te lopen buy ten of roven,fonder ou¬ 
dere van den Overften, op pene dat den overtreder fal 
verliefen al ’t gene dat hy gerooft of genomen fal heb¬ 
ben , en boven dien met der dood worden geftraft. 

XXXVII. En of ’t gebeurde dat het brood en de 
viólualien van de munitiën in de quartieren fomtijden 
fpade of lankfaem aenquamen , verbieden wy infgelijks 
dat geen Officier of foldaet, alwaer hy verfien van orde- 
re van ’t gene hy foude moeten hebben, hem vervorde- 
re ’t felve op den weg, noch ook in ’t quartier te gaen 
halen, ten fy by confente en door de hand des Commii- 
faris van der uytdelinge ofdiftributie laft hebbende. En 
de gene die daer tegen lal hebben gedaen, fal met der 
dood worden geftraft. 

XXXVIII. Geen dienaer, knecht of jongen van 
foldaten, noch vrouwe van de gene die in de armée 
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toegelatcn zijn, fal mogen verlopen, of ter zijden de 
■wegen, noch uyt fijn gelit ofplaetfegaen of wijken, 
maer trekken altijds onder ’tvaendel van de veid-pro- 
vooft van fijn Regiment. 

En die van den Hove en andere perfonen,die d’armée 
fulien volgen fonder wapenen , niet verbonden zijnde 
in efquadron te trekken, fulien gaen onder ’t vaendel 
van den ProvooftGeneraefop pene van geftraft te wor¬ 
den. Welke Provooft Generael, en die van den Regi¬ 
menten, fulien niet gedogen, dat eenig foldaet tuffchen 
fuiken volk hem fal voyeren of verfteken, of by de ba¬ 
gagie blijven , op pene van haren laft gepriveert, en 
itrengelijk gekaftijt te zijn. 

XXXIX. Geen foldaet of yemant anders d’armce 
volgende, fal mogen nemen eenige goeden, of peerden 
geladen of ongeladen, wefende onder de bagagie of 
daer buyten , op pene daer van geftraft te worden, als 
van dieverije. En de gene die eenige goeden, peerden 
ot bagagie verlaten , geabandonneert,of fonder mee- 
fter lal vinden , fal gehouden zijn’tfelveaen te brengen 
den eerden Officier die hy fal ontmoeten, teneynde 
dat men ’t lelve openbaerlijk uytroepe en publicere,om 
den propi ietaris gereftitueert te worden, betalende 
niet te min aen lufken aenbrengerf foldaet wefende) het 
gene dat redelijk fal zijn, om de moey te die hy daerom 
ial hebben gehad. 

X L. Als den leger fal logeren neffens eenige fruyt- 
hoven , bogaerden, dreven , ofandereboskensofplan- 
tagie, huyïén, fchuren of edifitien, geen foldaet of an¬ 
dere d’armée volgende, en vervordere hem eenig hout 
at te houwen, verbranden, noch fulke huylingen, ho¬ 
ven , bogaerden ofplantagie te befchadigen of verarge- 
ren, op pene flrengelijken geftraft te worden tot der 
dood toe, na den eyfch vandefeyte. En fo verre dat 
tot confervatie van der armee, of om andere confide- 
ratien , nodelijk ware defe ordre niet t’achtervolgen, 
fulien wy in fuiken gevalle daer in doen verfien na be¬ 
horen. 

X LI. Om goede refpeden, en op dat de foldaten. 
en de gene die onfen pcrlbon volgen, des te beter be¬ 
kent , en d’een van d’ander onderfcheyden fouden mo¬ 
gen zijn, gebieden wy dat elk foldaet te voet of te peer- 
de drage ’t rood veld-teken boven op fijn wapenen of 
kafak. En de gene die geen rood veld-teken fal hebben, 
fal een rood ki uys in ’t openbaer dragen. En die fonder 
dit teken fal wefen, fal voor vyand worden gehouden 
en getradeert. 

X L11. Als door Godes gunfte en genade eenige 
fteden, kaftelen of andere plaetfen hen fulien opgeven, 
’t zy by compofitie, tradaet ofdoor nood, den welken, 
en den perfonen daer in zijnde, wy geaccordeert fulien 
hebben ’t gene dat wy bevonden fulien hebben te beho¬ 
ren, fo gebieden en bevelen wy, van nu voor als dan,dat 
niemand van wat ftaet of conditie hy waer, by geweld 
daer in trekken , om te roven of eenige fchade te doen, 
fonder onfen expreflèn laft ofordere, of van den genen 
die over de voorfz armee bevel fal hebben,op verbeurte 
van den lijve. En de traétatenenappoin&ementendie 
men met de perfonen van de plaetfen allo opgegeven 
fal maken, fulien ftant grijpen en onderhouden worden, 
metobfervatiedie men ons voort fchuldig is. En parti¬ 
culierlijk fal den genen die hen opgegeven hebben , ge¬ 
nen overlaft aengedaen , noch eenig misftaende woord 
gefeyd worden , op pene dat den overtreder ftrengelijk 
fal worden gekaft] jt.En fo verre fuiken exces worde ge- 
committeert by de foldaten geordonneert, om den op- 
gegevenen te dienen voor Convoy, efcolte of wacht, 
lullen defelve foldaten in fuiken gevalle met der dood 
worden geftraft. 

X L111. Allo wy by de barmhertigheid Gods , en 
om de rechtveerdige fake van defe oorlogen verfchey- 
den viftorien verhopen, gebieden wy dat geen Officier, 
foldaet of andere perfoon hem begeve, of vervordere 
te roven, nochtegaenindehuyfen, tenten of quartie- 
ren van den vyand, maer verwachten, tot dat fyalle 
daer in lullen zijn , en in elquadron geftelt : welke or- 
dere_fal worden onderhouden , ter tijd toe de plaetfen 
ganfchel ijken gewonnen, of den llag verfekert fal zijn, 
daer in de vyand altijts moet vervolgt worden, fonder 
op den roof te leer gretig en haeftig te zijn, ter tijd toe 
dat het teken van vertrek, of retraiél gedaen fal wefen, 

op pene dat de gene die daer tegens fal doen, met dér 
dood fal worden geftraft. 

XLIV. En of’t gebeurde dat in de fteden, kaftelen of 
quartieren van den vyand die men gewonnen fal heb¬ 
ben, worde gevonden eenige provifie van vleefch ofan- 
dere foorte van vidualie, fal men defel ve of andere die 
anderlins fal hebben genomen in de tochten of excur- 
fien, by ordere van den Overften gedaen, niet mogen in 
alles of in dele buyten ’t leger voeren of dragen, maer 
fal al t’famen aldaer worden verkocht tot gemodereer- 
den prijfe, op dat een yegelijke hem daer af mag ver¬ 
fien : en de gene die daer tegen lal hebben gedaen, fal 
verliefen ’t gene dat hy weg gedragen of gevoert heeft, 
en boven dien geftraft worden na den eyfch van de fake, 
welverftaende dat geen Officier of foldaet fal eenen an¬ 
deren mogen af nemen, ’t gene dat hy in den llag, refi- 
contre, of faccagement van fteden fal hebben gewon- (Fol. j i.) 
nen, op verbeurte van den lijve; en indien hy daer toe 
eenig recht pretendeert, fal ’t felve by wege van rechte 
mogen eyfehen. 

X L V. Gebieden en bevelen voorts meer, dat fo dik- 
wils en menig werven als eenig Capiteyn of Officier, fal 
trekken of palTeren, van d’een plaetfe in d’ander, en op 
den weg moeten logeren , drage altijd met hem, fijn 
ordere in gefchrifte , by onfé hand getekent, of van den 
Maerfchalk des Legers, of van fuiken anderen perfoon, 
die als dan daer af laft fal hebben, en met alle mogelijke 
forgvuldigheid fijn befte doen, om den rechten weg tc 
houden , fonder op een plaetfe langer te blijven dan 
eenen nacht : en daer hy fal moeten logeren, fal den 
Heer ofBailju van der plaetfe tonen, d’ordere die hy 
fal hebben , en ingevalle datter by gebrek van dien, en 
van dat fuiken Officier de voorfchreven order niethad- 
de onderhouden , eenig inconvenient aldaer gebeurde , 
’t felve fal men hem wijten; en op dat de Heere of Bail- 
juw van de plaetfe de foldaten mag logeren, en accom¬ 
moderen , lal den voorfz Capiteyn onder fijn hand hem 
geven, ’t getal van de gene die hy by hem effeétuelijk 
lal hebben, en mede brengen, ten eynde dat defelve niec 
gevoert of geconduifêert zijnde by Commiflaris, des 
niet te min worden gelogeert, in diervoegen dat ’er tuf- 
fchen den Capiteyn en dien van den lande, alle goede 
correfpondentie en verftand zy, dragende forge dat 
men by alle mogelijke wegen en manieren onderhoude 
en achtervolge, ’t gene dat by defe ordere word bevo¬ 
len , op fware penen, fo verre daer in gebrek of over- 
tredinge ware. 

XL VI. Dat gene Capitey nen, Officieren of Fou- 
riers van de Compagnien hen vervorderen de weerden 
ofgoede luyden te belaften met meerder getal van fol- . 
daten, dan aldaer effeétuelijken zijn, noch nemen meer 
bil jetten, dan fy behoeven, voor defelve foldaten » die 
aldaer aduelijk en perfonelijken onder de Compagnie 
worden bevonden, fonder den eenen weert te believen» 
gratificeren , of foulaigeren, om den andere te belaften, 
of befwaren, noch daerom eenige conventie maken, de 
huyfen rantfoeneren,oftot contributie ftellen. Enful- 
len ook van de weerden yet mogen eyfehen, hoedanig 
’t felve ware, onderhoudende in alles en alomme ’t gene 
dat by de voorgaende artijculen is geordineert, zijnde 
daer in gepreferibeert en vermaen gemaekt, hoe en in 
wat manieren de foldaten hen fulien moeten dragen, 
leven en conduiferen met hun patronen en weerden, en 
de Capiteyn, Officier, of foldaet die men fal bevinden 
defe ordere overtreden of geëxcedeert te hebben, fal 
als misdadig in’t ftuk van dieverije worden geftraft tot 
ter dood toe, na de gelegentheid en circumftantien van 
denfeyte. __ ✓ 

XL VIL Geen Capiteyn of Officier laft hebbende 
van een Compagnie, die fal trekken en gevoert worden 
van d’een plaetfe in d’andere, en fal hem van defelve 
mogen abfenteren, noch op de weg voorgaen noch 
achterblijven, ten ware by e*pi effen oorlof van den 
Overften, gefundeert op wettige redene en oorfake, 
maer fuiken Officier fal fchuldig zijn hem altijd by fijne 
foldaten te vinden en houden, om te fchouwen en belet¬ 
ten de ongeregeltheden die by gebreke van de prefen- 
tiedeshoofts, gewoonlijk zijn te volgen. En fo verre 
hy defe ordere niet onderhoud en volbrengt, fal rigo- 
rcufelijk worden gekafti jt. En is ’t dat ’er eenige onge- 
regeltheid gebeurt, ’t felve fal hem worden geweten, 

en 



i$96. Vervolg der Nederlandfe Oorlogen* 
en te lafte geley t, al of hy den waerachtigen en princi- 

alen delinquant daer af hadde geweeft, nademael dat 
y fijnen gebreke, en om dat hy ’t devoir van fijnen laft 

niet heeft voldaen, fuiken ongeregeltheid enmifdaed 
isgefchied. 

X L V11L Dat de Capiteynen, Officiers, en Fou- 
riers fullen in ft ftuk van de voorfz logementen gehou¬ 
den zijn de biljetten te geven, gelijk by de voorgaende 
articulen is geordineert, te weten dat defelve moeten 
klaer, diftinéfc en waerachtig wefen, inhoudende dat 
de foldaten zijn van hun Compagnien, verklarende daer 
mede de namen en toenamen van de gene die men lal 
moeten logeren, en ingevalle dat fy daer in ftellen ver- 
iierde en ontleende namen, of verklaren foldaten te 
wefen de gene die ft niet zijn, of anderfins defe ordere 
niet onderhouden, fullen rigoureufelijk worden geka- 
ftijt tot der dood toe, nadatftfeyt, d’onachtfaemheid 
en omiftie lal Wefen. 

X LIX. Of der eenige ongeregeltheid of klachte 
gebeurde , tufichen de luyden van den Lande en de 
voortz gelogeerde foldaten, den CapiteynofOfficier 
aldaer tegenwoordig zijnde, fal hem informeren, ten 
belten dat hem mogelijk fal wefen, op de waerheid van 
de fey te, en fal vangen den genen des lchuld hebbende, 
endaerafonderrichtenenadviferendien van den Wet 
of Juftitie aldaer, op dat fy daer in ordineren fo na reden 
behoren fal, doende alle mogelijk devoir, fonder eenig 
refpeift ofdillimulatiè, teneynde datter alle goede dil- 
cipiine mag welen, en de luyden daer mede men te 
doen fal hebben, en van de plaetfen daer men fal palie¬ 
ren, volkomen fatisfaótie worde gedaen, en goet exem¬ 
pel gegeven, en d’Officier die hun hier onwillig , llap 
of culpabel fal betonen, fal van fijnen laft worden ge- 
ftelt, rigoureufelijken en exemplaerlijken geftraft. 

L. t’Elker reyfe als eenig Capiteyn of Officier, trek¬ 
kende van d’een plaetfe in d’ander, eenige wagens of 
peerden fal behoeven, om fijn bagagie te voeren? of 
andere dingen fijne Compagnie aengaende, dat hy daer 
mede gedaen hebbende, en zijnde gedient geweeft, 
terftond defelve wagens en peerden reftitueren , en den 
meefter weder fende met goede fatisfa&ie, op pene ge- 
doemt te zijn in ’t dobbel van de waerachtige en op¬ 
rechte weerde, en prijs van de ftukken, daer mede hy 
is gedient geweeft , en daer-en-boven in de fchaden die 
defelve meefter onder eed fal affirmeren, door ft ont¬ 
houden of retencie van dien geleden te hebben. 

LI. En om te fchouwen d’ongeregeltheid die men 
heeft geilen uyt dien, dat de Capiteynen en foldaten 
hem belaften met meer bagagie en knechten dan ly be¬ 
hoeven , gebieden en accorderen wy, dat elk Capiteyn 
fal in fijne Compagnie mogen hebben 4. wagens alleen¬ 
lijk^ weten eenen voor fijnen perfoon, eenen voor fijn 
Stadhouder ofLieutenant, eenen voor den Vaendrich , 
enden vierden voor eenen Yy vandier der felver Com¬ 
pagnien : en elk licht peert zijn doubladure, en eenen 
Knecht, fonder dat hy meer bagagie fal mogen hebben, 
op verbeurte van de felveen belangende de vrouwen, 
lal onderhouden en achtervolgt worden, d’ordere by 
de voorgaende artijkulen deftialven gegeven, op de pe¬ 
nen daer in begrepen. 

LIL De Capiteynen van de Spaenfe en Italiaenfe 
voet-knechten fullen elk eenen wagen hebben, en ee- 
nen anderen voor den Vy vandier van yegelijke Com¬ 
pagnie , en twintig zadel, of ry-peerden voor elk hon- 
dert foldaten,fonder die van den Capiteyn enVaendrig, 
den welken wy bevelen, datfy hieringebruyken, de 
meefte moderatie die hen mogelijk fal wefen, om de 
grote inconvenienten die men contrarie doende, heeft 
hen gebeuren: en ingevalle defe ordre niet word onder¬ 
houden , fullen de voorfz bagagie en peerden verbeurt 
Wefen, en de overtreders gekaftijt, fo ft behoort; en 
aengaende de vrouwen, Tullen defelve onderhouden 
d’ordere boven verklaert. 

LI II. GeenOverfteofColonel, Meefter del Cam- 
po, Gouverneur noch Capiteyn fal hem van fijn Regi¬ 
ment , Tercio, of Compagnie mogen abfenteren, fon¬ 
der onfen expreflen oorlof en confent, of van den genen 
die over den Leger fal laft of gebod hebben, op pene 
vanhunftatengepriveert te worden, en van anderen 
fwaerderen na den eyfch van der faken. 

LIV. Bevelen vgorts dat de Capiteynen van het 

peerde-volk fullen forgvuldig wefen, om onder hun 
Compagnien het oude gebruyk, ofufancie van het geld 
te onderhouden, op dat de foldaten , die hun peerden 
hebben verloren, des te gevoeglijker hen mogen we¬ 
derom opruften : en dunkt ft den Capiteyn goet, fullen 
tot dien effedle eenige portie of deel van de gagien of 
befoldinge der felver foldaten, mogen inhouden. 

LV. De Capiteynen van ft peerde-volk fullen forg¬ 
vuldig wefen > dat hun foldaet wel gewapent, opgeruft 
en gemonteert zijn, defgelijks fullen daer voren ook 
forge dragen de Capiteynen van’t voet-volk vibrerende 
hun fpiecien, bullen en mufquetten, ofdie zijn Luiks als 
ft behooit,haren dienft en ft feyt van oorloge vereyfcht. 
Allen den voorfz Officiers en andere, hoedanig die mo¬ 
gen wefen, fullen alle devoir en neerftigheid doen, oni 
hun volk wederom te ftellen, enaltijdstehoucknin 
ft poincft van perfedtie, als men behoort te begeren , 
ten eynde men daer van fuiken, en fo goede dienfien 
en efiedten mag hebben en genieten , als men preten¬ 
deert. 

L V I. En om dat in d’oorloge ft gebruyk van muf 
quettiers feer bequaem en oorbaer is, bevelen wy alle 
Capiteynen en Officieren, dat fy ft getal vandemuf- 
quettiers, en fuiken als men hen betaelt, altijds vol hou¬ 
den , en dat fy defe plaetfen verben van perfonen die fe 
bedienen. En de Capiteyn die daer in gebrekelijk fal 
bevonden worden, en de plaetfen gegeven te hebben 
aen yemand defelve niet bedienende , fal van fijne 
Compagnie worden gepriveert. En dede hyfulks om 
den Konink van de voorfz plaetfe te frauderen, tot fijn 
eygen bate, fal men onderhouden ft gene dat geordi¬ 
neert is geweeft, aengaende de gene die fijn Majeftey t 
de plaetfen van andere ftelen, en executeren de pene 
daer toe geftelt, om de grote mifdaed die men in gelij¬ 
ke dieveryen committeert. 

L VI L En allo om eenige refpetften en menfchelijke 
confideratien tot achterdeel van goede ordere in den 
krijgs-handel de Capiteynen zijn gewoon Vaendrigs te 
houden van kleynen dienft en experientie , en ook fom- 
tijden om defelve refpeden de vaendelen hen nemen ; 
fo bevelen wy dat voortaen geen vaendel aen eenigen 
foldaet worde gegeven,die te voren geen fes jaren heeft 
gedient, en is aengefchreven geweeft , by wete en ap¬ 
probatie van de Meefter de Catlipo, Gouverneur van 
het Tercio, Regiment; of van de Stad en Garnifoenen. 
En na dien ft felve vaendel hem is gegeven, fal hem niet 
genomen mogen worden, fonder wettige redenen ge- 
verificeert en geapprobeert van denOverften over de 
Compagnie gebiedende. 

LY III. Wy ordineren infgelijks, dat men in de 
monfterirgen goede en forgvuldige toelicht neme, met 
de getrouwigheid en fincepteyt als in defelve monfte- 
ringe en bewijs van de plaetfen behoort, ten eynde dat- 
men egeen plaetfe van foldaet en pa fiere van den genen 
die daer met efte&uelijken , en met der daed is, op pene 
dat alle bedrog, ft welk daer in fal worden gecommit- 
teert, by yemanden van de genen ciie’er over ftaen , en 
ben daer in employeren, fal rigoreufelijken met der 
dood worden geftraft, als om gequaliftceerde dieverije 
in materije van fo groten achterdeel. En in ft by fonder 
allen Capiteynen en Officiers die in de voorfz monfte- 
ringen hen vinden fullen voor en neffens hünCompa¬ 
gnie hen prefenteren, om den Commifiaris te allifteren, 
op dat hy fijn Officie doe, met fulke vryigheid en trou¬ 
we als ft behoort : en dat niemand fo ftout zy, hem 
fijn refpeét te doen verliefen of krenken. En ingevalle 
yemand hem vervordert fulks te doen, dat men hem 
op ftaende voet vangen , om daer van exemplaerlijken 
geftraft te worden. Willende dat men van gelijken ftuk¬ 
ken ons onderrichte, op dat den ftrat niet worde eenig- 
fms belet ofgediffimuleert. 

LIX. Dat geen foldaet, noch yemand anders van 
wat qualitey tof conditie hy ware, hem en vervorderd 
te ontkenen, of kenen wapenen of peerden, aen eeni¬ 
gen foldaet, om plaetfe te palieren, en in de monfterin- 
ge hem te vinden ; maer dat elk daer kome en hem pre- 
ïentere met fijn eygen wapenen, en niet met eens an¬ 
ders.En den genen die hier in culpabel word bevonden, 
fal men houden voor fauteur en meck-plichtig van die¬ 
verije. En die eenige wapenen of peerden ten voor¬ 
schreven efte&e fal ontfangen, fal als delinquant, en 
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fijne Majefteyt gedefraüdeert hebbende, wordenge- 
kaftijt, en over fulks fal men tegen hen procederen, 
om die dieverije die hy in fulker manieren heeft ge- 
daen. 

L X. En aengefien dat de oprechte difcipline in den 
krijgs-handel, en om defelve wederom in ftate te ftel- 
len, is eeniglijken gelegen in den wille en goede forge 

(Fol.ji.) van de Capiteynen, dewelke ordinaerlijken hen vin¬ 
den en tra&eren met hun foldaten, fo laet men alle 
Capiteynen weten, dat in de erkentenifien , recom- 
peofe en merceden, die fy voer ioon van hun dienften 
mogen hopen en verwachten, fonderlinge opficht fal 
worden genomen, hoe dat fy in :t regeren van hun fol¬ 
daten hen hebben gedragen, en op de ongeregeltheden 
die’er zijn gebeurt : en de goede of quadecorrefpon- 
dentie die iy met de natuurlijke Onderfaten, en van 
den Lande van herwaerts-over hebben gehouden, om 
daer af gegratificeert of gekafhjt te worden, naden 
eyfch van de fake ,• verhoeken en vermanen hen daer- 
om, dat fy met alle mogeiijkewakkerheid, neerfte- 
lijken arbeyden, om de voorfz artijkulen, fo veel als 
in hen is , ter executien, en in pradtijke te ftellen, en 
rijpelijk te confidereren, dat is d’uyterfte voornemen 
daer af dependeert de approbatie of reprobatie van 
hunne dienften. En op dat fy mogen weten ’t gene dat 
allen en een yegelijken van hen by defe onfe ordi¬ 
nantie is bevolen , en onder ’t dexel van onweten- 
fchap of onachtfaemheid hen daer af niet fouden 
kunnen ontfchuldigen, fo fullen fy forge dragen, co- 
pye van die te krijgen, en by hen te houden, om 
hen daer na te voegen en reguleren , mitfgaders om 
volgende dien hun foldaten te inftrueren, richten, re¬ 
formeren en corrigeren, fonder harde, bittere, fpij- 
tige of injurieufe woorden, of ook eenige rauwigheid 
of iftraffigheid van handen, fo veel als ’t doenlijk wefen 
fal, tegen hen te gebruyken, aengefien datter andere 
middelen veel foeter en bequamer zijn om te komen tot 
"t gene dat men pretendeert. 

L XI. En ten eynde dat defe onfe ordinantie en ar- 
tijkulen pun&uelijk en onverbrekelijk worden onder¬ 
houden , en tot kennifle komen van alle Generaels van 
peerde-volk, Artillerije, Overfte of Colonellen, Mee' 
fters de Campo, Gouverneurs, Hoofden van de ho¬ 
pen , Capiteynen, Officieren , Entretenuz en folda¬ 
ten , eenfamentlijk van alle perfonen die den krijg vol¬ 

gen , van wat qualiteyt, conditie, preëminentie of 
natie die zijn. Ontbieden en bevelen wy dat defelve 
Ordinantiën en Artijkulen worden gepubliceert by 
maniere vanprovifie, als openbaer gebod, eninfor- 
meautentijkegelevertdenLicentiaet, Don Ferdina-n- 
doCarillovan den Raedtijnder Majefteyt, en fuper- 
intendent van alle des krijgs-jufticien in den Lande van 
herwaert-over, om dat hy die foude doen onderhou¬ 
den en executeren in ’t geheel en in deel, mitfgaders 
om daer af copyen te leveren den Auditeur Generael, 
Auditeurs van het Tercio, regimenten en garnifoenen, 
en inlgelijks den Prevooft Generael, en anderen Offi¬ 
cieren, voorts meer aen allen den genen dien’t beho¬ 
ren fal, ten;eynde dat allen Juftitien van defteden hen 
laten weten ’t gene datter fal na volgen, en dat hy ons 
daer op confultere, op dat wy vorder daer in mogen 
verfien en ordineren ’t gene dat bevonden fal worden te 
behoren, ten effe&e en reele executie van al ’t gene bo¬ 
ven is verhaelt. 

Gegeven in de ftad van St. Omer, den 17. dag van 
Mey 1596. Getekent ^Albert Cardinael : en onder 
ftond gefchreven,Ter Ordinantiën van fijne Hoogheid. 
En getekenq, F. h VaJJeur. 

vDen 26, toefimöe üecmtë-bag binnen %tp? «* 
ben/ toatf aibacc een intree en bergabednge ban toed£K”S’an 
hameren ban fócthorphe ban $?oüanb/ op ben regel beeirjoi» 
uptgegeben hp be hamer ban iftertjorica bec Witte ijm&re 
Acoleyenalbaer/ Daer liefde is’t fundament, bOOJ? 
gcjïclt/ en aen alle l^ollanbfc hameren gefonöenbpbtnmn 
fchcre haerte / tegen# pet uptgaen ban be# feifss (tab# nepöeru 
<0afthup# lotenje/ met fulh een meningc en hope/ 
bat op be laetftebagen ban ’t uptgaen berfelberlote^ 
rijen/ noeft fo beet gelb# foubemogenhJO?bentnge* 
leib/ baer ntebe ben armen mochten toerbengehoD 
pen/ bjelh mibbel ooh ben armen methiepntgpjo* 
frjten heeft tngelnotfit. <©e boojgeftelbe regel toa# 
befe getoeeft/ baer op fehere p?öfen boo? ben befl- 
boenberggefielt3ün. 

Foor een beveynfde pays een rechte krijg teprijfen ü. 

De kamer van Vlaerdingen, voerende in haer Blalben 
den Aekeren-boom, en hebbende voor hun devijs„ 
Jdenfiet Liefde, verkreeg alhier den hoogften prijs van 
fes tinnen ftopen, met dit navolgende Rerereym 

Sefetcptt 
öaet mede 
ibie ban 
30lattDln» 
een ben 
DooBfïen 
pjijsi totn» 
«en bin» 
nen %ep* 
ben ban be 
Segel bp 
be ïLepbfe 
fHEttjocrJft- 
Stamec op» 
sefielt. 

VLAERDINGEN* GY Chriftelijke Ridders, ó gy vrome Campioenen, 
Houd u koen en manlijk, in dit periculeufe pleyn : 
Geeft uwen vyand geen plaets, noch wilt hem niet verfoenen, 

Maer wederftaet hem kloekelijk, met Chrifto, uwen Capiteyn : 
Vreeft niet al heeft u weder-parthy veel affiftentien groot en kleyn : 
Doet aen al ’t wapenen, en fterkt u, na Gods behagen, 
Want gy en hebt niet te ftrijden tegen vleyfch en bloed alleyn : 
Maer tegen de geweldigen der wereld t’uwen dagen : 
Tegen Geeftelijke boosheden in der lucht, hoort ’t gewagen, 
Met de duyfternis defer eeuwen, dus wakker in ’t gebed : 
Weeft nuchter en vooriichtig, tegen de liftige aenflagen : 
Dat gy in den quaden dag blijft ftaen, en verwint onbefmet 
Den liftigen fatan, die u loekt te lokken in fijn net 
Met geveynft famblant, gelooft niet die vol valfe advijfen,, is, 
Als een briefende Leeu, hy heymelijk op fijn tanden wet: 
Weeft u Heer getrou, en denkt, als d’aenvechting in’t rijfen „ is. 
Foor een beveynfde pays, een rechte brijg te prijfen,, is. 

Staet vaft en wilt u lendenen met wacrheid t’omgorden fpoeyen, 
Ende uwe borft met alle rechtvaerdigheid bedekt : 
U voeten wilt met vaerdigheid des Évangelijs fchoeyen 
En ook des vreeds : maer noch boven al (fo uwen Hecre fprekt) 
Neemt aen den Schilt des Gdoofs, waer mede gy moogt perfe<ft 
Alle de vierige pijlen des boofen bluflehen en keeren : 
Defgelijks, ook den Helm der taligheid vaft op u hooft trekt. 
Met het fcherp-fnijdende fivxert des Geefls, ’t welk is ’t woord des Heeren “ 
Wilt u altijd tegen ’s vyands aenloop dapperlijk weeren 
Met aller biddinge, en geeftelijk fmeken onbevreeft. 

Wa- 
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Wakende met alle gedurigheid, en vierig begeren, 
Als Paulus feid : Broeders, ik acht mijn felven in dit foreeft 
Niet als dat ik volmaekt ben, of hebb’ verkregen meeft 
Den gefetten prijs, maer ik jaegJ daer na verjolijfen,, is, 
Of ik ft mochte grijpen, daer toe ik begrepen ben, na den geeft 
Wederftaende de wereld, wiens vriendfehap God een afgrijlen,, is. 
Voor een beveynfde pays een rechte krijg te prijfen „ is. 

Doen gy noch knechten der fonden waert, alfo Paulus meynde, 
Doen waert gy vry van de gerechtigheid: maer wat vruchten dan, 
Hadd’ gy ? dies gy ft u nu fchaemt, want de dood is fuik haer eynde, 
6 Wanneer zijn voorgacnde leven dan een gelovig krijgs-man 
Alfo overdenkt, dat hy hem fulks fchaemt, fo fullen voortan 
De voorleden fonden het wapen zijn, waerdoor hy (ongelogen) 
De tegenwoordige aenvechtinge des boosheids dooden kan. 
Gelijk den ftrijtbaren David, in den Geeft opgetogen, 
Den Reus Goliat met fijn felfs fwaert, ft hooft heeft afgeflogen : 
So moeten ook alf dieft wefen Chrifti (in Geeft en waerheid 
Gelovig) hebben aengenomen, haer tot recht krijgen vogen, 
Tegen al dat den aert Chrifti hier hindert of tegen leid, 
Strijen voor ft pant haerft erf-goets (datsft wefen Chrifti en den Geeft gefcid 
Eerft ontfangen) die dat gaern in ft leven (fo ft woords uytwijfen „ is) 
Ongedoot bewaren, tot Geeftelijke opwaflïng ontfpreyt 
Het aenfoeken der bofer luften, de fuik een yfen „ is, 
Voor een beveynfdefays een rechte krijg te prijfen„ is. 

PR I N C E. 

Met bedriegelijke pays, foekt den duyvel veel pra&ijken 
ft Welk doen hy Jefum onfen Heere temteerde met fijnen ftrijt, 
Dat hy hem ten laetften toonde alft werelds Koninkrijken, 
Seggende : al dees dingen fal ik u geven fubijt, 
Ift dat gy neder valt mijn aenbid, engehoorfaem zijt : 
Ons Prinflijken Hooftman verwan hem met ft fwaert fijns naonds geprefen. 
Dus liftig hy hem felfs, met beloften prefertteert, door nijt, 
"Wee hem, wie ft gelooft, fal beveynfdelijk bedrogen wefen. 
En gelijk den Vader fchalk is, zijn ook fijn kinderen in defen : 
Te weten valfche Leeraers en Antechriflen, die haer fijn 
Konnen veranderen als Engelen des Lichts, fo wy lefen : 
Soekende dc gelovigen af te leyden, door valfche fchijn: 
"Wel hem die volftandig ftryen, met Chrifto verwinnende zijn , 
Komende in ft beloofde Land, daer volheid van fpijfen,, is, 
Staende met fofue, alle tegen-parthy in ft doods pijn 
Sonde*: met haer te payfen, wiens aert boos om veraccyfcn „ is, 
Voor een genejnfdc pays een rechte krijg te prijfen,, is. 

Aenfiet Liefd’, Houd maet in daed. 

Die twede prijs van’t Refèreyn of Regel, werde toegewelen die van Rot- t 

terdam, voerende in haer Blafoen blau Acoleykens, en hebbende tot hun devijs: 

A/et Minnen verfaemt. 

^tt USefrapn öp öe ftaimt ban ïlottetöam/ bact fp ben tbjeeben (btec tinne 
(lopen) meöc toonnen / toaö lupöenöe alöusf: 

ROTTERDAM. MEn fiet de Gemeente in vreugt en melodije „ leven 
Daer dePrincen deugdelijk befchermcn haer Valfalen : 
Maer als haer de Vorften tot tyrannije,, geven 

So moeten d’Onderdanen voor haer envije beven, 
En gemeenlijk d^onnofelen ft gelach betalen : 
Maer gelukkig zijn de Landen, na Schrifts verhalen 
Daer men gerechtigheid en vrede fiet domineren, 
Verwerpend t valfch fpreek-woord daer menig in dwalen. 
Maer wee de geveynfde, die alfo fimuleren , 
Aenbiedende valfchen pays, dien fy deuchtfchijnlijk verderen 
Den genen die fy met geweld niet konnen verheeren : 
Gelijk den Leeu (die hem krank vcynfende) ontboot alle Dieren, 
Dit s den aert eens Tyrans, die in alle manieren 

Na 
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Ha forts geveynsheid toogt, ft welk noch meerder afgrijfen „is» 

'Want fy verblind de voordacht, daerom feg ik goedertieren 

Voor een beveynfde pays, een rechte krijg te prijfen „ is. 

Een krijg die men voert, na Gods ordinantie,, recht 

In detentie van Religie, Land en Onderfirten 

Is verre te prijfen boven een aiiantie,, flecht 

Geveynfdelijk gemaekt : want die met de Lancie,, recht 

Verwacht altoos Vidorie, tot fijner baten : 

Macr die hem laet flatterende geveynfdelijk bepraten 

Van fijn tyrannigen vyand, door dftengeboden vrede 

Heeft niet beters te verwachten, dan als arm en verlaten 

Getradcert te werden, en fijn nakomelingen mede : 

Gelijk Antiochi Hooft-man binnen Jerufalem dede 

Door een beveynfde pays, die d’arme Joden eerft fmaekte foet, 

Maer gekomen zijnde met fijn Hcyr-kracht binnen der Stede 

Hceftfc overvallen, geplondert, en geftelt in vyer en bloet : 

Binnen Silo Antiochus (felfs) meynedig fulks doet 

Tegen den gemaekten Vrede, fo klaer te bewijfen,, is, 

Daerom feg ik (overtuygt zijnde in mijn gemoed) 

Voor een geveynfde pays, een rechte krijg te prijfen „ is. 

Van Tryphonis geveynftheid vind men befchreven,, klaer 

Hoe bedriegelijk hy met Jonathans maekte een accoort. 

Zophirus geveynftheid bracht Babylon in fneven „ fwaer : 

Deidamia Pirri dochter, is ook gebleven „ daer 

In Diana Tempel (tegens verbond) van Milone vermoort, 

Agatocles heeft tegens den eed (een Princelijk woord) 

Sijn gevangen vyanden gedoot, haer fpottelijk begapende, 

Clamenes van Spart en heeft d’Arginos in ft bloet verfmoort, 

Die (betrouwende op ft beftant) vaft waren flapendc. 

Hanibal die van Nucerina geveynfdelijk betrapende, 

Bedriegelijk lokkende buytcn haer vafte muuren. 

Servius Galba die van Lufitanien ontwapende 

Tot negen duyfent twee, die hy geveynfdelijk in korter uuren 

Ecnige verkocht, maer meeft al de doot dede befuren; 

Dit al geveynfden pays wracht, waer voor feer te yfen„ is, 

Daerom feg ik noch, omftLands vyand te verduuren 

Voor een geveynfde pays een rechte krijg te prijfen,, is. 

P R I N C E. 
< / 

Na dat de Trojanen door veel Princclijke daden „ kloek 

De Grieken menig Jaer ftoutmoedig hadden afgeflagen, 

So zijnfe ten laetften door geveynftheid verraden,, ook. 

Innemende ft houten paert, waer in tftraerder fchaden,, dook 

Meeft der Grieken macht, die verborgen daer in lagen. 

Duyfent diergelijke exempelen mocht men hier voort dragen, * 

Van al die door beveynfde pays zijn bedrogen : 

Macr komende tot bewijs van onfe dagen, 

So neemt de fchrikkelijke Parijfche moort voor oogen, 

Die men fonder refped van Maegfchap, of Adel fag betogen 

Acn de arme Hugenoten aen allen flijdcn. 

Den handel des Nederlands wilt hier ook by vogen, 

"Waer door men ons meeft anders foekt te brengen in ft lijden 

Dan door eenen beveynfde pays, daer wy liever voor ftrijden : 

Hoewel minlijk verfaemt te zijn ons meefte verjolijfen,, is, 

Maer Paus decreet doet mijn feggen t’allen tijden , 

Voor een geveynfde pays een rechte krijg te prijfen„ is. 

öcïtie p$gban ben Regel/ tefcnbc thjce tinnen flopett / fttegen öc kamer ban ’e ^abenftage/ boerenöc 
«n haer23iafoenöe Jjoren-öloenv en toefenhe Ijnn öetajö: Met geneuchten. ^aer Referepnlu?öeal$bolgt 

’s G R AV E N - H AG E. M Enig onverdacht menfeh roept pays, meent dan te verbiycn „ fnel: 

Maer wie eenigfins overdenkt de tyrannyen „ fel 

Die de Spangiaerts in Indien en hier hebben bedreven, 

Sal liever recht oorlog kiefen, orn hem te bevryen,, wel. 

Dan door geveynfden pays verliefcn goet en leven. 

Merkt wat een Bifl'chop van de Spangiaerts heeft gefchreven, 

i loc 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen, 
Hoe fy d’Indiaenfche heerlijke rijken hebben verhoort, 
Som groter dan tientmelSpangien, alleen om gout te geven, 
So veel-mael hondertduyfend zielen tyranniglijk vermoort: 
Bcfiet dacr d’aengeboden pays, hoe de Spangiaerts houden woort 
Leeft hoe fy in't eyland Trinita gingen haer gangen ? 
Hoe wel fy met haer gemaekt hadden vriéndelijk accoort, 
Stad en lnyden zijn verbrand, veel tot Haven gevangen: 
Souden dees landen dan naer fuiken pays verlangen ? 
Die bevinden dat der Spangiaerts verjolijfen,, is, 
Datfe mogen branden, drenken, onthoofden, en hangen ? 
Voor een bcvsynfde pays een rechte krijg te prijfen„ is. 

De bloet-gierige Spangiaerts en zijn te verfchonen,, niet. 
Door haren raed dc Konink wrede placcaten vertonen,, liet, 
d’Inquifitie in te voeren, het is klaer gebleken, 
Daer tegens haer verbonden d’Edele perfonen,, fiet, 
Die tyranny niet ftemden, maer om vryheyt gingen fmeken. 
Aenmerkt daer des Konings brieven, en die geveynfde trekeni 

Om den Adel te bedriegen, te brengen onder de voed. 
Ried hy dc Gouvernante geveynfdclijk te fpreken 
Met de verbonden Heeren, fommige meenden 'twas al goeds 
Maer wat is daer gevolgt ? het koften veel haer bloed, 
Doen Duc de Alba quam, die niet was te verfaden: 
Dien tyran geveynfdelijk op Naerden was verwoed. 
Ook Zutphen en Hacrlem> bewijfende gruwelijke daden: 
Daerom waft Alkrnaery en defc ftede ook niet geraden 
Haren vyand te geloven, geveynftheid een afgrijfen is„ is ; 
Dees beproefde ftad Leyden mach feggen vin Gods genaden * 
Voor een beveynfde pays een rechte krijg te prijfen,, is. 

Siet de Ceulfe Vrede-hanUel, laet u niet verdoven,, doch 
‘Wat fochten de Spangiaerts dan de landen te beroven,, och » 
En door fcheuringe van malkandercn te doen fcheydcn ? 
Hacft wert hy bedrogen die lichtelijk gact geloven,, noch s 
De Staten hadden reden te forgen voor mifleyden, 
Door den bedrieglijken pays fiet men ftrikken uyt-breydenB 
d’Onvoorfichtige vogels te krijgen hTt gefpannen net. 
Siet op Bon Jany hoe gevcynft hy hem ging bercyden 
Namen in te nemen, wat hielp Pacificatie of "Wet ? 
Is't niet door den gevcynfden pays al weer in roeren gelet? 
Met de Spangiaerts rovery, die 't land fochten te befwaren: 
Nu d’Almogende God heeft veel van haer aenllagen belet. 
Door de Hecren Staten, die dacr foeken 't gemeen welvaren, 
’tls een rcchtvaerdige fake ’slands vryheid te bewaren: 
Sulks de vrome regeerders altoos haer advyfen,, is. 
Leeft Antonio Perez, fal u wonder verklaren: 
Voor een beveynfde pays een rechte krijg te prijfsrt„ is. 

£ & I N C E. 
Geen fterker wapen dan dat men een tyran miftrouwen,, gaet, 

Al maekt hy geveynft pays, feer haeft hy't hem berouwen,, lact, 
De Ketters mach men geen geloof houwen, wrat baet dan fwecrcn ? 
't Koninkrijk van Granadeny dat nu in fwaer benouwen,, ftact, 
Is door een geveynfde pays gekomen tot vcrncren, 
Siet, doen de Prins van Parma van pays liet traceren, 
Quam de Spaenfche vloot, om tovervallen *t gantfche land: 
Ernefius inlgelijks fcheen den pays te begeeren i 
GraefMaurits om te brengen, was genomen voor de hand; 
De Cardinael Albertus, lieflijk ontlangen in Braband, 
Een yegelijk meende dat hy om pays was gekomen, 
Macr met beveynfde lift toont hy nu fijn verftand. 
Onder fuiken dekfel heeft hy Calss ingenomen: 
Siet voor u, gy verwefen landen, weert u als de vromen 
Tegens de wrede Spangiaerts: tyrannig haer bewijfen,, is. 
Krijgen fy eens weer d'overhand, yegelijk mach wel fchromcnï 
Voor een geveynfde pajs, een rechte krijg te prijfen„ is. 

Met Gehuchten 
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35c <2>tas 
hcrjgcn tij- 
tmige bat 
be aliamie 
tuffeijen 
ben Cl o=> 
ninfi ban 
©lanftrtjf? 
en <2nge» 
lanb ge? 
macht / en 
bat be ooj» 
ïogein 
Jteclanö 
ten cpnbe 
ïuajy. 

<€aton 
fcl)?tlft aen 
be igecten 
Staten 
«Öenecael. 

Het drie en dertigfte Boek > 1 5 9 ó. 

be ïjoogfle p:ij£ batHt onftofleïijfc en fcïfoon in tree / paiiöe Haeriem d’oudc 
kamer, Trou moet blijken t ffebbcnbe bertoont be tprannpe / ba er m geb:acï)t tnerben/ 
bic b^ic heette ïicnfcrcit en tprannen Caltguïa / $eeo/ en ©omttianuö/ met acht per' 
fonen. 

ÏDC ttöCbC P2tj£ Rotterdam, Met minnen verfaemt, bïe bettOOilt Ïjcbhciïbc be tpmmtpf 
tOcromo/ booi 16. peefonen. 

sDcrbc p^ijjO Hage, Met Genuchten. <2Dacc in bertoortt toerben be rprannpe ban be 
licnfcrcn jBajróuimanug/ <0alemt£ jpajcimimanujS / en jBejctmu^/ met 14. perfo? 
uagten. 

« 
SDiecbc p$£/ Catwijk op Zee, in Liefden Accoon^ bte bertoont bebbcit/ bte tprannpe 

met 8* pnrfonagtcn/ baer onber begrepen Carginnu^/ ^upetbug/ pjaïan£ / Cpntg/ 
fóerobe^ / $cro / en 3Gtttïa* 

Hoogfte prijs van't Blafoen» 
i M 

Haeriem Vlaemfe kamer, In liefden getrouwe. 
'CtUCbC pm$ / Haeriem d’oude kamer, Trou moet blijken. 
vDcrbC PLJï)$ / Haeriem de jonge kamer, Liefde boven al. 
3*)iCi*bC p^pjSi / Goude, Vjt jonjlen begrepen. 

Hage, Met Genuchten. 
Beft Pronuntieren. 

Hoogfte prijs van/t Liedcken, 

Haeriem de Vlaemfe kamer, In liefden getrouwe. 
CtUfbC p^tjjO / Rotterdam, Met mimen verfaemt. 
sDerbC pip^ / Catwijk op den Rijn, Liefde moet blijken. 

Hoogfte prijs van't befte fingen, 

Rotterdam, Met minnen verfaemt. 
CtUCÖC p^ijjS / Vlaenderen, Aenfet liefde. 
Ï0>crbe P2i$/ Catwijk op Zee, In liefden accoort. 

Verfte komen» 
Vlaenderen, Aenfet liefde. 

3©p ïjebben bit alfo mare in ’t lbo:te tótllen aen? 
roeren / tót bermaeb ban ben Ifcfer / gefefrieb in öe- 
fe ötoebific oo2logc / bic baer ban b2eber befcljetb 
begeert te toeten/ fal’t felbe bittben in een bock ge? 
ïtacmt ben 3tufl4)of ban töctfprica./ baec in ber? 
ïjaeï gcöaen toert ban befe geilede ïjanbdinge ben 
26. jKep en be bolgenbe bagen, en io geb2uftt tot 
% cpben / bp 5p rancotó ban itabelengien/ 2lnno 1596. 
bact tb ben llcfer toe toijfe. 

<Den 29. Mw toaó 5t een algemenen 25ibbag / 
boo2 be ©ereentgbe iSeberlanben. 

IBenmg bagen baec na bregen be ^eeren ^ta^ 
ten <0enerael tijbtnge «pt «Êngelanb bat be %rto; 
ge ban 25ouiiion / en be l^eere ban ^anep / met 
be üfconmginne ban Cngclanb een berüonb en ac^ 
coöjb genoten babben/ offenfijf en befenftjf op’tbc; 
bagen ban ben isontnb ban ©?anbnjb / en bat be 
Ütertogc ban bouillon na. ©jattftrp toast gerepft/ 
ombat bp ben ïtoninb tt boen appaobecen/ en bat 
be 3$eere Caïbart in ben ï^age bomen foube/ om 
be ifeeren Staten ban aio te onbemebten / bat be 
jföoninginne ben Bonmb foube fenben 4000. engel? 
fe/ ’ttoclb fp nu tod te boen foube' bebben / boo2 
bten ben Coloncl jSontg een epnbe ban be oo2loge 
in gerSanb gemaebt babbe/ bp atcoo2tban ben 29. 
2CP2ibë/ baer bp be ï|cere ban <0öonneel/ en ben 
<S5?abe ban tCpton een boet-bal boo2 be iiontngin? 
nc boen fouben / en boo?tö te boubreb; onbet* bare 
befdjerminge en onöeröantgbetb/ en be anbere €? 
bel-Ittpben babben een boetbal gebaen boo2ben<0e? 
ncrael / m baer cp alle baer bobt geeaf? 
feeit / en j^orito' babbe be €ngdfein garnifoen boen 
leggen. f j 

^ett 6. of 7. gitmij ontftngen be ©éeren Staten | 
een ö/tef ban. Caron/ inbotïöenbe barbel^oningin? I 
ne baer fecr beloofbe ban bet fenben banbe 24.002? 
log-fcljepen tot baer blote / en batfe nu fag bat be 
Staten met baer eeuen lijntroltbcn/ en be ljoofben 

te famen ttaben/ 5ttoelb fp tot meertttad gerepe? 
teert babbe. <3Item/ batbeïüoningtnne begeert bab? 
be/ bat be Staten Hmbaffabeurss aen baer tobbe 
fénben/ nopenbe be fabe bp 25oblep beb02bert. €tt 
boetoel bp Caron baec baer op bertoont babbe / bat 
fulitts niettoel boft gefebieben/ tentoarefpeerfiber? 
blaerbe aen te nemen / be amtooo2be bp 2&oblep 
geb2acbt fo bie lept/ om bat’et baer na niet moge? 
lijft toefen foube / baer in pet te beranberen / be? 
toijle be gefamen fonbet nicutoe bolle bergabetinge 
ban be Staten <©eneraeï (baer t’elften lange tijb toe 
loopt) geen anber lafl/ aio bolgenbe b’anttooo2be 
ftofl gegeben to02bcn / fo babbe fp baer op geant? 
tooo2t / bat fp om fo een geringe penning/ alleen 
bertionben aen baer perfoon/ en niet mebe aen baec 
^ucccjfeur te betalen/ niet ftofl guijt frbelben fo 
grote merftefijfte fomme aio baer ban be Staten 
quant: Niettemin bat men ebentoel be gefamen 
foube fenben/ fptoilbefe ontfangen en matteren aio 
bie ban baer liefflc b2ienben quanten, ^icr boeg? 
be Caron mebe bp bat bet accoo2t in ferlanb ge? 
maeïtttoao? 

^cn 8.3fumj/ bebe Calbartbie in benige ge?®™ 
* bomen toao / rapport tn be bergaberinge ban bc ^ee? 
ren Staten denetael / ban be befoinge in Cngelanb Itaten 
geballen. ©crltaienbebatnabeel moeptenbeliomn? caibact 
ginne gcconfemeert babbe / tot’ct aengaen ban een^l^V 
aliantte offenfijf en ,befenftjf tegen be ^panjaerben / r °£eCm 
op fefterc conbtttcn geteïtent bp ben hertog ban 25o? Staren 
billon ett ^anep/ en bic ban ben tób banbe èo'^^Jj 
mngtnne/ (bte menboo2 aio nocb met upt gaf) en bat "nanlSaï 
bouillon en ^anep bertroftben toaren na ©2anbrp/ macht 
om be felbe bpben liomnltteaggreerett cntebenen/u'ff^n 
tóaer na bouillon toeberom in Cngdanb bomen fou? gJJJJJi 
be / om bie bp bc feoningirate mebe te fien tebenen ©janhep 
en beftoecen. €n ter fdber tijb foube be koningin? enttm* 
ne gefamen fenben na ©tanbrijb/ om ben Ikoninfi La"°2L 
bte mebe te fien befloeren. <Pat bc generale ton? jan&. 

bitten 



59 6. Vervolg der Nederlandie Oorlogen, 
tortelt toatett / Dat tmn op gemcpnc boften Itcrjten / en 
gcftaDchjft onöerljouöen fouöe / een fuffifant legeiy om 
ö eentt anöeniiet alleen te öefenöecen/ maecooltom 
Den bpanD teoffenöeren/ enopDegclegenftc plaetfen 
acn te taften: mat D’ecn fonDct D’anDer geen paps? 
nocDte beftant met Den ^panjaect fal mogen mahen / 
mepte unt’etbetöonD fcpcpDen: €n omöatmenfict 
Dat De ïionnth ban ^panjen ganfcpelült ttacljt een 
generale Ijeetfcfjapppe ober Degeljclc ClintfenljctDte 
berhingen / Dat men Daerom <6efanten fal fcnben / 
aen alle Woningen / f&uncen / J|eercn en Staten ban 
ClpillenljetD / om De felbe alles? in Defe ïtgue tegen De 
^panyaerts? te trehhen / Die men ooit alles? / mits? com 
tribuerenDe tot Den leger/ Daer toe fal ontfangen. mat 
De 5pranfe <©efanten IjaDDen gcfept / Datfe mepnben De 
©?incen ban ^Italien licïjtelijü inDefeiague tetcefe; 
ben/ en De ïtontngtnne mepnDe fonDcr ftoangfjetD 
fuifts? bp De^clptten te bonnen te toege b?engen.25ep; 
De ttoijfeLDen aen De Staten aBenerael niet/en Ijoopten 
fcerbcelban Deafeomnlt ban menemacïten/ en bet; 
fdjepDen muptfe ^incen: €n om Dat tot Deltcljtinge 
ban Dit genteen leger / en tot ’et becfeftercn ban allian- 
tie tijD fal moeten gacn / paDDe De fcontngtnne belooft 
bp ’t leger ban Den jpranfen ï^omnh/ bp paobtftetefen; 
Den Den <i3enerael hortte? met 4000. <Êngelfett / en 
Jjembaer nteDe teaffijïecen. gin fijn particulier fepDe 
Calbart / Dat Op lange in ©lanftrijft aen Den ïtoninft/ 
otn DcfeJLignetetotllen malten aengepouDen paDDe/ 
cnfoDe feomnftnu Daer toe inclineerDe/ en ban pent 
begeert paDDe / Dat pp meDe totlbe na CngelanD gaen / 
paDDcppfuUis?metbo?bcn toepgeten/ te meerfoDen 
lioninh gefept OaDDe / Dat Op Dectoaerts? fouDe gaen / 
om fijn meettors? ten bollen te mogen informeren / ban 
alle’t gene alDaer berpanbeït fouDe bjerDcn/ Derpal; 
ben Op berOoopte Dat De Staten menetael Oem Dit ten 
beften af nemen fouDen. 3©elbe ercufe meeft aengeno? 
men toctbe / poetoel beel te boren berfcOepDentlp ban 
fijn tteltben na CngclanD / fonDer laft Der Staten ge; 
fprolten OaDDen ; Docö Dit toas Door Des? föontngs? 
fcpnjbcn aen 25arnebelD / en Die D’crcufe Daet ban ge; 
DacnOaDDe/ als?borenberOaeltis?/ alberfoet. 

t|ier na toac? Op bp Den ï^eere <©eo?ge <©ilpijn/o?Di; 
naris? iSaeD ban De Éoninginne aen De Staten <0cne; 
rael / enbcrfocOtuptDen naem ban De Jjomnginne/ 
Dat men De <0efanteu/ bp De anttooo?De ban^Soblep 
belooft/ metDeneerften na CngelanD toilDe fenDen/ 
Die De taoningmne aio ban paet befte brtenDen bomen 
De/ totlöconfangen. 

<©cn8.giumj ontfing fijn Crcellentie/ tegen Den 
abonD een brief upt ©ranbrijb/ ban Den Sdbnttrael 
giuftinuc? ban jSaffau/ onDer anDeren inljouDenDe: 
mat De &ontnft ’t bolh/met Oem mDmtcaeï in ©ranh 
rijb gebomcn/ oo2lof gegeben paDDe om toeDer na |Se 

tTe DcrlanD te beten en bertichhen / en Dat Op met Den eet 
(ten na diepen marcOeren fouDe / bcrfocöt berfien 
te brecDen ban fcOepen om ober te bomen. mefe tp; 
Dinge bant toeberhomen Des?bolbobras?feetaenge; 
naembp fijn €rcellcntie/ om Dat De tijbtnge bant 
bomen ban Den bpanD boor ©oftenDe/Dat Op uptftrop; 
De/ fo feer continuecrDe/ DatDefenDagrefolutie ge; 
nomen bras?/ Dat fijn €ccell. felf na ^elanD fouDe 
gaen / om op alle fbjarigöcDen orDre te mogen geben: 
Doclj met bctfoeh Der Staten / Dat Op binnen <0often; 
De niet toilDe trebben / om fijn perfoon in geen gebaer 
te brengen/Detnijle men niet toift toat intentie fp mog; 
tenOebben/ De Oaben teflupten/ en Deuptbomft te 
beletten/ en Dat in allen geballeOetbertrebben Daer 
naupt DeftaD/ Dien ban binnenmeer Difcourageren/ 
alOmoeD geben fouDe/ maer Dat OP Oem tot |BiD; 
Deiburg brilDe IjouDen. ,^jjn €rcell. berfiaenDe Dat De 
ftaD aen D een 3ijbe / tegen t lege lanD aen / ongeforti; 
ficeert toas? / om Datt felbe lege lanDfelbenmetDe 
bloeDonDer liep/ en ontDebt OebbenDe upteenbrief/ 

jiEon# Dat Den bpanD miDDel mepnDe te toeten Dat onDer bloe; 
te.Oeletten/ meteenigefïupfen Daer ontrentin Den 

<§>£tterati« Diib^ijnDe/ Oeeft laft gegeben De flupfen in teflacn/ 
uan Den en Dat men terfiont meDe beginnen fouDe De ftaD aen 
fóonmft Die 3ijDe te fortificeren. 
©jauftrijft/ ontrent Defen tijD toaö meDe in Den ©age gebo; 
fiotm m men fBonfieur D’lncel / Secretaris? ban Den Boninb 
bm ban©2anbrijb/ om na <©uptfianD te aaen / Daer Op 

, V. Deel, 

2 oy 

éeentge booilcDen jaren als? ICgcnt gelegen fioDDe. 
<Den 10. gunij regenDe pet upttetmaten feet: Sün L®? 

€rcellentie bertrob tipt Den ï^age na ^clanD toe/ Ijeb; ““tI£fet ne 
benDeberfcOepDencompagméfij ban<©orcum/ Ijeuf EtiauD- 
Den / Den25erg cn®2eDa/ Dertoaerts? Doen gaen/cm 
Die binnen €>oftenDe te mogen toerpen / toefcnDc gam 
fcOelijb gefint / toaer ’t mogeli jb / Die plaetfe te Doen 
beOouDcn/ en Den CarDiuael alDaer te flupten. 

SDen i^.^umj ging De €ngelfe blote/ Dacr onfe 
24. fcOepen meDe onDer toaten / in De Oaben ban 
pepmoutO t’fcOepe/fierb 184. seplcn/ feertoclgeë; 
quipeertenboorfien/ om in Spanten ccmgc Oabenen 
aen te baren/ en OaDDen eenige Dagen te boren in 
Drub laten untgaen Defe Declaratie/ in ^rancopö/ 
Spaeus?/ aêhgels?/ ^upto / en ^taliacno / lupDem 
De alDus?: 

ban Dm 
OGDtnicael 
31ufiinuö! 
uan JlW* 

TOtalle Chriflenenvolke, die defe declaratie fullen ©ctlarG; 
horen oflefen, groeteniflè- Wy Robert, Gra- 

ve van Eflëz en Ewe, Barron Ferrers van Chartley , ntngunie 
Bourchier en Leuven , &c. En Chaerl. Howaerd, banCnecs 
Baron van Effingam, opperfte Admirael van Enge- 
land, &c. Bevel hebbende over de Koninklijke vlote^pcn ta 
van fchepen , toegeruft en gebonden ter Zee, by de Zee af* 
doorluchtigfte Princefle Elizabeth, Koninginne van 
Engeland, Vrankrijk, en Yerland, &c. Geven ee- J,°an£jjflte 
nen ygelijken te kennen, dat devoorfeydevloteisby 2anD* 
hare Majefteyt afgeveerdigt en gefonden ter Zee ,fc!iappm/ 
om hare Majefteyts Dominien en Onderfaten te be- 
fchermen, tegens het groot geweld, ’twelk alrede no* 
bereyd is, alfowy van alle kanten gewaerfchout zijn, ninfijS batt 
by den Konink van Spanjen, en noch dagelijks met 
provifie van mannen en fchepen wort vermeerdert, 
om te overvallen hare Majefteyts Dominien , gelijk 
hier tevoren in’t jaer 1588. (even ter fel ver tijd als 
een traftaet van pays was gehandek, tuflehen hun 
beyde CommifTarifTen) was aengericht, met groter ge¬ 
weld danoyt te voren in fijnen tijde ter Zee wasuyt- 
geftelt, doch door Gods goedigheid, en befondere 
vromigheid en wijsheid van hare Edele en getrouwe 
onderlaten, was gefrufteert en vernietigt. En om dies- 
wille dat hare Majefteyt welverfekert is van de goe¬ 
de vriendfehap die fy heeft met alle Koningen en 
Vorften van Chriftenrijk, uytgenomen met den Ko¬ 
nink van Spanjen, dewelke over menige jaren dooc 
diverfe a&ien hem heeft bewefen een openbaer vy- 
and, fo wel tegen haren Koninklijken perfoon, als 
tegen haren volke en landen , fonder dat hem daer 
toe eenige rechte oorfake, van wegen hare Majefteyt, 
is gegeven : Derhalven, wy voorfeyde Grave en Ad¬ 
mirael, verkondigen eenen yegelijke, dat wy ftreng 
bevel hebben van hare Majefteyt , niemand te be- 
fchadigen in onfe voyagie , van wat natie hy zy , dan 
des voorfeyde Koninks van Spanjens natuurlijke on¬ 
derfaten , en fodanige andere vreemde perfonen, die (Fol, 36.) 
den voorfeyden Konink openbaerlijk aftifteren met 
volke, fchepen, gelchut, viétualie, en diergelijke 
provifie van oorloge, om hare Majefteyt te overval¬ 
len: ’twelk hare Majefteyts gebod wy meynen ae- 
trouwelijk uyt te voeren, en daerom wy ftrengelijk 
bevelen eenen yegelijk, die hem felven in defe vlo- 
te onder ons heeft begeven, fulks te onderhouden, 
op poene van grotelijks geftraft te wefen. En om te 
vermijden alle oorfake van gueftie, wie die zijn mog- 
ten(niet wefende des Koninks van Spanjens onderla¬ 
ten) die wy nemen en houden fullen voor openbare 
hulpers van de toeruftinge des Koninks geweld, by 
water of by lande, om te attenteren eenige invafie 
op hare Majefteyts Landfchappen. 

Om fulks breder te verklaren, fo bidden wy in Go- 
desname, en ernftelijk gebieden eenen yegelijk, niet 
wefende des voorfeyden Koninks natuurlijke onder- 
faet? en hem nochtans heeft geaftïfteert met fche¬ 
pen , viftualie en munitie ( allo te voren gefoyt is ) 
fich te vertrekken met hunne fchepen en provifie 
uyt alle havenen van Spangien en Portugael, en uyt 
het gefelfchap en dienft van des Koninks fchepen 
tegen onfe vlote , en met de felve weder te ke¬ 
ren in hun eygen lande , of indien ’t haer goed 
dunkt, te komen tot onfe vlote, wy beloven de fel¬ 
ve, in den name van onfe Souverayne Koninginne, 

& Z alle 



20$ Het drie en dertigfte Boek, 
alle fecuriteyt voor hunne perfonen en goeden, en de 
felve te tra&eren en befchermen als vrienden; Ook 
hun toe te laten, alle hun fchepen en provifien (het 
zy dat die genomen waren by den Konink van Span¬ 
jen , en gepretendeert tot fijnen dienfte, of by de 
proprietarifen felve van fijne afliftentie hertogen) te 
blijven in hun eygen vrye difpofitie, fo verre fy hun 
gedragen als vrienden, en niet als vyanden van hare 
Majefteyt, en van ons hunne O ver ft e : En fo verre ye - 
mant op wetenfchap defes hare Majefteyts heerlijke 
ordonnantie, en van onfebelofte defelve fo favorabe¬ 
le te onderhouden als het mogelijk is, moetwilliglijk 
en opentlijk gerefufeert defe aenbiedinge, en hun fel- 
ven niet beneerftigt om te volbrengen dele redelijke 
begeerte, (trekkende tot hunnen goede en vryheid, 
wy fullen dan met rechte gemoveert zijn , (als by 
rechte van oorloge toegelaten is) te nemen en trafte- 
ren alfulke perfonen , refuferende defe onfe aenbie- 
dinge, als openbare hulpers des Konings van Span¬ 
jen , om met geweld hare Majefteyts Dominien te 
overvallen j en dies volgende, als openbare vyanden : 
En fo verre by het refuferen van defe aenbiedinge, 
hun eenige ichade fal bevallen by eenige van onfe vlo- 
te, fullen die hier namaels geen rechte oorfake heb¬ 
ben hun te beklagen , of te procureren dat hun¬ 
ne natuerlijke Princen of Voften ons fouden (ollici- 
tercn om reftitutie en amende voor het felve. En tot 
breder verklaringe hier van , hebben wy goed ge¬ 
vonden den Originael van defen te ondertekenen met 
onfe eygen handen en zegelen, op dat het gefien en 
gelefen werde van een yegelijk die't fal begeren, 
en in gelijker wijfe hebben wy het felve in druk la¬ 
ten uytgaen in Latijnfe, Fran^oife, Italiaenfe, Duyt- 
fe, en Spaenfe tale, en doen diftribueren in alle ha¬ 
venen van Span jen, Portugael, en alle andere meer 
die onder fijn fubje&ie zijn, daer wy het bequame- 
lijk doen konden, om te beter wetenfchap hier van in 
defe plaetfe te geven. 

R. Effex. C. Hoicard. 

35e fèomnft ban ©janftrp fcfpeef eenen ïmef 
aen be heeren Staten <@enecael/ gefcatemupt&lïP 
ftcbiüe ban ben 7. ‘lunij/ betoclhc ben lieten 
ten oelebctt toetbe ben 16. ^ulij / lupbenbe alg 
bolöt: 

JEifftbc QEer lieve en goede vrienden. Nadat ik mijn neve 
ban ben O ' - - -- 
föoninft 
ban 

biüe. 

1596. 
dat mijne krachten op verfcheyden plaetfen mijnes 
rijks geoccupeert, en mijne faken door de langdu¬ 
rige oorlog tot fuik een ftaet zijn gebracht, dat ik 
met mijne krachten alleen de grote macht des Span- 
jaerts niet kan wederftaen. My is van node, dat ik 
van u gunftig fecours werde by geftaen. Den Heere 
Buzanval heeft U E. E. in ’t byfonder te kennen ge¬ 
geven wat my ontbreekt, en iktegenwoordiglijk op 
U E. E. verfoeke, in’t welke ik U E. E. bidde my 
te willen afiifteren, en te geloven, dat het fecours 
(b ras niet gefonden fal weien, of het eftecft van dien 
fal dadelijk ftrekken tot ons gemeen profijten voor¬ 
deel , en de verbinteniflè fal fo veel te groter wefen, 
als hebbende my in de hoogften nood mijner faken 
gefecoureert. Ik fal U E. E. binnen weynig dagen 
veel particulierlijker fchrijven aengaendehet voorfey- 
de tra&aet, het welke ik, fo veel my mogelijk is, 
fal trachten te vorderen. Gelijk ikUE. E. bidde inf- 
gelijks van uwer zijde te doen, enmy ondertuflchen 
den gemelten Heere Calvart wederom te fenden met 
inftruótie van de refolutie die U E.E. fullen hebben 
genomen, fo over onfe gemene faken in’t generael, 
als op het tegenwoordig fecours in ’t by fonder, ’t welk 
ik van uwegoed-gunftige afliftentie verwachte, vol¬ 
gens de openinge aen U E. E. gedaen, door den Hee¬ 
re Buzanval mijn Ambafladeur. Hier mede defen; yn- 
digende, bidde ik God , feer lieve en goede vrien¬ 
den , dat hy U E. E. wil nemen in fijn goddelijke hoe¬ 
de en vaderlijke befcherminge. Uyt Abbeville defen 
7. Junij 1596. Ondertekent Henry, en wat Pger Po¬ 
ttere. De fuperfcriptie was aldus: Aen onfe feer lie¬ 
ve en goede vrienden, mijnHeeren de Staten Gene¬ 
rael der VereenigdeNederlandfe Provinten. 

35aer op ïjeeft be Ifrtm ban (Buyanbaï 
fabeuc ban ben &omnïi ban 15?anftrp / in be bcr= 
gabecinge ban be %ecen Staten <6enecaelgebaen/ 
befc nabolgenbe p?opo(ïtiek 

MYNE HEEREN. 

den Hertog van Bouillon, en den Heere van San 
cy, in Engeland hadde gefonden, hebbe ik U E. E. 

©Yanfirijfi,/ de gelegentheid van hare reyfe veradverteert. Na 
upt Sibbe* hare weder-komfte hebben fy rriy aengedient, dat 

het gene fy met de Koninginne mijn goede tufter heb¬ 
ben getradeert , gearrefteert, cn beraemt is, daer 
van ik achte UE. E. infgelijks door den Heere Cal¬ 
vart , uwen Ambafladeur, in ’t byfonder geinformeert 
te weten , die mede ten felven tijde vertrokken is, 
om UE.E. aen te dienen de inftrudie van alle’tge- 
ne fich in de voorfeyde handelinge heeft toegedragen , 
van de welke ik goed contentement hebbende, oor- 
dele en bemerke de vrucht en’t voordeel, welke on¬ 
fe Kronen en uwen Staet uyt onfe goede correfpon- 
dentie tegen de ongeregelde ambitie onles gemenen 
vyands konnen genieten. Wefende my ook feeraen- 
genaem , dat het befloten is , dat UE E. als fouve- 
raine Staten het voorfeyde tradaet fult aengaen , daer 
ik altoos om gewenfcht hebbe. Den gemelten Heere 
Calvart fal U E E. te kennen hebben gegeven, ’tge- 
de mijn gemelten neve, en den gemelten Heere San- 
cy hem hebben voorgehouden, en te verftaen gege¬ 
ven , belangende den Staet van mijne aftairen, als 
ook den voortgang die’t heyr-leger van mijne vyan¬ 
den heeft gedaen , gedurende den tijd dat ik belig 
was met het beleg van la Fere, als daer is het verlies 
der fteden vanCalis en Ardres, daer my niet weynig 
aen gelegen is , als ook de middelen , die my van 
node zijn, om dadelijk gefecoureert te werden, tot 
eonfervatie van mijne fteden , die op de frontiere 
leggen, cn om my te ftellen tegen de aenfiagen van 
mijne vyanden , welke t’eenemael met alle hare krach¬ 
ten tegen mijn Staet zijn uytgelaten,- ondertuflchen 

SO verre het gene, dat binnen defe voorleden da¬ 
gen in Engeland is befloten ten aenfien van een ge¬ 

nerale Ligue , daerom den Alderchriftelijkften Ko¬ 
nink van Vrankrijk fo lange heeft aengehouden, te 
defer ure fijn laetfte forme en volkomen perfectie 
hadde, fo fouden UE. E. fondertwijfel tegenwoor- 
diglijk fien en bemerken warden Heere de Sancy her- 
waerts over > die daer toe was gedefigneert, of wel 
mijn Heere den Hertog van Bouillon, die om ande¬ 
re confideratien na Engeland trekkende naderhand 
bevel kreeg te deler plaetfe defelve faken te komen 
verhandelen, en mijn Heere de Sancy fouden in En¬ 
geland hebben uytgerecht. 

Nu al hoewel dit tractaet en Liguetuflchen de Prin- 
cen, welke by de ambitieufe wapenen des Koninks 
van Spanjen fijn geintereflëert» daer toe in Engeland 
is gebracht, dat het in wefen en fubftantie is verac¬ 
cordeert en befloten ; So is ’t nochtans dat de formali- 
fatien, die ’t noch imperfeft maken, daer aen ontbre¬ 
ken. Het was dan nodig dat de gemelte Heerenben 
dadelijk wederom na Vrankrijk begaven, om ’t felve 
by fijne Majefteyt te doen confirmeren en ratificeren, 
om aenftonts den folemnelen eed, welke in een foda- 
nigen fake vereyfcht word ? van d’een en d’andere zij¬ 
de, daer te doen tuflchen komen, welke gedaen en 
genomen zijnde , en moet men niet twijffelen, of 
fijne Majefteyt fal alle vlijt aenwenden om alleChri- 
lijke Princen en Staten daer te doen in treden, doch 
eene byfondere en fpeciale, om de felve met defe 
Vereenigde Provintien, in fuiken aenfien en weer- 
digheid daer in te begrijpen , als haer vrome op~ 
politie, die fy tot noch toe tegen de Spaenfe ty- 
rannye hebben bewefen, als ook de goede en con- 
tinuele weldaden, waer mede fy fijne Majefteyt en 
fijn Rijke hebben verbonden, zijn meriterende. 

Ondertuflchen hebben fo fijne Majeft. als de gemel¬ 
te Heeren Ambafladeurs geoordeelt dat het feer wel 
te pas foude komen, om defe fake dies te meer te vor¬ 
deren en veel vafter grondboutfelen te leggen den Hee¬ 
re Calvart, uwen Gedeputeerden fijn reyfe herwaerts 
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over te doen fpoeden, om UE.E.alle’tgeneinEn- g eland gepafleert is, aen te dienen, en meteenen in't 

yfonder den (land der faken van fijne Majefteyt te 
informeren, ten eynde uwe E. E. haren Raed tot eeni¬ 
ge goede refolutie mogen ftieren en bereyt maken , 
ió tot folaes der voorfeyde affairen, als tot continua¬ 
tie vaneen goed oorlog tegen den Spanjaert, en een 
veel vafter verbintenifle te defen effe&e met fijne Ma¬ 
jefteyt, die gewilt heeft, dat uwengemelten Heere 
Gedeputeerde, over alle ’t gene in Engeland verhan¬ 
delt wierd, tegenwoordig foude zijn, en dat om alle 
fufpicie en achterdenken by den fcrupuleufen wech 
te nemen, en voor een yegelijk in dele fake alles fo 
klaer te doen blijken, als de volmaekte vriendfchap, 
die daer is tuflchen fijne Majefteyt en U E. E. ver- 
«yflchende. 

Het is ook de felve laft, dien ikhebbe, mijne Hee- 
ren, door de welke ik my feergetrooft vindende, om 
de prefentievan den gemelten Heere Calvart, en de 
goede rapporten, welke hy aen U E.E. fal hebben 
gedaen, fo fal ik mijn redenen niet fo lang maken, 
als anders de grootheytdefer fake mogelijk wel foude 

(Foi.jyO vereyflchen. 
Wy hebben oorfake om God te danken, dat hem 

heeft belieft het harte van de doorluchtigfte Koningin- 
ne van Engeland eyndelijk fo krachtig te bewegen, dat 
fy haer meteenfeer vaftenband met den Alder-Chri- 
ftelijkften Konink van Vrankrijk heeft vereenigt, om 
fich eendrachtelijk tegen de tyrannifche aenflagen des 
Spangiaerts te opponeren, en dat door defen middel 
de baniere fy gelijk opgerecht voor alle Chriftelijke 
Pi ineen, om hier toe te lopen, tot detentie enhand- 
houdinge van de gemene vryheyd. 

Ik ben te deferplaetfe niet gekomenomUE. E.de 
nuttigheid van fuik eene aliantie , als de welke de fel¬ 
ve genoeg bekent is, voor te houden, nochte ook 
om UE.E. den weg te wijfen die daer henen leyd , U 
E.E. zijn daer al op: als die eerft het fpoor dervry- 
heid hebben ontdekt, en fo vele aenflagen als U E. 
E. door defen twift hebben wederftaen, zijn fovele 
exhortatien en aenporringen geweeft, als U E. E. heb¬ 
ben gedaen aen alle naburige Stenden , om fich te 
prepareren tegen alle ambititieufe aenflagen der Spaen- 
te tyrannie. Alleenlijk fal ik antwoorden op twee 
fbortenvan tegenwerpingen, die eenige doen om de 
hope te krenken, die men defe Ligue aengaende be¬ 
hoort te hebben. 

De eerfte is, belangende de fwakheid der fchepen 
diefe onderhouden, en het kleyn fecours dat ons van 
Engeland, welk de plaetfe is daer men het grootfte 
van verwacht, is toegefeyt , ’t welk lichtelijk kan 
werden beantwoort, met vertoninge, dat felfs al¬ 
leen de profeffie en den fimpelen naem van defe Ligue, 
leer nut is tot defe conjun&ure der faken , die de 
Spanjaerts fo wel zijn gelukt, dat het nodig is ons 
volk te verfegelen, en door nieuwe hope couragie te 
doen nemen, als de gene is, die door defe alliantie 
gegeven lal werden. Maer allo fijne Majefteyt, en de 
gemene fake, dadelijk hier door fal werden verfterkt 
met het fecours van 4000. Engellen, welkers dienft 
continuelijk verbonden fal wefen, en is dit niet om een 
weynig ons den adem te doen verhalen, en felfs te ho¬ 
pen dat met’er tijd, en na deneyfch der faken, defe 
Pricceffe, die fonder eenige verbinteniffe hier bevo¬ 
rens fo vele goets heeft gedaen, voortaennoch meer 

. fal doen , aengefien de grote koften die fy tegenwoor- 
diglijk leyt aen de oorloge' van Yerland, als ook de 
grote fcheeps-armade die fy onderhoud, ons moeten 
doen bekennen, dat het haer meer ontbreekt aen mid¬ 
delen als aen haer goeden wille. 

Aend’andere fijde fultgy weten mijne Heeren, dat 
het meeftendeel der faken , welkers grootheid tot ver- 
wonderinge ftrekt,van kleyne beginfelen fijn oorfpronk 
heeft genomen, de grootfte rivieren hebben niet dan 
kleyne fpring-aderen , en naderhand middelmatige 
water-lopen , de felve confideratien, welke in defen 
beginne defe Pri neen hebben beweegt, fullende felve 
voortaen ook voorder brengen en geleyden tot opbren- 
ginge van veel gioter krachten, om defe Ligue te main- 
neren en ftaende te houden. 

De tweede quade fmaek die men foude mogen proe- 
V, Deel. 

ven in defe Ligue , komt van het kleyne profijt en 
voordeel, dat de geconfedereerde tegenwoordiglijk 
en oogenfehijnelijk van Vrankrijk fullen verkrijgen, 
tot ontlaftingeen vergeldinge van't gene fy fullen con¬ 
tribueren , maer confidereert dat defe Ligue niet fo feer 
is beraemt voor Vrankrijk, als tegen de Spaenfe ambi¬ 
tie; die fich nu ter tijd te werke ftelt, enmeerderef- 
feden toont in Vrankrijk, dan eenige andere plaetfe of 
aenfien. Ook is daer niet eenen Staet welke aen defe fa¬ 
ke gelegen is, die God den Heer niet grotelijks heeft te 
danken, dat die fich eer op fijn naburig, als op fijney- 
gen land uytfpreyt, en hoe gelukkig foude Vrankrijk 
wefen, fo fy van hare middelen nabuyten mochte len¬ 
den, om den voortgang van detyranfiye die haer van 
fo verre dreygden, te beletten. 

En fo wy ons felven de exempelen der voorledenc 
faken willen voor ogen ftellen, wy fullen bevinden dal 
het niet nieus is, dat dikwils vele Princen en Staten fich 
te famen hebben verbonden, tot gunfte en voordeel 
van yemand anders, diegelijk als verdrukt Merd, of 
door fijn quade fortuyne, of door de ongelijke en al te 
grote macht fijnes vyands, in ’t welke de gemelte Prin¬ 
cen niet fo feer fagen op den geaffligeerden, als op de 
affli&ie, daer mede fy gedreygt wierden, na dat den 
genen die fy voor namen te befehermen, verdrukt fou¬ 
de wefen, aehtende het gene , welke van de groot¬ 
heid en macht hares Bondgenoots wierd afgenomen en 
vermindert, niet anders, dan of het hen felven Jiadde 
afgegaen. Ik fal daer van twee of drie exempelen aen- 
wijfen. Inclenjare 1495. in faveur van die vanArra- 
gon, welke onfen Konink Karei de VIII. dies naems 
uy t Napels hadde verdreven, fo maekten de Paus, de 
Venetianen, den Hertoge van Milanen, en meer an¬ 
dere Staten te famen een Ligue, onder pretext van de 
vryheid van Italien, maer inderdaedomde Fran^oy- 
fen uyt het voorfeyde Koninkrijke te verjagen , en den 
Konink Frederik van Arragon, die als t’eenemael uyt 
fijn erve verftoten was, daer weder in te ftellen, dat 
hen feer wel gelukte: De felve Princen verbonden fich 
te famen om met Keyfer Karei de V. Fran^ois Sforce 
weder in fijn Hartogdom te helpen. De Ligue die den 
Hertog Maurits van Saxen maekte met eenige Vorften 
des Rijks, en namentlijk met onfen Konink Henrik de 
II. was die niet om den Hertog van Saxen, en den Lajnd- 
grave van Heften in vryheid te ftellen, tot het welke 
de voorfeyde gevangens niet anders en contribueerden 
dan hare ellende. 

Nu met den Konink mijn meefter, is het, Gode 
lof, tegenwoordig een andere gelegentheid, als het 
was met defe Princen, in welkers faveur de voorfey¬ 
de Liguen zijn gemaekt ,• het is wel in der waerheid al- 
fo , dat den Konink feer getravailleert, en fijn Rijke 
feer van middelen ontbloot is : maer geconfidereert 
zijnde wat al gevaerlijkheden hy ontworftelt is, fb 
fal men 001 faek hebben om te hopen dat hy met Godes 
hulpe, en fijner getrouwe vrienden afliftentie, alfo wel 
gereet fal wefen een ander fijn geleden ongelijk tc 
helpen wreken,als hy tegenwoordiglijk van node heeft, 
tegen dat van fijn gemene vyanden gefecoureert tc 
werden. En voorwaer fijne Majefteyt heeft door fijn 
eygen vromigheid, de quade fortuyne van fijn Staet fb 
feer bevochten, dat den Spanjaert, diefe nu alredeby 
hethayr hadde, tedefer uure hem grotelijks begint tc 
vrefen, gelijk hy klaerlijk doet blijken, doordefterk- 
ten die hy tegen hem heeft opgeworpen, ook foude hy 
miffehien wel blijde zijn, fohy, behoudens alle’t ge¬ 
ne hy verovert en gewonnen heeft, met vrede wiert ge¬ 
laten , en hem felven verfekert mochte houden, dat 
den Konink daer toe verftaende, hem een vreedfamige 
pofleffie van fijn conqueften wilde laten genieten. Con¬ 
fidereert nu, mijne Heeren, hoe profijtelijk de onko- 
ften zijn, die gedaen werden om een groot quaet, dat 
voorhanden is, te verdrijven, en om de hope van een 
groot goet, dataenftaendeis, te genieten? het Is dan 
den fcnuldigen plicht van alle Staten, die aen den uyt- 
terlijken fchijn niet blijven hangen, maer tot den grond 
der faken door dringen, moeyten te doen; en geen ko¬ 
ften te fparen, om defen Prince en groten Staet te bin¬ 
den, tuflchen de banden, daer hy felfs hen toe nodigt 
en aenfoekt: Want wat is anders Vrankrijkte verbin¬ 
den tot een continuele oorlog tegen den Spangiaert, als 
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1IO Het drie en 
fichte vërfekferen van een vaft bolwerk, tégen de in- 
vafien en tyrannye 'van'êfefén genrenen vyand. 

Op het welke U E. È- als wijfe, en welke aén defe 
•fake meeft gelegen is, een gelijk regart behoren te ne¬ 
mén , en belangende het gene aen de felve is depende- 
veiide, niet achter te laten eenige bitterheden én qua- 

. den'fmaek, diedegélégentheid des tijds, met eenige 
ar-dére tegenheden der Fortny ne tegen den Konïnk fou- 
'den mogen verwekken ,te helpen wegnemen, en noch 
-meer tegen die van fijnen Raed(die meer letten op de 
Tuft van fijne Majefieyt als hyfelfs) om waer’tmogè- 
lijk, dathaer E. E.defe Ligue niet fouden ratificeren 
én confirmeren, fo haeft als wel van node is. Denkt 
dat UE.E. het voornaemfte cement, en als den fcheid- 
rauur zijt, die defe twee machtige Koninkrijken tegen 
de Spaenfe tyrannye moet t’famen voegen , en aen een 
doen kleven. Voorts mogen U E. E. lekerlijk geloven , 
dat de particuliere confideratie, welke fijne Majefieyt 
heeft, aengaende uwen Staet, en d’ aflsfientie die hy 
van Ü E. E. heeft ontfangen, hem altoos in verfcher 
memorie zijnde, hem fo fèer als eenige fake defe con¬ 
federatie heeft doen begeren en aenfoeken : En dit 
is, fo Veel belangt het difcours over de haten en pro¬ 
fijten die daer uytaen U E. E. fullen redonderen , fulks 
dat tiende U E.E. voor aengeftelt, en eerfl g'efcheept 
in*t geméne fchip der gemene fake, fijne Majefieyt 
heeft geoordeelt dat het U E. E. tot groot profijt en ee- 
re felftrekken, felfstot juftificatie van uwe wapenen , 
als mén fal fien dat de andere Princen van Chriftenrijk 
U E. E. mede in hare fake begrijpen, en fich toeruften 
t’uwer detentie , en om defe oorfake heeft fijne Maje- 
fleyt feer gewenfcht, dat uwe welvaert met die van 
andere vereenigt mochte werden, en heeft niet gehoopt 
dat de fijne, of die van d’andere volkomen foude we¬ 
len , nochte ook eenig volmaekt contentement te heb¬ 
ben , fo de uwe niet te gelijk met hem , van dit onwe- 
der bevrijd zijnde, ontquam. 

Sijne Majefieyt heeft ook in defe vereeniginge fijn 
oogmerk daer op genomen, dat uwen Staet meer en 
meer beveiligt enverfekert mochte werden, fo wan¬ 
neer hy met de macht der geconfedereerden onder- 
(leunt foude welen, als ook met der tijd op fijn verhael 
komende, als door de tTamen-gevoegde krachten en 
middelen van verfcheyden Princen deoccafie fich fou¬ 
de prefenteren, ÜE. £. te ontlaften van een deel der 
onkoften, welke U E. E. by na alleen met fijne Maje- 
lleyt hebben gedragen,- De felve fijne Majefieyt heeft 
ook altijd van intentie en meyninge geweeft te procu- 
reren, dat UE.E. in een felve graed en weerdigheid 
in dit verbond fouden treden, als de andere, en dat 
volgens de lange pofièiïïe die UE.E. door hare meri- 
ten en wetteiijk gouvernement hebben verkregen. 

Na dat ik dan, mijne Heeren, op’t befte my mo¬ 
gelijk is geweeft U E. E. hebbe gereprefenteert, en 
voor oogen geftelt de profijten, tegenwoordige en toe¬ 
komende , infgelijks de loffelijke intentien van fijne 
Majefieyt tegen delen Staet, in ft handelen van defe 
Ligue, welke hy fal trachten van alle Princen, die 
aen defe fake gelegen is, te doen aennemen, fo re- 
fleert daer alleenelijk (mijns bedunkens) UE. E. tefeg- 
gen , dat fijne Majefieyt U E. E. bid wel rijpelijk te 
conlidereren, de grote en lange opprelfie van fijn Rij¬ 
ke, als ook de menigte van fi jn volk, overweegt hier 
by de grote fommen van penningen die fijne Majefieyt 
heeft moeten uyt-fchieten, om het meeftendeel van 
fijn Koninkrijke telofi'en, en wederom te kopen uyt 
de handen der gener die’t felve aen den Konink van 
Hifpanien hadden verpant: Voorts de kleyne apparen- 
tie die daer is, om eenige middelen te trekken van de 
gene die nieuwlijks onder fijn gehoorfaemheid ge- 
keert, en daer noch nauw te degen in beveiligt zijn. 
Stel tufelven voor ogen, mijne Heeren, dat fijne Ma¬ 
jefieyt het voornaemfte doel-wit is, daer den Span- 
jaert fijn hartlle en krachtigfte pijlen na richtet; als 
ook dat heCGvernodig is, dat hy fijne Onderfaren ee¬ 
nigen trooft verlene, en dat hy om de verdagen ge¬ 
moederen van’t meeftendeel der fijn’er eenweynigh 
op te richten, bedwongen is, tot U E. E. als tot fijn 
veerdigfte en fekérfte vrienden, fijn toevluchtte ne¬ 
men , als'Zijnde de gene welke-hem het meeftendeel der 
ellenden van fijn Staet hebben helpen dragen,door wel- 

iértigfte Boek y 15^6. 
kers folaes, als ook om fijne faken in eenige reputatie 
te houden, en Cen yeder in dit verbond een fmaek te 
doen krijgen, hy op U E. E. verhoekt ? hem te conti¬ 
nueren het fecours van 4.000. man té voet, té weten: 
de onderhoudinge van 2000. Gafcohjers, en 2000. an¬ 
dere, die men fal doen lichten om dé twee regimenten 
te vervullen, die U E. E. onder ’t beleyd van mijn Hee- 
re den Adrmrael van Naflau fijne Majefieyt hebben 
toegefonden, ten zy dan fake dat U E. E. geen mid¬ 
del hebben om die met fendinge van anderè kri jgs-lie- 
den te ververfchèn. 

Het tweede is dat gy hem wilt helpen verfterken ce- 
nige van uwe troupén, die herwaerts over zijn, op 
dat hyfi'ch te lichter maehAtoe-ruftèn tot den tocht, 
welke hy in defe revolte heeft Voorgenomen te doen 
in de landen van Arthois, en Henegouwen, 'twelk 
een aenflagis van fo groten importantie, om eenvi-(kol. jg.) 
guer, krachten reputatie aen onfe faken te gevén, dat 
fijne Majefieyt voor feker houd, dat UE.E. moey- 
ten noch kollen fullen fparen, Om te komen tot voltrek- 
kinge van’t felve. Irivoégen, dat by fo verre men ee¬ 
nig middel kan vinden om op-des vyands bodem eeni¬ 
ge rendevous of loop-plaetfe te maken, daer ’t felve 
krijgs-'volk fich te delen eyndeby des Konings armade 
kan vervoegen, niet beter te pas fal mogen komen. 
En fijne Majeftèyt fal alles doen dat hem mogelijk is, 
om uvoorfeyde krijgs-volk te ontmoetenden die by 
zijn heyr-leger gevoegt hebbende, zijn wapenen tot 
binnen hetingewant des vyands te doen gevoélen. Dit 
is denraed en 't voornemen daer fijne Majeftèyt meeft 
toe genegen is, als zijnde den profijtelijkften die men 
voor het tegenwoordige foude mogen nemen. 

Gedenkt mijne Heeren, dat gy raedfaembebt ge¬ 
vonden den Konink te affifteren met 3000. man te voet, 
en 500. paerden, om hem de oorloge te doen verkla¬ 
ren tegen den Konink van Spangien, welke noch in 
Vrankrijk zijn, en ruykendeden heefdeeg, den Span- 
giaerden luytskeels roepen, dat door deopeninge van 
die oorlog de laetfte invafien op onfen Staet zijn ge- 
daen, die fy heeft gedragen, endecontinuelequaden 
die fy heeft uytgeftaen, voorts dat wy door defen mid¬ 
del de humeuren der Spangiaerden hebben gefuyrdeef- 
femt, en baer colere verhit, felfs dat wy hare ambi¬ 
tie eenigen luyfter hebben gegeven. MaerUE. E. (fo 
ik gelove) proeven en vernemen dagelijks de vrucht 
van delen raed, dien U E. E. doen namen. Want het 
is inder waerheid allo, dat den vyand t’federt die tijd 
noyt eenigen aenftag heelt gemaekt op defen Staet, en 
heeft hem gelukkig geacht ute laten ruften onder den 
omber van de oorloge, dien hy altoos heeft in den fin 
gehad, en gevoert tegen Vrankrijk, fulks dat binnen 
twee jaren herwaerts uwen Staet geen gevaer van wa¬ 
penen heeft uytgeftaen : ook heeft het gehangen aen 
uwen goeden wille, dien tellieren, of na de wetten 
van vrede, ofna’tgewelt desoorlogs. Socontinueert 
dan defenraedt en refolutie, om voortaen fijne Ma¬ 
jefieyt te helpen, niet alleen voor liet tegenwoordige 
die oorlog te continueren, maer ook om hem daer be- 
neven te verbinden , om noyt in Treves of Vrede- 
handelinge te treden met den Spangiaert, fondereen 
byfonder regart te nemen op de behoudeniffe van uwen 
Staet: Het welke fo vaft beftoten is in de genereufe 
intentien van den Konink mijn meefter, dat hynoyt 
met fijn wille van fuik een refolutie fal veranderen, en 
fondcr dat de gene, die daer aen gelegen is, dat fy 
hem mainteneren, niet als met geweld daer van bren¬ 
gen. Ook heeft hy opUE. E. fuik een goed vertrou¬ 
wen , dat hy voorfeker houd dat fy niet fullen achter 
laten hem meer en meer te helpen verfekeren in’t ver¬ 
volg van defe gemene fake, gelijk hy bekent dat fy 
tot noch toe fo vromelijk en gunftiglijk voor fijne af- 
fairèn gèdaen hebben, dathyfe altoos in verfcher me¬ 
morie fal houden , om als hy den middel fel hebben, 
en degelegentheden fich feilen prefenteren, defe wel¬ 
daden met gelijke erkentenifie reciproquelijk aen de¬ 
fen Staet te vergelden. 

Gedaen in’sGravenhage defen 16- Junij 1596. On 
dertekent Buzanval. 
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ban^antp/hanöen xZ.Mzp upt <35,2abefanbe/ ïita^ 
benbe/ Èrat men genoeg berftaen Deefttoacroimfgiu 
Cngdanb gcDomen maren/ en bat bc IDoninfe be; 
geert Dabbe / bat beften als fijn befte b’ieubeir/ 
albercerft motsen beraöberteert toerben/ ban’tgc; 
nealbaer geljantïelt toas/ batfe baetom bubbelt ban 
alles aen Calbart ïjaööen gegeben/ bic bacr benef; 
fents eenfamentltjb foube bertonenben gronb ban be 
Jjtaet ban^antferijft / en met 2&u5anbaï baer ober 
toerfoehen/ bat men baer af meer niet DoDoefbe te 
fcfjzijben/ maecDaerKeöen geloben als ben Bouillon 
en^anqt fclfS/ fbfefjter ïjabben mogen liomen/ be; 
topi fp ten boSenbenonmfouben toat batbe&oninD 
op befe tijbt banbe Staten bertoacljte/ bacr toe fp 
niets boen / alfo fp toei teutten ban tetat getoicDt be be; 
geerten best ïtomnDS Op be Staten 3ijn. 

C>p befe $20pofme en berfoeb toerbe tn lange in'be 
^Staten <©enerael niet met allen gebaen / om bat men 
boo? beljanb fag bat beCatbïnael befelanbenanber fo l\p berflont bat baer geen pcrijhel teas/ beteujle 

2n 
cmtrent befen ttjb toaren upt Bergen op Zoomen ^cmge 

B?cöabp eengeruDt ontrent 250. peerben/ menen; *>«« t» 
betotXeuben inBjabanb tebinben b’BfftttetS ban^^f’', 
bc gemumteerbe StaUanen/maerfofe öie fadgeerben/ toeiWn ge* 
entoeberom na Ijaer gatttifocn beer ben/ jijn eenige bange» 
rupteren ban <Du Botsen Baccljon ban ben Doop af; °™CEnt 
gereben/ raepncube ober jiBaeSte gaen/ en bacr een 
öupt te Dalen / öetoclDe berbolgt 3ijnbe / 3ijn op ben 
boo2f3. ttointigflcn omrent jiHaeftrtcfjtop eenö02p/ 
baerfe ban be peerben afgetreben toaren / en geen goe; 
be toacljtc Dielben / oberballen / en meefi gehangen 
genomen/ in boegen/ öat Bots bacr berloo2 34* 
peerben/ enBarcljor^o. Oetalenbe alfo öepcene ban 
Daer gterigljeib cnbe berfupm. 

<©cn 17. ^umj te boren toaS fijn CrceUentte felfS ^ó'n 
hertogen na <Ooffonöe/ om te fien Doe be fortificatie «»«»« 
boo’tginb/ niet tegcnftacnbe’t berfoeD ban be^ta^n^X 
ten <0encrael / bat Dp baer felfS met gaen foube/ atecnör. 

toecD fmebe / en bat ’t boïD met ben ibmiracï giufti 
nus banj^affau in Beanbnjh 3ijnbe/ nocDniet tere; 
öergeDomen toas/ maet upt betoieben baiiBouil; 
Ion «^anep / fag men bat Calbart in Cngelanb ober ’t 
fecteetbanbeJBifTe (fomenfept) niet toaS geroepen 
getoeeft/ betople fp Dem Dabben moeten fubminïftre; 
ren / be befoingien albaer geballen/ en batDP meer 
bertoaerts gefonben toas/ om baer na Dier feccuts 
boo2bcnfeonmb te bobberen/ alö om banbe Danbe; 
Jinge bolle benniffe te IjeOOen / fo nocljtans Op ben MO' 
ninb gefepjeben toas. BleeD 00b mebe bat Dp ober 
be Danbeïihge niet Dabbe geftaen upt bennabolgen 

ben bpanb baer niet boo? en toas. ^p fcD?eef ban baer 
|bcn i8.cn 19. b2teben aen be Staten CSenccael/ bat 
ben bpanb tuffcDen be felbettoee bagen ’s' nadjto boo? 

! (©oftenbe toao gebjeett / met ontrem 400. of 500. 
man/ om te beficljtigen/ maer bat Dptoeberafge; 
trobben te»ao. <©en 23. ontfing men Inieben 
ban fijn €rcellentie upt IBtbbelüutg/ Ijoubenbe/ bat 
Dp fcioofreiibe teia$ geteeeft / enöefo?tifïcarien infeer 
goebenöocn gcbonbenDaöbe/ en bat mentot beno?? 
bertnge banbienmet beneer|ïennocDpenni!ïgenber; 
bjaertö foube moeten fenben / baer maren On ö2te; 
ben banbte ban^elanb/ Doubenbe/ bat Djn €rceD 

ben02ief/ bie Calbart felfö mebe OtatDt aen ben %er lemie bacr berhlaert Dabbe toelgefim te toefen felfs 
aCbbocaet ban <©lbenbarnebelö/ ban bc boo?f5.^cr; binnen ©eftenbe te gaen / fo ben bpanb baer booe 

gnam. <©aer op ben 24. op ben Staten <©enerael 
aen fijn €rccl!cntie gcfcDjeben toerbe/ bat Dp Dem 
bocD binnen <0oftenbe niet toilbe Oegeben/ of laten 

rr K „ , miin Oefïupten/maer tegen bc imP02tantte ban aDoftem 
h HeereBuzanval den loop en heteynde vanonfe te/ toateotelel,gc„ toatHctol)m aenfjjn perfoon 

ranSMuU. handehnge van de welke wy thvis pa,t,uiherhk ixjaic Beleflen. Jïictmmii öc bpanS tooj bie tjjb te 

^EilTiöe 
ban Oen 

toae ban bouillon en ^eere ban^anep/ lupbenbe 
aló bolgt: 

M Yn Heere, wyfchrij ven volkomentlijk aen mijn 

Dart binbenbete bijten op <0oftcnöe/ iö met fijn lentuoen hebben geconfireert met mvn Heere Calvart, brenger de- 

fcT/h °f?K.onjnk hcrft f2?* d«‘'ydf reyft op En. jpre te®imiën'af te aSn'/ Safe óbec 
mZ' geland ioude doen, en dat hy van daer hem foude ver-1 m£t) „coc,ft K of[jp telop ^ulftpetmOtltta 
t>«u »«. voegen by u, om te nemen een ko, te refoln ie op ;de h00,ncmcn (-t toelft fp ,l’, 0efcpt (A/ nlVjet Itamacl* 

jaken •, ®e fulka d™|e'’ > dat,fo het behoorlijk ware (,|cci, / fjjncpuöelöti beffcpit taas/ al t antebatte 
•j^tenebn.» de tljdmgevan tgenealhiergettadeett ^ m „et (Kittelttjicten tetWctltrctlei 

was, om dan daei te lenden een ander van fijne die- ,jclIg ajlhcvo tOC/ balt Om öe Ratelt til fijlï dêïfels 
naerstot u; Hy foude lijnen tijdt verliefen, dewelke IcWte te abufeten) mom op*(i «toe tt tóten«Pfa 

ge®» ««eacrnie«a 

te geven vanonfe reyle, met byvoeginge van de wil-j 
le en middelen van de Heeren Staten : dit behoort u, j 

boïD. 
<Dcn toog ben bpanb alleObooeöp ?Èrel/®en 
-.* - ’ k anö f reftt rwfn uZZ a vanucrrcctcno^n: cnroenoort u na ’t idtlb balt Wm / CU fcfe'tgcfC&Ut lipt ©2UÖ8C fifnL 

mi jn Heere,, daei toe difponeien. De Konink heeft getogen baer tocbcrom binnen Ojettgen/ Ctt bc refte Ofc ömi 
fulkenbetrouwent-uwaerts en wy hebben fo veel ken- mcfenbc . 8. fbtiSm/ ^%K\iZ af toengen/ CU ftek£ba» 
mffe van uwen goeden y vei tot het gemene oelle, dat conUOPCrcn UU UBeUC tOC / ïjent aenfldlCUbC ölS Of Dn i °™< 

IJnZtllïn F]I ,u,wentn micIop^nltïof ergenoin©2abanbpettoüöeboen/ toantM? 
fal ontbiekcn, om te komen tot hetgeen de Konink jjp ,!u jeger ban Ontrent 12000. mannen aburctem 

bp een Dabbe/ en nocD een regiment ^uptfen / en 
ttoee regimenten 3Baien bebe licijten. 

<©en 28.^imij Dregen be Staten «©enerael bes 
nactjtö b2ieben ban fijn €rceUentic/ Doubenbe/ bat 
ben bpanb met fijn leger engejcljm om <©enttoas/ 

begeert, om met meer gelukkiger voortgank den ge- 
menen vyand ’t hooit te bieden, en verforgen de ru¬ 
lle en verfekertheid van ons allen; die ons lal bewaren 
fonder eenig toe doen; tot het geen u fullen openba¬ 
ren de voorlchreven Heeren Buzanval en Calvart; den 

ofre,"F Piende"rP™.*««|m'i^&ÏÏSSmfSiïm SIftmvm7/ 
ernt W k’ dl! WAJeei afteJueufelljk gebieden mu W ober te b?efen toas bat Dp foube traepten int 
goede gratie, en bidden God dat hy u geve 

Mijn Heere, een gelukfalig lang leven. Uyt’sGra- 
vefandeden 28.Mey 1596. Onderftont, u ootmoedi¬ 
ge en geafteclioneerde vrienden , en was ondertekent 

Henry de la Tour. Sancy. 

HET OPSCHRIFT WAS: 
cSlenmyn Heer Barneveld, tsddvocaet van het land 

en Graeffchap van Holland. 

lattb banïlulit te Domen/ fdjeeef bacrom om meer 
boifiö/ boclj ben bpanb fïenbe bat fijn €rcellentie oir 
trent ï^ulft Dom getiabehjD boo2 ben neufe toao / 
toaerboo? DP tot fijn geballen niet Doft intlanb Do; 
men / Ijeeft een ftratagema boo2genonten om fijn act- 
ccllentie te biberteren/ en met fijn leger bertroDDen 
3pnbe naberibiere ban^lnttoerpcn/ maeDtc be ma; 
nicre ais of Dp bacr ober getoilt Dabbe / gebenbeniet 

« x alleenfecrcttlijDupt/ batDp’tooge op®2cbaDabbe/ 
<pp ben 20. giunp toerbe in be Staten <©cnerael maer belaftenbe ooD aen eenige regimenten om na 

Befoimie op tbcrfocH ban <6tlpijn getefolbeert/ bat men met 252eba te marefjeren/ om alfo fijn €rccüentie ban 
SKSf ?c?en ccn QtoSiïte ïeganc na €ngelanb feil 
Jalu in ben foube / bo genbe be begeerte ban be iüontnginmv 
lEngeiauu en bat men be l^eere ban252ebctobe baer toeberfoe; 
* fmtoi. Den foube: maer be felbe Heere toepgeröe Ijet baer na 

feet met hele grote eraifen / fo bat baer na anberc bacr 

Huift te mogen toeg treDDen / en ban in ’t ianb ballen. 
"®en laetfien ^lunij ’S mo2aeno ten 9.uuren/ qua; 

men aen bc Staten €>enera'el in ben Hage bzieben "fS., 
ban CDarles Sjeraugiere/ <ü5ouberneurban252eba/ ren ^ta» 
Doubenbe/ bat be bpanb na be ^cDelbe toe quant 

toegecoauntetcerttoerben/gelDDtergelegenberplaet;! cngerectftDapmaeDteom ober te Domen/ toaerober 
ftWSMfiütoetóKn. - * IfipWa smet teDjecftt/fo Ut Wjuffitfe oi®d.£S" 

v-Deel- 4 öctfs 



2 12 Het drie en d 
Mm* öerfe rupteren na ^tnttocrpcn toegenomen toaren ■> 
naam / cnberfoept öacrom bollt / mceröee ptobpanöe en amm 
boo^beua **&**/ maet infonöetpeiö öatmcnbem tcctlont? bolb 
banWüa.toiiöc fenfeen/ om Dat pn nu niet fean 8* bacnöeien 

bneepten öaer binnen paööe: ïgiet op bergaöetöen öc 
Staten <0encvacl / en ïlaöe ban ^tate tcrftonöt / en 
öepèfrcpecröett laft op beifepepben compagitten om 
öectoaettö te gaen / en berfocpten öte Pan ©o?ö?ecpt/ 
om öe (tab Pan 43eertcupöenbetg / en öe fepantfe Pan 
fee Citmöert met bo?gerö te toiüen bcfetten/ en öie 
Pan <0o?rtepum om öe ftaö ïDouöftepem tctoillen 
Poen üefetten/ om alfo alle fee folöaten öaer tipt te 
mogen tcettften / felpebcn nteöe aen fpn €rcellemie 
om eerag bolb na 25jefea te fcnfeem ©obtrobbenterv 
ftonö na fpn Crcdkmte jftanb ©upb/ liman en 
UrentfmaoKa&en'Pan^tate/ om metfyn^rcellem 
tteop alleötebefoingncten. 

©* p* toefen öag ijaöfeen öe Panen ruptcren Pan ©ieft / 
anöBcuy< ^etêntalö enöcn s&oftp/ toocg een <£möufcaöege* 
tf/etïen «taebt P002 ^teumegcn / en quamen öaer na met 
»<w;,$icu* eenige peeröen een goeb feeel beeftcn Poo? fee flaö lp; 
mtaeii. len/ öaet tegen öe rupteren Pan binnen nptPielen/ 

macr en quanten tot öe «Embufcaöe niet/ btcfenöe 
'tgcne öaet toaö / öe bpanö menenöe altooö paec 
feaer toe te trebhen / bleef Poo? öeftab al fepermur 
ferenfee/ en trob ten lellen toeöeraf/ fonfeec pet uvtu 
gereept te pebben/ anöerö alö 15.mannen/ en eeni# 
ge peerbenPerlorcntepebben/ enPanöiePanöeltaö 
ö2ie mannen feoofe gefepoten/ en Piel 30» peeröen fo 
gefrpoten alö gequetft te pebben. 

me Ma, ©en eerften tö ^onïter ?Crcm Pan <Dubem 
! cn tijeftn» Poo2öe <©ouberneur Pan ^eertrupöenberg / feoo2 lafl 
tebatbe ban öc Staten binnen 232eöa gettobben/ noep pet 
!?£n"a bacnöelbanjïitoiaeö iépelt banlmfteröam. ©en 
beSe. ttoeeöcn fonfe fpn Crcellentie Pan ^aftingen noep ö?ie 
cerrn / fen* bacnöeien öettoacrtö. ©cn öeröen tö fee »02abe Pan 
benbm- ^openlo Ö002 Perfocb Pan öc Staten binnen <0eer; 
tien trupöenberg gebomen/ om Pan öie 3ftöc 0202e tot be^ 

pouöeuitTc Pan gebate gepen/ altoner öe Souper- 
neur ^eraugtere/ ©ubenbootöe/ en meer anöere 
pent quanten begroeten / pet Pacnöcl Pan öe Ippel 
fterb 140. man quant mcöc öefen öag binnen B2eöa. 

©e bpanö febeepte P002 imtocrpenobcr beribie- 
re 5. regimenten folöaten / en eenige ruptcren/ öie 
feer langfaem ober fepeepten / om öat na rate ban öen 
tpö öen poop groter fcpijneit fouöc/ öaer toe pp nteöe 
öcöc iiptgcpen öatfe toel 15000. mannen flerb toa- 
ren / poetoel pp öen meellen poop Pan fpn bolb bp pent 
Ijidö. 

©cn Pijffeen ^ulp quamen noep binnen ^teöa 
ban<9oftênöe öe compagnie» ban <6taef €rnft pan 
Iftaffau/ (met 180. man) Pan iBtngaeröen en ban 
%aqucö JiBcurö/ enupt Jlicumegcnöc comnagnicn 
Pan hopmannen Calf en JBinbergcn: jKcn breeg 
binnen 252eöa öc tpötngc öat öen Ppanö fpn Poct-Poib 
Poot ïlmtoerpen ober gefepeept pebbenöe/ p öaegö 
tc boren nuoobfpnrupterpe ober fepeepte/ taaerom 
men öc toacpten aiöaer öcöc Perfloaren. €n toant 
mcnnualöaeröcenöe PtafegePjeefl/ ombe graepten 
Pan öellaö te Peröiepen/ ötcalom mccflfeeronfeiep 
toaren/ ging men öaer ePcntocl meöe Poott/ om 
öat’et fonoöig Pjaö/ enöatmentcrftonö alfe’tnooö 
feocit fouöc’tiuatcr iucöer in öe graepten bonöc laten 
bomen / öie anöere? op öen boöent peel pertbonren / 
men Perbtcöe mcöc öe graepten / om beter feienUte 
mogen trebben Pan öe ober grootc boltoerben / öie 
öaer bp öen ^jnoenreur ïjctttp geotöonneertlparen / 
bacr af eenige fo groot toaren / öatmenöcfacpnpan 
öe gotöiinen qualitb met mufqucttcn bonöc flanberen/ 
en öacrom bp Pelen te groot gcoo2öcelttoeröcn; öefe 
uacptö breeg men tpöingc binnen 232cöa/ featöebp^ 
attö met Peel Polbö tepceröecntc Poet tot^oogjlra^ 
ten gebomen toaö/ toaerem men feberipb mepnöe 
öat pp ten ntinflen mecnöc öc rtPicre Pan25tcöa tc 
Hupten. 

^Dïc Pan <0O2riepum toaren meöe öoenöe om pacr 
flaö aen öe paPcn-jpöe tc bergroten / mabenöeöaer 
nieutoc toallen / en btebcnöe ö’ouöc / öie öe lanöen Pan 
ï^ollanö neffeno öe Potöcre fortificatiën ban öe flaö 
gcboH paööcn/ ober fee 180000. gulöen/ tot toelbe 
mcutoe toallen öie Pan l^ollanö toeber mailen eontrf 

ertigfte Boek, 1 5 9 6. 
bueren/ om öatfe blaegben öat ö’ottftc toallen foqua« 
Ipb gelept toaren / öatfe öe flaö niet toel en bonöett \ 
Hanequeren. ö #uöe toallen toaren opöe 02öinantie 
Pan fëemp gelept / en of t blagen Pan öie Pan öe flaö 
toaeraeptig toare fean niet/ meenöe men ebentoel/ 
inöicn ïjemp noep gcleeft paööe / öat pp om fpn toecb 
flaenöe te poufeen /1 nieutoe fouöc berpinöert pebben. 

tDcn 6. quamen noep binnen 252eöa eenige eonp 
pagnien/ foöatternu 23. Paenöelen bneepten teboet 
in toaren/ mabenöe ontrent 2000. mannen/ en 4. 
banen ruptcren/ fterb 270. rupteren/ en öe,ïBagiï 
ftcaet machten pen fterb Poo? 1000. peeptcnöe b02ge^ 
ren. ,i,Ren breeg tot 2ö2eba tpöingc öat öen Ppanö 
noep tot f|oogftraten lag / met Ö2te ^paenfe een 
3Bato/ en noep een anöer Hegtmcnt / en n. Panen 
ruptcren / macröaer na öat pp na öen otiöen 25ofep 
trob / öacrom abbemffement geöaen toerfee / om in ’t 
lanö Panöcr €polen toel toe tefien. <Dc<02aPeban 
f^openlo quant omtrent öe ntiööag met 8. peeröen 
tot252eöa/ en ging öe toallen befieptigen. fïfeenpaö; 
öe öaer al Pan öcö motgeno P’oeg ttoeepalbe manen 
befteette maften/ ö’ecnPoo2 öe poo2teban^tmtocr? 
pen/ enö’anöer P002 öe pookte Pan öen^öofep/ bep? 
öe peel fterb en Paft/ met een graept Pan 3 o. boeten 
b2ccö / en Pteröe-palf Poet toatero öiep op ’t lege toa^ 
ter/ öeroeöeom 18. gulöen / öefepalbe manen toet ^ 
öen gemaebt/ cm fee uptPallen te faciltteren/ en te 
beter te ftanequeren/ öacrom menoobeenenmaben 
fouöe/ boor öeCinnicre poo2t; öen (©2aef noep tot 
2&eöa 5pnöe / qttam tpöingc öat öe Ppanö na ’# 
togendöofcp trob/ toacromöe^aef bertrebbcnöe/ 
nam 50* rupteren / om in öc 23ommelcctocert te 
feoen toaben op öen öpb/ enöeöeöegarnifoenenPan 
^euföcn / 25ommelenCrePecettr aöPerteren/ öatfe 
toel toe fouöenfien. ^©aer na breeg men tpfeinge öat 
öe ppanö toefecr binnen ^oogftratm gebomen toag. 
c§pn €rccllentic Ö002 allefeefemaniere Pan trebben/ 
ban pier ban öaer / meenfee feat öe ppanö feberipb 
’tpoóft na25’eöa paööe/ en öat lip ^tftft niet meen- 
fee/ en 00b Pzefenfee Poort lanfe ban feer (Cpoien/ 
öaer niet feanbo^geröPanitPöfeeïburgtoaren/ peeft 
öen <02aPe Pan ^olnife/ öie te boren (om tot ï|ulfl 
tc bonten befcp2epcntoas?) ontöofeen/ en pemaenge^ 
fept / öat pp nu Pertrehhen moeft / om na 25?abanö 
te gaen/ en öaer toe tefien. ©?aegöe poe Peel Paem 
beien bneepten boPen t garnifoen Pan öe flaö / pp 
meenöe ’t lanö Pan l^ulft te bonnen betoaren/ öatöe 
ppanö öaer in niet quant / öaer op öe <®?aef ban 
<&olm0 amtooo2öe/ fmitomct io.baeitödentebom 
nen boen/ öoep beeft fpn aêrcellentie pemlaten ne¬ 
men 12. ban öc befte baenöeJcn/ en pem een fcp2if 
telpbe gctepbenöe laft gegeben / toaer na pn öe Voarfjs 
ten al om fouöe feoen befetten/ en öat pp boo?tg felbe &tjn 
fotoel toilfee toe fien feat öen Ppanö in ’t lanfe niet qua= «u. 
me / toaer na fpn €rccllentie met öc refterenfee Paem ne 
beien (jpnöefecr toepnig) na bergen op ^oomber- vp 
trobbenio. 

©en 7. 5!u!p quamen öc 18. baenöclen met öen ©en otö* 
^flömiracl ban i^affau upt B2anbnjb in Eelanö / en 
tocröen terftonö in’t lanö ban öer €polen gefonöen^f‘nu? 
om öat tc betoaren/ fpn €rccilcntie eben toel toc-^afrau 
fcnöc öat öen bpanö fouöc traepten in ’t lanö banmet 
ipulft tc bonten / peeft fee (£52aPc ban ^olnto aenge# 
feptebetv öat pp öoep feperpe toadit totifce boen potu upt 
öen/ om öcö Ppanö»boo’ttcmcn te beletten/ enfon^ ©?anR« 
öerlinge aen fee tranepee ban fee ^toppd-öpb feoen ajf>- 
arbepörn/ om ö’obcrbomft öcö Ppanöë ban ^Cbföael 
tc mogen toeeten. 

<De '43cacf ban ^oimö fcp?eef aen fpn Creellen# ©eojaef 
tic/ öiirïir öefen öag met 200. man aen öe Stoppel- 
öpb eerft paööe beginnen tetoerben/ om öat pp eer ipwfcam 
geen getö paööe gepaö/ cn feat öicban^elanfe pent fgn -cicciu 
tut 1200. p. paöfeen gefonöen/ feat feen bnanö petn 
in’t lanö ban3Baeö noep ftiüe pieïö/ met pet mee- 
ftenöccl ban fpn bolb/ fonöer öat pp totftemettoat 
intentie öat renen folöaet ’o öaegö te boren / ban <£or 
toto acn öen bpanö obcrgelopen toaö/ öat men fien 
fouöc toat bier op fouöe bnlqcn/ öat bp toel 30. of 
40. ruptcren öaer in’t lanö bannoöe paööe/ öie pp 
berfoeptöat inalleötligcntie moepten tocröen gefon- 
ben/ en öat Pp aüe ötögewie fouöe aentoenöen/ al 

feat 
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©e» jjtïaer öen bpanö mogclyb öoo? öen boo?f3. oberlo 
SVïï® pee of anöecö/ fienöe bem felbe nu blaer/ mitëöat 
"anïïS fijn Cjccell. na 2ö2abanö toaö bertcobben / is met alle 
tor. ’t bolb öat noch in ’t lanö ban 3©aeö aenöe ribtere ban 

öe^cljciöclag/ baeftelyb opgetcohben na^ulft/ en 
op öen abonö gebomen 3tjttöe aenöe fcïjartfc ban öe 
25Ioem jpuenteg/ met 11. ftljupten/ heeft öe felbe ober 
’t fïp naöeCrebe öoen b?cngen/ om fijn bolït öaer 
meöe ober tefebepen op ’t lanö/ tuffeyen öe |Boec- 
baeet en ^pitftnuurg: jBaet om öat öie fcljupten 
ftoaer toaren/ 5ijn ö2iebanöienop’tfïnb blybenftt 
ten / öie niet boo2ts bouöen geb?acljt toeröcn / en ö’an 
öec m öe Ctebe gcb:acijt bebbenöe/ beeft fyn bolb be= 
gttmen ober te fetten/ in ’t toellte noclj ttoee fcljupten in 
öe gronögetreöen 31)11/ en obetmtts öe Capitepnen 
SSercfjen / ^ngcnljabcn en Cottottö / öe toacljten op ’t 
Spterlanö niet toel befet Ijaööen/ gclijb aio bp fijn Cr* 
teüentie geo?öonncert toaë / tjeeft öen bpanö ober gefet 
ontrent 350. mannen / al eet öe fcl)ilötoacljten öes ge* 
toaet toeröcn/ la 2502lottc tö ö’eerjie getoeetï/ öie 
met ontrent 200. man ober gebaren 10 / öe refte aen en 
aenbolgcnöe/ öan öacr na fulbsf getoaertoo?öcnöe/ 
hebben öen alarm gemaebt/ öaer öoo? ^Jngenpaben 
en Cottoitömctljun baenöelen/ tipt öe grote iitaep 
öerroaertö gebolgt 5ijn / en beeft Sngenljaben fyn 
HLuptenant met toepitig folöaten op ’t fïijb na öen bp# 
anö gefonöen/ en bp pent öoen bomen ontrent 30. 
folöaten/ öie in öe blepne baert of febanfen lagen / öe; 
lept öoo? öen ^ergiantban ^Ingenljaben/ en alfo ’t fel* 
be fcijanf ben gebloot bebbenöe / en fienöe öatfe öoo? öe 
obergebomen refolntelijb bcfp2ongen too?öcn / toeröcn 
fp fo feer bcb?eeft alö fp liaet eerft bioebmoeöig De* 
toont Ijaööen/ berlatcnöeljet febanfben/ hebben fieb 
geretircert op öe grote ilaep / öaer öoo? öen ifuptc* 
nant öooö gcblebcnio/ en beeft öen bpanö öe blepne 

5e ftfanfe ïïacp-fcbanfe ingenomen/en alfo berbregen een plaet* 
an öe fe om bem berfebert te mogen bouöen / en ’t booft upt 
ijpne sa* tc fabcit %a 2D02lotte beeft ’t fcibc febanfben terfïonö 
tnffin?öoenfo2tificeren/enmetbolbboo2ften / fo bp beftbon* 
igcao» öe/ öaer-en-tuffeben iö bet anöer bolb boo2töober? 
«n. gebomen / 3La diefje <0ouberneur op öe fcïjanfe ban 

öe^dloem ofjfuemeö/ aiöaer bltjbenöe / ftclöc 020,2e 
om rbo-boffcbenenanöere noöige fabentebejïelien/ 
om baer te fcntificcren: öen alarme nu alom ontftaen 
3pnöe/ iö öen fcljeepo Capttepn 25aribert met fijn 
boctfgefellen/ op öen bpanö / öie altoos en gcftaöelyb 
oberfette/ aengcballen/ en beeft bem ö?ie ban fijne 
fcljupten benomen / toaer öoo? öen bpanö niet öan ö?ie 
fcljupten of cbaloupen om tc pafferen en bebielö/ 
met öetoelbe bP al geftaöcUjb oberfette. ^De<02abe 
ban «^olniö öen alarm in öe ftaö Ijorenöe / ontrent 1 1. 
uren/ beeft terftonö om te toeten toat’erepgcntlybte 
öoen toas / uptgefonöen öen ^ergiant iHSajö? ban öe 
flaö ^loosf öe $2tnce / en onöertuffcben bet brngo- 
bolb öoen in öe toapenen tiellen / ^?ince bomenöe aen 
öen &rups-öyb / beeft aiöaer gebonöen öen hopman 

Tol. 40.) <fngcnbaben/ met een öeel ban fijn bolb / en ban bem 
berftaen/ öat öen bpanö ober toao/ fynl uptenant 
berfïagen / en öe blepne ïïape ingenomen baööe / öaer 
op bp öen felben hopman beïafre terttonö in öe feban; 
febanöe iKoer-baert te trebben (öaer in maereene 
compagnie lag) en öaer te blijben tot naöer befebeiö / 
en ós toeöer na öe flaö gebeert/ öe 432aef aenfeggenöe / 
’tgene Ijpbebonöen baööe/ öiebafï öoenöe toefenöe 
om’t bolb ino2ö2etcflellen/ enöacrmcöeupttebab 
len/ iö öen felbcn $2ince/ mctöe ijoplupöen #ottep en 
<©pfdacr nocb mael uptgereöen / om beter befebeiö te 
hernemen/ en 5ijn gebomen tot ontrent öenïjrupö- 
öyb / öaerfe öen bpanö (öie öoo2öitberloopbanöen 
tob/ en’tgettaöig pafferen nulterb getooeöcntoaö) 
bonöcn arbepöen om öaer te logeren / en baer te berfe; 
beren/öit öen <0?aef toeöer aenfeggenöe/en öen öag nu 

iptbai öeginnenöe aen te bomen / öeöe öe <02aef ’t bolb ter 
ian ’t gat* flaö upt marcheren na öen bpanö toe/ om bem upt bet 
anrffan tónö te ^acn / öoenöe een öeel met öen Oberflen %\m 
Inben Fnat1t 1 M»'»» €gmont marcberenboÓ2 

bp öelBoect-baect totop’t öpterlanö/ en een anöer 
öeel öen öyb langö trebben/reebt op öen bnanö aen/ en 
een öeröcnöeeï met öen .ïBaj02 3&ince / en öe ©oplup; 
öenepfelaer en ^anja/ öoo? eenen binnen toeg ban 

ipanD. 

achteren op öen bpanö / öiefoöapper op ben aentrofc 
fen/ öatfe bem upt öen hrupö-öyb öeöcn optoyben/ 
metfulbcn confufic öat toel 50. of 60. mannen in’t 
toatee fp?ongen / en ober ftoommen (öaer ban öen bp* 
anö naöerljanö cenige op öen JlBoo2öyb öeöe bangen) 
macr om öatfe 't boo2f3. blepne febanfben baööen / en 
een troupe öaer bp 00b baft jlaen/en 00b fïetber toaren 
ban bolb / aio öen <0?abe ban ^olmö / bebbenfe baer 
öaer met toeöer t’famen geboegt/öaer toao’er te boren 
200. ban ben bpanö op öe toeg ban %ii1t aen öe molen 
gelogecrt/ om ötenpag te betoaren: .ïlEacr fienöe 
baer anöer troupen bluebten/ en öatfe bpöiebanöe 
ftaö öaer ban gehouöen toaren/bebben meöe öe blncbt 
öoo2’tbelö genomen. <Be <©?aef ban^olmöljaööe 
te boren aei 1 € gmonö öoen bebelcn / öat bP altooo een 
groo bp bem fouöe maben te bouöen/ en op ’t bluebten 
ban öe bpanö jelfs meöe bp öe troupen gebomen 5ijn* 
öe/ en int najagen in’t been geguetjl/ en öie ban öe 
flaö meeft in öifo?ö?e gebomen 3ynöe / en eenigé aen ’t 
plonbecen geballen /19 öe bpanö (öie anöerö geen upt* 
bomlte fag om meefter te too2öen / öan öoo? ’t beefjten 
of berö?inben/ mitö bet toatee getoaffen toao) nu toat 
gcrallieert en berfamelt 3ynöe/ toeöer op öie banöe 
ttaö aengcballen/ en beeftfe met groter confufie öoen 
bluebten/ atofpfelfp te boren gebluebtbaööen/ te 
meer fo€gmonö geenfonöerlinge groo bp bem bcb= ^ bhftlt 
benöe/ fienöe öe confufie optoeeb/ fonöer refijtenue buichmi 
te öoen/ öaer öoo? öen bpanö benlupöenniet alleen met ww 
öen5örupp-öybtoeöer afgenomen/ maeroobtot in^naöe 
öeltaö/ enöeiBoer-baertöoen bluebtenbeeft/ met^ne” 
fulben loop öatfe niet bonöcn opgebouöen too?öen/Saect. 
niet tegenftaenöe fp met (toepnig bolb / öen bpanö aen 
öeücupss-öyb upt öeretcancïjementen bp öen bpanö 
felfo öaer gemaebt) baööen bonnen fcljutten/ fo€g* 
monö met fyn boo?f3. bolb/ of öe anöercöerefolutie 
gebaö baööen/öen bpanö öaer toeöer ’t hooft te bieöen. 

<©en bpanö 10 öaer öoo? meelter ban ’tbelögeble* 
ben/ 3ynöe öien nacht ober’t toatee in’t lanö gefet 
ober 1500. mannen. <3fn öcfcfcbermutfel öie hert af 
liep/bleben ban öer ftaö 3tjöe gehangen öe Capitepnen 
$ottep en Hiebelö / en toel 100. mannen öooö en bcle 
gequetit/ en ban öen bpanö öen <0bee(ten (Ceffeling/ 
en meer öan 200. mannen. 

<Den Caröinael/ öie in’t lanö ban tBaeó/ in’t 
öo?p ban Sicolaeo toao/ toeröebertotttigt Ijoe 
licljtelyb öat fyn bolb in’t lanö ban ïfubtgebomen 
toaren / beeft SBonö öe Kofne ontboöen/ öat 0p toeöer 
te rugge ober öe ^cbclöe bomenöe / 00b öaer op treb* 
ben fouöe/ met alle bet boet-bolböatbpnieöegeno* 
men baööe / en öat Ijp om ficlj beguamelyb te legeren/ 
fien fouöe toeg te nemen alle öe öeletfelen öie bem boo? 
guamen / öat bp ’t felbe aen fijn 3yöe bcbelen fouöe aen 
bet bolb öat bp bp fteb baööe/in ’t lanö ban 3©ac$, ge* 
lp Ijtïoob öatclyb geöaen beeft / O2öonnerenöc Cton 
^llcnfo öc.fKcnöofa/ öat bp met fijn regiment/ bet 
^uptfe regiment ban öen <62abe öe (Bpe/en öe OBalfe 
ban iprcfijn / en EiqueO / öe ftaö naöeren fouöe aen öe 
3ijöe ban bet berö?onben lanö ban 2Hrcl / en öat bp in 
fuiber boegen / op öe flinbec bant ban öe ntcutoe baert 
fouöe gaen leggen/ en öat bp fouöe ftenbetfecoure tc 

beletten/ toaer toe bcm4.tïubben gefebutsfgegeben 
5ijn/ <©on llonfo beeft’et geöaen/ boetoclmetfon 
öer grote moepten. Cp öe o?ö?e ötciBonOöeUtofne 
ontfing / iö bp öen 9. toeöer ober öe ^cbelöe gebomen 
bp jio2öam/ en öeö nacbtö gelogecrt in bet fo?t jpuen* 
teö / en tö fïrabö bet Canaef gepaffeert met öe floepen 
öie Jfa ^iclje baööe öoen gerect maben / 50. man paf^ 
fcrenöe öoo? bet berö2onben lanö / en öaöeïtib ficlj bc* 
necrfligenöc bet fecourö bet inbomen tefoêbenbene* 
men/ latenöeHTa25o?lotte acljtcr/ om met fyn bolb 
enljetanöereöatbp met geb?acbt baööe/ öcjBoec- 
febanö toerb tc geben, öefen öag/ tc toeten öen 9. toet* 
öe meeft öoo? geb?acbt met blepne fcbermutfelcn/ öe 
bpanö öeöe bet blepne febanfben noclj al beefterben/ 
en fyn bolb in öe boo?f3. ferupö-öyb retranferen / öaer 
nocfjöefcbanfeban ^pitfenburg of öe grote ïïape/ 
noclj öe febanfeban .lüöocr-bacrt op ben niet ganegue* 
ren bonöcn / fyn bolb begonöen 00b al öoo? bet lanö te 
lopen/ enbregennocheentgen blepncn buptbanbee* 
ften/ maecöemeefte toaren al toeg na’t lanö ban öer 
C5ocö/ fyn Crccllentie tot bergen op Eoom ber- 

toit- 
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toimgt djnbe/ bat Den bpanb toeber na’t Ianb ban 
Dulft trok/ bertoeek niet/ fo ombat pp’tntet bot; 
Itomdijk konbe ndoben / al# ooft om bat pp niet kom 
De beetrokken/ fonbeet ianb ban ber spoten in ebt; 
bent perpfcel te laten/ mitst bc bpanb Iterk in23?a; 
ïtènb ontrent 25?eba toast: fjBaer baer na fdierpetb 
krpgenbe/ bat ben bpanb itt’t tanbbanDupttoast/ 
en bat bic ban 252abanb beetrokken/ iet op ben na¬ 
noen met 13. ban be jpranfcbaenbclcn/ en 5. anbe; 
re t’fdjeep gegaen/ en best abonbst noep tn J>aftiit; 
gcr gat gekomen. 

©en ïo.en n.^ttlp/ fepermutfeerben ber^ta; 
ten bolk/ cn ben bnanö tegen ben anberen/ en toet; 
bc ©crcpcm Capttepn baneen^eeustbaenbd/ met 
een grof (luk ban ben bpanb boobgefepoten / fijn 
baenbticp toerbe ook t been afgefekoten/ enguamen 
befen ban eenige compagmcn boikst kp ftjn €rcel= 
lende gefonben tnkclïab/ en ben <©?aef ban joints 
fepjeef aen fijn CrtcUentie bat kp om fepoppen en 
fpaben gefepjeben pabbe / cn bat kp fcer arbepbe/ 
om fonbeiltnge becontrefeparpcnban DeiBoer-baert 
tanga op te fnpben / bat kern boekte bat men ben 
bpanö ’tpafferen foube konnen beletten/ tnbienmen 
trenepeen trok ban be grote Isaep nabcklcpnetoe/Dat 
ben bpanbpeelpcrpJcr toast / enbien nacpt niet bed 
boïkst gepaffeert pabbe/ cnljp berfoept met fpn <£p 
reit. te communiceren op be nubbelen/ om pact alle fe? 
raarst af te mogen fmjöcn. jfjiin €rcetï. bebe een pal; 
bemane boot be fepanfe ban ^pttfcnbergiïaen/ om 
bacr gefeput te |Mlcn/ en pet oberbaren ban bebp; 
anb te facilttcrcn of beletten / om bat be bpanb eenige 
flukken geplant pabbeboo? bc fepanfe ban be23loem 
of jpuentest/ bacr mebepp be fepanfe aen beiBoer- 
baert bptoatec-past konbe befepteten/ onber fabeur 
bant todkc pp fijn bokt en bibteö bp feponen ba; 
ge ober fepeepte / te meer fo geen ban be fepeepst 
Capttcpncn ban ber Staten 3pbe fo natoaept pou; 
ben Doiftc / batfe ben bpanb pet pafferen pabben kon; 
nenberpmberen. 

*{f"®** ^ijn emi guant ben dfben fdfst perfoonlijk bin; 
Sfóbin'1 ncn om De (lab cn fepanfen ban bolk teboo^ 
mii^iiifj/fien/ en om bat men fag bat ’et nu op be (lab aeako; 
enfteit men foube/ bebe fijn €rcdl. ’tbolk ban binnen ar; 
öaec ojö:c. / om be toal ban bc (tab / ban bc bubkcl- 

pookte af tot be feputterst pof toe (bicmccfi fmal en 
mee|t fonber parapet of bo?fltoertnge toast) te ber; 
bikken/ op be b2ctc ban 42, boeten op be kcupne/ 
met opfêtttngeban ccnckoifïtocrtnge ban 22. boeten 

(Fei. 41.) bik: be (lab ban Duik lag aen bejijbenat lanbtoc 
bp nacft ronb/ peöbcnbe fonberltnge geen pauken/ 
ban een tamelijk boltoerk aen beöubbel-poo?te/ een 
rabelpn boo2be 25agpnen pootte / bicebenbtep/ tn 
befen alom genaemt pet grote rabdijn/ beoofïcnban 
beOagijne pooit tegen bc eontrefcpatpe acn / lag een 
klepn rabdijnken batmennoembe be ^pooi / noep 
toast ’er een boet ban een rabdijn begonnen boo? ©tip; 
belsf-gat/ en gckiacpt ontrent een manst lengte upt 
ber aerken/ maer berlaten/ en fo ten palben laten 
leggen / befe biterabeltjnen pabbemen gemepnt acn 
te dekken/ cn tot boitoerken te maken/ maec om 
bat be penningen totbcfo:tificatie banbepabgccon; 
fenteert/ bn eonmbentie ban bc Staten banEdanb 
meeil gektberteert toaren/ cm bc foiten kupten te 
maken/ totbetoartnge ban't ianb/ toaren befe on; 
bolmaektülijben leggen/ bacr in noep bat berfupm 
gebaen toerbe / bat men noep nu ’t klepne rabdijn niet 
traepte op te maken. ‘Hen be au be na 45t. aüanö peen/ 
toast bepab met eennieuto groot boltoerk ban bepab 
afgefepepben / tamelpkbap/ tn’tlanb ten toepen ia; 
gen be fepanfen ban kaffan cn boeren-troop/ cn 
ten nooibcn bc .iiBoer-bacrt / ^pitfenkurg cn bc 
^anböergcn. 

iftu^antoai t£>cïï i o. gjuip pabbc ben ^mbapaöeur 25u3an? 
ambaffa* acn bc ©eeren Staten 43cncraci obergegeben een 
örUCionmfi ccebentie fctef ban ben Ijoninkban ©^ankrtjk / bacr 
tan in bc fïonink ben Ibmirad JSapau/ en be Coionels 
©janbrijfi cn Capitepnen fecr bebankte ban paer goeb beboir bat 
«Kt? ^ kem gebaen pabben/ bcnnjb 3pin ©tanknjkgc; 
ohec'tan tóeep toaren/ refererenbe pcm boo^tst tot pet gene 
öen cio, 25u3ónbal paer bo?bcrst upt pjnen name booj-toa 
5nnF,/Da£r gen foube/ öiebenn.baec op noepberpadbebefdbe 

bebankingc / botber berpalenbe be ncob ban ©?ank;op Dy een 
tijk tn ’t lange/ en berfoept aist noep fecourst ban 2000. 
mannen/ bobenbettoee regimenten <©afeoenst/ bteöcn‘ 
be Staten onberprdben / en een goebc quantttept buf= 
poeberé. bit berfoek konbe boot befe tpb / mttö be 
tegentooo?btge noobbairt ianb/ niet tot pjnen boo?; 
bed gebifponeerttoofben/ maer bdangenbe pet pul; 
ber toerbe pcm eenige pope gegeben/ om ’t fdbe te 
boen kopen/ baer boren be Staten foubenfpjekcn. 

3Mïc befe Dagen boo? too?bbp be Staten <öenerad/ 
öaeb ban &tate cnpjnosenabe^acf JBillemban 
^affau / met bc ^ebeputeerbe ban ©jtepanb/ <©bcr- 
§ffd/ €>mmelanbcn cn ^jentpe / feer gebefoingeert 
om paer te bettoagen op ’t puk ban be fortificatie 
ban Coeberben/ bacr ban top ter gdegcnberplaetfe 
berber bcrpaelboenfullen. 

<©en 12. ontftng men in ben ijage Inieben ©ojbee 
ban fpn €rccü. om te pekken gdb / krupt/ fepup; bcclJ*ieI 
pen/ en anber amunttie/ toaerom goeb gebonben toot; S«biu S 
be / bat be Commto 3®ngantö bcctoaeno foube gaen/ m dicge* 
om 02bte op be btb:eö te pouben/ cnbattncnterponbl'»n0EÖ‘eb* 
be berfoepte amimmebertoaertb foube fenben. <©cn 
<6ouberneur ban Bergen op Eoom / fmb fijn CrceU. tele nm 
op pjnkebd4.palbe canono 7000. ponb polber/ en tuig. 
een goeb bed lonten/ cnpijpegalen/ cn bebe maken 
Caktons / om bertoaertö te fenben/ en fepteef aen 
bc Staten toeberem om anbere ptobifte / ben bpanb 
fepoot befebag feer op be fepanfe banbe^oer-baert 
en bepaibemane/ kp fijn €rcdl. boo?^pitfenkurg 
gebaen maken/ baer mebe pp becifepabe bebe/ in; , 
fonberpetb aen be parapet ban be .ffêoer-baect / bte pp 
kpkantg aitcötoeg fepoot. nacptst tenteerbepp 
te bermceiïeren betrenepe of contrefeparpe ieggenbe 
tuffcpenbeiBoert-baert enfïab/ om aifobe fepanfe 
te inbefteren/ maer toerbe met bcrlteö ban befpne 
toeber te rugge gejaegt / fpn €redl. bebe alle pjepara; 
tte maken/ om ’t gefeput te lanbe te toengen/ enbe 
fepanfen ban mcerber gefeput te bootten/ fo tod als 
om tn bepalbe ntaen te (teilen/ en baer mebefobde 
ntogdpk pet oberkomentc beletten, ^efenbagop be 
na-noen guam 5ütoiaen foppen ban ^o?b?eept in 
ben Dage/ refeceerbebatbe^abe banDopenlofpn 
Dupo-toöutoe tot <0eettrupbenkerg ontkoben pabbe/ 
cn batfe abbe rttifement gekregen pabben / bat pp fpn 
compagnie upt bommel ontkoben pabbe / toacr poot 
fp ketoeefben bat pp pent ban <©eertrupbenkerg foube 
totllen meclter maken/ om alfo te beterfpnentoille 
ban bc abmtniftratte ban bc goebecen tot 25/cba te 
krijgen / pier ober toerbe terftonb een patente aen ben 
i0otiberneur ^ubenbootoe gefepikt / om op fiep ban 
be fdbe met fpn compagnie toeber na*©eertrupben; 
berg te keren / en bertrokken upt ben Dage be Decren 
ban jiBatpcneife / <$lbenbarnebeib 3tbbocaet ban ben 
lanbe ban Dollanb/ cn 3üb2taen foppen bootfó. met 
laft om ben aBtaef te berfoeken/ entnbuecrenbatpp 
na Eelanb kp fpn Crecli. totlbe repfen / en baer pelpen 
abbpferen ten bienite ban ben lanbe/ en of pp bieb 
toepgeebe/ <©«benboo2be bacr kinnen te boen laten 
met fpn bolk. Ontrent befe tpb fepteef be <©2abe ban 
^olmb aenfijn€rcell. bat pp baftberfekerbebepaf; 
fagteaenbe^cr-baert/ en alleb boen foube bat een 
eerlijk folbaet toefrotiö/ fo lange pp foube ieben of ttttb; 
bel pekken / bat pn noep ttoee Capttcpncn tn beiBoer- 
baert gefonben pabbe / baer kier meelt ban nobe toast / 
om bat be2$20utoerb banbe (tab niet ktoutoben/ en 
berfoept baerom ccntg kier cn ktfepupt. 

e©en 13. Sluip toajSelkst kpDulltbocnbeban pent 
te berfekeren/ cn om batbe<©iaef ban ^olmb ge? 
quetit toaö/ toerbe in bc (tab bertoacptombaer te 
commanberen tn fpn plaetfe ben Colond 5!an piron / 
een feer btatiant man en goeb folbaet/ mtbbdettpb 
fcp2cef be <02abe ban Jjolmo aen pjnCrcdl. om te be; 
Itkcrercn en 02b2e te totllen (tellen / om met be ketenen 
te kieken bck2ugae bte Pp nteenbe bat be bnanb ober 
be kreke foube maken, ^©e Dceren ban 4lBatpene|fc en 
dbcnkarnebeib tot ©oibaecpt komenbe/ beben be 
compagnie ban bc C>?abe ban Dopenlo/bie baer geko; 
men toast/ bacr kinben/ cn trekkenbe booito tot <©eer^ 
trupbenkerg / berfocltten ben ©2abe ban Dopenlo om 
na Eelanb te totllen bp fpn €rcdl.trekken met noep 7* 
anbere compagntcn boet kneepten/bte men upt 2&eba 
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bab&e Doen Bomen/ B’toelb Ben <©raef aen nam te 
Boen / fonberlinge alfo bP al te Boren gefint toao fulfeO 
te Boen/ fobpBerblaerbe/ en fijn Compagnie Baar# 
om upt ©ommelontboBen baBBe/ Baarom men in 
grote ttoijffdacbtigbdö Bleef/ of fijn meninge oob 
toao getoeeft / ftem Ban Be ftaB CeertrupOcnberg 
hteefter tetoillen maliën / om Bat’ct toat tegen fijn 
nature ftreet alfo te fimuleren / ert fo bP tot Be falie 
onfcbulBigtoao gdijbmenbidO/ omOatbpterftonb 
fo goebtoilligaennam teBertrehben/ en Bat Be gene 
Bie bertt Bit opBtdjte / tjem een lelijbe parte baBBe toil? 
ïen fpden/ op Bat men bent niet betroiitoen fouBe of 
gebrupben/ immers toerben Bie Ban <DorBrecbt Ban 
Be B-refe Biefp IjaBBen bebrijt. 

<Hen 14.ontfing men in Ben HagebrieBen 
tint Ben leger/ Ban Be grote fcljaBe BieBeBpanBBeBe 
met feftieten fo aen Be febantfe aio balbe maen. 
PBaerom Be Staten ©enerad/ en lïaeO Ban^tate 
lange BergaOcrt toaren/ omteaBBiferenBjaermeBe 
men fijncttell. fouBe Bonnen aflïfteren/ en om met 
Ben eerften meer oo2log-fcljcpcn na EeïanB te Boen 
gaen/ te meer fo mentijBinge Breeg/ BatBenBpanB 
op Be Blote B002 $illo pet IjaBBe toillen tenteren / Bcfen 
BagBertroB Ben ©rabe Ban^oljenloua Eelanbmet 
8. BacnBelen BnecBten/ om Bp fijn Crcdlentie B002 
Huift te bomen. <©ie Ban ^elanB fonBen Ben ©enfto? 
narto Banhamen in Ben Hage/ om aenteljouBen/ 
BatgelBenamunitie na ’t leger gefonBen ntoebt to02? 
Ben/ en Bat Ben ftaBeBan ^tate Collegialiter ber? 
toacrto modjtgaen/ om Bat Bc©eBeputeerBe Baer 
3ijnbe/niet Ban gelimiteer&e laft fjaBBen/ en in Be p2in? 
cipale faBen niet Boften etnBlijB refolBeren/ en Bat’et 
te lang aen liep / om t’elBen in Ben Hage te Bomen om 
refolutie. binnen Huift toao men feer arBepBen&e 
om Be Brallen te BerBibben / en om Bat men Brefe bab? 
Be / BatBeBpanB met’ettpB Be ftaB aentafien fouBe. 
2Cen ’t grote raBelijn baBBe Be ©raBe Ban ^olrné Bet 
felBe Boen mineren / BielBe mine geb2atftt toefenbe tot 
tnOemi&Ben Ban’t raBelijn/ met btupt gebult en ge? 
flopt Voerde / B002 laft Ban Be Capttepn Ban Belgis 
neuro / niet tegcnftaenBe Be iBineuro rieBen Bat men? 
fe Booito trebben fouBe totonber Be taal en parapet/ 
en Ban langs Be taal Benen maBen / om Ben BpanB fijn 
graBen in Betaal te mogen beletten/ Ben ©raef Ban 
^olms frfpeef aen fijn Crcell. Bat BP BoenBe toao om 
een gracftt aen BelanB-3ijBc Ban BecontrefcBarpe te 
maben/ en begoft BaBBc Ban iBoet-Baert af/ BieBp 
rneenBe BatBaeft geBaen fouBe taefen/ enmeeftatle 
fijn taerlten in Befentie gebracht / Boclj om bat feer Beel 
BoIbO Baerrnebe geempefdjeert toerbe/ BerfocBtBp 
nocl) Beie of Bier compagnien Baer binnen te ftebben / 
om na^affau toe Be gdegentljeib te befetten/ ber? 
focBt rnebe orb:e op Be toatBtenenBiftributieBanBe 
amunitie/ Bat Be BpanB BaftaerBe op toierp om fijn 
gefcBut tegen Be iHoer-baect te planten/ enan&ero 
Bern ftille BielB/ BebbenBe Boor gaften Boen Bcrfoe? 
ben om pafpoort B002 ftjn b2oeBer/ om upt /§pan? 
jen oBer EelanB in ©laenberen te bomen/ en laten 
toeten Bat ©ibelt ert ©ottep geBangen faten / enfou? 
Ben tracteren aio anberen Ban Be Baren getcacteert 
toerBcn. 

<©en Bpanb Ban bupten toao rnebe niet ftit / maer 
BeBc een p2oeBe of aenBal op Be contrefcBarpe / in mei? 
ninge Bie in te Brubben / en fo Be |Boer-Baertfe feban? 
fe ban Be ftaB af te fcftepBen/ BotB toerbe gebrongen 
metberlieö ban Ben fijnen toeBer af te trebben* 

<©cn 16. gillij BonBerBen/ blirembe en regenBe Bet 
feer / upt Ben Hage toerBen na fijn Crcelïentie gefon? 
Ben / ^onbfteet gieter ban Ber <©oeo ©enerad Ban ’t 
gefdjut/ en peter iBopalenCommio met penntn? 
gen / Be ©ebeputeerben Ban Hollanb quanten toeBer? 
Om Ban ©certrupBenberge in Ben Hage / Baer toerBe 
laft gegeben om notft2. bde en 2. balbe canono / met 
beel beftoeften tot ’et geftljut en tot elbë 3 00. ftBeuten 
rnebe te nemen en na’t leger teb2engen/ Baer Be Bal' 
bc mane B002 ^pttfenburg bolmaebt/ en 2. Balbe 
canons ingeftelt toaren / bp Be Staten <0enerael toer; 
BegerefoïBeertBatBen KaeB Ban^tate na .ïBiBBel^ 
burg of Bergen op ^oom fouben gaen/ om naBer 
bp fijn Crcelïentie te toefen/ maer Bie Ban Ben ïta; 
Be toaren Baer in toepgerig/ tentoaremen Bet leger 

Ban gelB en alle anOere beftoeften toel boosfage / Be 
<62abe Ban ^olmö fcljjeef B2ie bfteben upt Be ftaB 
aen fijn Crcell. meeft Ijoubenbe Bat Ben BpanB Ban 
meninge toas/ 00b Ban Be 3ijbe Banj^affau ober te 
bomen / en Bat alle Bagen fo binnen aio bupten Be ftaB 
moeften toaben 19. BaènBelen folbaten / fo Bat’er 
maer 10. BaenBelen t’eibert een uure om te toerben 
bleben/ BerfocBt Baerom nocB 5* of 6. compagnicrt 
ten minften alleen B002 een tijBBat Bie toerben toat 
obet ’t Ijoogftê fouben toefen. 

<De regimenten ^pan jaerben Bie Bus lange toepge 
rig toarengetoeeft/ in’tlauB Ban ljulftte trebben/ 
trobbenBefenBag ober tot 4. regimenten toe elbo Ban 
4. BaenBelen / men fcBermutfeetbe Baft alle Bagen in ’t 
leger / en Baer bleef BagelijbO Beel Bolb Ban bepbe 5ij; 
Ben/ men arbepBe feer aen Be trenefteen of contrei 
fcljarpen na Be fBoert-Baertgaenbe/ Bic men lango 
Be rniBBel of Bolf/ om Ban Be lanB-3ijBe rnebe be^ 
Bebt te toefen/ en toerbe aen Be felBe 3tjBe Beftoteges 
fcljoten Ban 12. Boeten hnjb/ enfeO Boeten Biep/ Bie 
men beraemBe Bol palen teftaen. Bpanb biocljt 
onbertufTcfjen fijn gcfcïjut ober / eïbftub in een platte 
piepte / Bie met Cbaloupen Baar B002 roepenbe / obeiv 
geb2acl)t toerbe. ^eC»?aBe Ban joints fclneef aen 
fijnCrcell. Bat bp alle Bage in Be ftaB BeBe toerben 9. 
compagnien. <Dat Be toerben Ban bupten 00b reBe* 
bjb Boo2tgingen/ bat bp be contrefcljarpe nocl) fftelb / 
Bat bp Ban fijne quetfure fieb toao/ en Bat een fol- 
Baet Ban Ben ftjnen aen Ben Bpanb toas ober gelopen/ 
en een anber Bie bp Be amunitie toas / en Ban gelijben 
foebt te Boen / geBangen toaö / Bie bp fouBe Boen ftraf- 
fen/ en Berfocbt aio nocb bat men 6. compagnien 
toilBen fenBen/ aio inftjn Boo?gaenBe. ^Die Ban ben 
tartjgo-^aeb fonBen Capitepnen 5ian Be 3©it/ en 
Karn aen ftjn Crcell. om Be felBe te informeren ban 
bare gelegentbeiB / en Ban ’t boo?nemen Ban Ben 
BpanB / fo Beelfp bonBen oo2belen. 

^en 17. gjulij toog ftjn Crcelïentie met Ben C»?abc 
Banl^obenlo/ en Be <©ecommitteerBe Ban Be ï?aOe 
Ban^tate binnen ijulft/ om op allenoBigljeBen en 
02b2enteb002fien/ Ben BpanB braebt nocljal fijn ge- 
febutmet piepten ober. <©e <02abeban ©arareet 
nerael Ban't gefebut/ baBBe nu al Ban bet oOccgc'- 
braebte gefebut 9. ftubben in ’t quartier Ban ©arlotte 
gebracht / en op Be affupten geftelt / met Be toelbe (aU 
le ogenblib meer BertoarijtenBe) men begoft beeft bet 
fort te quellen/ en befebteten/ en om Batten Bollen 
met etnft te belegeren / refolbeerBe Ben Bpanb ben Bijb 
te befpringen: ^ijn Crcell. binnen Be ftaB 3ijnbe / en 
fienBeboeno&ig met’er tijB toefen fouBe/ bet begon? 
nen raBelijn Boor «©upBelfgat/ enBefaute Bie’erbe? 
gaen toaö/ bat men’t felBe fo lange gebanOonneert 
baBBe/ BeBe Baer toeBer toacjft in ftellen/ enbelafte 
Bat men Be borBete opboutoingc aen befteben foube, 
Cob baBBe ftjn Crcelïentie ontboBen Be rupterenban 
jlEarcelio ©acr / <©u ©oio en <©onb / Befe omtrent 
230. peerBen tot ©ergen ’t fcbeep gegaen 3ijnBe/ en 
bet lanB Ban l^ulft feer nabenBe/ Biel bet ongelub Bat 
Be Kitmeefter Bonb met eenquantiteptban feftepen 
Bie met Bele rupteren gelaBen toaren/ op betB2oge 
geraebten / ebentoel Be ©itmeeftecö ©acr en v©u 
©oio bonBen goet baer Boo2nemen te BorBeren / Ber^ 
balben BebarqueerBenBie met Be gene Bie Blotgcble? 
ben toaren/ fterb ontrent 150. Be toelbe aen ïanB3ijn? 
Be/ fpoeBigBen baer om opbet leger BanBenBpanB 
aertte bomen/ om alfo te eerBeraf tefnijBenallc Be 
folbaten Bie in’tlanB toaren / fonber acljterbenben 
Ban te mogen geoffenfeert toorBen/ Boor ccnige rup? 
terpe. ?lllofp Ban bp bet leger Ban Ben Carbinael ge? 
bomen toaren/ fcftepBen fp ben Ban malbanberen/ 
en reben met troepen fjetgebelelanBboor/ en bonBen 
in allequartieren Bed folbaten/ fomet toapenen aio 
fonber Biapenen/ Be fdbe Ban allen 3ijBcntrcjfenBc/ 
ftoegenber toel 140. B00B/ ennamenber tod 60. ge? 
Bangen / bier na namen Be ©itmccftcro baer retraic? 
te naeenige mufquettiero/ Bie ftjn CrcelbgeorBon? 
neert baBBe / baer te ontbouBen in feber ouB BerBallen 
fint/ leggenbe ontrent bet inbomen Ban’t Canad: 
öpt Be gebangenen Ban alle natiën/ namen fp Ban 
elbe natie een / tot 7* toe / Bie fijn Crcell. geprefchteert 
toerben/ upt Be toelbe fijn Crcell. BerftonB Bat Be 

Bpanb 

(Fol. 



Het drie en dertigfte Boek? 
bpanb ban meninge toa$/ ben aenfiacndcnnotljt te 
obccbolien de tontrefdjarpe na bc JiiSocu-boert lopen; 
bc / en fo bc fcljanfe ban de «tab af te fnijben / toaerom 
fijn Cjcceü. fulDe 02b2e fieibé / alg befdbebodjte tot 
ptefecbatic ban ’t contrefebarp tufTdjeu be ftab at 
fdjonfe nobig te 31)11 / bieb ïuet tcgenftaende/ quant 
ben bpanb ontrent 1 o. uren ’g abondg ban aïlen jijbest 
aen met groot oebjeiö/ en begonöen eerft met 029. 
ftuDDcn te fepteten op cett ban bc tontrefdjarpcu / leg; 
genbe boor be fcljanfe ban be^ocr-baeit/ baer bP 
btcljt bp geapprodjeert toog/ en een gocbctoqlege 

«De bpanb met befe btetorte rnoeb gebregen bebben; 
be / en Ijcm nu niet onmogdnb adjtenbe/ beeft ben 19. 
brccg opbefdjanfemet 12. ftuDDcn beginnen te fdpc; 
ten / todhe fdjonfe cm batfeaen be ianb-jtjbenietal 
te Ine! gefomftcem toag / en om ben fdjrib bic be in; 
gebludnebaerin gebracht Dabben/ en bat ben bpanb 
baer op met ftbiete» eomitmeerbetot ober be noen/ 
hebben be folbaten ban binnen beginnen temupten/ 
bicibe mapterpe alfo biebp be Cftictergraet tntpdg 
bcU't en teerde / ïjebben be folbaten niet toillcn beebten/ 

i fmlbe be breffe gefdjoten/en geen ontjet bonnenbe in ber 
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fdjotenbcbbcn.be/ bede onder’tfnbeur bon dien/ bric hoeft behemen. «Den Capitepn(©tebrpmettoiücnbe 
perfonen approdjeren/om befdbc te beftdjtigcn/’ttoel 
be bernomen 3hnde bp eenige ©riefen/ bie (tot 70. toe 
baer in ieggenbe) fonber te bieten boe jïerbbe bpanb 
toag / en fonber bieer te bieben gingen lopen/ ïPcpman 
23tebrp ©oubetnetir ban bc fcljanfe acnborriende en 
fulbg fiende / beeftfc toillcn opbouben / en eenige ban 
diendoorftebeh/ maer ftenbe batfe niet te bonden toa 
ren / tb alleen aengebatlen tegen die 3. ban ben bpanb / 
beeft’er 2. dootfteben / en ben 3. baer upt geiaegt: 
j.FTocr baer na bebe ben bpanb met meer bolhgeen 
aenbal baer op / en ober-bid bie ontrem een ure 
’g nacbtg onber ’t bdepb ban 3Don Eopo de-Ddofco/ 
met ontrent 500. Zpniacrden / met be Capitepnen 
föaltafar JIopcö bel 2tr bol / «Don gjeronimo be j ©te; 
fep/ SCionfebc jiJnrcado/ «Don JMno Zanniento 
«©uadalajabo / ©etrico mntolineg be (Burgoö / ‘Hom 
fo be ïtibera/ en CDriftobal bc $alaciop/detodbe met 
be ebbe boo: ’t berbronben lanb gaenbe fo ftil fp modn 
ten/ bertondjtende Ijet beftembe ftgnad/ Ijet todbe 
toag eenen iltlien trommd-flag/ Rebben aen allen ban; 
ten bloebdp acngeballen / en Ijoetoel met groten toe; 
berftand beebtenbe tegen ben anderen pieb aen pielt/ 
Debbenbecontrem too. ban be onfe omgetoadjt/ en bc 
grote middel-tvandjcc tuffdjen be ftab en be fcljanfe 
ban be iBocr-bacit in gdtregen/ baer bieben bood 
Hopman ïil)ae»/be Capitepn €ljeopl)i(uö «Damman 
(oudftefone ban be ?tgem ?tddacn ^Damman) betod; 
be getroutot toaö / met een bodjtcr ban be %erc ban 
^toieten/ bie bioom bcdjtcnbc onder be boet gebal; 
lenjünbe/ bp naejt bood getreden en ban ben bpanb 
boottóomgebiadjt tö/ neffenö meer andere bie ban 
ben bpanb tnbeblucfjtnagdopen toerden/ fonber ee; 
ttige gehangen te nemen/ bood geflagen toierden/ baer 
3tjnbernodjbed ombomen/ betodlte om bat’ctleeg 
toater toao/ oberdetrendjeett fp2ongenmitötoatcr 
3ijnbe7 en ober =t füh Ijaer in be (lab falbcerdcn. Ca; 
pitepf ï ê)acn toaö in be trendjeen ftjn been afgcfcïjoten/ 
en affoijebben fpden bijl? tot aen berebupttoe inge; 
ftregen/ b anberegeaffifteert ban ben Capitepn 31n; 
tont o ^ermiento/ en fijn compagnie efiquebuficcö/ 
toonuen be galberpc of comrefdjarpe banbelfeoer- 
baert fdjano / bie be folbaten noemden be fixrre- 
fcljanö/ baer fp maer een pfer ftub Itregen / om bat be 
Ijalbe canonö bp gduh noclj aen be poo?te ftonben / in t 
cerfte beriooi ben bpanb ooft bed bolbö / maer na bat 
ÏJp tngcb20hcn toast/ feer toepnig/ op ben bp gijn 
ban beö bpaiibo 5tjbeboob geblcben/ beCapitcpnen 
Patrtno 5lntonüe5 en Ctmftobal be^allactoö / en 
boe? be galberpe ban ’t fo:t jijn ftoaerlnlt gcquedl 
5ta 23o2lotte / en Capitepn (?£ntomo ^armiento/ 
baer toaöfeer grote bifotbje onber be onfe int bludj; 
ten / be gene bic onber be compagnie ban hopman 
Xiïuicl/ bie baer fclfst mebe boob bleef/ bludjtenna 
befïabtoc/ b’anbere aio 3rrcbeiiftban<D02p/<3jngc; 
Ijaben/t^epnier ban cOlbcnbamebdb/en anbere bludj; 
ten nabejpaenfe/ met fulltcn groten confufiebatbe 
«tI52abe ban olienlo / bic bic nadjt mceft inbetratt; 
djeengetoeefitoaö/ en nu in ftabgegacn/ entoeber 
uptbomcnbe / bte niet totft op te ïjouben / fo batfe met 
becö bcfü2ö2e berlatcn/ cn ben bpanb tngerupmtljcb; 
ben eenplaetfe bte anbero Jjotrbaer toast/ en baer af 
fp te boren met bed minder boiïto be bpanb afgefla; 
gen padden / bocnfclfö be plaetfe min Ijoubaer toao / 
Ü2cngenbe liter mebe be fepanfe aen be jiBoer-baert in 
perteul/ bte anberö geen gebaer ftojt tjebben / fp 
CrccU. binnen befrab opbe been toefenbe/ toastod 
ronfupobefe plaetfen ban importantie alfo Itnepber 
lorcnrelieblten/ eer (jp totbeljoubeniffe banbien na; 
ber ojb’e Dabde bonnen gebett 

confenteren in ftet opgeben / toert ban be anbere ge; 
b ?aegt toat lafï Ijp Dabde / cn toat ljp alleen honbe upt; 
reduen/ Deeft tcnleften geconfênteert batfe betrom; 
melmocDten boenflaen/ om te parlementeren/ Ijet 
toelltboenbegabcnfp nocD dien abonb be fcljanfe op/ 
aen ben itëarefdjai be ïlofne / mttë upttrcDDenbe met 
blicgenöe baenbden/tromflag/ toapenen/ bagagie/ 
cnbocotomet al bat Ijaer toequam/ enbdobende in©e 
eenige macnbcn in ’t lanb ban Ifuijt tegen ben Éouinfe Voet¬ 
niet te dienen/ in toelD appointement ©tcbep niet toii; 
bc confenteren nccDte ’t fdbe teltenen / ijoetoel ben bp; k ^ 
anbop be interceffte ban b’andere ebentod beloofden 
Dem onbefdjabigt te laten upttrchben. ^ijn Crcell 
toerbe ïjicr boo: nedj meer entfet / om bat on biett bag 
nod}4* ©riefe baenbden met bc compagnie ban ben 
<6rabcCrntïbnn i^affau/ enSJaquejO^ettrsin be 
jtab guamett / en bat Dp met ben «02abe ban ^oïjcnlo 
in bcitberatie gdepb Ijabbe / om ban bien abonb te ten; 
teren ben bpanb upt be conttefdjarp te flaen / toacrom 
ftjtt Crccli. cm ooh bupten ojbje te ftdlen / op be forten 
ban ^pttfcnburg of be grote tïape / en Zandbergen / 
noclj dien abonb toeber upt ^ttljKna batftp baer be be; 
(te orbre bie Dp mocDte gefïdt Dabde) bettroltften ië na 
Zafitngen met ben PBrabe ban ^openlo / en de 40ebe; 
puteerbe ban bettaeb ban Ztate.rDte ban bc ffab fien; 
be baret nu op Ijaer moeft oenDomen / Dcoben met 
meerber macDt beginnen aen be toalien te arbepben/be 
borfttoeringe op te fetten en te berbtïtfeen/om tegen tjet 
gefcDuttc mogen ftacn/ be bpanb ftteegtn befefdjan; 
fe een Dalbe banon en brie pfere ftuDhen met eenige 
amunitte. 

|©etDet innemen ban befe fcDanfe/ enbepoiTefTte 
ban ben bp be pafifagte upt Det lanb ban 3©ae£ berfe; 
hertto02benbe/ io ben bpanb ben toegbanbitmalie 
geopent / en Daer bolft berfrijt ban ben geleben Dongcc 
bie uptermaten groot getoeejï toaë / toant fp feer qua; 
lijben eenige toeboer ban bictualie Donben DeDomen/ 
anbetoban met Det upterfte pertjïtel/ b’toelD fp nu 
genoeg en fonber perpel Drcgen. 

«Den €rt5-%rtoge bte tot ^itlaesf fp Dof ©«car* 
Dielb/ berftaenbcIjoebefalten gegaentoaren/ iöge; ^aei 
Domen om be qttartteren te DeficDttgen / en baer na fp; uSoo: 
neiH3aebbergabertDcbbenbe/ Deeft gerefolbeert bat 
men in allen geballe be rabdpen eerft öefeptenen 
üefprtngen foube/ cn foeben be gracDten te bullen/ baer 
toaren nu al 27. ijde cartoutoen en Dalbe tartoutoen 
op Ijeteplanb/ banbetodDebemecfïegefielt 3ijn te; 
gcnöbettoeerabdpen/ enbc refte fdjotcnftceb'0op 
be Do’fïtoenngen / tertoijle men liefttD toaö om be ap; 
ptedjen tot aen begradjttcbrcngctt/ enbcbateepen 
gemaeDt toerden om Ijet gefcDut te planten. 

Zijn Cjccell. toaö tot Zafttngen geDomen / om 
doei c>rb2e te ftdlen. «Den «©enerad ban be artillerpe 

met een goeb getal ban Canontcrö en |©ineurs« / ben 
<©rabe bon Zolmö fcljteef aen fijn Circell. bat ben bp; 
and met alle matbt na 3ibfbadmord)eerbe/ om be 
poe ban’t fort ban $ajfau af te nemen/ berfocDt 
baerem bat men Ijcm be probifte bolgenbe ’t laetfte af; 
fcDeib totlbe fenben / en fonderüngc be Colonel #iron/ 
om bat bc toerDcn feer flap boo2iö gtngen/mttjs bat p 
boo2 fijn fichte baer niet alom Dn Dofte toefen. 35en 20. 
Deeft ben bpanb al terflont/ bolgenbe bcö Cardtnaclb 
en fijnenïtaebö refolntie/ beginnen te approcDeren 
ntibben upt be contrefdjarpe na be(Bagtjnen poorte 
toe/ met een fledjte enDde loop-graef/ en om fp fFoi.41-) 
toerb eenige Dcb2ijbtnge te boen / beeft niet alleen Dem 
berfterht aen ’t boeren &up£ op ben toeg ban be 25a; 
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Opit^ri-pcio^te / mast albaer boen planten 2. (lubben 
gefchuts/ baer mebe Dn noch tegens ben abonb begon' 
be te fcljietcn op ’t blepn töabdyn/baer men nu toeber; 
om begonnen Dabben te toerben en te arbepben / toaer 
boot be aenttcrners ban be toerben baer upt fcijepben / 
niet becbcnbc baet langer toerben/Doc boel bele mepm 
ben bat men ’t tod bootts op Dabbe bonnen maben / 
fo be aennemetö beo Ijcrte Dabben geDab/ gemerht Dct 
al tod een mans lenbte upt bet aetben toas. 

©ag-tïflect cnttcnt bcfc tpb toas er bag-baert ban be Staten 
™nJ* ban^ollanb/ bie gebuurt Dabbe ban ben 16. befer af/ 
Zan mu meelt op bepotnrten ban gelb te btnben/ nteuto bolït 

te lichten / otbte op be conbopen en licenten te Hellen / 
en fcDepben eerft ben 27, befer / Debbenbe ertcaotbtna; 
rtegeconfentccrt 100000.gulbensop te toengen/ tot 
bcrballinge ban be Holten bte men alom molt boen / en 
bat men 2000, mannen foube mogen licDten / tot lalte 
ban hare ©tobintie/ foCngelfe/ Schotten/ Cupt; 
fcnofSnlanberö/ na bat fun Crcdlentie bes beft ge; 
raben foube btnben / baer toe be i^eeren Staten <0e; 
nerad met ben eerften eenige Ccbeputeerben aen Dem 
foubenfcljibbcn om Dem fulhs te boen berltaen. 

Cen 2i. uittip fchteef be Ctacf ban joints aen 
fijn crcdlentie / bat be bpanb toas bomen logeren op 
ben byb ban bc oube Daben/ en baerom bebucDte bat 
Dp gefcDut baer planten foube om ben toeboer te be; 
ftoaren / berfocDte baerom bat men Dem met ben eer; 
Hen be nobtgep2obtften en amunïtte totlbe fenben/ en 
fonberltnge ’t bolli bat nocD binnen bomen foube / bet; 
focDte mebe iujtitie ober bte ban be $fêoer-baett / op 
bat bte ban be Hab öte nu feer flap en blobe toaren / 
Daer baer aen mochten fptegelen / ben bpanb ging met 
jtjn app20cDeren baH boo2t / en begoH een gelybe loop- 
gracfban’t boeren D«ps af/ en Doetod befe loop-gra; 
ben maer enbel toaren/ baer op bie ban binnen met 
uptballen groot boojbeel bonben boen/ toetbe ebem 
tóel bes niet getenteert/ fo om bat men in be Hab beel 
te toerben Dabbe aen be toalïen en anberS / ais om bat 
mceH silo be Capitepnen / be uptballen af rieben/ 
tenepnbefpgeenbolbbedoren/ biefe anbers genoeg 
ban boen Dabben / toelbe opinie bp bde feer fdjabelyh 
geacDttoerbe/ om bat baer boot ben bpanb Daeft on 
Daer grachten fouben bomen / baetfe anbers Dun noclj 
beel bagen Dabben bonnen af Douben. ^ijn Crcdlen; 
tie Hcnbe nu bat DP niet bed piofyts bonbe boen met 
Det Douben ban ’t leger omtrent ^aftingen / Deeft 
300. ^cljctten upt berfcljepbenCompagnien/ met 
3. Capitepnen in be fcDanfebanbe föaep geleib / en 
befdbe boo2fien boo2 eentgen tijb ban bibteS en amu; 
ratie/ en’t gefcDut baer upt getogen/ met laH bat fp 
geen gefcDut bertoacDten/ maer fobe bpanb baer ge; 
fcDutbootlpacbt/ eeneetltjb appointementmaben/ 
en ’t bolb met Daer getoeet falbcten fouben/ toant 
Doetod Dp fag nu geen ptofpt met bie HDanfen te boen/ 
en acDte nochtans niet geraben noch eere genoeg te 
toefen/ befdbe te berlaten of boen berlopen/ maer 
meerber eere te toefen/ bat be bpanb baer boren bo; 
ntenbe/ befelbe bp appointementebreeg/ beneffens 
bat men Doopte bat fulbs Dom cenigen tijb foube boen 
bcrltefen. Cm befe rebenen begeerbefpn crcdlentie 
mebe bat Capitcpn ©aillanb met gelijbe laH / en on 
gelybe boet in be fcDanfebanbe Santbergen trebben 
foube met fynbacnbd/ ban fo befdbe baer ineenine 
ertrao2binaris f toarigDeib maebte / en fepbc bat men 
Dem op een blcpfcD-banb lepbe / toetbe fijn Crcellen; 
tiequaet/ fobatDpDem caffeerbe/ en berboot bpbe 
Compagnieniettocbettebomen/ of foube Dem ben 
bop af boen jlaen / en liet fo be Compagnie alleen 
met ben baenb2ig baer binnen blyben/ om bat ben 
Suptenant abfcnt toas. JBcn mepnbe bat fpn tmp02; 
tune p?opooHen / geholpen 3tjnbe bat Dp in ©tanbryb 
niet eben tod met ben SUbmirael ^affau Dabben bon; 
nen oberbomen / en bat befdbe t’fynber tocberbomHe 
ober Dem Dabbe geblaegt / befe oneerlybe taffatie ber; 
oo2faebthabbe. <©tt gebacn 3ijnbe/ fonb Hjn Crcd? 
lentie alle be Schotten met berfchepben anbete Com; 
pagnien na Bergen op Eoom / om te refrifcljeren/ 
en eenige anberc na Daer garnifoen/ alleen bphem 
Doubenbe fijne guarbe / en bie ban ben Cfcabe ban ëo; 
Dcnlo/ met be ©tiefe Compagnie ban CDaef gfobc; 
toybban $affau / bie DP t’fcheep opbeï^ontebebe 
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leggen / Debbenbe ’t ganfclje lanbban^uïHromfom 
met Co2log-fcljepen befet. 

<Dcn 22.01123. gjulp beöe ben bpanb al apptoefje; 
ren fo ban be coytrcfcDatpe als boeren hups/ en 00b 
na be oube Dabcn toc/baer Dp op toierp een groot cotps 
bu garbe/ fonöct befentie ban betodbe Dpopbebijb 
ttoee Hubben gefchutS Hdbe / en begoH baer mebe ban 
berre te fcljieten op be fcljanfe ban ëaffau / baer lp 
mebe bed aerbe op toierp omtrent be blepne galge te; 
gen be lBoer-baert. <Cie ban be Hab Dabben al ban te 
boren beginnen af te beuren en af te nemen/ eenen 
meutoen byb bie ban ontrent be fchanfe na be oube Da; 
ben liep/en ’t ijulHcr nieuto lanb bejïoot / btefenbe bat 
ben bpanb ober op $aifau fouöe toillen app/odjeren / 
enbeC»?abeban^olmSfcD?eef beti23. aen Hm cjc; 
cellcntte / bat DP met 1500. man alle bagen arbep; 
be/ en noch ontrent 12000. pont Drupt Dabbe/ baer; 
om bat men Dem noch een goeöe fomrne gelös totlbe 
Huren / eer be pas afgefloten toas / bat men fjan gr o; 
bp fpn inHrumcntentoilben fenben/ bat DpnocDfieb 
te bebbe lag / bat be bpanb na ’t blepne föabelijn bp öe 
25agyne poo2t apptocheerbe/bat be bpanb na Hbfbad 
toog / en bat DP noch fmit nocD timmerman Dabbe bie 
Daer Htb berftonben/ en baerom feer begeerbe bat men 
Dem (pubbe Xuptenant ban’t gefcDut) fonb : baer 
quanten ben 22. nocDinbeHabbeCompagnienban 
^obillop en potter. 'Ce bpanb op Hbfbaei gebomen 
3pnbe/begoH Dem baer te rettancDeren en plaetfe te be; 
repben om gefcDut te planten / en baer mebe bc fcljan; 
fe ban kaffan ban b’anber 3ijbe te befcDteten/ meeH 
teacfjtenbe Dier boot be baert op ï/juïH / lanbs be 3^re; 
be ban Veelte beletten/ om bat Dp anbers be fchanfe 
niet beel quaets boen bonbe / als te berre af toefenbe. 

Cen 24. op ben nnbbag 3ijnCapitepniraittDijS 
lelb / en ben iBajo? fBitnce /in plaetfe ban Capitrnn 
Cats/ bie fteh toas/ op be rechte mibbag boot Det 
fpoot / baer maer een btuggeben ban een bed b2ete lag 
uptgebomen/ en geballen op be loop-graef bie ben 
bpanb ban bc contrefcDarpc Dabbe beginnen te mahen/ 55 SS 
en gieter CDeutocn met bc ©?iefen/ t famenHerb on; 
trentóoo.man/ biden lanbs be contrefcDarpeaen/ 
om be genen bie in be contrefcDarpc toaren af te fmj; 
ben/ ll^attDijS ïZjelb en jp2inccbieeerH al bebebteiiib 
uptgebomen toaren/ biden op be loop-graben/ en heb; - 
benbetrancheenof loop-grabeoberrompdt/ en ben 
bpanb baer ganfeh uptgeflagen / maer om bat CDeu; 
toen boot een misbetHant toat te laet quam/ hebben 
Daer bde noch gefalbeert/ bie anbers mebe fortbcit 
hebben moeten blybcn/ ban fo ben bpanb Dier na ban 
ben brups-byb en molen aenquam / om bc hare te fc; 
conberen/ 3yn bie ban be Hab toeber te rugge gebeert/ 
in t toelbe ben iBajotpince gcquetH toerbe in ’t been/ 
ban ben bpanb 51311 in befe uptbalgebleben ober 200. 
man / en toerben btie Capitepnen/ namentlyb iBar; 
cello bel gnbici/lleranbto zsiancafto/en ben ^criant 
IBajo? i^ieronimo Centici/ban Det regiment ban ben 
fBatqmSban Crebico / feer ftoaerlyb gcquetH / ban 
be HabS 3ybe blcben alleen 7. of 8. mannen/en toepnig 
gequctHe. €n Doetod men bp befe hlaerlijh fag / toat 
HDabe cn retarbement men ben bpanb met uptballen 
boen bonbe/ cn Doe feer men geabufeert toas/ ’tfdbe 
bus lange uptgeHdt te hebben / en boHe noch ebentod 
Dier na niet licht goeb gebonben toerben meeniPtte 
ballen / baer toe be bloheib ban eenige Capitepnen (bic 
men meenbe bat boot Hagen b2eefben) feer bed Dolp. 

Cefen bag quamennocDinbeHabbcConipagmc 
ban ben ?fbmirael ban Eiertb3ee / en ban iCutdaer / 
baer tegen upt be Hab toog bie ban ^an be CDjfelaer. 
Cen dtabe ban ^olms fchteef aen fyn Crcellentie/ 
bat ben uptbal tod Ddcib en geluhbdyh afgelopen 
toaS/berfocDt boo2t noef) eenige affupten/300. of 400. 
Dalbe banon bogels / 600. mufquetten/ en fo beel 
roers: Catter een Dalbe banon in be Hab geö02Hen 
toas/ en een Hub op j^affau/ en bcrfocDt noch 2. 
Dalbe banons te hebben / en Det neboiHen toebee upt te 
fenben/ bat Dp be 23agyneti-poo2tc Dabbe boen bullen / 
en een toal ban 40. boeten achter boen leggen / om 
bat bclBijnen .niet ter Hab-toaerts in mocïjte Hacn/ 
ais men bie foube boen fptingen / fo toanneer bc 
bpanb in be pooite foube toillen logeren, ^ijn Cr; 
cdlentie bertoog befeti bag na ter zfêeufe / cm o2b2cte 
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.©ebpan»ten becflecBt tooiden. <*Dp den abond boeren d|ie 
rtijSm u»t'fcïjcpcn iw iM / öie amumtfe baer binnen geb?acpt 
tóuitï ijo» Dabben / öefe aen De grond gecaebt 3qnbc / mollen bie 
iMnöï/ fnfegjepen bedaren / bieöe bpanb baer op aenballende/ 
b*onö* intaanb gefteDenljceft. 

«©en 25.Suli)fd)oot ben bpanb eenige fcDötenop 
5t fö2t ban Jtaffau/mact fonbec pfefqi/docD öp paeflc 
Hem feer in ’t app?ocQecen ban fijn Eoop-gcaben/ öe= 
fen dag Breeg ben Eteutenant ban Bpael/ be Compa* 
unie / gdijB mede be Etcutenanten ban 25ercpem / en 
%e <6200 / bie binnen Caltö gebleben toaö. 

«®eiu6.gfulp toerbe binnenpuin geb?acptttoee 
palbc Canons / en eenige fcDepen met amunitieen 
bib?e.é geladen/ den<02abe ban^olmöfcBieef aen 
fijn Cytell. bat men binnen iBtddelbutg toilbe doen 
accommoderen / be familie ban ben ^pb-C5?abe bie 
tn be |ïab goeb beboir bedc/bcrfocpt mebe geib/en 30. 
of 40. fcpeut~b2ijc Konbaffen en pelmetten / en toaer 
’t mogdijp be öonöaffe ban fijn Cjccellentie. 

T©en 27. gillij ftpieef Dn noep bat ben bpanb op 
;©gnfdag(dat toaö ben 30. jdc flab en ’t fo?t ban $afs 
fait toilbe befepieten / maer barfe gerefolbeect toaren/ 
pun tod te ontfangen/ en berfocDt noep eenbaenbei 
piefen tot Ejcel toefende / met noep een ander Coms 
pagnie/ omtuffcBendefladen liSaffau tetoaben/en 
nocD een metalen jBöjüet b002 3®obq / bat fqn fo?- 
tifitatfe tod boopging/ en alleen gcO?eP ban gelbe 
bjecfbe/ mitö Dn ober be ïooo.gulben nabe alrebe 
bcflcebc toerDen niet fottöe Douben / om leninge of ans 
derö te boen / en bat Dpbe ïlondaffe en pelmet ban 
fijn Crceli. ontfangen öabbe / en bat ’et toat Dcet boo? 
De flab te gaen toerdc/en bat ben bpanb daegö tebo?en 
mei 1000. fcDoten gebacn Dab/en berfocljt fondeclinge 
in Daefle pem gefonöen te tooiden 5 of 6000. guldenö. 

;©cn 28.^ulqtoaödebpand met fijn appiocpefo 
feer genabert / bat pp op be gracBt geDomen toaö boo? 
Dcpooite ban’t groot ïïabdqn / en albaeröe gracBt 
bulbe / toaer boo? men nu bemerPte bat’et qualqp ge* 
Dacn toaö / be jfêhjne in ’t mlböen ban ’t ïïabelgn ge? 
flopt / erniict tot onder be toalle enboifltoecingeges 
b?acpt te Hebben / toacrom men bie toeöer opende/ 
’t Drupt uptnam/ en booitö begonbe te openen/om 
fefter 3pnde of men nu ooft ben bpanbfoube bonnen 
boo2bomen / bie lange boöigePomen toare getoeefl / 
fo men bic niet omijbelp geflopt Dabbe: be bpanb nu 
oöö op be gracljte geDomen toefenbe / begonfï Dem te- 
gen ’t uptballen te berfebecen met berfefjepben Co?p.0 
öü^uarben bie bp bebe maben/bie Dp te b02en niet 
Dabbe bonnen maben/mitfi f)P alleen in alber ïjaefl ars 

(Foi.44.) benbe / omacnbegtacbt te Domen/ toacr boo?men 
bemerDenDonbe Det groot berfupm ban bie bah bin 
tien/ bie om pact bjerhen binnen te abanccren niet upt 
biclen/ boenbe gelegentljepb en onbetoaectDepb ban 
bcjo bpanbö appiocöen pen bacr toefelfo lohte / baerfe 
nocDtanömet Dacr uptballen ben bpanb Dabben bom 
nen matteren / en nedj tod 3. toehen ban Ijaer gracD= 
ten af fjouben / en nu onfeber toaren of alle Dare toer^ 
Den ban binnen Daer fo bed berfcDcrtDepb.o of tpb0 
fouben bonnen geben. 

® en 29. gjulij biclen bic ban ^uljl bp nacfjt upt op 
Smöc €rencöeen / bacr Don Sop0 be ©alafco ’t betoinb 
éuuï ge* ban Dabbe/ altoaer na bat fp tebo?cn grote menigte 
ö«n* ban bup2toerDcn bacr in gcto02pcn Dabbe/ fo refólute^ 

liiD op aengebatlen 3ijn / bat’er be bapperDcpb ban ben 
Colonelcn ben fijnen toe! ban nobc toa0/ om Dun te 
rugge te b?pen / bacr bleben eenige Officiers? ban 
gualitcpt ban ben bpanb öoob/ en onber anbere ben 
Capitcpn ^loljan be 252itfa / Camerabe ban i©on 
Eopö. ^e^2abe ban ^olmöfcD?eef aen fp €rccD 
lentfe bat be bpanb b?te batterijen machte / en baer 
rnebc Daefl foube fdjictcn / bie fp meenbc aen be b2e(Te 
tod te ontfangen / en baerom berfocDt notp fo beel 
Compagnicn in be fiaö te fjebben/aio fijn €rccll. ond 
Deren Donbe / om batfe binnen bed bolp bcrlojen / en 
be Compagnicn fo flcrft niet toaren / alö men tod 
ittcpnbe / te meer fo men bie altoos licDtelijh foube 
Donncn toeberom fenben / berfocDt nocD 30000. ponb 
ftrupt.0 / om batfe bed fcDieten moflen / bat men Dem 
00b gdb fenben toilbe/ bat Dp feer ban nobe Dabbe: 
3Dat DcmbocDt bat ben Carbinael in’t Erger gcho^ 

men bja.ö / bat Dp ongdoofïp aen be toaücn gearbepb 
Dabbe/ en bat in ttocebagen be bo?fttoeringe foube 
bolmaeDt 3P/ batbe^cDanfe^affautoelinbefem 
cietoa^/ Dcret alei be ^tab. 

^eii 30. gjulsj be bpanb gepit IjeDbenbe be gracfjt '’pana 
boo? be poincte ban ’t groot ftabdjjn / bebe befen bag 5“l'fj1*?* 
met fijn iBacljte / 2. biflincte aenballen baer op boen/ 5™ gSt 
en toerbe t’elDen met bedien ban be fijnen afgefïagen. Kabeign 
Cn Doetoel ben bpanb in boegen nl0 bo?en afgefïagen,£ b£c* 
toa0/ fo bebe men in be fïab een 0etrcncement of Bals 
be |Bane maften/banbe fcButtertf ^of tot aen be aof= 
molen toe/ b’toelD befen bacD feer Degonfl te Dogen/ en 
toaö aengelept onber op be D?eete ban 60. boeten / en 
boben op be Drupn 40. boeten / en 2. boeten Doger alg 
be toalle aen be 25agtjnen-poo2te / baer op men fetten 
foube eenbo?fltoeringe ban 20, boeten btD/ toefenbe 
een ftoaer tocrh/ bat in toepnig bagen niet foube Dons 
nen bolmaeDt 3p/ ’ttoelb be folbaten binnen nocD 
meer foube matteren/en tot ben uptballen onbequaem 
Douben. 5©aerom oofe niemant gebonden toerbe / bie 
’t feibe toilbe aennemen te maben/fo bat be <25?aef ges 
nootfaeDt toaö / ’t feibe toerD ober be Compagnicn in 
be flab leggenbe/te repartieren/ en aen öe Capitepnen 
boo? clbe toebe toetDö te beloben 110. gulben / en om 
batbe ©?iefcDeCompagnienmeer fbjarigDepb^ alss 
b’anberen in’ttoerDen maefiten/ beloofde be<ï5?aef 
Daer 120. gulbeneibanbc roede / toelbc ontoifligDepb 
ban toerDen bele een quabe uptbomfle ban be fabe bes 
ben bebjefen/bocDbe <f5?aef ging ebentoel met fpn bes 
gonnen toerD boo?t/boenbe be Dupfen afb?«Den baer be 
Dalbe HBane Denen liep. ^aer toaren 00D 2. batten in 
deflabgemaebt/ b’eene acUterbeftDuttetgï|of/ en 
b’anöer acDter be Kof-molen / maer fo fmal/ bat men 
qualpb ’t gefcfjut baer op berd?apen Donbe.^in be flab 
quamennocD^. Compagmen folbaten/en fcD?eef ben 
<02abe bat ben bpanb feer appjoepeerde / biefe anbetjS 
fo bele acDtertoaertg Dielbcnai^fpmocDtcn/ batbe 
toallen feecDoogben/ enoob be Dalbe jfêane/ bat Dp 
foube trachten fpn beboir te boen. ^©atfe a.flubben tes 
gen’t groot iSabelp geplant Dabben / maer batDp 
nocD geen grooter batterijen gelb bernam / en baerom 
00D fqn toerDen foube moeten boen fïababben / en op 
bit en anbere difftcultepten fonbppCapitepn jïïats 
tDD0 l|elb aen fqn Cjccellentte. 

5MU leflen Sulij toerbe be Colond 5!an ^iron/met ©en ca* 
een fcDoot in ’t Dooft gequetfl/ toaerom be ^3?abe ban 
^elmö fulD0 aen fqn Crcellentie fcD2eef/ enbatBp§oft Sé" 
baer aen bele berl02en Dabbe / om bat alle be refle Dem reuoten. 
niet meer affifiesiben/ ban of fp baer niet toaren/ bers 
focDt baerom een ander DleeD man in fqn plaetfe ban 
Ijem/aï0 ^ibnifDp/ of pemanb anberg/op bat Dp mes 
be gcquctfltoerbenbe / be plaetfe bpfauteban^ooft 
niet berl02en ging/ bat Daer DalbefBane Daefl bols 
maebt foube toefen. €n batfe nocD in goeden boen 
toaren/bat be plaetfe toaë om eere te bepalen/ baer toe 
Dp tracDten foube / fo lange Dem ’t ïjfrete in ’t Ujffouöe 
Dloppcn: 35at Dp bertoonbert toa0 ban ’t lang abfens 
teren ban ^02p / en fonberlingc berfocDt DP baer btns 
nen een man ban autoritept/ baer’tEanöaf moept 
geblcnt toefen / en Do bejjulp trehfeen. 

^en eerflcn ^lugujli arbepbe be bpanb bafl tegen 
Detgrooteïïabclqn/ en ompmi alomteberfeDercn/ 
fonber bat bic ban binnen baer tegen eenige uptballen 
beden/ bacr ban bele bertoonbert toaren / mepnenbc 
bat’et tegen b’02b?e band’oodogetoag/ fofïecDtelqh 
be grachten te latcnbcrlicfen/ fonbec upt te ballen/ 
baer doep bie ban binnen bed bolDö in Dabben / en aen 
b’een 3qdenöcp open toaren / om fobeel bolDö in te 
Drqgen / al0 ban nobe toefen foube / en toiflen niet toie 
bit toetcfcD2ijben / öanmepndc batbe ^nbifpafitie 
ban be <0?abë ban ^olm0/ bermengt met eenige f02s 
gdoofpepb / en bat jFrancopöbe f252uge0 (geen man 
tot fulr) a!0 ^ergiant iBaio? ban ’t bolD / meejt ges . 
bieb Dabbe/ befe gdcgcntDcpb lieten boo?bp gaen/ 
menende mogelqDbaec na met paer begonnen Dalbe 
iBatte ben bpanb genoeg te fullen Donnen afDeren. 
<©efen bag hertogen upt ben i^age eenige <®edepus 
teerde ban be Staten Cfenerael/ alö de Jgecrcn Eto ©aft ^ 
bocaet ban ifollanb / #ïbenbarnebdt / ’t <3ong/mengde* 
©ofbergen / ban ber TDecDcn/ ^atiinga en Eerf 
fenö / om met fqn Crccllemie te fp^eehen ban öe Zeereu 
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steun lieptinge ban eenige 3©aert-gelbers en anberbolh/ 
peiiEcaei ooh ban eenige ftoatigpeben tuffcïjen bte ban ©20e# 
ffilie ntnocn cn Ct OnUanöK'n / cn ban ’t puh ban bc quote 

betfdber/ en tufouberpeib om baet bp de pand te toc^ 
fen/ dctoijle men fag bat de bpanb de pad ban ïjulp 
ernpig meende. ,§ijn Crcdlcntie toas befen dag ban 
©ergentoeder tot Ctupmngcn geftomen/ enfepteef 
aenden©2abeban ^olms bat pcmleet toas te bet# 
paendcquetftngebanpton: ©at ppontboden pab# 
öe ben Colonel ©02P / om in be (tab te gaen / die an# 
dets in ’t Hand ban bet* Cpolen toas gefonben om bat 
te Uetoaten: ©at pp ^idenifhp noep niet boft betben/ 
om bat Op niemand anders bp pem pabbe om te erm 
plopcrcn: ©at OP Oem nocO fonb 18000. pond hrupts 
bie met ’t gene OP Oem nocO gefonben pabbe / machte 
40000. ponben: ©at Oem te beel öoepte bat men alle 
dage 1300. ponden htuptsuptdedde/ en bat pp baer# 
om op be diebetijc baer in gebeurende/ toilbe boen toe* 
ften : ©at ©2aef Ctnp ban kaffan mebe na be (tab 
ging. ©e ©2aef fepteef baet opaenfijnCrcdlentte 
bat Op met grote deboticgddbettoacpte/ om bat Op 
baet repnben toas/ cn ben bpanb perh op ben pais 
Ocbbenbe/ bcel toerhen alom mo(tbeginnen/ ornbe 
(tab/ bic anders feet ftoaft enonpoubaettoas/ met 
toedien cn induprie te befendeten/ berfoehenbc bat 
men ’t gdb totlbe boen Oae(ten / en Oem 00b noep fen# 
ben 2000. palbe banon hogdS / detoijle fp metfepte# 
ten ben bpanb feec befepadigben/ en bat tegen be fappe 
baer mebe ben bpanb pen aengteep/ niet fcherdcr toas 
ban be mijnen / bie bed heupts toeg nemen/ bat pp 
baerom ban bie ban Eeland noep 3oooo.pond hrupts 
ontboben pabbe/ bat pp be ©agtjnen-poo^te biet rnael 
pabbe boen mineten / en ’t gtoot Sabdijn ttoeemad / 
bte pp met fijn begonnen palbe maen betet foube bom 
nen boen fpden/ bat be bpanb ttoee bagen op be gracp# 
te ban’tSabdijn pabbe gdegen/ maet noep niet be# 
gonnen pabbe te bollen / op ben abonb guamen in be 
(tab pet btupt boo2f3 en 2. palbe hanons : ©e bpanb 
peeft befen nacpt noep een aenloop op ’t ïïabdijn boen 
boen/ maet töetbe met berlieS ban be fijnen toebet af# 
gebeett. 

©en 2. Hlugupi guamen beboo2f5©edeputeetde 
ban de Staten ©encrael tot ©tupningen bp fijn €r# 
tellende / fijn Crcell. fcptcef op befen bag aen ben Sa# 
deban^tatedatde CapitepniBattpijS l^elb uptbe 
(tab gebomen toas / bie pem be gclegentpeid ban bien 
pabbe betpadt/en berfoept gdb en bolb en meet amu# 
rntie / baet op pp na bc (tab gefepibt pabbe be bacnbe# 
ïen ban ^olpepn/ 3©ingaerben/©2og/ Cgget/ ^tra# 
epetn cn ©alfour/ met 20000. ponben hrupts / en be# 
gcctbe bat ben Saed ban J^tate 02b2e totlbe (tellen / op 
be penningen dettoaerts te bcpellen/ en noep 1000. 
palbe banon hogcls/ cn pem met anber btupt en amu# 
nitte te b002(ien/ fenbenbe baet Op een lp(te ban be mu# 

. nitte binnen beefrab3ijnbe. uitent / bat ben Colonel 
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betib ban ©o?p baet binnen gefepibt pabbe / be quet# 
fute ban ^fan ©tton toetbe fcpabdpb genept / om bat 
men mcpnbe bnttet niet een Colonel tn be pad toas / 
bie in neeeltigpcib en erpectenne bp pem toas tegcltj# 

©e bpanö ftcn- Wen öa0 bes moigcns bego(t be bpanb met 15. 
beftbittöet (lubben ban be batenjen te fepieten op ’t gtoot ïïabc# 
snoot ju, ujn/ en be 25agijnen-poo2te/ onbettttffcpcn guamen be 

5n* fes baenbdcn bneepten met <02aef €tn(t ban tföa(Tau 
in bet (tab / baet toetbe gefepoten 1700. fepotén. ©e 
%ctc CP?i(tiaen ban^abtgnp/ %etebanïtofne/ 
toillenbe befieptigen be app2oepen ban alle b2te guat# 
neten / bie tot aen be gtatpte ban be nabdijnen toege# 
bomen toaren/ om 02b2e te (tellen op pet (t02men fon# 
bet tonfufte / pebbenbc fiep baet op betaben met ©on 
3top£be3Mnfco/ ©on 3lntponiobe^iminga/ ben 
<ï5eneraei ban be artilletije en anbeten / en pebbenbc 

©tn mm 0:Ö2C OntP*»/ alfo pp toilbe gaen fittett om te ecten in 
aan öofne sententjen/ bat ©on Hopö boot aen be loop-gtabcn 

L5fl „ Öa?öf/& ’«* een gefeputbogd upt be (tab gebomen / 

ötn c ac^ öoenbe pet btepn buegen op be boojgenoembe / en be# 
ötnaei fonbet op ecncn (pncn foon bie pem bolgbe / 3ijnbe 16. 

Spet ^bein’tlegetbanbenbpanbgto# 
fiooft afgt* ^en tonto / om bcboobbanbefenbetmaetbenbtngo- 
ftöoten. obet(te/ totetb feec bemmb ban be ^pangiaetben/ om 

V. Deel. 

bat fjp feet bdeefbelijb bonbe r ommanbeten / boben al 
toas ben Cartmtnel 31lbcctu.ö feet b?oebig / om ’t bet# 
liejS ban befen bappeten man / pp toaö ban Hödyben 
geflatpie geboten upt be^obintie ban Cpampagnie/ 
fo na aen pet Ijettogbom banïorcpne/ bat pp ban 
bde gepouben toas te toefen een ©affal ban ben felben 
hertog / pn toas’ een petfoon bte feet groten atbepb 
bonbe bettoagen/poetoel pp bp na obetlaben toas ban 
bettigpeib / en te befet ootfabc begaf pp fiep alttjbs in 
be gcoot(ie petijbelen fonbet toapenen/ en met rnetbe# 
bjbe onbertfacgtpctb / pptomntanbeetbe metfulben 
aengenaempeib / en met fulbe gtote tefoluptpeib / bat 
een pegdijb pjne bebelen meteenfonbeclingelu(taeu 
nam.©p pabbe te boen met alle natien/bie pp alle eben 
grote ïfef be betoeeS / poetoel pp in ’t fecteet / als pet be 
occafie bo?berbc/ be bloeb(tebep2incipad(teplactfen 
toi(t te geben j febett pp aen be 5tjbe ban ben tüomnb 
ban ^pangien getoce(t pabbe / peeft pp ben felben in 
allcgettoutoigpeibgebient/ fijn (taet en officie toetb 
ben 43?abe ban ©arar/bie <©enetad ban be atrilletpe 
toasgegeben/ bie ban be (tab bcegen noep ben felben (Foi.«.j 

abonb boo? een obetlopct bc ttjbinge ban fpn boob met 
een (lult gtofgefeput/ cn boegbe baet bp bat pet tegt# 
ment ban 25atlotte gebomen toas tot op 200. man# 
nen / en bat <©2aef betman ban ben ©erg in be plaet# 
fe ban ftofnc foube commanbetcn / ban befen oberlo# 
pet is ban ben naeu(ten ütacb niet getoeeit. ©efen bag 
bebe ben bpanb op ben na-noen met fpn toacpt een 
aenloop op ’t föabdijn / maet toetben met berlieS ban 
be fijne afgeflagen/ ban be (tabs 5pbebleben8. of 9. 
folbaten boot en eenige geguetp/ beben 00b een aenbal 
op ’t lilepn Babdijn / leggcnbe boo? ©upbds-gat/ 
’t todb fp met getodb betobeeben. 

©en betben 2£ugu(ti fepteef fpn €rcetï. aen ben 
<©2abe ban ^olms bat pp pem fonb 6000. of 7000. 

gttlbens / om pem in ben mee(ten noob mebe te be pel# 
pen / bat pp upt belijden pabbe gefien/ bat ben Iepen 
gjitlij binnen noep toaten 40000. ponben brupts/ en 
pem anbete 40000. pabbe boen fenben / ban be p?obi# 
fie ban ©ollanb/ bat be «Staten ban ^danb pem pab# 
ben gefcp2eben/batfe noep 15000.P. na be dab foitben/ 
met 1000. palbe banon bogden / en ben <02aeffcp2eef 
aen fpn <£tedl. bat be bpanb na Hlbfbael meet bolbs 
fonb/ en foube ttacpten bien pas af te nemen / bat pem 
eenigeCanonietSgefepoten toaren/ en berfoept bat 
pem eenige anbete gefonben toojben/bat pp op’t btupt 
fo bed mogdijb toas / bebe letten / maet bat menbp 
naed gepabelpb fepieten mop* ©en bpanb fcpoot©*upanö 
noep feet op ’t ftabelpn / en bebe baetom baet op ttoee ö££ C5aöes 
acnballen / fo bat pp ’t in bteeg / maet toetbe niet ge# 
toelb baet toebet uptgedagen/ baet in be iitgc bomen benbe/ 
^epotten paet feet tod queten/en bp nacp alle ben an# *»«& 
beten een boo?ganb toaten/ ben Capitepn/ en ^mits XacP* 
bteeg befen bag be Compagnie ban ©aillant/ tebo# 
rengecaffeert. 

©cn 4. ?Cugudi ontfing men in ben fjage toieben 
ban fpn Crcell. ban ben ttoeben/ baer op men terponb 
02b?e gaf om btupt na fpnCrcdl.te b2engen/en bogels 
na i^ulp / mact’t gdb te boren bertoaerts gefonben 
toefenbe / toetbe befen bag bp Ctoout be ©out baet in 
gclnatpt. ©e bpanb gdogeect blpbenbe boo? in ’t Sa# 
belijn / liet niet bie ban ’t Sabelpn in gepabigen abem 
tepouben/ met gcpabigbetptenenacnballen / maet 
toetbe met betlies ban be fpne afgepagen. 

©en 5. 3Cugupi bettogen be «©ebeputeetbe ban be 
ï^eeten Staten «©enetad na 2ftd en ter jjeufen / om 
be 5po?tificatien baet te befieptigen.©e bpanb pielt bie 
banPSabelpningepabigealarmen/ ban metfepie# 
ten en ban met aenballen / bet todfeet pp noep een ban 
bage op ben nanoen bebe/ban hop bie ban bet pab baet 
upt niet berb2pben/ poetod pem befe aenballen bcel 
bolhs hopen/ tet oojfahe Ijp öloot upt bc trenepeen rel# 
hens mop aenhomen cn afttehhen / baet op ’t gefeput 
ban be toalle en ban be hatte aen bc feputters ©of/ban 
met Ceetlmgen opfepoot/op be toallen to02be boob ge# ^apitrtn, 
fepoten ben Capitepn ©alfout/ cti eenige anbete ban ^aifouc ‘ 
bepabS 3pbe/ toaerom ben ©2abe ban^olmsben^oögco 
Hun tenant bebal beCompagnie ban©alfout als Ca#'c50tï,t’ 
pitepntecommanberenv en bertotttigbe baer op Pin 
Cteell.met berfoeh om bc Huptcnant met beCompa# 
gmcteboGdien. ©es nacpts fepoot ben bpanb noep 

1 (C 2 feet/ 
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feer/ cn fotbt norïï te bergecfP met eenige aenbaïlen 
’t ftabdtjn tc bermcefïeim Bte ban binnen mineer* 
ben feer in ’t fSabelijn / op bat ben bpanb nnnerenbe / 
*t aabdijn / met bet bolb niet beben fpbngen / en be* 
merbten nu feer tod baer faute/ toantinbienfpban 
te boren be mijne tot begmcbtetocgcbtacbt bobben/ 
foubenfcnubeelbetermibbel geljab tjebben/ met al* 
leen om ’t fapperen ban be bnanbtc beletten/ maer 
ooft om ben bpanb tc mogen boen fp tuigen / in be fïab 
berfdioten be folbaten alle baegs met be roer en muf* 
guet omtrent löoo.ponbhiuptp/ en toap befenbag 
rtcci) in ’t .ïjBagajün 600000. ponb bruptp. 

Ben 6. bebe be bpanb een mijne bie l)P int tSabdijn 
gemaebt fjabbe fptingen / omtrent 10. uren/ baec25. 
mannen ban bcflabboonntitabelijn^nnbebleben/ 
b’anbere bcrliepen t üabclijn met groter eonfufren / 
boer faiberenbe ober be beeffe /1 todb ben bpanb ften* 
be bat bet fpmtgen ban be mijne ïjet opftiimmenal 
toat liditer gemaebt babbe/ bebben b’ecneb’anberc 
m’tbecbtenfoblocbdijbgcbolgt/ batfe tod met 50. 
getoapenbe mannen gebomen 3ijn tot acn be csabionp 
baer mebe be btcfTe gerepareert toap/ en Capitepn 

^apïtfpn ^>on Sopö jBanrique / bolgenbe tot aen be bal-poo2* 
baer men boot in be fïab ging / iPban een nutfquet- 

tiueö öooöd’rboot getroffen bat bpboob gcblebcn tp/ bie ban be 
eefitwen. jtob bjeben ben bpanb fo bapper toeber ban be toalle/ 

bat bte bacr op gebomen toaren/ medïbooö bleben/ 
cn bat lip een bed ban tïtabdijn toeber mofïberla* 
ten / cn niet meer bofte üdjouben / alp t gene be mijne 
bebotben babbe / in befen aenbal bleef bed bolbP ban 
ben bpanb / 00b oenige Bffïcicrcn boob / en een Capi* 
mm 2ïifere gjcaliactt gebangen / en ban be fïabp jtjbe 
toerbe in ben aenbal met een groffïubgefcbotcn Ca* 
pitcpn€gger^djotö-man/ cn een ©dep Capitepn 
genaemt ïêigbolb BardP / bie metccnmufquctgc* 
fdjoten toerbe/ met bde folbaten boob / en bde ge* 
quetjï. Be Ceabe ban ^olntp bdaftebe bcb2oeber 
ban Cgger toefenbe jiieutenant/ be Compagnie alP 
Capüepa tc commanberen/ cn ftljtcef baer op aen 
fnn Crtcll. ben 8. befcr/ en be lyocber brcegbacrna 
be Compagnie: <©oacf Crnft banfSaffaubodjtbp 
be boo2f5 ttoee CapitepnP op be toeffe / meteenpieb 
in be fjanb / en qtieet Oem ccrlijb / be <£5?abe ban 
^ftofmp 33'jnbc begcbcelcnacbtaenbcbtcffegctocefï/ 
toaP redjt tc boren na fijn logement gegaen om Ijeitt 
imt te boen/ cn toat te berberfcöen// in boegen bat 
IIP bp befen aenbal niet toaP / maer op ben abonb fien* 
be bat bp ’t Habdijn qualijb langer foube bonnen bou* 
ben/ mitP ben bpanb fofccraenbtong/ enbatcenen 
ban ben bpanb al in t gat ban fijn mijne / in ’t ïïabe* 
ïijn liggenbe / getoeejt toap / btefcnbe bat fip be boo2* 
be affmjben / cn be mijne t’onlmiph ntahen foube / be* 
bebcfdbcloPtrcbben/ bie niet fulbcnfcbabe bebe alö 
men baer mebe tod gdjoopt babbe te boen/ Ijöetod 
men «pt be bobemnbcgracbtcncnopbefïabP-toal* 
len getooopen/ bofte oo2bdcn bat ’t niet bedfonber 

toe bpanb fdiabctoaP gefdjtet. Cn bier mebciPbcbpanbmee* 
^cr«”ftoc ban ’t ïïnbriijn gcto02bcn / bep nacbtp ontrent 
Sn ^ een ure/ ’t todb bem fecc bcdbolbp geboft babbe/ 

en nor!) bien ban mebe ober be btie bonbert mannen / 
en onber bien ben boo2f5 Bon Xotipp be .ïBanriqucb/ 
betodbc binnen be ftab geballcntoap/ om ben tod* 
ben ben bpanb bep anberen bacgp een trompetter 
fonb. Bert Cauitcpn Bon ©ernanbo Carillo jp 00b 
cenige bagen baer na gc|t02ben banbequetfurenbic 
bnalfboengebregen babbe. toefen narbt toaren bie 
ban be ftab fo eonfupp batfe be b?effe acn be 25agi jnen- 
poo2te ganfeb ongerepareert lieten leggen / alleen met 
<önbtonP tegen bet oberlopen opgefet / todb een teben 
ban grote onboo/ficbttgbeib toap. 

tDcn bpanb mcefter gcto02bcn 3ijnbc ban ’t fïabe* 
lijn / biclbbcmftillc/ om bem baer in te berfeberen / 
cn app20p2icren om fijn bolb in tc mogen bouben/ 
maer bcP nacbtp baer na bebe bP eenige planbcn ober* 
toerpen / om tot acn betoalle te bomen / ’t todb men 
ben met bofte beletten / ntitP be toalle geen fïanhe 
babbe, tDic ban binnen ïjabben b2ie mijnen in be toal* 
Icn/ cn toaren boenbe om be toalle/ aen be 3ijbe baer be 
balbemaenacnbomtaftefmjben/ om fo ijaerbalbe 
maen beter tc befenberen/ en na bdiberatte baer op 
gdjöuben/ bcgonbenbeb)efTeaenbe bagijncn~poo2te 

te repareren/ alp offe alberttoijffcïbcnacnbefabe/ 
fonberlinac fo bp eenige ben mocb al begonbetefin* 
ben / fo bat fjophc Hooeba al ban appoinctcmcnt 
babbe begonnen tc fp2eben / cn ben t32ebifaat berfodit 
baer af aen ben Ciaef bermaen te totUcn boen. Befen 
bag fonb ben Ceabe aen fijn Crceücntie ben geban* 
gen 3Slfere/ cn berabbertecrbebcfelbcbanaüebcge* 
fdjicbentffe ban baegP tc boren / en ban fijn groot ber* 
liep/ om bat men in be ftab niet toefen moebte fon* 
ber b2cfe ban gequetft te to02ben / en berfodit baerom 
nod)b2teof bier Compagnicn bolli liemgefonbente 
toerben/ bermanenbe baer bp / bat be b2effc aen be 
25agijnen-poo2te niet tod te repareren toap / bodj bat 
beijaibemanemeeftal bolmadit toap/ om baer te 
feconrercn/ tnbien be bpanb boer foube trachten tc 
oberballeu/ cn nopenbe bat fijn Crcdl. bem gefebte* 
ben babbe / bat men alle bagen bed boibp upt be ftab 
fonb om licbte quetfuren / anttooo?be im: bat men me* 
manb baer upt liet ban op atteftatie ban ben Clnrur* 
gijn / uptgefcib alleen ben capitepn ï^oiftepn. 

Ben Carbtnad toap befen bag felfp in’t leger gebo* 
men / in be febanfe ban jruentepof fölocm. Befen 
bag togen be Cebeputecrbe ban be ïjcerai graten 
Ccnerad na Bergen opdoom / om beipojtifttatie 
albaer begonnen / te beficbtigen. 

Ben acbtften tiiugufii beeft be bpanb fnacbtP te 
boren fijn gefebut berplant/ cn bat geftdt tegen bet 
Bupbdp-gat/ leggenbe toejtdijlt ban be g&agijne.- 
poo2te af/maec liet befe bagen eenige ftubbd ftiï ftarn/ 
en beeft met anbere frublïen fecr begiimen te fctjietcn 
op ’t boltoerlt aen be bubbel pootte leggenbe / ban on* 
teent 9. uren tb t buur in eenigbrupt gebomen/ en 
beeft eenige boen fp2ingen / toaer na be bnanb ftil bleef 
mn’t Jaabelnnteapp2op2iercu/ en tot fijn bcfentictc 
begraben. ^n be ftab tooebe met een grof ftubopbc 
toalle boot gefdjoten ben Capitepn ^djinbd / en 00b 
een CngdP tlieutenant/bie b’Cngdfe ban ©liffingen 
baer binnen toefenbe/commanbecrbe. ’t ttabdijn ber* 
loren toefenbe/ meenben eenige bat be buanb baer mo* 
gelijb ontrent BupbdP gat foube toilfenaentaften/ 
bacr bacr Sjalbc manc niet achter quam / maer alleen 
be naebte toalle bic fonber flanbc toap: maer ben 
<02abe ’t fdbc met bonnenbe gdoben / boft niet tcfol* 
beten om baer achter eenige befentie te maben/ beton* 
le be grote halbe mane nietbolmaeht toap/ cn beeft 
baerom aen fijn Crcdl.gcfonben ben ^ergiamiBa* 
j02 ©’ince / om ben (tact ban be ftab te beltonen/ meer 
bolbPteberfoeben/ en met fijn Crcellentictebanbe* 
len cm met ccnigbolb op ?dbfbad te bomen/ en met 
bie ban be fïab (bie baer toe uptballen fouben) ben 
bpanb albaer on te fl aen. Befen bag fcljJeben be %c* 
ren graten <0cnerad acn ben <02abeban ,^olmp/ 
batfe fijne b2teben ban beu berben ontfangen ïjabben / 
en Olijbe toaren te berftacn ’t goetbeboir bp fjem cn 
ben brijgp-lupben in be fïab aengetoent / en batfe baer 
berberp op be bapperljeib/ boo2fid)tighdb/ enb20* 
mighetb ber fdber betrouben / cn met laten fonben hen 
teafTifïcrcn/ na batbebillibljeib/ cn ber faben gele* 
gentheib foube bercpfdien. 

Ben ^ergiaut ,ï©a)02 ©lincc met fijn Crcdlentfe 
in communicatie getoeeit 3ijnöe/ nopenbe be gdegent* 
licib ban be fïab/ en ban ben aenffag op Jtbfbad/ heeft 
fijn Cjccdlcntic niet goeb grbonben, ben fdben aenffag 
acn fyn fybc mebe te boen / cm bat bp fo toepnig bolftp 
bp bent babbe / maer acljte beter bat men bet met een 
uptbal upt ber fïab bebe / baer toe bp baer meer bolb3 
foube feriben/ en liet baerombm|Bajo2©.nncetoe* 
ber na be fïab gacn/ cn fonb met ben in be fïabbe 
Compagnicn bnecljtcn ban^ibenifque/ banC02n* 
put / ban ^jtcenbupfen/ en ttoee ^cïjotfe/ bie ben 
negenben bcP nacbtp in be fïab quanten. 

Ben Steutenam ban Bamman breeg befen bag 
bep boo2fcb2cben BammanP Compagnie. Ben (Fo1. ^ 
bpanb bidb bem ben negenben ?Cngufït ganfeb fïibc / 
bullenbe be gradjten tipTcbcn ’tnabdijncnbefïab/ 
en begofï aerbe tn ’t blepn Habdpn teb2engen/ om 
bat te berbogen/ alp of bp bacr een batte toilbe ma* 
ben/ en p2epareerbe mebe fijne batterije tegen Bnp* 
bdP gat / toaerom be <02acf fienbe batfe baer toel 
aengctafï moebten toerben/ ’t todb bp te boren niet 
babbe toillen gdoben/ om bat bpmepnbc batfe ober 
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be gratfjte niet fouben bonnen domen/ en baerom baer 
niet babbe boen toedien / en ebentod toepnig moebS 
tot be falten bebbenbe/öeeft befen bag alle be Capttep* 
nen boen bergabetcn/cn albaec ben noot en petijdden/ 
en bat be (lab geen fianften pabb^ in bdtberatie ge# 
iept/ baer goet gelionben toevbe b aitien ben ©opman 
^an be a©it oen fijn Crcdlentie folbe fenben / om te 
remondrercnbeboö2fcl)2eben noob Abertbul / en gde* 
gemïjeib ban be (lab/ cnbatmenal\bagentocï5o. 
man berioo2/ (boetod ’t felbc niet boo?gfcmS toaerag* 
tig toas) en bat’t boid met be toctbeAgematteert 
3ijnbe/bele ben moeb begonben te bcrliefA / om baer 
op te berfoeden abbijs ïjoefe yaec boojtaefpuben Ijeb* 
ben te geb?agen / en in allen geballe te beqfoefeen meer 
boldS/ en een notabel perfoon/ fjembe fo?rtftcatie 
berdaenbe / in (lab gefonben te too?ben / om te befictj* 
tigenbe toallen cnblepne planden ban be dab/baer 
af niet mogdtjd toas befentie / of benbpanb affneud 
te boen/ en boo2t$ om in dab te bebben een gingen 
nieuc/om alle noödijbe toerden te 02bonnecen; l^iet 

ftèntiÊr* «Pt beged men te medten bat ’et in (lab gebaen toas / 
Wiö on* en batfe meer een pjetert ban ereufe fogten/ fonberlin* 
iet i>et ge am bat ben <0?acf Ijem altoos coembe / bat geen 

ingenieur pent pet foube bonnen leer en. Capttepn 
iaböuift, 25?ugeStnaedtcbemgercet om mebe aen fijn Cjccd* 

lentictegaen met b2teben banrecommanöatie/ om 
ban ben felbe te bebomen be Compagnie ban ©op* 
man <§c0infid / baer af bp baer na belofte breeg. 

<gjan be 2©it met be Ccebentie ban ben <©?abe ban 
^olmsS/en indructie ban ben ütijgsrabe/bp fijn Cr* 
tellentie feomenbe/toas fijn Cjccdl. niet tod te b?eben/ 
en ontboobterdonb be<0ebeputcetbe ban be Staten 
«©entrael / tegen 'S anberen baegö bp ftem te bomen. 
5©iebanbedab31anbea®it uptgefonben bebbenbe/ 
lieten alle fafeenberuden tot op baer toeberbomde/ 
fonber felf eenig nieu toerbof befemfe te begtnnen/acn 
iiefijbc baerbe bpanbbaec nu b?epgbe om aen te ta* 
flen/maer beberieben fcec nen begrote IjalbciBaen 
erbepben/toacrom men toel fag batter geen o?b?e nog 
fouieagie fonberlingc in be dab toas©elc namen bet 
Daerbooi batbeCttabefdfS banbefabe modbefpe* 
reccn/of’t epnbenraeö toefen/om bat bp uptfenbcnbc 
om abbïjS/binnen mibbder-tijb bebe dil fïttcn/cn ben 
bpanb liet begacn/en fonber bmber boen bat bp toilbe/ 
uptgefept bat men al-tc-mcts eens fefjoot / in ’t todbe 
Ea Söadotte pets toiltenbc befiebtigen / ftoaerlijb ge* 
quetd toerbe. <©ie ban ^danb babben befen bag in be 
dab nocb gefonben 2. febepen met boo:n / bic men in 
be dab niet toid te folberen / mits bat be bupfen fo feer 

©e fep<snögeb?o&entoaren/ toaerom bat be <©jaef be fdicpcn 
betbjnnQ meberom upf fenb/ bier boo? toeröe bit d002n en fepe* 
nen roer ben berlo?en/toant fp Des naclus uptbarenbe bp onge* 
ttoo^n/upr lub nen ben gront taedten / en toeeben ban ben bpanb 
üuififto» oberlbpen/ en inbianb gededen/ ’t toeld ben <®?aef 
rnenöe. imt {5Ctci: 02tj2e in be daö toöe febepen babbe lionbcn 

boen bouben. 
©teban bc dab blcben al dille fitten/ en ben bpanb 

ging met fijn toerden altcoö boo?t. C>c «jBebeputeerbe 
ban be Staten <0encrad ben 11. lugudi bp fijn Cr? 
tellentie bomenbe/toerbe 9an be 3©it toeber in ’t lan= 
ge geboo?t / en na bed ödibereren.3 toerbe goet gebon^ 
ben/bat men bent tecdont toeberom foube fenben/met 

£>nn £t* bdeben aenben <6?aef/ bat fijnCt:cdl.alrebeo2b2e 
teiiemie bab gedclt/ bat in be dab nocb foube trebben be Coni; 
fctjjrift aen pagnte ban ^iöenifbij / ^teenbupfen / Compiu / 
fan ? ©etmeerten / en iBicbd / en ontrem 70. man ban be 
Aoim?. Compagnieban^tracbem/ntalienbetoelóoo.man: 

^atï)p<02aef beter berdottb/ cnbonbeoojbdcnbnn 
be ^Ojtificatien als anberen/ batter ocb geen gingen 
nicurbpberïjanbtoas: tnaet bobenalicS/ bat bp in 
be(lab onbec benCapftepnen cnallebmCjYicicren/- 
o?b?e toilbe dellen (inbien be bpanb eenig generad ad 
fault / en op berfebepben plactfen toilbe geben) bat db 
foube mogen toetenjtoie eerd ben do?m foube afflaen/ 
entoiebienfeconberen/ bat Ijp bem In noob baer bp 
toelfoube binben/en fonberlingö be bangereude plact? 
fen / met be bede Capttepnen / niet bn lotinge / macr 
boo? fijn bebd/boen befetten: dat bp boo2ts niet ttoij= 
felbe/ of be Capttepnen/ <©(ficiers en folbaten/ fouben 
Item baer in gdj002famen / en in alles adideren / ais 
ben biend ban ben Sanbe/ öaec eeb/ eere/en reputatie 

foube berpfeben: 3£at men bent metten eerden pen* 
ningen foube boen bebben/en bat bp bem mibbdertijb 
met be penningen tot be 3po?nficatie/en bc leninge bep 
folbaten moebte bienen/ en anbere b2teben aen bert 
ïirtjgs-raet / bat men niemanb in be dab toid te fen* 
ben / bieinen befa&e beter betroube banben<©?abe 
ban ^oïms / batfe baerom bem bolgcn en gdjoo?fa* 
men totibe / en bier maden baer eere te guijten / gdijft 
men baer Detroube/om befeplaetfe te beboubcm toare 
bet eenigfin.S mogdtjli. ^tjn Cjccell. toas ban abbijS 
getoeed ben <0?abe toe te fcijdjben / bat bp eenen goc* 
ben do?m foube afflaen/ en baer nabmtnabegde* 
gentbepb ber faben reguleren: macr be <©ebeputeerbe 
ban be lieren ^tatenCienerael tttepnben batfe be dab 
al te baed fouben berliefen/ en beben baerom generad* 
ber fclj?ijben/’t toelb naberbanb beroojfaebte bat men 
niet eendo?ntenbertoacbte/ baerfe in geballe ban’t 
abbijs ban fijn Cjcccllent. apparentdtjö bie bertoadtt 
fouben liebben. ^jjn Cjccell. bcrblaerbc aen ^an be 
3©iten252ttgcS/ niet tod te bjeben te toefen bat men 
’t maden ban ntcutoe befentie aclttcr «©upbdS-gat/ 
bus lange upt-geddt / en niet eer begonnen Ijabbe / en 
bat ’t boid ban binnen toepnig gemoeb toaccn / en bat 
men fijn upt’erde beboic bdjoo?bc te boen om bc ylaet* 
fe tebefenberen. j©en aebte mebe boo? een toönberlij* 
de fade / bat ben Ctëaef bus uptfonb / ais of befe dab 
beet dlepn 3ijnbe/ met 37. ©enbclcn folbaten / en noeft 
aedter openjijnbe/ engeengeb?cdbancenigebingen 
bebbenbe / niet foube donnen bdjouben teerben / baec 
alle anbere deben baer men in dan domen genoeg boo? 
ontfet gebouben too?bcn: 3Baerom men begod onmo* 
gdijd te aebten/een dab alS25?eba tod te donnen boen 
betoaren/al toa, r ’t men 100. benbden baer in teierp. 

«©en 12.5Cugudi fcb?eef ben <J52abc aen fijn Cjrcd* 
lentte/ bat be balbe jBane bolmaedt toas / cn baerom 
gdb foube ban boen bebben / cob tot be toerden bie 
nocb müeden begonnen toerben/ ’ttoddbn niet bab* 
be / berfoebt baerom ’t felbe te berbacdeu / om alle in* 
conbenienten bie boo? Oilaep ban bienmocljten ober* 
domen / te boo2domcn / bat bp nocb maer 2400. gul* 
ben meer babbe/ en baer tegené tod 6000. gulDctt 
fcbulbig toas ban toerden/bat be bpanb nu cettfge ba* 
gen feer flaeutocljjd babbe geapp?ócbeert / en in fom* 
mtge plaetfen niet met allen/bat bp nnbbder tiib neen 
tijb berloo?/ maer bem altoos berfebetöe/ en op ’s an* 
beren bacgS een uptbal op Slbfbad bacbt te boen. Cm 
felben bagc toerbe 9!nn be en 25?uges toeberom 
na be dab gefonben / baer fp eerd ben *4- mctpcrijcul 
in quanten / sijnbe bp ben bpanb fo na gcbolgt / batfe 
baer ober ’tfïijd moeden falberen/ baerom ^anbe 
3©it fepbe ben b?ief aenben C>3abeban joints ge* 
fc!)?eben/ in’tdbd geto02pen/ en bertreben te bebben/ 
maer bie aen ben brijgs'raeb b2acbt bP binnm/en bebe 
inber dab geen rappo?t/om b’anbercn moeb te geben. 

«©c <0ebeputcerbe ban bc Staten <6enerad berto* 
gen befen bag ban fijn Cjccdl. na ben ©age/ bebbenbe 
bp bie ban ^danb geobtineert/ batfe tot licbüngc ban 
be UBaectgdbcrS fouben berdaen/ cnbpfijnCrcdl. 
bat bp fair boo? ’t eerde boo? goebtnfag/engerabcn 
bonbbatmenbe Cngdfe foube berdetden/en alle be 
©cnbden op 150. boofben maden / en baer toe een re* 
creutc ban 400. mannen boen domen.^Itcm/ bat men 
nocb 2.ntcutoe ^cbotfeCompagnien foubeltcbtcn/ 
eldS ban 150. boofben/met een recteutc boo? ’t ££egt* 
ment ban 300. mannen. Cn om bat men ’t ober grote 
beb2og ber Capttepnen langs fo meer bebonb / cn bat 
bet niet geacbt toerbe om baer in te donnen remebte* 
ren / ban ’t bold booft boo? fjooft te boen betalen, baer 
af men een pjoebe toilbe boen: 3BaS mebcgcrefol* 
beert / bat men be 3©aectgdbers fpecialpd foube aen- 
nemen/ met be boo?toaerben/bat men baer boid doofe 
boo? booftföiibe betalen/of ingeballe men ’t felbe goeb 
bonb/ bat men ban be anbere Compagnien alles baer 
toe mebe foube b2engen. Cot Itcbttngc ban be rccreuts? 
ban be Cngdfe bab fijn Crc. bcfcö2cben ^enrp ^og* 
to2a / Cberdc 5[uptcnant ban ’t ïtegimetu ban ©eer. 

i©en <ü52aef ban ^olmS merdenbc bat bc bpanb tot 
^ibfbad na ’t toatcr toe bad apptoebeerbe / cn bat bte 
in be ïoop-graben toatcn/quaiijd bp ben fjaren mog* 
ten gefecoureert to02ben; ©eeft/bolgcnbe ’c abbijs ban 
fijn Cjccdl. Ijem bpben |la?o?©?ince geb?agt/ömop 

<€ 3 'lüfoad 

221 



2Z2 Het drie en dertigfte Boek* i 5 o 6 
^Söfïrad upt te ballen / befcn nacpt upt be ftab en ’t fott 
,3^affati boen tcecïtcn 600. mannen/ban elD JSegtmcnt 
150.man/ om Daer mcbe op ’ö anbcrctt-baegö een 
upt- bal te boen* 

©en ban ^olmö boen maften peüBenbe een 
Btugge ban fcpupten/ btcljt onbcr "t jpozt ban kaffan/ 
m be Canad / met’et laco mater/ bic om bc poogte bcö 
ft|)03,o’ ban ben bpanb met Donöc gcftcn tootbcn / beeft 

® ^ ben upt-bal baer ober na SfiBföad boen boen / boot acn 
oali baifï. toon ben ©enödg ban ^tuftfcaujt / met 50. mufquet# 

tterö / tipt be ^cpanfc mcbe genomen / baer na bolgbe 
55t!ibfeaur/met 100.mannenban ’t^eeufeö itegi# 
ment/ aepter bent ügaccpman / met 15°. man ban ’t 
©ttefep ïiegtment/baer na^tracljem/met 150. man 
ban ’t Jücpötö ïtegiment/en epnbelp ben Hicutenant 
ban <0taéf€rnft ban kaffan / met 150, mannen ban 
be ïlolianbfe Compagmen / toefenbe gebolgt trp 50* 
Boötfgefdlen/sm ’t gefeput af te Btengen of te bernagc# 
lett; ©efc gaben fo bnppedijP bper op ben bpanb/ bat; 
fe fonceerbenbe iCrancpeenboot ’t gefcljut: gjtem/bte 
baer’t gefeput ftont/ en noep 2. Crancpeen bacc ad); 
ter / al leb öoob ffaenbe bat niet tpbelp Itonbe toeg Po# 
men / ten getale ban ontrent 70* mannen / alle t’famen 
^pangtaetben / baer onber toaren 4* Capttcpnen/ foo 
men tint een /Sdjotö Capitepn (bte ben ^ontnlt boel 
;o. jaren gebtent pabbe/en een ^pangtaert bic geban# 
ben tootbe) berfïont/onbee be boben tb PloePdijP beep# 
tenbe öoob qcBleben een nebe ban ben Colonel ^lultaen 
be ttometo / ben felben naem peBBenbe/een jongman 
baer op öc ^pangtaerben grote Dope Dabben / macr fo 
ben bpanb'te boet of te paerbe ban bc ©eicpemö 5&re# 
Pcaenquam/ombe blucptenbcban HBfbadtcfccou# 
reren / jpn bic banbe ftab in goebe otbtc toeber afgeto# 
gen / pebbcnbe berloren ben Hieutenant ban gieter 
Cpeutoen/ cn een^etgtant ban eenanber ©cnbclj 
©e Oootfgefellen niet Doitnenbe ’t gefcDut afbtengen 
om eentge Diepe ïtreeDcn toille / en geen goet berfiant 
peübenbc bant fcïbe te bernagelen/en bat baer toe eerfi 
aftefepteten/toierpen paer acn’tplonbercn/cnbct# 
fupmben baer mebc ’t gefcDut na Beporen te beena# 
geien. 

©c gehangenen conftrmeerben / bat Ha 25arlottc 
gequeft en tipt pet Hegct om te cureren/ geboert toaö. 

(Foi. 47.) lip!;öe gelegentpcptbanbefcuupt-balfagD men/fobic 
ban beftab met 1500. man fo tod gebaen ïjabbe alö 
met 6oo. batfe na apparenm ’tgepcle Hegec tot ?Hbf# 
Dncl boel opgejïagen fouben peBBen/batfcbaeeom te be# 
feptoomt panbdben / betoijlefp boifiö genoeg Dabben. 

©ie banbe «lab Dabben eest f'Dijnc inbetoaïieon# 
trcitt be 25agsjuen-pootte/ baerfe geftabclijli tn ptdben 
eentge mufquettterö/ bte met eenenfepootenfepoten 
fonber pemant ban ben bpanb te treffen/ om batfe in ’t 
builen enobergaen banbe graepte Daer peel na qua# 
mcn/’ttodDc nu een goebe topic gebuurt peBBcnbe/ 
eerbebnanb öeögctoacrtoerbe/ bebe bpt’elbcnmet 
gefcDut fcljteten opeenen groten tienen £00211 ban be 
4>oo?av / mepnênbc bat men baer tipt fepoot/ macr ben 
bpanb befen bap fuilts bermerltt pcblJcnDe / Deeft 2. of 
*. perfonen gefotibcn om be jjiapne te ftoppen/bte fulïtb 
gebaen DeDDen / baer acn geïtonten toefcnbe betople bte 
banbe‘malie gualp boacDt Dtelben. ^>te ban binnen 
merftenbe bat Daer be .fBijne nu niet Donbe Dienen / cn 
bat befelbemogelpD ootfaltefottbe bicfenbantcont# 
belten pare grotéiBpne/peltöen baer in geiepb een Dal# 
be tonne Drüptö/ bte toegemaefet/ en boen fpttngen/ op 
Dope bat 'öe fcibe boot tipt foube fïaen/ baerfe rninfl bc# 
inaert/en niet ban in paeftc bn ben bpanb geftopt bjab/ 
’t bjeöt alfoo gebeurt tb / cn Deeft beic ban ben bpanb/ 
bte boot on ’t itabdtjn / of acn ’t bollen ban be graepte 
toaren / ineg geflagen / en met aerbe oberbeltt: btaer 
ha ben bpanb b?p cn onbeftommert tot aenbe bsaï Don# 
ben Domen/ cn begonfï pem in be boet ban bten tc loges 
ren / ober bepbe fpbc ban öc 25agnnen-pootte/ ’t bjclD 
ten Dele berootfaDte bat ben <0tacf qualpD totlbe gdo; 
ben/bat ben bpanb Dom öp ^npbdö-gat foubetoti; 
l;n acmaftcn (ntcttegcnfiaenbe Pp norp bten banbe 
Ctngdof Coimefcparpe ontrent ^>upbdb-gatbóo2# 
fncet / cn rnigc ben «$2&ef bacrom aenfepben / bat ’et 
poog-nobig maö albaer toe te ften/ en tegen-befentte te 
maften / bacrom ooD’tbootfien baer tegen te runge 
bleef. ®e <©tnef ban «golm^ fepteef bat alle faDcn tn 

beflab noep hjelftonben/ bacrom be bpanb ooDntet 
bed ban be flabpabbc tc popen/ aio pp tc boren ge# 
fepteben pabbe / bat be bpanb ober be ifabenbpb InaO 
gcDomen/ cn fepeen bat pp paer baer meenbc aen te ta# 
pen / om ban kaffan af tc fnpben/ ’tbjelD pp pem 
met uptballcn en gefepttt tod foube beletten / en pent 
alOeen^olbaetgtitjtcn/ fo lange pet<0ob foube-be# 
Itcben/ berpalenbe bootte, ’t effect ban be bootleben 
uptbal / cn bat pp noep geen iDpncn gentaeDt pabbe / 
berfoept gdb om fijn toedien te mogen bolntaDen. 

SDcn i4.beben bte banbe ftab tocbcromccn upt# 
ba! ober bespoot nabe iBoerbaert/ baerfe ontrent 
50. mannen ban ben bpanb boob poegen / ttocc Dlepne 
Benbelen / cn ttoce robe efeparpen Drcgen / en be <6a# 
biono bacrmebe be Hoopgcabe befettoaö/ tn btanb 
ftaDcn. ftper nafepteef be<0tacf ’tfdbe aen fijner# 
cdlctme/ en mits fp gepabdtjD fepteten moften/en met 
be .fiBpnen bed Drupte? tonfumeerben / foo berfoept pp 
noep 40000. ponb Drupte? / en een goebe guantttept 
mufquettenenrocre?/ enfonbcrltngc/ bat men ’t gdb 
niet en totlbe bergeten/ alfopp tod boot 50000. gul# 
bene? toerben al gemaeDt pabbe/ ale?menfe ten poog# 
fïen foube eptmeren/ enboegbc bacrbp/ bat^anbe 
3©ttpem ober ’tppD pabbe moeten falbcren/ cnban 
btenbag met groot perpeul baer gcDomen toae?/ ett 
bacrom fpn ütiebcit tn ’t ppD pabbe getrcben/baer boot 
Dp’tDebdbanfpn €rcdlcmte niet pabbe Domtenber# 
flacn. 

^e bpanb berfeDerbc pem bafl Ober bepbe fpben 
ban be 'Joagpnen-pootte tn be toalle / baer t enene ban 
tónnen toepntg beboire gebaen toerbe/baefommen 
tod fag batfe metter tpb be faPe ten epnbc fouben laten 
lopen /en nimmermeer bc ertremttept bertoacpten/ 
te meer fo be bpanb ’t toater upt be graepte bcgontl af 
tetrcDDen/boot een oube floot tufTcpen<©upbde-gat 
en be 25agijncn-pootte/ bte baerom t’anberen tpben bp 
bte ban binnen toaö gebult. 3$iet ober begonben ^op# 
De dootba en fjan be 3©tt te famen ban een appotnte# 
ment te maben te fpteDen/ foeDenbe eentge anbcrett 
baer toe te perfuaberen/ ten cpnbe fpbefaDetotben 
uptterflen noob niet lieten Domen. <Daertoe gianbe 
3Btt boegbe/ bat pp ïaetfl upttoefenbe / ban be Staten 
felfc? tod becflaen pabbe/ batfebeflabboo2bedoren 
ptdbcn/en tod toiiben batter fo bele ptobtften niet tn en 
toare/ ’ttoelD ontoacracpttg toae?/ gemeditbefdbc 
gefepb Dabben/bat men pem tn befe plaetfe bep002be te 
bcuDloeDen en ebertueren/ om ben bpanb te fiupten/en 
bat men baerom fo bed ptobifien baer tn BcfcptDt pab# 
bc/ ’t todDe bp pent / bic berbeeit toaö / alfo bctbtacpt 
toerbe/ om anberen mcbe berbeert temaDen. ^ijn 
€rceï!entie fepteef aenbe ©eeren Staten «Senerael / 
met obcrfenbtnge ban ben ó?tef ban ben <6tabe ban 
^olmö ban ben 12, om m öer paefl te peDöen boot be 
faDc ban l^ulfl/noep 12000. of 15000. gulben/fon# 
bedinge fo tn Zdanb baer toe geen mtbbel toaö / cn fo 
bte ban Eeïanb Bu pem quanten/ cn berDlaerbcn 
gantfep geen mtbbel te peBBen tot 5 of 4000. guïbenö / 
fepteef pp nocpmael aen be Staten 43enerad/bat men 
’tgdtbocp totlbe berpaeflen/ om bco3taef enfolba# 
ten tube flabmette befcottragcren. 

ts>cn 15. Hugttfïi fepteef fpn €rcdleittte aen ben 
<<5tabeban Jüolmö/ batppbebtocfttoaöbat f|an be 
3Btt fo guabe rencontre pabbe gepab/ bat pp fpnc Bttc# 
ben pabbe moeten toentoerpen/ en fonb pem baerom 
Coppc ban ’t gene Pp pem te boren met abbijö ban bc 
•IJeeren Staten Weiterad/ en ban Eclanb/ en ban 
052acf aBtllem pabbe gefepteben/en om bat pet fepeen 
bat ben bpanb meer moepte tn bc falie bonb alö pp toel 
gemepnt Pabbe / en ’t Beleg niet Beginnen foube/ mbtert 
pp ’t niet Pabbe Begonnen / alö pp ban alle Danren ber# 
ftonb/bertroubc pp 00D bat bic met pem m be flab toa# 
ren/te meer gembeb fouben toefen/’t gene baer toe paer 
ben btenfl ban ’t l anb / cn paer eerc bcrBonb: «©at pn 
Bebonb bat tn bc frab toaren gefonben 1000. mtifquet# 
ten alö roerö / bie pp mepnbc niet alleö geconfumeert 
te 5tjn / om batter tn 5. laren bat Pp te bdbe toaö / niet 
fo bdcberbaencntoaren/ en baerom Bpbenfoïbatcn 
moeften bcrtoiffelt to02ben/beneerbe bacrom Ipfle ban 
alle be amumtte: ©at pp pem fonb 10000. ponb 
Druptö/ 6oo.palbe Canon Dogdö/ en 100. fo muf# 
quetten alö roerö / en bat bic ban Zdanb tot be fotrift# 
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5 9 6. Van ’t Vervolg der Nederlandle Oorlogen, 
catte itocïj fullcn fenden 3000. guldenss / en bat Op nocO | en üoo2da en <3an be ïöit en cnberlietcn nfet tiet bolït 
geld upt Rolland toacOt. 3ïenben ücjjges-rned fclpeef | noep meer fladiOerttg te maliën/fo in ’t bertonen ban 
§p genoeg indefelbcfubftantiealëboren/ upt-gefe^t üepericulen/ absomdefelbe te induceren /oimot ’et 
banamumticen’tgdd/ en becadbcctcccdcban alless maliën ban een appoinctement te berftaen. XDauc 
de lieren Staten «öenecad/ en bat Op Hoopte batfe [fjan de a©it bp Ijem ontboden Hebbende de !|oplup? 
Oaecin ïgulftbacr na fouben reguleren/en tonen toat den Eangebdd en iKatOOg l^clb / fjeeft baec aenge 
pberfpïjabben ombenEande dienfttedoen/ enber 
focOt bacr bp booj be falie ban %Uft noclj geld. 

fept/bat ïftoojda dess baegs te boren/bien nacOt/en de? 
fen bag bp Ocm getoeefl toass /-en bertoont Oabbe de 

33c bpanb boeberbe fijn toerOcn bö02 al fttïle/; pertr uien baec in fp toatemdat ’t bolfi alless moedelooss 
en ont ’t mater tipt be gracïjt te trchfien / gebuiplite Op (toaren: bat’ec geen mibbel tons» be ftab te bobben / en 
baer toe eenige bliïihe pompen / en begoft ’t ontrent bet baerom berfocljt bat Op Oen-lupben foube ontbieden / 
bubbelt üoltoerli mebe af itc tcelilien / in boegen bat OP, fulbo aenfeggen / en becfoelien / bat fp in ben ferijgsf- 
fobeel upt-toog bat be gracOte aen ’t bobbel boltocrO \ föabe be falie baec toe bnlben Helpen belepben/ bat ben 
bpnacft b200g maö/maertuffcOenbe ©agijnen-poojt <0jacf ban ^olmss mocOt betfpjolien toojden om tot 
cn33upbeles-gatbl&fnöc0beeltoatccg/toantal-0oe-jeen appoinctement te berftaen/ enalfobcfenfcOoncn (foi.48.j 
toelOetfcOecnbat befe pompen met ben eccftcn groot ;Ooop bolOss ban’t tipterfte beberf te p?cfeiberen / en 
effect beben/fobleelt ijctdaec na datljetfelbe toatet bat Ijoctoel befe ttoce ï§op-lupden Ocm fepben/ lieber boob 
upt-gepompttoert /öoctoel men’t bede lopen na feite? te toillcn toefen ban fuiftss te boen / Oebbenfe baer op 
re floten banbe ©elden/ altemael toeber-Oeccbcnin niet afgelaten / maet Ijecft tlootoa noch berfocOt aen 

t otacfttc öe gratljt/ alss in een plactfe bie lager toass. 33e gcacöt; «gcOtoetss (€delman ban ben 432acf) om ben felben 
:tt 0£* —‘ --... ^-.-. — • - --- 

llt. 
gepcplt 3ijnbe/ enfienbe batfe toepnig meer ban een 
babem btep toass/ obermttss be djoogljeidbande fo? 
met* / iö’ergerefolbccrtbatmenfefoube fien te bullen 
met aerbe / rijss-boffen/ Ijoidcn / fatten met toolle/ en 
anbcce diergelijke bingen / gelijk gefcljtet té/ baer ober 
boob bleben be Capitepnen 33tego iïup3 / en ^Juliaen 
<i5onfaless / beOalben bcle andere folbaten en ©ffiaetes 
ban qualttcpt / bie boob bleben en gequetft; ben Capt? 
tepn JiBanuel Corillo / b20cbec ban ben IBarquis ban 
Caraccna/ 3ijnbeljem be cecIjtec-Oanb met een muf; 
guct-Oogel influtilien gefcOoten/ t©on ^eb20be25o= 
na/Capttcpn €ntretembo/be toellieficO bp ^on tUm 
tomo be Eutugo bonb / Oecftficlj ïjtcv b?aef gegueten* 

3£en i6.2fiugu|tp bebe be bpanb b?oeg op J^ulfl 
f cOteten met 21. (lubben / en pa bat OP b?le boleen ge= 

Sm öaenöabbe/bebc Opöe (lab op-epffcOen/bacr op be 
ö * <02aef / met abbijö ban be jengel-ïïaben / bebc boo: 

anttooo?be geben: fo beCacbinael J^ulfï begcerbc / 
moefl ÖP ’t bier om menfcOen-blcpfcO bopen. <©e 
&tügss-ISaben beloofden befen bag ben 43?nbe aen 
fOn panb/ batfe met Ocm toilben lebenenflerbcn/en 
Oacr belle boen om be ftab te beöouben/ Ooe-toel nocO^ 
tanolabelen becouragie befnjebentoaö / b’toelbbe 
<02abe niet gctoacr tocrbe/cn bat be <6?abe focljt Oen; 
IuibenaUc)§boo2befe0e(often footebecblnben/ batfe 

e flati 
j?t> be» 

<©2aef bepericulente totllcnbeuonen/ cnbatljp toe 
toilbe fien / bat Op boo? fijen opiniatritept / ’t bolb niet 
alle# om ben OalO/ en ’t 2.anb in gcbacc b2ac0t / toaec 
mebe fp onbcrfleebenOebbenbat beien ongefintloo^ 
ben/eenige ilo?mcn te bectoacOten/maer lieber tot een 
appoinctement berflonben / Ijier bp bielpocO befe fau* 
te/bie banbe ftab Oabben befaulfe fojtien obecellie 
3ijbe ban ^upbeto~gat een/ bie ïjaer mocOten bienen/ 
niet alleen om te toeten toat öc bpanb inbe toa'le bede/ 
maec 00O om ten toeOec3ijöe inde toalle te Zijneren/ 
om alfo ’t iByncrcn of fapperen ban be toalle te belet? 
ten. 3£efe bebe ben <£52aef op benabonb floppen / en 
met Orupt bullen / benemende baer mebe Oem felben 
ben mibbel ban te toeten Ijoe Oet met fijn toalle flond. 
5^e <£5?abe ban^olmsi bemcrOcnbe bat bele inbe (lab 
begonben te berflautoen / en bat ben bpanb tot b2ie bi? 
berfc plaetfen inbe toalle lacO / en Ooctoel fp nocO ober 
3000. mannen flerh toaren/ batfe ebcntoel quaiüft 
bo?ber ertremftept fouben bertoaclucn/ fjeeftopben 
abond een ^oo2nijcito bie bp <©2acf 3©i!lem banjSaf? 
fau bebel en lafl Oabbï / om be Compagnie ban 3Big? 
bolb 25acelö te belepben bp fijn Crcell. gcfcluOt / en be 
felbe eenb2ief met fijn epgen pand gefcOjcben mebe 
gegeben: inOoudende ’t gum boo?fcO?cben i^ / bat be 
coucagte nocO eemgfuto continueerde / en bat Op / be 

ban geen appoinctemcnte fouben mogen fp?eOcn. ^e 1 Colonelleu/ en Capitepnen noclj gedclibcrcm toaren/ 
<©?abc Oeeft befen bag een b?tef aen fijn Crcellcntte bocO bat Op geioofoe bp belen/om batfe inbe toal Oanb 
gefcö?cbcn/öaec in berfjalenbcOet op-epffcOcn en be i aen Oanb lagen / en’t bolb ftoacli enfccrgcOarafTcert 
anttooo2be bp Oem gegeben / en batfe alle toel gemoed toaren ban toaben en toerOcn / en niet fo fïerö aïei fpn 
toaren t’famen te leben en te flcrben / en ben bpanb te 
toeöerflaen en bcctoacOtcn; ,^a be ontfangen ant 
tooo2bc bede ben Carbtnael met be boo?f3 2 i.flulilien/ 

Cjccdl. tod mepnöe/baecom oofi Oet buren periculeuss 
foube toefen/ alobenb2cnger nader foube bcrliiarcn/ 
Oaödc boo?tO ^002nt?cuö bdafl fijn Cjrtdl. in ’t b?ccb 

en 5. Olepne ban be barerije fcOicten/cn continueren tot! te abberteren ban be periculm baer in fp toaren / en te 
dess abondss toe / en bcfcüoot be 25agi)nen-poo3tc / Oet berfoeïten abbijss of 3P ’t langer fouben Houden / of ap 
<Dapbdö-gat/ en Oet bobbel 25oUwcO/ en na bat Op 
3200. feftoten gebaen Oabbe / b?agt OP alle fijn Eeger 

potnetemem fien tebcOonn.ni/ dctoijle mccfl in allen 
geballe bc (lab niet bed langer foube bonnen Oouden* 

in flacO-02d2e/ gelpOof Op toilbe flo?men/ Ooe-tod I ?Dcfe té beönacOtö bo fijn Crcdl.gdiomcn/bie niet 
baec op anderss niet bolgbe/bie ban binnen fielden Oaec 
terbefemie/ en repareerden bebjcffefo bed mogdijO 
toass / toaer boo2 bic aen ^upbclè-gat en bubbd bol? 
toeeït nopt beguacm om te flo2mentoaren. Cnbcr fa? 
beur ban bit fcOieten b2ac0t be bpanb in ’t gat bp Oem 
ben 13. in be Cingel gefneben een b?ugge ban een lam 
ge piepte of pome op tonnen / om dicinbcgcacOt te 
boeren/ en bacr mebe ober te bomen/ be toelbe fo bp be 
mufguettierss/ alss ’t gefebut ban be flab/onbeupbbaer 
gemaebttoo2be/ b2ac0ten noclj 2. anbere tmiggcn op 
tolden aen / bie mebe onb2upbbacr gefcOoten toerden/ 
al eerfe aen be gtacpt quanten/ begoflen 00b be graclit 
te bullen cecOt onder ^upbeiss-gat/ toerpenbe ober bp 
getoapenbe manss / op bepden fijben gabionss / en in ’t 
midden rij*s-boffen/li02ben/en planben op tonncn/bacr 
doo2 fp be grachten tn ho?tcn tijd bttlben/ bacr ober te» 
gen ben abonb 16 of 20. getoapenbe mannen liepen in 
beboet banbe toalle / en begoflen Oaec baer met Oo?? 
ben / planben/rn andere te logeren/ en regen Oet ober? 
toeepen Oaec te berfeberen/cn nocO in befen nacOt inbe 
toalle tc fapperen: geltjb mebe beden bie aen be25a; 
gijne-poo2te in be toalle lagen, gin be ftab ftonben be 
faben ten beften niet / toant niet tegcnftaenöe Oet uvt» 
terlijb geiaet/toaren eenige al Oeelflaeuin ben boefchv 

V. Deel. 

tod te b2eden toaOfulbes te berftaen / alrf bed beter ge? 
OoomOebbende/ maec merbenöc bat Oaec couragie 
toass berbiogen/ en bat metontoiiitgeOondcn quaet 
Oafen ies te bangen/ Oeeft Ocm gelooft toeder na de ftab 
tc beren / en ben <62aef oen te fengen / ba? lip berOoop? 
te bat ben <G52aef en foibaten Oacr eere fouben betracO? 
ten / en bic na bdioren qmjten: <Sn fond nocO befen 
natöt ben bnef na be graten <©enerael / om Oen Dier 
ban te bertoitttgcn / tc meer fo Op befen bacO nocO een 
ander b?ief aen bc Staten boo2f3 gefonben Oabbe/ tod 
ban ander inOoub/ te toeten bie ban ’t op-epffcOen ban 
de ftab / en ban dcawtooojOe baec op gegeben. 33c 
Staten «Sencrael Oier af niet toetende / Oabben befen 
bag een ander b2tcf upt’en ^age na ^ulft gefonben/ 
om ben (62»aef en alle de folbaten baer mebe tc berma? 
nen ban Oaec debotc / en te encouragicren / met be be? 
loftebatmen Oaec met berlateu foube/maer ban alle 
batfe nodig mocOten Hebben / tenobcrblecb tcboo2? 
fren: 33ie ban beland fonben befen nacOt in be ftab 
20. (©rfiooföen Jpranfe tottn / om ben folbaten tc ber? 
fcOenOen / bp tijde ban ftomi / of alö Oet nood toefen 
fouden/in bier meninge bat men bc ftab foube Oouden. 
<©c Capitepn ^oo/nijenö toerbe toeber in be ftab ge? 
fonben / met ’t boojfj. amtoeo?d / en een Ojief ban fijn 
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H Het drie en dertigfte Boek, i $a& 
«Sjccdlcntfe aen ton <0?acf / öfubcnöc öat bp behoeft 
toa.d te becftaen / öat öe bpanb in Dacc toal latft: €n 
foboo?tö nüefaftennj’töCige moftenbelepttoojöen/ 
tioe fjem te Dienen Dan anöec aöbijsPmacr ftcm te beG 
laten ap Het geen l)p fdfd fouöe Doen en oojöclen/noötg 
boo? ben btenfc Dan öc Eanöen. ©e Staten <ö5eneraei 
noclj alleg gocö.3 ban öc ftaö Ijopcnbc/fclncbcn aen fijn 
<£rceü. öat fp beöucljten öat Den bpanö ötcn Dan btm 
nen fouöc focften te matteren/ met toedien entoaclp 
ten: ©at öe <£5?aef öacrom meer bolftö betfocftcn fom 
öe/öacr toe ftp upt ©aftenöc nocft fonbe mogen licfttcn 
300. «itogclfen / en tipt ©Uiringen fo beel öocnlijft fom 
öe toefen/ en öie öan öaer binnenfenöen /öaec tnöe 
«öoubemcurei geen f toarigljetö fouöen maliën / ober- 
mits? fulftss öcr üontngtnne mepmnge toast/ enfoo 
miööelemjt ©eer toeöerom quant/ of eenig anöer 
bolftuptoêngdanö/ öat bpötetngro$öpf)emtoUöe 
Öouöen / om ben bpanb alle mogdnfte aftaeuf* te 
boen / en om ö ic ban binnen beter moeö te gcben/ öcöe 
fijn €;cee!lemic in Ijaefteöcrtoaertd brengen 10000. 
ponöcnluupto/öoo.liogdo/ enöe boojfs.mufquet* 
ten cn roeess/ maec onöcrtocgcn bciftaenöeöat’etln 
öeftaö niet todftonö/ 31)11 tcruggcnaöc^odogö- 
fr riepen geftecn/en öaer Ö002 bcliouöcn: 3©ant ’t booj* 
jclncbe cmöetfteftcn ban öc 3©it en ftoo?öa/en öat am 
berg mceft alle öe€apitepnen foflaeu toaren/ öatfe 
genen fto2m öocflcn bertoacfjten / beeft tc tocgc ge* 
bcacijt/ öat ben ïirijgö-raeö tb gdionöenopeene^ 
traojöfnan# plaetfc/te toeten in’t logement ban 
man Eaeg-man / altoaer na becljad ban alle öe pertj* 
ïiden/ geöaen bp ®aco ï^tmnga/ ^jan ban €gmonö/ 
cn jpceöerifi ban ©02P/ alg Colonellcninftab/ bp 
ïSoo?öa (öteöaccötcnöebooj^eccetaugjen ^fanöe 
3©it boojfj* cpnödijft tg gerefolbeert* ©etoijle öe 
bpanb 00I1 aen ©upbcla'-gat tot ö?ie plaetfen in öe 
toalie lacb/ öatfip ö?ie boeten toatetg uptöegcacöt 
Öaööc afgelaten / en öat ’t «©arnifoen metfterftge^ 
ttoeg toag om öeplaetfe tegen’tgetoelt teöetoaren: 
©at men ben <6?acf fulftg fouöe bertonen/ en bet; 
foelten öat öc r&rijgg-taeö tot meerbet beöouö ban öe 
plaetfe of JUrögg-bolftmogtcntefclberen. 

©p ’t nemen ban öefe uefoUme toab bed oppofitie/ 
baant iBattfteug fjclö bcrftlaeröe ejcpjefTdijft öaer toe 
niet te bonnen becftaen/öat men ten nunften beftoojöc 
een ftoem tc bcrtoacftten/ en peefenteeröe metóoo. 
mannen öen bpanb upt öe toaïlsn te flaen / en öaer toe 
ober öetoallen te ballen / ntacclg uptöcbcrgaöedn; 
ge geroepen bp ^Jan öe 3©it / öie fjem fcpöc/ toat toilt 
nbpfmcbcnbanbecbten/ öaerfal niemaut toefen öie 
u fa! totiien bolgcn / gcöcnftt öe pzopooften öie ib u gi? 
tieren fcpöc: ©e bjob iO al ban gilleren gegoten /en 
öe gratenïiouücn felbe öeftaö boo2 bedoren/ 00b t$ 
lip anöcr0 binnen feer tegen geipjobcnbp^ottinga/ 
öie «jein bjaegöe/ of bpmepnöe öat öe Staten ban 
©oüanö cn ©jicjlanö tod toeöerom anöetc troupen 
ban öe bomen fouöcn bonnen fcljuöben/ alö öefe bier 
beröo?b?n cn omgebomen fouöcn toefen \ <£n bp ^re^ 
öerib ban ©02p toiecöe fiern gebjaegt / of fjp noefj 
miööd koïfc om öen bpanb upt öe toalie te bouöen^n 
bp fïotoöa toerbegefepö/ öat’et bolbmetgeficlöen 
to«i$ onncbccDten/ en in benneufe al Oaööc öat men 
öaerom ban appoinctcment tc fp?ccbcn bergabert 
toa?S / cn bat cenige mupterie of ontoïlle te beb?efcn 
toaO / öaer öoo? men Dct naöetïiant tod fouöe moeten 
boen/ cn öat in allen geballe fpn itemme macreen 
ftetnmc toaö. üangebdö en ^tccnliupfcn toaren ban 
opinie / öat men noclj een p?oebe fouöe Doen / om ben 
bpanb upt öe toalie te gacm ©en iBajot ©2tnce toasS 
ban opinie / öat men cer$ een flo?m befiooaöe af te 
flacn / cn in allen geballe aen fijn aErccll. eertf te fdj2ij- 
ben om aöbij.0 / feggenöe öe pcriculen fo groot niet te 
toefen / of men bofte nocO tod eentge Dagen fiouöcn / 
en tegen bet oberlopen ban öupbelö~gat/ öaer öc mce^ 
fie penjru! toaO / een ^araicaöe maften/ öan öefe alle 
toeröcn bn öen boo2f5. ^ottinga / ©o?p / üioo?öa / cn 
3lan öc 3®it / met öe boo2f5. reöenen toeöerftaen / cn 
met öe mccröerftesö ban (temmen gcöacn ober-ftem- 
men/ en Dien bofgenöe öe refolutie genomen öe toelfte 
bn öc Colonellen en i^oo2ba aen öen <©2abe ban 
^olmö gcrappojtcert toecöe/ met berfoeft/ tot ’et ap- 
poinctcmcnt te berfoeften / te toillen btcftaen; öaer op 

öe <©?abe/ te boren al geöefpereert nebbenöe baft öe 
beliouöen'iffe öer plaetfen/ na cenige ftoarigïjepb/ öaer 
in confenteeröe/ en (jent met öe felbe ftare genomen 
refolutie te fullen consumeren/ mitst öatfe bit öaer 
berfoeft en refolutie üpgefcö?iftefouöen (tellen / en ge* 
lijftelijft tellenen / fonöer anöerd Ijaer ter contrarie te 
betmanen/of öaer-tecouragieren/ 3ijnöe een grote 
onb0O2f!Clft!Qïjepöbanöen<£52nbe/ inöienöe pericu- 
len fo groot toaren / öat Op öe felbe niet eer ftaböc ftom 
nen merften/ of een gcootefiaeuöertigftepö/ inöien öie 
fo niet toaren/ öatljp folicljteiijftöaectoeconöefcen^ 
öeeröe. ©e boo2f3. ©berften en Capitepnen al te bo^ 
ren gerefolbeect toefenöe toatfe begeeröen te boen/ öe^ 
öen terftontöeboo?f3. reöenen enftoariööebenbp ge= 
fclj?iftc ftdlen bp ïtoo?öa/ en boo? refolutieöacrbp 
boegen/öatfe ten ötenfte banöen3lanöe/en totcan^ 
ferbatie ban ’t bolft/geraöen bonöcn/ öat men met ben 
bpanb in accoo?ö fouöe treöen Ö002 öe bequaemjte 
mtbbelcn / en öe (tab op lijblijfte conöitien obergeben/ 
en bit gefcfmftc bp öaer allen geteftent 3ijnbe / ’t toclft 
bele feer geetne / cn toepntg ontotlltg öeöcn / en lebcr= 
öen ’t felbe öen <0?aef ter öanben. ©aer toaé ebentoel 
beraemt öat men öe miööelfie jBijneacnöe55agijs 
nen-poo?te fouöe öoenfp?fngen/ en met fabeurban 
Dien een uptbal boen op öen bpanb / öie tegen öe toalie 
aen lag / öaer toeöe^cöottcn gereetftonöen/ maer 
omöatöe .ïBijnegcengoeÖe operatie öcöe / öebbenfe 
meer niet ftomten uptreefiten / aio öen bnanö öie öoog 
inöe toallcn lag tot beneöen toe te boen toijften/ öie ter- 
fionö toeöerom op quamen» 

^etgefcö?ifteöatfp öen»6?abe teröanöenfidöe/ 
toao lupöenöealöuo: 

En 17. Augufti 1596. zijn gecommitteert eenigegj^ j,att 
perfonen uy t den Krijgs-raed, binnen Huift verga- öe SlcfjQSr- 

deit,om fijn G. voor te ftellen de fwarigheden van ’t te- ïacö 
genwoordig beleg,en verfocht, dat dien van den Krijgt- becoeeeiiöe 
raed mogen werden geaccordeert hier in, tot meerder *t obage* 
behelp van de plaetfe, of Krijgs-volk van dien, tenfcoi orc 
refpeéte voornoemt, temogen refolveren, ’t welk fijn ^ 
G. de Gecommitteerde, na lijn gedane beklachten, wel 
met grote fwarigheyd heeft geaccordeert. So is’t dat tos 3CI* 
den Krijgsraed wel rijpelijk gelet hebbende op de vol- beEtu#» 
gende fwarigheden, te weten : Dat den vyand tegen¬ 
woordig op drie plaetièn in der walle logeert: Dathy 
den voorleden nacht drie voeten waters uyt de gracht 
verlaten heeft: Dat het tegenwoordig Garnifoenniet 
fterk genoeg is om den vyand in tijd van nood te refifte- 
ren ,■ So hebben den Raed voornoemt gerefolveert, dat 
men tot dienfte der Vereenigde Nederlanden, en tot 
confervatie van ’t tegenwoordig Krijgs-volk, met den 
vyand in accoort treden fal, en dat door de bequaemfte 
middelen, te weten: ter eerder gelegentheid, en op lij¬ 
delijke Articulen, na dat den tijd leeren fal. Gedaen 
engetekent inhaeftden 17. Augufti tf96. Enwasge- 
tekent als volgt. 

Taco vanHettinga. 
Pouillon. 
Jaques Tutelert. 
Johande Wit. 
Zageman. 
La Corde. 
De Bruges. 
Willem Broek» 
Johan Michel. 
AntoineColve. 
Johan Strachem. 
A.E. 
Jan Martens Lieutenant. 
Idfart van Nimmegen. 
Hans Frenchen van Doesburg, V endng- 
Diedrich Hars Modo, Vendrig, 
Jan van Prince. 
Theodorus Repans. 
Cornelis van Achtovcn. (Fok 43.) 
Jolian d’Egmont. 
Ernft Cafimir, Graef zu Nafta». 
Dopco van Roorda. 
Peter van Abcou. 
Philips Cheewen. 
Leonart van Lankfelt. v 
Jcan van Horft< 
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Godevaert van Steenhuyfefi. 
Mathias Held. 
Charles Raflart. 
Jacob Muur. 
Miehicl Donnelen. 
Rob Stubes. 
Denijs Robbrechts. 
Joofl van Chantranijs. 
A. V. K. 
Jan Denerts Lieutenantr. 
Frederich van Dorp. 

3Dtt boo:f3 gefcpnfte Dj) pen allen AIDUO öctefecnt 
5ijnbe/ pebben fn Den <0iabc ban ^>olmO in panben 
gelebect / en fteeft ben <0?aDe op ’t aenpouDen ban 
itooba Deo nact-noeno ober De ^.poo? / tegen De Com 
ttefeparpe ban De jiBoerbaect IcggenDe / een tamboii; 
rijn acn Den bnanD gefonben / om in communicatie 
ban tcactaet te bomen/met pjefentatie ban De flati acn 
Den ïioninh ober te leberen / fo men paer goebe conDc 
tien toilbcn gebcn.3£enCaeDtnacltoaO DenfelDen Dag 
fntoigctiO bjoeg met Der fonnen opganlt biet b?ic mi> 
len om getogen / op Dat pp niet Dooi pet berbpnPcn 
lanD fouDe moeten gaen na pet qiiartiec ban <©on 
^lonfoDe.ji'UcnDofa/ IcggcnbetotBbfDacl/ om met 
fijn epgen oogen DegclegentpeiDtebcficptigen/ toat | 
rattebic men fouDe bonnen pellen om te beletten pet 
nut en tnbacen binnen met floepen/ taant foj 
lange men ’t felbenietItonDebeletten/ Dat men Daer! 
fobelcbolho/ en alle behoeften tnmocpttacngentot 
pacrbeltebcn/ fo pabbe pp geen mocb De flaD te Pon; 
nenPrijgcm 3Daec gehomen 3flnbe/ en De gelegene! 
pcDen bcficnDe/ toaopp peipler/ betoijlcpemnocp 
al meer ftoacigpcDcn ontDelnen aïöppfpnfelbcntn- 
gcbceltljaDDe/ om Dit fcpaDelijP inconbcmcnt / fopn 
petnoembe/ teremcDiecen/ fo bomt pembetijbnt; 
ge ban D’anDere bant/ poe Dat Die ban binnen gefon* 
Den pabDcn een tamboiicim / om tctotilcnpaclcmcn; 
teren/ ’t toelPpcmeenfonDerlingeblijtfcpapberoof 
faebte / taaerom pp pent fpoepDe om taeDerom in pet 
quattter te bomen : iBiDDelectpD paDDe De bpanb 
op ’t boo:fcp?eben berfoeb ban Den <0eabe ttoce 
^paenfe Capttcnnen m De flaD gefonDen / Daer tegen 
Die ban binnen uPtfonDett JBopbe üooDa/ en Capitepn 
jBtcpid ^epotfman/ maec De bpanD / om Defabe 
toat te retarDercn tot Dat bcnCacbinaclfdfOtocbcr 
in ’t qiiartict fouDe toefen/ fonD Den bootf5 Hooba 
taeDerom/ begereuDe Dat <0?abe €enft ban kaffan 
fouDe toillenitptPomen/ met eenColoncl/ en Dat fp 
taeDerom binnen De flaD fouDen fenDcn Den <0*abe ban 
Jjote/ of^olce/ opper flal-mecfler ban Den CatDE 
nael/ en Den fBarqutO ban Crebtco / Dctocibc in De 
flaD gebomen 3ijnDe/ fo toerDcn Den <02abe €rnft ban 
kaffan/ en ^onbpeer <fopan ban €gmontuptgc* 
fonDen/ Daer-en-tuflcpen toao Den CarDinacl 3dber; 
tuo taeDerom in ’t quactier gebomen. <©en <©:abe 
ban ^olmö pebbcnDe Doen onttao:pcn De conDiticn 
Die pp berforpt / namentlpb onDet anDeren/ Dat pp 
met De Colonellen/ Capltepnen/ Cftictccen/ en fob 
Daten / tap en taanb/ met bltegenDe bacnbelen / flacic 
De trommelen/ taanDcnDe lonten / en loDcn in De monD 
fouDen mogen tipt trebben/ te taaterof telanDe/ fo 
’t pen befl gelegen taare/ of eenfDcelO te toater/ en 
anberbeelö te lanDe/ na pen gebefte/ en DatfcmeDe 
fouDe met pen boeren niet alleen alle pare toapenen en 
bagagie/ en alleö Dat penlupDen toequam / maeroob 
alle pet gefeput/ amunitie enbitaeo/ enmeeranDere 
conbiöen / fo boot De botgeren aio folDaten/ toelbe com 
Ditien Den CarDinael/toefenDe in De fepanfe ban jpuem 
teö/ anDerö De blocm-fcpanfe genaemt / getoonttoe; 
fenDe/ peeft Pp Die gebifiteer t met fijnen £iabc / en na 
berfcpepDcn Deltberatien/ fo pebben fp genoegfacm 
alle paer berfoeb gcobttncect / uptgenomen ban ’t ge; 
feputenbttaeo/ en 3fln Debootf^conDitienDcö anbe? 
ren Daego befloten / en in Defer manieren bp gefcpnfte 
berbat. 

98ttijfiulen TT Ebbende den Grave van Solms met de Colonellen, 
«"b aan' Capiteynen , Officieren en foldaten , zijnde in de 
ï^uifïae» ftad Huift ■> gilleren gefonden om in communicatie te 
ten €k* treden, en by middel van redelijke conditiën de voorfz 

ftad aen den Konink over te geven ; heeft fijn Hoog-ijinnci?£U 
heid , feer genegen om gunft te tonen den genen die in bcctu# té 
de fey ten van wapenen haer plicht doen , op ’t woord 
van een Prins, den voorfz Grave van Solms, en gene¬ 
ralijk den foldaten, famenthjk allen anderen perfonen , 
van watqualïteyt, conditie, of natie fy zijn, diefich 
rechtevoort in de voorfz ftad vinden, niemand uytge- 
fondert, geaccordeert en belooft de navolgende poin- 
dienen artijkulen. 

i. Den Grave van Solms, enal’t krijgs-volk fullen 
vry en vrank mogen vertrekken, te water ofte lande, 
daer het hen believen fal; met vliegende vaendelen, 
flaende trommelen, brandende lonten, kogels in de 
mond , wapenen , goederen , bagagien , peerden, 
wagenen , harnas-tuy g, fchepen, lloepen, en gene* 
ralijk ’t gene hen toe behoorten willende te land ver¬ 
trekken , alle of ten dele , lullen geleyd worden in alle 
verlèkértheid, en lo fy hier toe eenige wagens gebrek 
hebben, men laJ le hen geven, by middel van verfe- 
kertheid voort wederkeren der felve 

2. By middel van ’t welke den voorfz Grave van Solms 
gehouden lal wefen de voorfz ftad , met het Fort Naf- 
iau, aen den Kónink over te geven, fo haeft de fche¬ 
pen aengekomen fullen zijn , belovende den voorfz 
Grave, dat hy die fal doen komen met den eerften , en 
metdegrootlle vlijt als mogelijk lal zijn , en van nu aen 
op cie breffe van ons volk té doen logeren den Marquis 
de Trevico , den welken ordre gegeven lal worden 
geen fchade te doen, noch verder te palieren, geduien- 
de haer verblijf. 

j. En tot verfekertheyd van dit fullen den voorfchre- 
ven Grave tot Oftagiers gegeven worden den Graef van 
Solre, en den voorfz Marquis van Trevico. 

4- Alle gevangenen, gevangen gedurende’t beleg, 
aen wederlijden, van wat qualiteyt fy ook zijn, van 
haer rantlben niet geaccordeert hebbende, fullen vry 
gelaten worden, alleenlijk betalende haer kollen. 

5. Alleborgersen inwoonders j niemand uytgeno- 
men, lullen ook vry en vrank mogen uy tgaen met haer 
meublen en goederen, te water of te lande, en lullen 
den termijn van een jaer hebben om haer roerende en 
onroerende goederen te verkopen, verhuren , of tran- 
fporteren : En den voorfchreven termijn voorby zijn¬ 
de , fullen fyfe mogen genieten, doende die bedienen 
by een Rent-meefter , behoudelijk dat fy met der 
woon fich houden in neutrale plaetfe of lieden ; En de 
genedie fullen willen bly ven, fullen dat vredehjk mo¬ 
gen doen , fonder ondei lucht of ontruft te worden, en 
hullen alle haer goeden mogen genieten, fo in de ftad 
zijnde, alsbuyten, in alle deplaetfen van de gehoor- 
faemheid van lijn Majelleyt, met vergevinge, abolitie, 
en eeuwige vergetmge, van al ’t gene tot noch toé 
maggefchietzijn, fonder dat fy eeniganderlchrifte- 
lijk bewijs fullen behoeven te hebben als dit tegen¬ 
woordige Traélaet , behoudelijk dat fy fich aenftellen 
en leven als de goede Onderlaten van fijn Majelleyt, 
fo fullen fy gehanthaeft worden in haer oude Privile¬ 
giën en gewoonlijke Vry heden. En aengaende de bor- 
gers en inwoonders, die gedurende dit beleg vertrok¬ 
ken zijn, fullen vryelijk mogen wederkeren met haer 
vrouwen, kindeien , en goederen, en den inhoud van 
dit Traélaet volkomelijk genieten. Gemaekt twee dub¬ 
belen , ’t eene getekent by fijn Genade, en ’t andere by 
fijn Hoogheid , den 18. Augufti 1596. 

JAER-DICHT 

’t Verlies van Calis, ylrdres y en Huift, 

ALbertVs Liet ’t ontfet Van La Fere Varen, 
naM CaLIs en Ardres, tVVee Heden bl paren, 
heeft daer na hVLft Van ons geCregen, 
aL hleLden ’t die Van binnen eerll leer tegen. 

^aec-cn-tuflcpen Dat Dcfe panDdinge gcfcpicDe/ 
fcpiccfDc Dan ^oliita acn fijn €rcdlcimc / Dat» 
pet pcm lect taaö tc moeten fcp’pDcnDcpacfrige Dcc;» AolmJ( 
anDcnngc Dan fijnflact/ taant gcDeliPeceerttocfcnDc^fcnm ft 
2. of 3. Dagen tc pouDen/ taao Den DoanD Den Dooi; »atnrnn 
leDen tiarljt fo Derre in piinnc toallcn geltomen / Dat pp >' JgièT 
tael 400. Doeten lengte Daer Dan meefler taao' / cn Deel,, 

taatecO 
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* teaterStinttegraektkabbe getogen/ en kabbe kaer 
“bier mebe geb’ongcn om te ontgacn Ijetebibentom 
“gekift/ toeïke tot fcljanbe ban be 3tanben / en ban 
“ fijn Crcdlcntie / en fjaer aller ruïne fp niet kotten ont; 
“ gaen/ l)pi en alle bc Colonellen cn Capitepnen goet 
‘c gebonben kabben / aen ben bpanb te fenben om te par; 
‘dementeren / tcr'cmjle fp meenben be conbitien nock na 
‘‘ baren fin te konnen krijgen / baer af kp nocl) niet kojt 
“ berfekeren/ mits bc<©«tagicrSlactopbenabonbupt 
‘1 en in toaren gegaen. &iju Crccllentie ontfmg ben fel; 

ben bikf tot krupningen / ontrent tien uren/ en baer 
ban niet toepnig ontfet toefenbe / fonb ben felben klief 
tcrjtonbnabe^taten <0eneracl/ om Ijaer baer ban 
te bectoittigen. 

©e öjabe <©cs ankeren baegs fonb be <©?abc ban joints 
'“a” bet atcooêt aen fijn €rcellcntie/ met een k?ief/ kouben- 
fnöBctac^e: <©at kp fienbe be bifo?bcren ban bage te bagc 
rooit neu toaffen/ gebtoongen toas getoeeft be ttab ober te le; 
fun beren / berfoebt bat men Ijcm toilbe fenben ’t getal 
Mmc’ ban 50. of 60. fcljepen/12. of 15* ontrent bet Jpott ban 

kaffan/ ombeüagagieintelaten/ cnbercttcacnbe 
Éalffteert / baer kP Öeqnacmtt atbte ’t bolktcfcke; 
pen / cn bat mibbelertijb be Incffe toas ingerupmt aen 
’t Kegiment ban ben fBarquïS ban Crebico / bic ban 
binnen ketoarenbe be boeken aen be kalbe iBane/ en 
bat be <©?abe ban /$>o(re en (CtebiqueS boojfclj’eben 
boo: ©ftagicrS in ftab toaren / en bat kpberefte tipt* 
fielbe tot bat kn kn fijn CrceUetttie foube komen. 

/§ijn Crcell. fonb noclj bes nacïjts ben k?icf met bet 
aecoon na be Kaben ban ^tate/met een beiefbem tipt 
?Cjcelbp banben©20ukc gcfck?ebcn (bonbenbe/ bat 
baer ntacr ttoee Compagntcn toaren / cn berfoebt te 
toeten toacr na bp Dem foube bebben te reguleren / in; 
bienbebpanbalbaerquam) bicljpkegcerbe bat men 
met be Zeereu Staten <©enecael foube communice¬ 
ren/ tertoijle kP baer op alles? alle mogeltjke o?b?e 
foube ftdlen / gelijk bp o?b?c gaf om be febepen bp-een 
te balen. 

’t (©bergeben ban befe plaetfe gaf ben bpanb een 
ober-grotemocb/ en aen befpbe ban be Staten toas 
men feer qualtjft te toeben / bat men een ftab/ baer 
men alles? in mocljt fenben bat men toilbe/ ia een ge-' 
ïjccl leger toaer ’t noob/ met fo belep?obifiealS bic 
ban binnen felf begeerben/ alfo obergegeben en ber; 
lorentoas/ baerombanbefenbiberfelijk/ en tot om 
eere ban ben <©2abe en ’t garnifoen/ bp meeft alle 
man gefp?oken/ en gebupbettoerb/ cn fonberlingc 
bpbteban^elanb/ bic niets baöbengefpacctombe 
ftab ban alles te bootten. 

^efolbatenbieupt be ftab togen/ en be gene bïe 
nocl) in ’t jpo?t ban kaffan lagen/ toaren tefamen 
onber 31. baenbelcn / nocl) fterk 3075. gefonben man¬ 
nen/ cn Heeft men ’t sebertbcrftacnbatinbeflabfo 
gequefft ais boob / cn toecrloos toaren gemaekt / tuf; 
feken 700. cn 800. mannen / baer ban be ttoeebecbem 

(Foi. 50.) öeicn gequckt/ cn uptbcftabberbocrttoaren/ baer 
tipt men bcrftacn kan koe feer fp bolk gek?ekïjekken 
geljab : jBcn ïjccft ook in’t fekcr baer na bcrftacn/ 
bat bc bpanb booe be ftab/ en in’t oberkomenban 
’t 3lanb / gelaten fjabbe niet meer ban ontrent 13 00. 
boben/ en baer onber bed <©berigkeibS/ Capitep; 
ncn cn Officieren / met bele geappoinctcerben / en ge; 
quetft cn toecrloos gemaekt noclj ontrent 800. man; 
nen. <©e bpanb kielt boo? feker bat be <©?abe ban 
joints be ftab obergegeben fjabbe boo? kepmelijke 
ïaft / om bat bc «Staten Ijct bolk ban boen kabben/ en 
upt toefe/ om met batbolktebcrliefenbebeguaent; 
keib ban anberc plaetfcnbanimpo?tantietebefckcr; 
men/ toant fp feer blpbe toaren bc ftab bekomen te 
kebben/aïfo fp appareritelijk baer nock beel bolks boo2 
gelaten foubenkeoben/ fo fjet garnifoen baer binnen 
jünbe / geen uacukcrtigkcib kabbe betoont. 

tDc bpanb kreeg kier in be ftab negen kalbe kanonoy 
cenflanae/ cn 4. beiö-fniftken ban jtöetael / S.pfcre 
ftnkken/ en 2. metalen ilo?tier$: en in’tjFottban 
kaffan een kalbe kanon/ en 3. pfere ftnkken : en in 
bc frkanfc ban be fBocrbaert kabbe kp mebe te boren 
bekomen een kalbe kanon/ en b2ie pfere ftukken/ be 
kalbe kanons toaren meeft nientoc/ en beel met ket 
fckicto) berlopen. ©an be 30000. ponb krtipbSbie 
nock in be ftab toaren ais men begonbe te parlementen 

ren/ toaSfobeeltoeggeb?agencngebiffïpeert/ batfe 
ober 10000. ponben met bonben/ maer Ipctocl beel 
korens aen bcb02gcrSberkocljt/ en anbers ontboert 
toas/ bonbenfe noclj een grote menige m bc ftab / fo 
Kogge/ jBout/ (Conne-mecl en anbers/ albus ts 
befe ftab bedoren/ en ben bnanb ten bed getooeben / 
bie beHanben aen munitie ban ooeloge/ bibees/ gel; 
been anbers/ baer kinnen gefonben/ niet beel toep; 
niger ais 400000. gulbens guam te ftaen. 

35en 23. 3Hugufli ’snacljts guam be<©2abeban 
z^olms in ben i^age kp ftjnkupS-beoin ^>e bpanb 
fcfjeptic fijn üteger ban malkanbcren / en lepbe ’t bolk 
in berfcljepben quarticren / latenbe rebdkk garnifoen 
baer kinnen / en ftelbe iBons la 2öicke albaer tot ©en<Cdt* 
<©ottberneur / betoelke te boren in be fckanfe ban ^ 
Jpuentcs en b’anbere fckanfen baer ontrent gecom; becneuc 
manbeert kabbe,- <©e kupfen kinnen be ftab toaren binnm 
meeft alle boo? ket fckteten feer kebo?ben. <©en €ar; m 
binael is baer na bertrokken naer ^nttoerpen/altoaer JearE 
kp met alle ketoijfinge ban b?eugbe/ bie men bebenhen tuccpen / 
mockt/ omfangen is / en na bat kp 1 o. bagen tot üflnt;en 

toerpen getoeeft toas/is kp boo?tS na ©?nffel gcrepft. 2? ^uf# 
©ulft opgegeben jijnbe / jijn be gemupttneerbe ban ’ 

€iclmonten€apelle“ ketadt/ be eerfte boo? mtöbel smu* 
ban ben Capïtepn ^an Srronimo <Dotia/ en b’anber "nccrbe 
boo? ben Euptcnant ©db-JBaerfcl)alk <©afpar ^a;Hfnnnf,,£.r' 
peno / bie b’accoo?ben maekten / baer aen ben Carbi; ia capeiie 
nad een ober grote fomme gdbSfpilbc (eenige fcljiij; Juojombe» 
ben ban 2300000. gulbens.) <Dc kctalïuge toerbe ge;töelr* 
baen / bat be folbaten b?pkeib toerbe gegeben om 
bienft te nemen onber fulkc baenbelen ais fp felfS toïl; 
ben/ en bie niet langer toilben bienenmocljtenber^ 
trekken, ©an be Italianen 3ijn meer als be kdfte na 
kups gegaen/ gelabenmetgelb/ en met be gene bïe 
gekleben 3tjn/ is be rupterije ban bïe natie toeberom 
compleet gemaekt / en in ’t kefonbec kekken be Capi= 
tepnen iBauro en 25?ifeguela baer ban ttoee Compa; 
gnien 2CrguekufierS te peerbe aengenomen. ©oet- 
kneckten 5ijnber feer toepnig in bienft gekleben/ en 
3ijn geboegt onber \yzt Kegiment ban ben iBarquis 
ban (Crebïco. (€e la Capelle kekken gioljan be <©uf= 
man/ en <©on <©ome3 ke ©uptton kurc Compa; 
gnien Eancien toeber compleet gemaekt/ enjpran; 
cifco Jpuente keeft ’er eene ban ‘HlrguekufïecSaenge; 
nomen; Hjet boetbolk bat baer kinnen gelegen kabbe/ 
is gegaen baer’tljaergoet boekte/ en tinton 2Cutit; 
nc3/ anber garnifoen mebenemcnbe/ is bertoacrts 
getooliftcn als (öoubernetir. 

3Dcn ©berften Jlicutenant <©ogto2a trok na iBaectsc!» 
gclanb/ om 4000. Cngelfen aen te nemen en te lick' f, ,n„ 

tcn.Be^tatcn ban^ollanb toaren in ben ïjage boen; 
be om r 5. Capitepnen aen te nemen / bie bc 3©acrt- men. 
gclbets fouben licktcn / baer ban fp eenige kp fijn €*; 
cellcntic boo?geffagen aennamen/ als JBickiel ban 
25illcftepn/ en €gkert Co?ndif5 onber-fekout ban 
2tmfterbam/ bie tot “Imfteröam fouben leggen / 3lo; 
totjs Coulfter / en j^iclacS <©orif5 bie tot^aerlem 
fouben leggen/ H!k?akam ban (Creflong / bie tot Eep-- 
ben foube leggen/ Sooft ban Bijlen/ bie tot <©dft 
foube leggen/ Ceerlof Clupt 25ailliit ban ^ckoonljo 

toaren kefck?eben Co?ndis Copiet banCalfïagen/ 
SlacoöbanCelSkotit/ ©ieter banCaftriciim/ “JCm 
guftijn DSumans/ S!acok /§nouk/ en 3lb?ïaen batt 
i©o?p/ bie elks ïaft gegeben toas 150* mannen / baer 
toe kaer elks 200. guiben tot loop-gclb gegeben toerb/ 
ook toerben kaer ter kanben geftelb be Uttijkulen baer 
op fp ’t bolk aermemen moeften / en be lijfte baer op fp 
moeften getoapent toerben / met laft bie binnen b?ïe 
toeken te moeten lïcïjten / beie kielben ’t baer boo? bat 
ban befe lïcïjtingc geen fonberlingebienfttenp?öfïjte 
ban ben lanbe foube komen / maer batfe meeft geb?e; 
ben toerben kp ben genen bie kp be berbolgenbe Capi; 
tepnen een p?opjjne toas toegefeib. 

^c Beeren Staten Oeuerad geen goet genoegen 
kebkenbebanbitobergebenban l^ulft/ fck?eben aen ten 
ben Kabe ban ^tate / bat fp ongaerne berftonben bat c«i 5** 
be ftab albus kupten kaer meninge toas obergegeben/ 
en bat bie ban kinnen niet beter kabben geco?refpon; „oe^n 
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5. Van ’t Vervolg der Ncderlandfc Oorlogen. 
treert op ’t öePoit' Pan Pnptcn / tot Pepouöeniffe Prut Pc 
^taö geöaen: «Dat men öaetom op ’t feiPe/ cn op alle 
ö’omftanöinge Pan Dien/ en op öe fpjalipciöPan öe 
Compagnien Pcpoo?lijPe informatie fouöc nemen/ 
cmöactnaöaccöpteoeöonnercn: 3j>atfcPoo2t£fmet 
aöPiio Pan fijn €rcellentte op öePerfelieringe Pan öe 
nacpc plaetfen Pulöcn letten / cn namentlijfc ooP Pan 
Érel/ Pact Pnöcöijlienteöoen Doo?fteftcn / ennoep 
Ptjfoffeö goeöe Compagnien Pact Pinnen fenöcn / om 
öe plaetfe / fo öoenlijp / te confcipcren. 

^ijn excellentie Pjae noep eenige öagen Pinnen 
Steel/ met ötePanEelanö/ om alöacr 0202e te per 
ien/ ten epnöe men öe plaetfe (mefcnöepjneerpecon- 
queftej niet fo tcctfont Petlote / poePJd öcfelPc gualijlt 
pouPaet / cn öaetom Pp öe Cteöcputeetöe Pan öe 
i*en Staten <©enctael/ op öe f02tificatie Pan öicri/ 
00P niet met allen geo2öonneetttoag: pjaeromooP 
fijn excellentie P002 fpn PettccP Pan öaet / in öe fiaö 
lepöe öen Colonci «Dorp/ met tien Paenöelen Pneclr 
ten. «De ïtaöen Pan ^tate antProoröcn aenöiePan 
öe ©eexen Staten Cfenecacl: «Dat fp öe mfo?ma^ 
tien öegonöen te nemen / öoep öatöeCormpagnienal 
P002 pact Pomjle ra gannfocn Petöcplt maten: «Dat 
öe öplten Pp SÉxel Pjacen 0002-gepePen / cnöcaöPe# 
nucnmetfcpcpenPcfet: «Datfe cenigc penningen rot 
öe fortificatie Pan (Cetneufegetelt paööen/ maetöc? 
feiPe pact niet Pullen aennemen/om öatfe niet topten 
öat Pp öe <ü5enccalttept öaet op tefolutie toaö getto? 
men: C>at aen ’t ^afttngec i^ooft een ftfort Pan noöc 
toaö/om öat men öaet 0002 tot stnttoerpm Ponöe W' 
Ien: «Dat öe miööelen tot öe fortificatie Pan (Dopen; 
öe öienöe geP02öett/ cn öat men öaetom met öen eex? 
ftenöe Petfocpte matetialen totlöc öectoacvto fenöcn. 

«Den 24. Stugufti guam CraPe JBiüem Pan jj^af? 
fau in öen t&age/ met fijn Proeöet <8raef CrnftPan 
kaftan. <0p öe Poor-noen tooröe öe l^eete «©2aPe 
Pan ^olttto in öe Staten «©enetael gepoort / öie met 
Pele poge toooröcn Pan fpn geöaen öePoit pemexcu? 
feetöc/ nopenöe ’t oPetgePcn Panöeftaö Panï)uftt/ 
meelt öaet meöc/ öatfe geen flanken paööen gepaö/ 
en öaetom ooit met pouPaet toa.o getoeefl / en öat pr> 
oofe genoeg alleen in öe ftaö toaö getocefl/en feet Poep? 
nig Pcpulpö Pan öe Capitepnenpaööegepaö/ öaet 
af pp in ’t genetacl fepöe: öatfe paet öePoit niet flaö? 
öen geöaen/ tnaet fpccificeetöe nïemanö/ ooit toog 
pp aen/ öat öie Pan ^elanö geen Pepooilplt öePoit 
paööen geöaen om öe plaetfe te forttftccten / öoe men 
pet tocl öocn moepte/ cn ooit öe öctoatinge niet na 
öeporen paööen milten geöogen / om öe boeten te Pet? 
feponen/ etc. €n mepnöc in fomma öat pp ten Pollen 
fijn öePoit geöaen paööe/ en meet öan men Pan Pent 
Poel öepoor&c geepfept te pcPPen / mitopouöenöefo 
getingen plaetfe fogcrupmcntijö : ^oep öe Staten 
«©cnetael niet Itonnenöc Petflacn öat in ï|ulfl peel öe? 
Poit geöaen tonö/ Petfocpten öat pp fpn rappoetüp 
gefcpriftefouöeflelicn/ cnoPetlePeten/ öaet Pan pn 
pemetcufeetöe/fcggcnöe: öat pent öat moepclpPet 
fouöc Pallen/ aio pet öePoit öat pp Pinnen 3|ul|lgc> 
öaeit paööe / gemetftt pp een folöact toaö / meet Pet; 
flantoPanöctoapcncn/ aio Panfcp2ijPcnpePPcnöe/ 
en Pcrfocpt öetpalPen Pan fulp# ontlafl te PlpPen. 
Iföaet na nieuPie öciiOctatic Piepen Defecten ^ta? 
ten Pp paté Poo2gacnöe tefolutie / acptenöe öat öe falie 
Ptcl fo Peel metiteetöe/ cn öat Pp Pan jongo opöe 
fcpoleitgcPolgtpePPenöe/ ’t feiPe fonöet gtote ntoep- 
te Pjel fouöe Ponnen öoen. (Ce meet öen gentenen 
man/ al-om/ en in allen fteöcn feet leelijPPanöen 
<32aPe Pan ^olnto/ cn Pan ’toPetgePenPan^ulfi 
tP2aP/ cn öat Pele pet Piel öaet P002piclöen/ öatöe 
jtao m ’t laetftc niet Ptel pouPaet Ptao / öoep mccnöen 
öattet geen PepootlijP ÖePoit tn’t «pt-PaÜen geöaen 
Ptao/ cnooPitiet in’tPjetPen/ entnfonöerpeiö/ öat 
nteit niet tctfïouö aeptet «DunPclö-gat eenig tetteir 
fpement paööe begonnen öoe öe Ppanö fijn gefeput 
Perplante / en appatentie öcöe öat pn paet öaet nteöe 
fouöe PJtllcn aentafïen. «De <©cöepüteetöe ban ^ 
ianö Ptaten nteöe nietmepnigontfet/ öatfe poo2öen 
öat öen «t3:aPe paet pttnctpalen piet fo opemliili Pe^ 
fcpulöigöcrt/ Pan ’t Petlieö Pan^ui|ïpei-oo2faePttc 
pePPcn / fonöerlinge om öat öocn in öe ©ctgaöetinge 
ban öe ^tatert «i5enetael meöe ptefent maten öe fta- 

öen Pan ^iatc / en Pan öie Pan ijollanö / alleen oPet 
öe öertig perfonen/ öie vippatcntclijli öat allcO pare 
priitcipalcn fnUto fottöen tappotteten / tot on-cete Pan 
öiePan^elanö/ cn namen öaetom Poo2/ paerpttn- 
cipnlcn öaet Pan te PetPumgen / aio fu öaet na öeöen. 

Oe Staten <0encrael fcprePen aen öen ïtacöPan 
^tate öatfe met öe informatie Pan ïjuljt milöett 
Poortgacn / fonöerlinge om öat öe «02nPc ban ^olmo 
oPct ’t quaet öePoit Pan cenigc geliiaegt paööe: «Dat 
men een feperpe rePeut Pan alle öe Compagnien Pul- 
öen öoen öoen : «Dat men tot fortificatie Pan Bergen 
opdoom/ 23reöa/ «Oopcnöe/ en Cctncufen/ öen 
©roPinticn een etttaoröinario confent Pan 100000. 
gulöenö P002 gepagen paööen : «Dat öaet toe pope 
Pan bemuligingemao : tDatfe öaerom öepanööaet 
aen milöen pouöen : tDat men neetpig öaec aen mop 
mcrlicn : C»atfe öe ïlaöen in öen £jage mefeuöe / Pc; 
lap paööen öe materialen boor Oopenöe te Popen / 
öaet toe Die Pan ^olïanö öefelPe met ctcöijtfouöen 
petPen / öeo nooö jijuöc. 

«Den iepen Btgupi lePetöe öen <©raPe ban ^olrno 
in gefeïmfte ober fpn tappo2t aen Defecten Staten 
denetael/ Pan pet opergaen Pan Qufp / Peel gene# 
taclöet / en met meet Pantcrenöe moo2öen aio lp g& 
öaen paööe Pp rnonöe/ cn ganfep fonöet pemahö te 
bcfcpulötgen / aio of fu alle paet öePoit mei geöaen 
paööen,- nocmöe öaet inöetïfeerenStatenfol^ 
Daten /gtaCpte/ mallen / enpaö/ fpnefolöatcn/ fpn 
malle/ fpnpaö/ gelpPöen3fcfct pen fal. ^ctboor- 
feprepen gefeprifte mao liipöenöe alöuO 1 

Myn heeren. 
Alhoewel ik geenlins twijffelde of dedefentie (Fol. ?r.) 

by my en mijne foldaten gedaen in ’t beleg van Huift, fj'güanüert 
en hoe eerlijk wy ons gequeten hebben, u lieden par- <tg:atie bait 
ticulierlijk bekent is, als den genen, den welken de for- ^oimiö / 
ge van het Vaderland aengaet, boven en voor allen an- p°P£nöe 
deren, heb ik nochtans niet willen ongehoorfaem zijn 
u lieder begeerte en verfoek, van U L. in géfchrifte te ftas ban 
verklaren alle ’t gene dat ik wete meer te importeren 
tot voldoeninge van den genen died’overleveringe der 
voorfchreven ftede fouden willen taxeren, alsqualijk 
gedaen, fonder kennillè van faken. 

Ik fegge dat fohaeftalsikwasgeadverteertdoorde 
brieven van lijn Excellentie, van de apparentie die daer 
was, dat de vyand hem Ibude willen begeven voorde 
ftad , en in’t Land van Huift (niet tegenllaende dat ik 
my alfdoebevondeindifpooft, overmits mijn zeer been) 
ik my nochtans, om my te quijten in mijn devoir en 
laft, terftont derwaerts hebbe getranfporteert, vinden¬ 
de aldaer lijn Excellentie. Alwaer na eenige onderlin¬ 
ge communicatien, fijne Excellentie 5 overmits eenige 
advertentien van den vyand, is vertogen na Bergen, 
nemende met hem eenige Compagnien, en ik ben al¬ 
daer alleen gebleven , genoeg met een kleyn getal van 
foldaten (ten aenfien van het groot begrip van ’t Land , 
en de verfcheyden advenuen, wefende alfdoen geen 
andere by de hand, om het fubijt vertrek) om te ver¬ 
wachten het vorder delfein : Dat twee dagen na het 
voorfz vertrek van fijne Excellentie, de vyand hem be¬ 
geven heeft in der nacht binnen de Landen van Huift, 
met drie Regimenten voet-knechten voor die reyfe, 
’t welk gekomen wefende tot mijnder kennifie, heb 
ik daer tegens ordre geftelt na gelegentheid des tijds, 
wefende alfdoen tegenwoordig de Heeren Aernfma, 
en Aleman , en Duyk, die gefien hebben het devoir by 
my gedaen tot wederftant, en de verhinderinge die ik 
meende den vyand te doen, die alrede in ’t Land aldaer 
was gekomen, niet ter wereld fparende dat ter nood 
diende, ’t welk mijne quetfure betuygt, die my daer 
na een grote fiekte heeft veroorfaekt. Gedurende de¬ 
welke, de vyand vervolgende fijne entreprinfe, heeft 
ingenomen de Contrefcherpen, en in ’t ey nde het Fort 
van Moervaert, hem niet anders refterende als de ftady 
en ’t Fort van Naflau. Het innemen van welke Contre¬ 
fcherpen en Moervaert alle onfe foldaten verbaeft en 
verfchrikt heeft gemaekt, egene hope hebbende de 
voorfz ftede, fo onfterk-zijnde, te mogen houden, 
gefurmonteert zijnde aen allen kanten, wefende fon¬ 
der wallen en borft weringen , onvoorfien van alle flan- 
queringen, ’t welk niet alleen den foldaten heeft ver¬ 

baeft 
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baeft gemaekt, maer ook meerder oorfake gegeven, 
dat men de voorfchreven plaetfe geenfins foude houden 
op ’t vierde-part fo lange als ik ’t gehouden hebbe. 
Dien niet tegenftaende hebbe ik geanimeert den genen 
die by my waren, om de plaetfe te defenderen. Wy 
hebben defchuppein de hand genomen, en inweynig 
tijds gemaekt over de 300. roeden wallen met fijne 
borftweringen , en twee platte formen , hebbende 
hier toe geen andere hulpe als defoldaten, dewelke 
dag en nacht hen metmy hebben geëmployeert, tot 
maintenement van defelve plaetfe. Ik hebbe gedefen- 
deert den Ravelijn buyten der ftad , hebbende maer 
hondert voeten grachts, ’t welk my alleen diende tot 
een flankeringe, tot op den twaelfden dag, weder- 
ftaende negen aflauten met mijn Regiment, fo vrome¬ 
lijk , dat ons met recht fo wel de vyanden als vrienden 
daer van grote eere moeten geven. Maer na dien dat 
geweld commandeert, egene middelen fiende om het 
voorfchreven Ravelijn langer te houden, hebbe ik het 
iel ve laten fpringen , met groot verlies van onfe weder- 
partye : ’t welk verloren zijnde, ben ik gedwongen 
geweefi (zijnde geheel onvoorfien van alle flankerin- 
gen) te lijden dat hy is komen logeren met my in mijne 
wallen, hebbende anders geen defentie als van vyer en 
flenen. En wetende gene andere middelen, heb ik 
doen gereet maken eene andere Mijne, en defelve ook 
doen fpringen, en hem en lijnen weg, die hy hadde 
doen maken tot de breflè, dewelke in de brede en ope- 
ninge meer was als 40. roeden. Niet tegenftaende dele 
fijne logeringe, en de grote breflè , hebbe ik ’t alomme 
bewaert tegens middel van aflaut, door de halve mane 
die ik hadde doen maken, den tijd van drieweken, 
ter tijd toe dat my benomen is ’t water in de grachten, 
befchoten zijnde met een royale batterijejiy gepaflëert 
is met twee bruggen, en gelogeert na fijne begeerte in 
onfe wallen; Alle ’t welke my evenwel noch niet heeft 
komen brengen tot fijnen wille, maer is genootfaekt 
geweeft te attenteren het uy tterfte met het fapperen en 
myneren , ’t wel kfo verre gebracht was, dat men bin¬ 
nen drie uuren daer na ’tkruyt daer in foude brengen, 
om de navolgende nacht’t felve tot haren voordeel te 
doen efreftuei en,’t welk fiende d? Capiteynen, hebben, 
niet tegenftaende hare eerfte refolutie, genomen daegs 
te voren, van met my te willen fterven en leven, goet 
en raedfaem gevonden , te treden in communicatie met 
den vyand, na dien datter geen middel altoos was het 
geweld van den vyand te refifteren , die in verfcheyden 
manieren middel hadden om ons te forceren door af- 
faut, ofmetonsinfouletekomen, na ’t efifedt van de 
voorfz Mijne. Aenmerkende ook de ftad, die (boven 
’t verlies der voorfchreven ftede, door de ruine van het 
voet-volk , dat apparent was gemafiacreert en omge¬ 
bracht te worden tot groten ondienft) daer door foude 
mogen komen in groot hafard. Alle ’t welke bymy 
rijpelijk overwogen zijnde , en vrefende dat het krijgs¬ 
volk, en de foldaten in’t gemeen daer van waren ge- 
adverteert, hebbe ik haerlieder remonftrantie plaetiè 
gegeven, ten eynde dat ik binnen vier of vijf uuren 
daer na ’t fel ve niet genootfaekt foude zijn te doen met 
difordre, en foncler hope van appoinftement, ’tgene 
men alfdoen noch met ordre , en t’onfer advantagie 
koude doen ; Want den vyand niet wetende onfen nood 
en extremitey t, was niet dan feer blijde te treden inde 
voorfz communicatie. Het was ook te vrefen (als dik— 
mael te voren gebeurt is, enookindefebelegeringe) 
dat eenige fchefmen fouden overlopen tot den vyand, 
’t welk ons gecaufeert foude hebben ’t verlies en ruyne, 
fo wel van alle ons volk, als van der plaetfe. En’tgene 
daer-en-boven vermeerderde de redenen van de voorfz 
Capiteynen, was de onmogelijkheid en kleyneappa- 
rentie van ’t promt fecours, na advenant den hoogdrin- 
genden nood, om te doen lichten en defiogeren een 
Armee fo geavanceert zijnde in haer voornemen, en 
van een fo geweldige macht van den vyand oordelen in 
’t openbaer, dat ’t fecours ’t welk de Staten ons gewoon 
waren te fenden, tot ververllinge van ’t oorlogs-volk, 
niet beftand was tot refiftentie van alful ken Leger, dat 
fo veel voordeels hadde, als meer dan ^ 00 voeten leng¬ 
te in onfe wallen, wefende daer af meer meefters als 
wy fel ve. En daer-en-boven met alle redenen fal men 
mogen betonen , dat het renfort van eenige duyfent 
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foldaten, de voorfchreven ftad niet meer foude heb¬ 
ben mogen verfekeren , dan ’t krijgs-volk datter in 
was. Want is ’t dat mijne wallen en grachten zijn be¬ 
waert tegen den vyand, dat defelve ons niet mochten 

1 forceren noch flaen, al-eer hy in onfe wallen was ge- 
I logeert, en dat onder’t faveur van onfe foldaten, die 
defelve befchermden } voorwaer het is apparent dat 
den vyand, hebbende de wallen en grachten tot fijner 
devotie met fijne forcen, defelve ook lichtelijk nu had¬ 
de te bewaren; en wy wefende minder van getalle en 
advantagie, en principalijk aldaer geen vorder defenfie 
refteerde, nochte gedaen mocbte worden, fo over¬ 
mits d’incommoditeyt van de plaetfe, als ook om de 
verraflmge en den kleynen tijd, die den vyand ons gaf, 
tegens welken inconvenienten de fteden van Maeftrichc 
en Haerlem mochten ordre ftellen, wefende voorfien 
met een menigte van burgeren en inwoonderen , en 
van goet garnifoen, en dien fo onmogelijk niet was 
hen te retrancheren, als wel ons : Alle d’welke niet 
tegenftaende d’eene is in ’t eynde verloren miferabelijk, 
wefende van buyten niet geiëcoureert, en d’andere van 
gelijken. En na dien d’erreurby velen wandelt, datde 
ftad Huift, dewelke men tot alder tijd mochte verver- 
fchen met volk , onwinbaer was, ’t welke in defen 
tegenwoordigen handel, by eenige tegen geworpen 
foude mogen worden : So is ’t nochtans dat men ’t ge¬ 
ne dat men allenxkens mag winnen, ook allenxkens 
kan verheien , aldaer men het fecours van buyten niet 
mag doen, om het Leger in tijds te doen lichten , en 
principalijk voor alfulkeplaetfen , die van buyten niet 
en flankeerde, en onvoorfien was van bequame grach¬ 
ten : Alle welke voor verhaelde difificulteyten my zijn 
overkomen in der ftad van HuUfaldaer ik oen geweeft, 
om te houden een pl aets niet altoos gefortificeert, als 
voorfz is, fonder liope van tijdlijk fecours, hebbende 
daer beneffens geen expres commandement, my fel- 
ven daer in om hals te brengen, met alle het volk, 
om’t welvaren en reputatie van de Landen, wefende 
van allen kanten met den vyand gemeender hand. 
Alle ’t welke mijn Heeren , ik u iuyden wel heb¬ 
be willen verklaren. Op dat gy-luyden geadver- 
teert zijt van’t gene daer isgepafleert, en hoe dat ik 
my met alle ne;erftigheid en getrouwigheid hebbe ge- 
employeert; ’t welke ik bidde te willen aennemen als 
t’famen geftelt van een foldaet. En is ’t dat u dunkt daer 
aen yet te gebreken, tot voldoeninge van den genen 
die van dit ftuk min zijn geadverteert; Ikbenbereyd 
u Iuyden t’alder uuren en tijd daer af vorder verklarin- 
ge te doen, hoven dit mijn fommier verhael, en korte 
geconcipieerde verklai inge, om mijn eere te bewaren, 
In recompenfe van alle ’t welke ik U L. bidde wederom 
te willen voorftanders zijn van mijn eere, en my be¬ 
waren en bevri jen van de gemeenten en alle quade ton¬ 
gen , en dit (onder correftie) door brieven aen alle fte¬ 
den in’t generael, ten eynde fy-luyden geinformeert 
mogen wefen, hoe eerlijken ik my hebbe gequeten, 
fonder geveynftheid, alsook van mijne foldaten, die 
defelve fortuyne als ik hebben gehad in defe belegerin- 
ge, ’t welk leer honorabel fal zijn voor u-luyden, en 
my oorfake geven , en mijns gelijken, om ons te em- 
ployeren op eenen anderen tijd met gelijke getrouwig¬ 
heid voor de defenfie van den Lande, en de gemene 
fake, u-luyden verfekerende, dat ik aert mijne zijde 
niet en fal faelgieren van te continueren den felven 
train, t’alder tijd in uwen dienfte. Ondertekent Geor- 
ge Everard, Gravö van Solrns. 

35e Staten <0cncrael fonben bit gefctotft tcrftonö 
aen allen jleöen/ en ooit aen tien föaeb ban ,^tatein 
(Eelanb tocfenbc/ met lajt cm Ijaer te informeren of De 
falie ooit alfo gelegen to?.$: Dan ben fóacö ’tfelbe mu 
fangen bcbbcnbc / en bacc af gcfproftcn met ben 
tenant Colonel Aanban €gmonb/ (Caco^ettinga/ 
en eenige anberc (ban De mccfte bcrbeerfte) fjebbeit 
’t tocbcrom gcfonben/ fctoijbenbc öat^anbanCg* 
monb/ cn anöere betltlacrben De falie alfo gelegen te 
toefen. 35en o3raef ban ooit met te toeben 
tocfenbe/ bcrfocbt bat men at-om foube fctoijben / om 
bc gemeente te fttUcn/ Ijccft onberDeljanb nocbboen 
untftronen / be acte öacr bn alle beCamtemten Ijcm 
tot Ijct appotmemcnt te maliën berfoctjt öabben/ om 
alfo ben roep op anbecen ce biberteten. , 



59 Van ’t Vervolg der Nederlandle Oorlogen, 229 

^ijrtCrteÜentieden io.^eptembrtë toeberom in 
ben l^aoe gekomen 5pnde/ en bat men nodig acptc na> 
bet bcfcpcpt te pebben ban bc gdcgcntpepd der faken / 
tot l$ul|l afgelopen / pebben be naben ban ^tate ge; 
la|t bcn^ijcael banbe Clcncralitcpt cnquejle en irn 
formatie te boen / en te nemen ban alle Cberffen / Ca; 
pttepnen en <Offtctetcn binnen ï^ulft gebjeeftjijnbe/ 
bic men pem toe foube fepikken / be todkc tetflonb bc; 
gonnen beeft be felbe te bclepden: tipt be obetlebetinge 
ban be felbe enqueffe en informatie toetbe ontdekt/ bie 
blopepb en berbaertpcpd ban iandeJBit/ en$op; 

(foi. 52.) be noorba acngetoem / om alle be anbete beb?ec|t te 
maken/ mitfgadecs bat be <ii52aef en beel anbeten fdfö 
niet fo geljcel coucagtcup Dabben getoeelt / aio fp pact 
bjelbepnfben. 

C5rabe ban ^olnto bcklaegdc pem ten poog; 
(ten ban ben nabe ban ^tatc / en ban be Staten <0e; 
netael/ batfe foganfep fepenen banpemafgelteettte 
toefen/ ’ttoelk pp fepbe bemerkt te pebben/ boen pp 
quant om pen-lupben te rapporteren ’t gene in fpn 
<5oubetnement tot ^ulft afgelopen toao/om bat boen 
ben ïtaeb ban ^tate/na be Staten Weiterad gacnbe/ 
pem boor bp toaren pafferende / fonbet pemeenoaen 
te fien/en ban be Staten «55encrad pabben eenige pem 
in ’t inkomen ben rugge gekeett/ anbete naulpPo ont- 
fangen / en be te|te pem fo ontfangen/ bat men toel fag 
dat’et quam ban een afgcPeett gcmccb / in boegen bat 
beien jtep naulpfeogetoeetbigt pabben/aenbaeptelpli 
fpn rapport ban fo toicptige fake te penen / aio pp ge; 
noeg bemerkte upt paet epgenpropooften/ bic fulkp 
toaren / bat ’et fepeen batfe pent niet gepoort pabben / 
entoat berbotg pp border P bebc/ bemerkte bat men 
pem met fotoepnig tefpecto/ na fijn gnalttept Ocje- 
gettbc / bat ’et pem berdroot. 

mc fcan <Den 26. ©ctobrio peöben bic ban Eelattd ccneit 
uianböe* brief gefepreben/ acnben drabc ban^olmo/ baet 

ö„bp fp pem bedankte ban fijnen dienfl / enfepbenpem 
* ‘ fpn tractement en Compagnie op / fonbet eenige rede; 

nen anderP baet bp te betklar en/dan batfe fulkp beben 
an lunen ont fjatett ftaet te redrefferen/en bp anbete toieben bet* 
jüciiö/mdritttgbc fp be Staten denerad/ enfijnCrcelïentie 
a i.ane.baet ban/ en fp bebolen boortP ben Saiptcnant bc 
mt op. compagnie banbe <02acf tebelepben/en beplbett’t 

bolk ban paté repartitie indricïtcgtmenten/ en ga; 
ben bebd ban commanbcment aen #iron/ ben aidmi; 
rad ban 2Am\v,zz/ en f^ederik ban t®02p/ gaben 
ook ben Hmncnant brieben acn fpn Crcellentie / ont 
pem be Compagnie te boen peböen. 

>ac!: onec <£>en drabe ban joints pee ft baet ober fijn beklag 
«at11 «en Qoöaeii aen be föeeren Staten «3enerad/ fe.ggenbe bat 
1 |ee, ïr. 0P nu 13. iaccn de Janken troutoclpk pabbe gebient/ 
ra, en en in beit fdben dtenft diktoilP fpn bloed nefrort/ en bat 
cmtaei \p j3jn commifftemet ban bie ban Eeianb/ maer ban 

be generale ©eobmtten pabbe / fuflincrende bat pem 
groot ongekjk gebaen toetbe/ en begeetbe baet op te 
berflaen paecmcningecninrentic/ ’ttodkdeStaten 
<6enerael terftonb acnbe Staten ban Eclanbobct; 
ftprebtit / en berfotpten ban paet te toeten be rebenett 
banbe caffane/ ombacntabcn^acf te mogen and 
toootben/ en betklaetben aen ben *02aef batfe pem 
bco2 bee- tpb geen anbet befcltept topten te gepen. 
^Dteban Eelanb pebben piet op gcanttoootb: <Dat fp 
ben enabe getaffeett pabben/ om batfe met fpnen 
bientt botbet niet üdjolpeit toaren. tDe oBtabe bet; 
ftaen pebbenbe / bat be ï^ecten Staten Cienctael btte^ 
benban bie ban Eelanb pabben ontfangen/ pceftm= 
Itamic gebaen/ omtepebbenpate betklatingeoppjn 
betfoek / tenepnbe fpn ccre te mogen berbebiaen/te* 
gen alle ben genen bie bacrom pent foitben toillen aen; 
fpteeken/ baet op pem geanttooo2t tootbc/ bat men 
norp geen openinge ban be rebenen ban fnn caffattc 
pabbe/en baerom anber-mad aen bie ban ^elanb fou 
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refolutie/ enben<0raef baet na een rebclpk affepepb 
te mogen geben / of be fake met eenige erpebiem te at; 
tommobeten: ’ttoelk fonbetlingegcfcpeebentoerbe/ 
om bat bc dracf in be Staten <iöenctad / en principa? 
lijft bp bie ban^ollanb altebe fo bele brienben gemsekt 
pabbe / bat bcle pem peel peftig begottben te btagen/ en 
allemibbden tcfoekenfpn faketeaccommobeten. 

€n alfo bie ban Edanb aio' neep geen anttooort aen 
be ïpccrcn Staten «0eitctacl fcp2Cben/fo peeft be »0ra; 
be feet ernftig aengepouben/ en boorfpnegemaekte 
toienben injtantie gcbacn/om te pebben tefolutibe ant; 
tooorbe op fpn betfoek. 5l3aetom be^eeren Staten 
C>cnetacl noep ccptet fepreben/ aen bie ban^danö 
ben t o. december: bat fp tot noep toe bertoacpt pab; 
benanttooo2be oppaetboorgacnbe fcprijbenö/ om te 
toeten be rebenen ban be caffarte beo <©2aben ban 
c^oimo: Cen cpnbc be ^Sraef baet na met anttoootbe 
temogen bejegenen/ ban fo paet <©cbcputcetbe aio 
noep berklaerbett/ geen nabet laffc te pebben/ en be 
toieptigpepb ban befe fake ben pact ban ben Sanbe 
ten poogiten coucctnectbe; ©etfocptenfe aio noep bat 
bic ban vSelanb in paté aenftaenbe ©ctgabetinge / be; 
fe fake bp berpanb toilbennemen/ enpateoBebepu; 
teetbepiettoefenbe/ of biefe tegenben io.^anuatij 
ban meninge toaren te fenben/ te toillen lallen openitt; 
ge te toillen boen / ban bc rebenen banbe boorfj. cafifa; 
tte/ of ook ’t felbe ober te feprijben fonbet langer ötlap/ 
om bat f ij gcbaeptcn na bie ttjb (’t fn bat fp ban Eelanb 
fult effcemectben of niet) in be kennip'e ban be fake te 
treben/ enopöeo C»röben betfoek te bifponetdt/aio 
fp tot ben bicnH en mccjle todfianb ban ben Sanbe 
foube bebinöcn te beporen/ te meet fo fp betekenen 
niet bcgeccben te toeten / om ben 432a ef te commtmt; 
reten: .i^act alleen ont te kienen tot kteettie ban Pare 
refolutie in be fake / ’t fp om bic te ^uftificeren / of na 
gelegentpepb te accommoderen: €n gaben booeto ben 
»62acf boor anttooorb/ batfe noep aen bie ban Ecfónb 
gcfcp2cben pabben / en baet op anttooo2dc mollen bet; 
toacpten/ al eeefe pem konden tefolutibe anttooorbo 
geben. 

tDen ifi^anuartjontfingen be Staten <0etterael 
cenen örief ban bie ban beland ban ben 10. bet felbet 
maenb / poubenbe aio ttoep bat fp ben <0raef ban 
^olmo ban fijn bienft bedankt pabben/ om batfe 
border baet mede niet bdtaipen toaren: <Daet upt men 
kiaetlpk fag batfe ganfep niet getcfolbeett toaren / ee; 
nige redenen te feggeit. t©c drabe niettemin fletk 
acnpoubcnbc / ont gcrcipebieett te toorden in fpn fake/ 
peeft baet nam ke Bergakenngc ban bc Staten fc°l?att 
netaelbetklaringcgebaat/ bat pptodtcbredentoaObe offenitt 
ten bieitfie ban ben Plande te temitteten be offemtetian 
pem bp dien ban beland gebaen / en defelbe niet meet SJL ff' 
te gedenken: JBact te breben te toefen/ in ben btenfl mutEtm/ 
ban ben Eanbe te contittuecen / ktdien men pent in ce; en pjerm» 
nige conditie na fijn qualttcpt toilbe emploperen/ baet *J?cj-Jf1 „ 
ober be Staten <0cnetad pem bedankten / en beloof; ba» ■ ' 
ben te letten op eenige gelegentpepb/ baet in men fpnaanb tc 
petfoon ten dienfle banbcnSanbe/ iiafpnquaiitepttominuee 
foube mogen gebrupken/ fonbet pem boor bie tpb alg*®”* 
noep anber aiïttooorbe te geben / boep alfo eenige pert 
breben / bat ’ctin <©uptpanb tenen Idpkcn roep foube 
maken/ datmenaipier een ^eetbaitfuïkequalitept 
alfo I1002 ’t pooft Hiet / bat ook fpn Crcell. betklaerde 
bat bie ban Eeland baet in groot ongdijk pabben/ bat 
fe gene redenen ban pare caifatie toilbenberklaten/ 
ntaet bat men fag batfe pem alleen toildcnqupt toe; 
fen/ om bat pp bele tot paet bifteputatie gefepd pabbe/ 
ett batfe meenden bat men pem/pacr tegen paren bank 
niet konbe btoingen tc pouden / fo bond fpn Crcelf. en 
bie ban be öabe ban Staten geraden/ bat men be fake 
fomen bie fonbet offenfie banden gemepnenilactbe; 
fetEanben/ en fonbet bie ban Seland tot gtotebet; 

bc fcp2pben / aio ook gebaen toetbe / te toeten bat men ! öittetinge te inciteren / bp p20bifie konbe accommode 
upt paet toteben geen reden ban caffntic pabbe konnen 
afnemen/ en bat puntte Cicbcuutcccdepaergecrcu; 
leert pabben/ baer ban openinge te koen/ ’t toelk noep; 
tanp nodig toaö te toeten/ om bc toieptigpepb banbe 
fake/ en de‘Importantie bande conftderatïen brille 
baet oplopende/ tenpoogpen be^taet banbe2.am 
bett betreffende / niet om ben <öraef dien te communi; 
ceren/ maet alleen om te dienen tot directie ban paté 

V. Deel, 

reit/bat men fulkt boen foube: etlbuö toetbe baet na 
bp be ï^eeten Staten oöenetael pet tractement ban 
dén<0rabe ban^olmotot 1000. gulbctiotet maenb 
gecontinueett / en betklaert / bat ’t felbe tot in ianua; 
tio foube betaelt toetbeit bp bie ban beland / en baet 
ttabpbe <0enetalttcpt/ fonbet tc toacpten beupt’et; 
lijke betklatittge tube fake banljulff/ daecommcn 
al eenige Capitepnen pabbe boen etteren in petfoon. 

© 



22o Het drie en dertigfte Boek, i < q6. 
©e |ee* ejn ’t ban bc macnb ^um'o / toerbe boor ïaffc 
renSe^ ^an öc Staten <0enerad ben boornoembe <0:abe €* 
ro«i comt. berarb ban ^oïhiö/ bpöe Babe ban Staten toeber? 
nua-cn öcn om aengenomen tot Coionel ober een Regiment bocts 
%aima m depten / met bc claufule om oödi te commanderen 
Satèn öini* ober ’t peerbc-bolh / tnfulfte plaetfen of tochten/ ais 
ue / sjeöm be Staten hem toe foubeu tetlicn cmpSopercn / op ’t 

toactemcntban noo. guiten ter macnb/ tcomfans 
niiïfic en oen ban te deneralttept / baer toe fó> fijn eeö bebe/ 
uacres maer toerbe noch op geen repartitie gefldt. 
R1£llr* hebben öefe ödegertnge ban f|ulfl toat toe? 

beu teajadt / ais ons eerfleboornemen toas / om bat 
fjrt te eaiïebictorietoaS/dtc ten Catbinad op befe 
Manöcn berhregen heeft / cnbatfe ban grote confites 
ratte toas/ toacrom topooh Ijet mifnoegenberï^ees 
ren graten «öetterad/ en be moeite Die be <6rabc 
ban ^olms terftalbcn fjadte / baer bp hebben ge* 
boegt; $u is ’t t jjb bat top ooft toat anöers / toat ge? 
bucente ’t felbe beleg/ en baer na gefcijiet ts/meöe 
herhalen. 

®aP öe< <gjn ’tboorgaenbe 32.%%di folio x 16. hebben top 
fuccêJrwS toccDael gcmaeht/ bat ben Bbmtrad^tr^rancopS 
De ©toot' ^raeh / en é§ic S'an l^auhens in Haguflp tes boor? 
»an «te ieöen jaerS/ban ©lepniout met jo.ooriog- fdjepen/ en 

2i* Wiepen t’jepl gegaen toaren/ om be ^paenfe 
ffaiuop^ ©loot upt Inöien bomente / te mogen refcontreren/ 
<©?*£& tn en be l^ecre banCaronljabbe aenöe lieren graten 
Sussen, gcfftjteben / bat pp berflaen haSte / bat Ijacrïieten en? 

treprtfe toas op Ctofl-'Snöten: Cn bat tememnge 
toast/ aioaer eentge ^teten enflerhtennucnemen/ 
m boortS be $ab*nen en plaetfen teS KoninhSal? 
baer / ban alles öatfpfoitben bonnen hrijgente ont? 
bloten / en (lebben alöaer belooft bat top tn bit 2Soeh 
fouten herhalen/het fucceS ban te fdbe ©loot; 3Baer 
liepen eerftberfebepben tijbmgenbant ©amentlijh/ 
bat hn (i©?ae!i)öe flrati labana tn Cuba genomen 
fiabbe/ en bat baer ober een feer groote beroerte tn 
^pangten toast / enberoo?faebtbaböe/batttten ber^ 
fefjepben fdjepen bertoaett.ö / om öem’t dooft te öfe* 
ben / (jabbe moeten fenben/ op bat ()p ’t ïjcïe €planb 
niet foube bermcefteren / en toaer’tmogelijft/bcnt 
ban baer toeber te bcrbjpben: (©en fepbe mebe bat be 
^omngtnne grote gcreetfeljap maebte / om eDtacb 
metamnnimenbofb teberberfeïten/ of eeniganbec 
erplopt boo? te nemen / baer boo? f55 <©?aeb moebt fe* 
rottreren/ ’ttoelbgeiuMienbe/ meenbe men battoel 
een goeb bed <Hnbtnnen op be been motsten bomen / 
om ban be ffabeentje ber ^panjaerben berlolt te ttioj; 
ben: iBaer men beeft baer na berftaen / bat aïfo befe 
toernfttnge lange aenltep / bat be ^pangtaerben / bic 
^?acft feer ontfagen/ benntffe ban baer booniemen 
fereflcn/ oberalabbertemie cntoacrfdjoutoingen ge^ 
baen Dabben / om op baer Ijoebe te 5ijn / fuïjc bat baer 
be Jgipangiaerben alom feer geflerbt/en op baer bom? 
fte gcreetfeljap gemaeBt hebben / be fdbe te reftfteren. 
<De€ngeIfe niettemin hebben fiarcrepfcgcbojbert/ 
eitjijn tn «Octofcsr in <$5?Dot Canailen gebomen / al^ 
toner ecnenCapitepn<©?tne|iott/ met noch fes of fes 
ben orngdfe aen Eanb toaren gegaen / be todbeoberv 
ballen toerben / en b?te of bier Doob geflagen / be refle 
niet ben Chirurgijn ban liet fcfjip galanten toterben 
alOacr gehangen/ upt be toelhe be ^pangtaerben ber? 
fronbeh bet boomeraen ber Cngdfe/toaerom fpalom 
fc«epen en abbtjfen upt fonben aen alle Cplanoen / om 
Isaer tc toaerfcfiontoen. Cngelfe alhier gcctt banfe 
fienbe om groot boo?bed te boen/ toont fp opïjaer 
Ijoebe toaren / en baer bet Eanben beletten/ hebben 
Hare repfe berbo?bect / en baren roers genomen na 
bet Cpïanbban ©ojto Bicbo/albaec fp bcrflonben 

(fo). 53.) bat een groot <©aUtocn/gcnoemt ^int©(jtlippoge? 
arnbeert/ toas gelaten met ccnen groten fefjat/tocers 
big ober be ?. iBtllioenen aen ^tlber/ en bat bet fdbe 
aibaa' opgclrpb toas/ bertoacötenbe befebepen bte 
onber ben Slbmtraeï ®on ©eb?oCtofman/ ’t fdbe 
foube bomen balen en conbopsren/ todben fcïjatfp 
meenöen te bebomen / maer alfo baer' een groot ontoe? 
bccopEeeontfiOnb/ fo toerben be €ngdfe feftepen 
ban ben anberen becflropt/ en ttoeebanbefdbege? 
radtten tnïjanbcnbanbtjf fregatten ban <0ufman/ 
alfo fp eerft meenben bat’et ban baer epgen bolb toas: 
Ctofman berftonb upt befdbe alle ben aenflag / eentge 

ban befdbe Cngdfc bidben fp gehangen/ eentge fme> 
ten fp op be <©alepen / en een bed toierpen fp ober 
boo?t: oBufman bebe fijn upt’erfte bebotr batljpin’t 
boo?f5 Cplanö guam / en ginctt ben «©ouberneur ban 
’t Cplanb Rancho ©arbo toaerfcljotitoen/öp en ©ars 
bo fielden tcrjïonö o?b?e / en beben eentge fcijepen ftns 
ben in ’t gat ban be fabelt / eon bte tc floppen / en bes 
ben bte booets floppen / en toe palen met palifaben/ en 
Defetten allebc potten met folöatcn/ fonben ooit een 
fdjecplten af na ©abana / om Ijaer te toaerfcïjoutoen/ 
bat fp flaer fonben toapenen / en op baer poebc 3tjn/ tes 
gen b’Cngdfe» <©en 22. ©obember toerben b’Cngds 
fe fchepen upt bel^abenontbdtt/bic recht na öe?|as 
ben ban <ffab?as toe guamen aen seplcn / bc ^ntooons 
berö fdjoten fecrflerltopb’Cngelfc/ fobattercentge 
gefeftoten toerben/ en boob blebcn / en eentge gcguctfl/ 
en öeiefle fcSjoot boo? be 56efaen-mafl banljctfcfifp 
Defiance, trefte en raeïtte in bc hamer baer ben <©es 
ncrad Draeck termadtijbfat/ enb?altbenflod baer 
lip op fat / flebbenbe een fdjaleboia©sjnétubel)anö/ 
bic fip noch upt btotdi / befe fcïjeut trefte aen tafel Sire 
Niclas CrifFort Bibber / tn 3tjn t©pe / baer hp Itojts af 
fterft/ met OOÏt Capttepn Staffort en M.Browiere, 
bic baer ooh ban ftozben / toaerom fp toeberom t’^ces 
toaens tn 3eplöen/ ban guamen bes anberen baegs 
in goebe o?b?e toeberom aen / en toierpen hen InherS 
upt / en begonflen alcebe be houten palifaben upt te 
toinben / baer tegen <©ufman en ben «©ottberneur als 
ïe tegen-tocer en belet beben / hoe tod fpaSrebebcel 
boïfesfonber groot belet op ’tEanbgefct habben/en 
eentge blepnc fcijepen ban b’€ngdfe toaren al tnbe 
fabelt / tuffehen be rotfen en gefonlten fdjepen / maer 
be ^paettfe 25?igantijnen en f uflen hielen fo op baer 
aen/ batfc niet honbeti uptreeöten/ en be <6oubers 
neur bebe noch eentge fcijepen tn be ©aben finhen/ om 
beter be paffagte te flupten / baer boo? be Cngelfe toes 
berom aftoehen/ ente3eetoaertSfntrohhen/ engins 
gen inbeten baer fp te bo?en gelegen habben: ^BaegS 
tebojenhabbe ^?aeïibpf ^pacnfe fchepen in b?anb 
gefldten/ bc bier toerben gebluf! / en petbijfbe bers 
Ojanbe/ fo bathp merfcte bat baer geen p?oftjtboo? 
hem te boen toas / is boojts bertrohlten. Bibber 
<3Ian ©aultens toas al oberleben / eer fp te ©o?to Bis 
cho guamen / jaeli 3cplbe boo?tS na ’t Cplanb ban 
^intlBartha/ altoaer fpbe^tab/ als ooh te boren 
be flab Bpo be üacba bcrb?anben / langs bc hufl ban 
Carthagena / en alfo na ©ombje be <BioS / ’t toellt fjp 
tn nam / plonberbe enberb?anöe/ gdijft hp meer ans 
berc plaetfen bebe/en fienbe bat boozts ober el op hem 
gepaft toerbe / en bat hp fijnen principalen aenflag 
ntcthonbe uptricfjten/ enljcbbenbccenentamelpen 
hupt behomen/ heeft fsdj gefdjiöt om toeberom te hes 
ren. 3Ban alfo hp be robe loop hceeg / en bat gene (Bes &tt0& 
bicijnen noch remebten hem Ijolpen / heeft hp be prins ban 
cipale Cffrticren op fijn fcfjtp üphem omboben / en «gs. 
fiaer al flacnbe bermaent bat fp goebe acht fouben 
flaen op be Kontngïnnc fcheoen / om bic tod te betoas 
ren / en t’öttpS tc brengen / en tjaer boorts bermanens 
bc en toaerfchoutocnbe toat fp te boen hebben fouben / 
iS fjp al flacnbe onber Ijenlupben al hranher getoor^ 
ben / en feggcnbc bat een ©berflen al flacnbe bdjoo?s 
be te flerben / toerb hP fo fteah / bat men hem op een 
bebbe mofl helpen / en flotf op ben 8. febmario / te 
©orta2Bdlo/ hcbbenbefijn(€eflamentgemaeftt/ en 
liet fijnen broeber CljomaS ïBraeh bic baer mebe tes 
gentooorbtg toaS/ en noch een anber Capttepn / Cjces 
cuteurs ban fijn (Ccflamcnt/ en tCljomas ^?rael«.sl 
^one totfijnCrfgenacm. 

Jaer-dicht op fijn dood. 

FranCoIIs draeCk die een fChrICk Was der Span- 
gVaerden, 

Moft dedoot, VVILLcnde of niet WeL aenVaer- 
den. 

©a 3tjnb0öb t'S bc Bibber 25arherfidbe/2fibmts 
rad banbe fdbe ©loot getootben/cn ontmoetenbe 20, 
^paenfclje fdjepen omtrent liet Cplanb Cuba cn©ps 
nos/ hebben hloehdph tegen be fdbe geflagen en 
haec bertocert/ en bteben be ^pamfe tn be blucht / en 
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Van ’t Vervolg der Nederlandlè Oorlogens t § 9 6* 
5tjn boojtci met alle ftaec J^ïote (tiptgenomen öe 
fefrepen öte fp feüac öoo? gebeft Uan bclft / ofte 
om öat fp lefcof aitöetö toarat/fonfteit/ enbicttóee 
genomen fepepen) toel t’pupss geftomen/ metgeoten 
biwt/ in’tted Pan 3IPUU596* maerntet befonöers? 
uwgcrecftt/ en Dïij’oenöe fccceet öen principalen acti' 
flacii öic fn i.1002 paööen. 

<Dcn 24, ffumj öefeö jaerö pebben De ^eeccn Sta¬ 
ten (©cncraei een (Ittltt paccaet laten uptgaen/nv 
fjoubentre bcrOoÖ ban met te mogen baren op öe l^abc^ 
nen ban oTaltb / <tf5?ePelm$en / <Dupnficrftcn/ ^tem 
poo2t/ en anöece buptettö vDuimö ban ©laetv 
beren gelegen: jBttfgaöeces tegens öe öeftauöattc ban 
bc Conbopcn en Slcenten» €n toa.ö ’tboo?f5 ^laccaet 
iupöenöealöim: 

iptactaet ir^E Staten Generael der Vereenigde Nederlanden : 
öe U Allen den genen die dele fullen fien oft horen lefen 

lönierael / Saluyt. Doen te weten: Alfo wy dagelijks bevinden dat 
jctbfeöen* vele en verfcheyden Ingefetenendefer Landen,enande- 

icn £öar/1 re l^ve frequenterende, hen onderftaen te frauderen 
3p&£l^n het inkomen van de Convoyen enLicenten, byonsop 
Jenrn ban alle uy tgaende en inkomende waren en koopmanfehap- 
Caiijï / pen} tot vervallinge van der lallen van der oorloge te 

lf/©upn»Water op-geftélt, fo wel van de gene die van en na Neu- 
ïtrften/ctc. Vale Rijken, Landen en Steden ingebrogt engevoert 
nitfgaiiccjei Worden, als die by onfe Licentie komen en gebrocht 
raubafie ^or^en > van en na Landen, Havenen en Steden, 
laiibe ftaende onder’t geweld der gemeyne vyanden, qualijk 
tonijopm aenbrengende de quantiteyt en qualiteyt van defelve 
iiïïiïcn» waren, en koopmanfehappen, en eenige hen fo verre 

vergetende, dat fy op verbodene Havenen, Steden en 
plaetfen, fonder behoorlijke Licentie, waren, goede¬ 
ren en Koopmanfehappen tranfporterén en fenden , en 
dat in’tonderfoeken en achterhalen van de felve frau- 
den en onbehoorlijke handelingen, ook in ’t ftraffen van 
dien, tb ernftig en fo goeden en eenparigen ordre en 
voet niet is gehouden, als den Lande dienfte en derln- 
gefetenen welvaert vereyfehen, en by onfe vorige Or¬ 
donnantie geftatueert is, alles (trekkende tot merkelijke 
fchade van der gemene fake verminderinge en diverte- 
ringe van de tramjke, neringe en handelinge, en tot pre¬ 
judicie van de oprechte Koopluyden, die met fulke 
fraudateursnergens markt konnen houden. 

So is ’t, om daer tegens ten dienfte der Landen, 
vermeerderinge der neeringe en traffijke. verfchonin- 
ge van de oprechte Koopluyden, en afbreuk van de 
gemene vyanden te verben. Wy tot behoorlijke re¬ 
medie tegens die voorfz. frauden en onbehoorlijke 
handelingen geordonneert ën geftatueert hebben, or^ 
doneren en ftatuëren by defen de navolgende poin- 
cften. 

In den eerften, dat niemand van wat Natie, quali¬ 
teyt of conditie hy zy , eenige goederen, waren, 
koopmanfehappen, fchepen of fchuyten, fal mogen 
felfs of door anderen brengen, voeren of tranfporte- 
ren, direftelijk oft indireftelijk, op de Havenen van 
Calis, Grevelingen, Duynkerken, Nieupoort, Sluys, 
of andere buytens Duyns van Vlaénderen gelegen, 
op pene tegens den Ingefstenen defer Landen, van te 
verbeuren defchepen, fchuyten, koopmanfehappen, 
waren en goederen, en dat boven dien fo wel de Koop¬ 
luyden, Schippers, als Schips-volk, ’tfelvegedaen heb¬ 
bende , voor d’eerfte reyfe by openbare geeflelinge, 
of fwaerder, tot arbitrage van den Richter: En voor 
de tweede reyfe metterdood, en confifcatie van alle 
hare goederen , fonder eenige genade geftraft te wor¬ 
den. En voor de Ingefetenen van andere Rijken, Lan¬ 
den of Steden, op de verbeurte van hare fchepen en 
goederen, mede (onder eenige genade. 

Ten tweeden , dat niemand op eenige andere Have¬ 
nen of plaetfen by de gemene vyanden in de Neder¬ 
landen , of op de Mafe en Rhijn geoccupeert eenige 
goederen , waren of koopmanfehappen fal mogen 
ielfsof door anderen brengen, voeren of ook van daer 
in dele Landen tranfporteren, fonder daer toe boven 
het pafpoort voor den perfonen byonfen Placcatevan 
den vierden Aprilis 1596. geordonneert, Onfen oor- 
lof-brief verkregen te hebben, en het volle Licent vol¬ 
gende de ordre enlijfte byonsgemaektengeftelt, of 
noch te maken en te ftellen betaelt. Op pene van con- 

V. Deel. 

fifcatie voor d’eerfte reyfe van de fchepen, fchuyten, 
wagens, karren , waren , koopmanfehappen en goe¬ 
deren , en boven dien een pene van fes hondert pon¬ 
den van veertig groten t pont. En voor de tweede 
reyfe boven gelijke pene, uyt’en Lande gebannen te 
worden, voor den tijd van vijf-en-twintig jaren, alles 
mede fonder eenige genade. 

Ten derden, dat puntuelijken fal worden achter¬ 
volgt onfen Placcate van den vierden Julij des jaers 
*591. inhoudende interdi&ie van de gemene vyanden 
wapenen, munitiën van oorloge en andere materialen, 
in den felven Placcate gefpecificeert, noch de granen 
indefe Landen gewaffen, toe te voeren, op de penen 
daer by geftelt, . ' 

Ten vierden, dap van alle waren , goederen en 
koopmanfehappen, in komende of uytgaende over 
Zee, het volle Convoy-geld volgende de lijfte fal wor¬ 
den betaelt, fonder dat eenige waren , goederen of 
koopmanfeheppen, fullen rpogen worden geladen of 
geloft, voor en aleer volgende de voorgaende Ordon¬ 
nantie defelve fullen wefen aeneebrocht, en van den 
Colledteurof andere Officier befcheyt genomen na be¬ 
horen. Op pene van verbeurte der goederen, waren en 
koopmanfehappen, ook de fchepen en fchuyten, daer 
mede fulks gepleegt word, en tot lafte vandenFrau- 
dateur, ’t zy Koopman, Schipper, of andere, voorde 
eerfte reyfe van drie hondert ponden, en voor de twee¬ 
de reyfe, boven gelijke verbeurte, noch drie hondert 
ponden meer, en voor de derde reyfe boven gelijke 
verbeurte, voor den tijd van tien jaren uyt’en Lande 
gebannen te worden, mede fonder eenige genade: 
Behalven dat de Fraudateur gehouden fal wefen , den 
Koopluyden met hem eenige goederen oprecht^Jijk. 
verconvoyt of verbeent geladen hebbende, te betalen 
de fchaden en intereften by de felve te lijden, door 
het ophouden , en verachteringe van hunne reyfe, 
welke fchaden en intereften met alle goede infichten 
byde Collegien van der Admiraliteyt getaxeert fullen 
worden, en fo den Fraudateur bevonden word infol- 
vent, om defelve getaxeerde fchaden en intereften te 
betalen, fal als dan den Koopman in de penningen van 
de goederen en penen gekomen, wefen geprefereert 
de gemeyne fake: bly vende den Fraudateur niettemin 
gehouden en verbonden de gemeyne fake, om by ftraf» 
fe aen den lijve of anderfms defelve te voldoen. 

Ordonneren voorts, dat alle inkomende Schippers 
ter plaetfen van hare ontladinge aen den Convoy-mee- 
fter aldaer ter goeder trouwen fullen verklaren, of fy 

i onder wegen eenige goederen hebben geloft, waer, 
hoe veel, en wat goederen, en den Convoy-meefters 
om ’t felve ernftelijk den Schippers af te vragen, op 
pene tegens den Convoy-meefters geftelt in hare In- 

I ftrud'ie, en tegens den onwilligen Schipper van twee 
hondert ponden, en arbitrale correftie. 

En ten eynde defe onfe Ordonnantie alom inde Ver-(Fol. 5* 11 
eenigde Nederlanden pun&uelijk mag worden onder¬ 
houden en achtervolgt, belaften en ordonneren wy wel 
exprefièlijk onfe Raden, gecommitteert ter Admirali¬ 
teyt inderefpedivequartieren, dat fy volgende haren 
eed, fonder eenige compofitie of moderatie, diredelijl^ 
of indireftelijk , preeiielijk en rigoureufelijk tegens 
eenen yegelijken, de voorfchreven penen en corredien 
by hare vonniflèn en fententien fommierlijk en de pla¬ 
no decreteren, en hare vonniflèn en fententien datelijk 
en openbaerlijk mee de ftraffe en publijke verkopinge 
der goederen, waren , koopmanfehappen, fchepen 
en fchuyten , doen executeren. Bevelen infgelijks on¬ 
fe generale Commifen, Colledeurs, Controlleurs en 
Cerchers, (diewy tot onderfoek van de voorfchreven 
frauden, precife laft en inftrudie gegeven, en op haren 
eed met het onderhoud van dien, gelaftet hebben) allé 
uyt’erfte ernft en diligentie te doen, om de voorfz- 
frauden te onderfoeken, en fonder eenige connivéntiè 
of diffimulatie de voorfchreven ftrafte aen de Collegien 
van de Admiraliteyt te vorderen, op gelijke pene, 
Laften en ordonneren mede deFifcaels, en andere Of¬ 
ficiers van de Collegien van der Admiraliteyt, dat fy 
met alle behoorlijke diligentie, de faken op de voorfz 
frauden en exceflén vallende, inftrueren, en ons alle 
maends pertinentelijk adverteren van ’tdevoirby von- 
niffe of fententie van de Raden van der Admiraliteyt, 

© 2 mitfga- 
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mitfgaders d’executie van dien is gevolgt op de voor- 
fehreven pene. Bevelen voorts wel expreflelijk den 
Capiteynen en Officiers van de fchepen van oorloge, fo 
wel in ordinaris dienden wefende, als den genen die 
wy fpecialijk tot achterhalinge van de contraventien 
van eenige poinften defer Ordonnantie, fo wel ter Zee, 
als op de Rivieren en dromen, hebben gecommitteert, 
fonder gunde of faveur , alle hare mogelijke vlijt te 
doen, om de Contraventeurs van defe onfe Ordonnan¬ 
tie te achterhalen, en terdönd aen de Coilegien van der 
Admiraliteyten te brengen, op pene, dat de gene die 
hier in verfuymig bevonden word, aen den lijvege- 
draft te werden, na gelegentheid der faken. Verftaen 
voorts, dat de gene die geen goederen hebben , daer 
aen de penen pecunieel hier voor gedelt, verhaelt mo- 

en worden , in plaetfe van dien arbitralijk dillen wor- 
en gedraft , by geeffelinge of anderfins , blyvende 

alle voorgaende Placcaten en Ordonnantiën , die dele 
niet dillen contrariëren, en te vorens niet zijn gedero- 
geert, in fwank en in haer geheel. 

En op dat niemand van defe onfe tegenwoordige 
Ordonnantiehebbe te pretenderen eenige ignorantie, 
ontbieden wy daerom, en bevelen onfen feer lieven en 
beminden de Staten, of hare Gecommitteerde Raden, 
Stad-houders van de Provintien refpecdive van Gelder¬ 
land , en Graeffchap Zutphen , Holland , Zeland, 
Uytrecht, Yriedand, Over-Ydel, der dad en Om¬ 
landen vari Groeningen, en allen anderen Judicieren , 
Officieren, en dienaren, des verfocht zijnde, dat fy 
defe voorfchi even ordonnantie al-om doen verkondi¬ 
gen, uy troepen, en publiceren, daer men gewoon- 
iijk is uyt-roepinge en publicatie te doen, procederen¬ 
de tegen de overtreders van dien tot de penen hier bo¬ 
ven verhaelt, fonder eenige gunde , faveur of dilTï- 
mulatfe ter contrarien, want wy ’t felvetotvorderin- 
ge van den Lande alfo bevonden hebben te behoren. 
Gearredeert in onfe Vergaderingein’sGraven-Hage 
den 24. Julij, Anno 1596. Was geparapheert J. Ren- 
gers tbo Hellem, ut- Onder dond aldus : Ter Ordon¬ 
nantie van de voornoemde Heeren Staten Generael, 
en was ondertekent C. <y3tr/fen. 

3Dp hebben fjtcc boren berïjaclt koe bat bc blote ban 
bc iionmotnneban Cngdanb ben 13.Slimi) 1596. te 
Pepmout uptgcbaren is , <©p bcfdbe blote toa3 
<0bcrfte ICbnitrael Milord Charles Hauwart, C>200t- 
?tbmiraciban Cngdanö/ en Bicc-Hbmicael Lord 
Thomas Hauwart, fone btinbCil Hertog van Noort- 
folk, ben achter Éömtracl toa.3 Sire Waker Raw- 
leych, Bibber / en Capitepn ban be guarbcbanbc 
btonmginnc / onber befdbe toaren 16. of 17. ban bc 
grote ropaïc fchepen ban be ïionmmnnc / en noclj toe! 
40. Oodog-fctiepcn / met noch omrent 40. anbcre 
fchepen bie hrijgb-bolh en amuntttc met bictualte 
boeren,- Onber befe blote babben bel^ecrenStaten 

2 te * Oencuiei mebc 24. fcljepen / tetoetcii: 18. tod toe? 
fdiepc na gerufte oo?ïoa-fcfjcpen / en fep met bictualte en amti? 
tic (iufie nitie ban dojfoge / baer ober commanbcerbe jonkheer 

J°^lan van Duvenvoorde, Heere van Warmont, 0(3 
25bmtrael/ ben Btce-Hb.niraeltoa3 jan Gerbrantfz 
van Enkhuyfen , CU OChtet' Hlbmirad toa3 Cornelis 
Lenfen van Vlidingen , ban ftonbCP Olie OttbCl* ben 
©berfien Hbmirad ban Cngdanb / op teelde bloot 
boben het fdjtp-bolk noch toaren omtrent 6000. 
hrtjg3-!upbcn/ om tot een Steger telanbe gelmipht 
te mogen too?ben/ baer onber gerehent bc 2200. man¬ 
nen/ Gtibe todbcrfocïjte Cngdfc folbaten / bic Fran- 
coys Veer tint be Cngdfc folbatcnbanbc koningin 
itot Beöeclanb gelicht en geboren habbe ^ ober bit 
0O2log3-boiIi toa3 ©berfte Bdb-ïijccr Robert De- 
vreulx, Grave van EfTex , Ewe, &c. (©atöït ban 
Feres, van Chartley , Bourchier en Lueven, &c. Bclc 
ïlecren en Cbcï-ïttpben upt Cngdanb begaben hen 
mebe op befe blote / ten geötebeban ben 3$cete Cfcabe 
banCffer/ baer onber boo^namdiih nicbe begrepen 
toap^onChnftoffd/ fone ban (©on Hntonto / ge? 
kroont ifcjmnft ban podttgad; €>nbcr be |3cbcr? 
ïandfc fchepen habbe hem mebe begeben <©2abc Ho? 
beteijk ban kaffan / fone ban ben ouben <02abe ffo? 
han ban kaffan / en bjoeber ban <H52abeSBtllcm Ho? 
Detoyk ban Saffau / «©otibecneuc ban Bjtcjlanb / 

dabenlanbenbanChoemngcn/ ©mïanben/ etc. est 
meer anberc / fp gingen ben 13. §»mij (gelijk ‘gefept 
13) tot plepmout t’yep!/ en toerben cerft onbeht tuf? 
fnjen fint Üucass en Bothiim/öp bc ^paenfe galepen/ 
bic bc eerde tijbinge tot €abi3 toacïjten. ©e blote an? 
licrbe ben laetfïen Tfantj boo?, be 3ape ban Cabi3/ bp 
^unta^^ebafitano: /fip toaren baeg3 te boren 
baneettij2fchfcbip gcabberteert/ Dat albaer acreet 
lag een bloot om na ^jnbten te baren/ fterh ontrent 
57* grote fchepen/ en tod 20. galepen/ baer onber 
toaren bier grote getodbigc galjoenen / baer ban het 
galjoen genaemt <Bon #hüippo / lm Hbmirad3 
fcljtp toa3 / en baer toerb gefept bat ’t fdbe 82. meta? 
len fiuhhen gefdjuto toa3 boerenbe / en bat het groot 
toa3 tod öupfent laften / en op hebbenbe 1200, man / 
’t toa3 eenfchipfotoelgemaehtenbejeplt/ bat men 
meenbe fhno gelijken nopt tet^eegetoeejU3/ baer 
op al3 Hbmirad toa3 Don Francifco Columbo, b’an? 
berbde galjoenen toaren genoemt s. Thomas, s. An- 
dries, en s. Mattbeus, clh omrent 50, metalen ttuh? 
hen gefchuto/ en 400, mannen op hebbenbe / noch 
ttocc Bagoufiei‘37 boerenbe 52. metalen Huk? 
hen / b2ie fregatten dh3 18. metaïe tluhhen boeren? 
bc / geballaiï elk met 140. flukkengefdjutd / in 
bihen gclaben om na Étfltona tc öjengen / tot toc- 
rutlinge ban een nteutoc blote / noch berfchepben an? 
bereoodog-fchepen/ tot ontrent 20, of 21. toe/ boe?, 
renbe baft ontrent 24. en minbere metalen hakken/ en 
anbcre frhepen tot 57. in ’t getal / ’t toelk meelt toa? 

ren kooplupben fchepen tipt <©aöflïcncn25ifcapcn,- 
^cr kooplupben fchepen hebben ingdaben tod 
16000. booten of pijpen ^paenfc toijnen / 2000. pij? 
pen olpe/ en 5000. quintalen of centenet 3©a3j boott3 
alberljanbe kofldijke toaren / a!3 lijntoaet/ 3hbe/ 
goubc-ïaken/ paffemmten/ guik-jtlbcr/ en alber? 
hanbekramerije/ ffasnen gc-efiimccrt tertoaerbije 
ban tuffcïjen ii.cn 12. mükoenen bucaten: 3Bant be? 
fc koopmano fchepen toa3 het retour ban ttoee rijke 
bloten met gdbc tipt gjnbien boo? befen gekomen. 

^>en 1. gjuljj 5cpibcn alle be^pacnfefchepen na Tmnm 
puertoBeal/ maer be bier galioenen boo2 §ptmtal 
geankert/ maer be galepen bleben/ om hetlanben^8^ 
ban be Cngcifc te bechinbcren en beletten. SBaerom 
Beer met eenige onbiepe fchepen tod een nar tegen be 
galepen gebocljten beefty om bie tc berb2ijben/m aken? 
be baer ban bijf geheel fdjabdooo’ / be anbcre namen 
haer retratete achter be galjoenen/ bte men mtt3 be 
onbiepteenïagetoater niet klampen konben/ maer 
bertoachtenbe be bloet/ heeft meelt al be bloot tod bier 
urenlang baer tegen^gefchoten/ hier onber t3 Ca? 
pitepn SBillem ^enbnlify / boerenbe een ï|ollanb3 
fchtp / baer hp niet bepbeftjn fonen op toa3/genaemt 
ben <Bolph0n ban Botterham / bp ongeluk ban fijn 
epgen bper opgebïogen / baer boo? bie ban bc dab feer 
begonben te roepen en moeb tc krijgen / ban kodb baer 
na hekken be galjoenen jepl gemaekt/ en mn op het 
toogegeraekt/ ’t bolk ober booot fpdngenbc oin hen 
tefalberen/ toaerboo?ben<©?abc ban €ffer genoot? 
fackttoao/ ^Bpnaffen en klepne fchepen te fenïjen na 
bc galioenen/ b2efenbe ’t gene gefchicbc/ batd ben 
btanb baer in deken fouben. <$h galtocn & Piilippo 
gcakko?beert3ijnbe/13 in üjanbgeraekt/ enöc#p?' 
naffe mebc berk2anb / ’t bolk haer üergenbc in fehup? 
ten: T>e galjoen fint (Chonw3 iö mebcbednanb : 
maaec bte ban fint Hitb-ieo en fint jBattheubgefal? 
beert/ emtaban’tfanbgetoacht: ^ie ban be dab 
bic feer getodbig op b’Cngdfeen^eberlanbfefcho? 
ten/ en haer hope op befe galioenengcfïdtïjabben/ 
bit ftenbe/ vin feer gebefcourageert. Bp ben na¬ 
noen tö ’r bolk aen ptmtal gebeöarguccrt / en upt 
ben fchcpe tc Eanbe gegaen/ fonber refifientie/ en 
i3 be eerde troupe met 900. mannen fchutttn gemar? 
checrt na be dab / baer omtrent 400. Cabelgtere3 
ban ^creco (te boren in be dab tot fecouro gekomen) 
en 600. mannen te boet om te fdjermutferen upigna? 
men/ ban be boo2f3 frhnttcn/ baer ben <02akc ban 
Cffer bn toas / en 400. pieken ban ben abel bolimta 
t ic onber ’t ödept ban <©?acf Eobetojjk ban S^affau / 
op haer aenbiingenbe / 3ijn adeö in tonfufte geko ? 
men/ en na be dab geblucht/ be mpteten beleha? 
re peerben akanbonnerenbe / om be pooien in te 
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lI>96- 
bnngcn / tranbcren blucïjten na eenttïeu boimevft bat 
baer gcmaeftt merbe/ en falbecrben fjacu baer ober 
in be ftab / baer op 43?aef 3lobemijft ’t feibe öoimcrft 

0efiab mejïe bebe beftlimmen/ en b^oefjt fijn bolft alfo in 
raaaltö ffaïi/ nutö ben bpanb fijn peerben bctlatenbe/ ften 
Du-ö inóber be tóal/ en baer bie meefï acii Zee bomt falbeten? 
lomen, bc/ ben boeg baer toe toccO / en ftcnbe be onoibening en 
net be «é» pabaefrfteib baer binnen fo groot/ftcöDen fp met mep? 

'nig bcrltcö be fïtaten / mallen en marftt gemonnen / 
bemtooonberöenttoèébaenbelenfolbatcnnan’t gar? 
nifoen / Ijaer meelt gefalbecrt ftebbcnbc in bc Cafïillc / 
ijijnbec ober be 5ftbe ban be odigdfc ober be 25. man; 
ncn niet gcbleben/ en mepnig ban be ftab / tipt be 
Jjupfen merbe eenige ijefentie met Itenen gebaen/ 
jmaer gaben baer na ftaet ober- Bie ban ben Caftilte 
toilben op fecourö macftteit / maer ijocenbe bat bc 
öjugge ban ^uaco mebe met 3 - Regimenten bolft be? 
fet toaö / (ftoebid fulfto aio boen ttoeft niet maer toaO) 
ftcDben beo nacftto ftaet appointementgemaeftt/ en 
Ijaer lijf gerantfoent op 120000- bucaten / itiitó bat 
ftaet goeb ebenlóel booe berBcutt geftouben toerb: fo 
in be ftab aio in bc Caftille maten ontrent 9000. per? 
fonen/ en mei 6000- meelt meerbacr/ eninbeftab 
een iBagaftjn beo ifeoninfto/inet mapenen boo: 6000. 
manrten / Ddjaïben menigte ban maften / beden / cp? 
ften plantten / en alle eguipagie ter jee- 

VaiVt Vervólg der Nederhndfe Oorlogeii m 
ban 3Barmont / en coïonel ©eer afgefonben meröen/ 
met tcebentic/ om bc©ccten Staten <0cnerael/ en 
fijn €rcdlemic te bcrftalen / ftoc bat liet met be bloot 
afgelopen mao/ mat fpuptgerctftt ïjabben/ en bete? 
benen rnaeromfpcaitO meberom ïjabben berïaten/ 
en ccnfbceio te berftlaren batfc op Ijaer mebcïÊónifte 
maren- ... .. ...... , ..... „ .. 

Bit inneirien ban ftet tSplanb / (tab en ïjaben/ 
maeftten fulften fcftatft en berfïagentftcib in /tüpangicn 
bat bie ban fint Eucao en ^ibilien met menigte 
blucfttcn/ mant in 80. jaren fobanigen inbal in ^pan? 
gien niet mao geftftiet/ cii bp albtcn bact goebc odue 
en eenbiacljt onber be Cngclfc gemeeft mare / cn batfe 
met ber bCrfdjer baeb Ijaer biftorie ïjabben berbolgt / 
cn na fint Eucao in goebc 02b:e getogen / fp foitben ftet 
fonber tmijffcl geimpö?tcert IjebBen/ maer be onccing? 
fteib/ onmilligljcib/ en guabe o?b?c ödjirtberbe fulftO- 

31110 fp nu eenige bagen albaer in ftet Cplanb en be 
ftab gebomiftcert ïjabben na baren mille / fo Ijebben be tic/ of mets 
<©enerad / en ©berfte / 3ibmtralen/ Colondlcn cn ^EaJï2 *?, 
Capitepnen bécaet-fïaegt mat fp nuboiberterftan? SrtöfS»ri 
benfoubciitceftkcn/ of fp bc plactfe foubc befjoubcniau», 
ofberlatem ïQtec 3ijn bibcrfeopmiengeballen ï 
<02abc bart €ger bccftlaerbe gerefolbccut te 3bn baer 
teblijben/ met ben€olonel©eer/ en p2incipad|teit 
3tbeï/ cn 3ooo.folbatètt: ^eggenbe tfelbe €planb 

tDen tmeeben gillij merbe boo? ben p:obib02 3>on cn ftab md fjoubdijft te mefen / mttö maftenbe eenige 
^etgo be^ertra/ bc bloot ber ftoopltipben na ginbien JFojten/ bat ’t fdbc foube mefen in fulften .ïBonardj 
gebeftineert/ gcrantfoeneert op 2. millïoenen bnca 
ten /maer ben hertog ban iBebina^ibonia/ op bat 

(roLjjo öe €ngelfe befentijften öüpt niet foube in ftanbenfto? 
men/ bebe ftp befelbe op benna-nocnin manbfteften/ 
neffenö beoodog-fcljepen/ mefenbe na’t feggenban 
ben |B?obibo? ïjet berbe ban bc oojlog-fcfjepen ban ben 
honing / bie ooft feer becftinbccen fouben be bloot ban 
3ö;fcl)epen/ totÉifftona gecguipcert/ baer ban be 
gaïioen ban fint pjilippo/ 3£bmirad foube gemeeft 
5ijn/,bie tot öetalmgc ban begarnifoenm/ enegui 

. oo2log-fcïjepcn en gefcljut in be fregatten gefonften / 
mebe gebeftineeit maren / maer boo> ben iioninft 
ban ^pangten md noo. ftuftften gcfcljutö onnut gc? 
macftt maren (ftoemd eenige 'fttfnneren bat bc ïio? 
ninftfe na ‘t ber treft ban be «èitgclfe/ feetbdefïuft? 
ften ban ïjet gefonften geftgiit meber njugemonnen 
Ijebben) baer 3ijn berbeanb gemoeben 32-gemdbige 
ftljcuen / fo bc ^paenfe ^iftorn-fclj2ijberó bcrftla? 
ren/ fc bat ïjet jammer om fien mao. ïDe^paenfe 
galepen ?ijn ben 4- ^fulij na be biugge gebaren / cn 
Ijebben bie boo,2 gefmeten / cn jijn alfo ontftomen/ 
bJdften boeg nopt gene fcïjcpen gebaren ïjabben/ om 
bat men Op Ijoop ban bebpanbacntdoftftcn/ boo2 
cerft be b’ugge onbefet gelaten ftabbe: gjmmcro bc 
^pangtaerben op be anbere 5ijbe jijnbe / ïjabben noot 
pbcrb02benftomen/ om be troiipeii ban be €ngdfc 
acn te boen/ om batfe ongeoeffent en baer toe niet 
md gemapent maren / en anberO ’t Hlanb ban binnen 
fmaft /. en tegen ’t goet bdept niet geféntificcetf- ©n 
ber anberen merbe in bc (tab mebe gcfcljoten ben Ca? 
pitepn ^tclacö ban iBcetöerften J fone ban 3tbolf ban 
jiRcctftctftcn / gemefen p2efibeut ban ©laenberen/ 
baer bdn ftp eenige bagen baer na gc(ïo?benio/ $ijn? 

jt.N, ue boo? fijn boob ban ben <0cncrael / be Cftabc ban 
Cffcr Rtbbcr gcfïageu- Ben Ribber 3;an aBmftfelt/ 

fiatnhftib/bie certijbO Cfouberneuc tot Cüecctrupbenbetg mao 
«outieii gemeeft /ten tijbc bat aen ben hertog bankar ma 

ft^ftoft merbe/ bemelfte mebe gcp2efcribcett mao/ 
Èenbtrdp' 5$ Iftcr op een pcect geftlomitten /. mito bat fjp 
boon ge* mat gequetfl mao/ en op be merftt metfijnfmeert 
ftjjore*. maberenbeongemapent/ merbe albaer in fijn ïjooft 

gefcljotcn / niet ftcftbenbe miüen geftoo? gebett bc 
maerfcljouminge bie ïjem ben $©aerfdjalft ©eer bebe 
ban ïjem te mapenen of te bcitreftften / be 03eabe ban 
Cffer ïjccft alïjicr omtrent 50- Cbel-ïupbcn Ribber 
gcfïagen/ tot betoon ban ftare b/onugljetb bic fn alftjei* 
mbiterplcit bemeten ïjabben/ onber mdftc ooft ge? 
mecft 3ün v6eabe Hobemijft Cuntecban éaffau / bc 
=^eere Sloftan ban Bubcnbootbe/ ^eere ban 3©ar? 
mom/ j©oube/ etc- 3tbmirad oberbe^eberlanbfe 

niet aüeen een boo2U in fijn boet/ maer felbcinfjjii 
5fjbe/ baer D002 men al b’oodöge ban europa foube> 
boenbibertereninbien berren ftodt/ baer b’Cngdfc 
ftaet fouben ftonnen bcftclpcn ban alle noobfaftelOftïjcib 
uptEebantcn/ barbarijen/ gtalicn/ Cngdanben 
j^cberlanb/ enten albcrguaetflen cn tegen ftaer mc? 
tiinge gacnbe / fouben altijb licïjtciijft ftonnen geraften 
tot een eerltjft appoinctemcnt/ cn boo2 mtffdingbe 
ftab caitö in ©2anftnjft beftomen, Ben ^bmirael 
ban Cngelanb / met bc Cngelfe ©ice- Jtbmifael / cn 
aeftter 3lbmirael / en al bc Cngdfe Zce-Capitcpnen 
maren ïjier tegen/ fuftincrcnbe batfe gebeft fouben 
Ijebben ban bictualie / al eer fp fouben ftonnen ban alle 
nobditftfteib berfien merben./ mant fp niet genoeg 
boo2fien maren boo? tmee macnben bictualie/ en bat 
fp binnen feomacnöcn niet genoeg ftonben nebtetua? 
lieert merben upt CngclanÖ/ $ebcr£anb / nócïj bar? 
barijen / mant be ïionirift ban IBarocco mooiibc mei 
100. mijlen biep in’t 3Lanb/ fonber mieno confent 
men upt barbarijen niet foube ftonnen bcftometi. Cn 
op ^taliën maö geen reftemnae tc maften / betome be 
gtaliaenfe ©ttneen met ben Itomnft ban ^pangien 
mecft in berbonb maren/baer bp ben Cngelfen 38bmi? 
rad allegecrbe / bat men be eere en reputatie ban ïjarc 
^2inceffe niet bel|002be fo licïjtciijft tc abontnren of en? 
gageren. Ben Colond ©eer fujïincerbe baer tegenë/ 
bat men be jRonnigtnncgeenmeerbcrnocïjaengenk? 
met btcnfl foube ftonnen boen/öat be plaetfc fïerli mao/ 
enlicftteliiftfïerftte maften / en md gelegen/ cn bat 
men upt Cngdanb en ^eöerlanb ïjaefl bimuilie fou? 
bc ftonnen beftomen/ alö ooft upt barbarijen/ baer toe 
mciiBon Cïjtifloffel ban ©ottunacl/bc fone ban Boa 
dmtonio / foube ftonnen gebiupfttn- Bc Becre ban 
ïBarmont/3£bmirad ban be Bollanbfe fcïjenetj/ fufli- 
neerbe mebe feer crnfidijft / bat be plaetfc md ftonbaec 
mao/cn pecfentecibc baer fdbe tc blijben/en fo bde bic? 
tualic aen lanb te Ö2engcn/ baer mebe men boo? 2000. 

mannen een macttb lang genoeg foube Hebben / alei 
ö’Cngelfc ban bc ftarc na abbenant fo bed telanbc 
b?acï)tcn/ foube men mei büo? 3 - of 4- macnben genoeg 
ïjebbetl- jföibbdcrttjb foube uien genoeg ftonnen boot? 
fien merben/ alö menterftonbbaer 0202eftclbe. Be 
fcljepen bic met bc ntcefle goeberen bcitreftften fouben/ 
Odjocfben niet meer bictualie ban tot liaer meberom 
repfe-.ïHöaer ïjet mao al te bcrgccfo/beri Hbmirad fep? 
be geen bebd ban be ïioiungïnnc baer toe tc ïjeDften/cn 
bat ’t geb?eft ban ftaer Debet alleen ïjier nobig mao/ De? 
ïjalben bat ’t geD?eft ban bictualie/ bat ftenfbfterlijft 
ober ftomcttfoube/ftenlupben alle ftopc ban goetfucceo 
foube benemen/ niet tegcnfïaenbe alle mat bc <£L\abe 
ban Cffer/^rancopO ©eet/cn ben ^ollanbfett ^bmt? 
tad(bie ooft feer geerne gefien ftabbe/bat men ben 

bloot / gieter Rogemo?teO / bie baer na ft? ben ©eere • ninft ban ^paiftcn in ftjn cpgen lanb be oojlogc ftabbe 
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2^4 Het drie en 
aengcöaen / om Scöerïanb ban ö’oodoge te ontïaffcn)' 
boo^ftdöen / toao al te bergeefö / en men öcbonö öaer 
naöatöe bictualiebeel berfteben toaé/ en toas ooit 
neen tnöec geffclt getoeeft / om öe bictualictnöe (tab 
en baffed te confcrbcrcn / baant öe Cngelfe fret moet; 
toülig öcn boo^raeö baimjo/ oipc/ rogge/ ttoec- 
üah / en anöere eet-toaren / bic «ten in öe flati en 
fcljcpcn iJebonö / baööcn berntdt / Itdöcren bol tonnen 
baööcn fp öe öoöemen in gelagen, ^n boegen öat bet 
foberre quarn/ öat öe <02ab?ban<èfrergcötoongen 
toaó / Caïtó tegen fijn öanfe tc moeten berlaten/ toant 
ï# niet een ban öe ïjoningtnne fcljepen toilligbonö 
ontöacrtcblnben/ ellt totlöe na bups?/ öaer op bp 
in €ngelanö homenöe / bent öaer op beeft ontfebub 
bigt/ fiilltoöat bet bcrtrelt gcarreffeect is/ en beeft 
men öcn tijben bupt rfrficpe geöaen / öe ftaögeplom 
öert / en alle öe bupfen öen btanö ingefreltcn. <©e 
amunrae ban oojlog/ en alles öat tot cqiupagiccn 
tot t seruffinge ban fdjepen ter toas öicnenöe/ in 
’t|Eagab)nbup£(öic men niet raeöe en moebt nemen) 
als, menigte ban maffen / öcclcn / baöds / epben- 
pïanben/.en bert/ fparren/ pijp-ffaben / en allee? 
anSersfjcDDen fp berbtanö / tn'sm alfo met 40. <0ffa; 

or.iM-ïïjiugïerö/ boott beloof öe rantfoenban 120000. öncaten 
6e€ns£ife boot ’t leben ban öe bomers mcöe ’t febeep ncmenöe/ 
toeöe t om öcn bbfticnödt gillij cïleö f febeep gegacn / en öen 16. 
oeiikucn. ^ r^.-jbenöe / jijn tocöerom ter Ece gcfïagcn / met 

mening: öe ^paenfe SSee-fjabenen tc bcföelten en 
aeu tc taffen / en öcö fboranltofdjepen te beröcrbctt. 

JAER-DICHT, 

Op het innemen, beroven en verbranden van 
Ca lis Ada lis. 

d’EngeLfChe beroVen CaLIs MaLIs Van ge- 

fChut, 

Van Veel gocd’ren, Verbranden die reft dacr 

deVr Spanglen blllft in dVt. 

Een ander. 

Spangers fVVaCkheid VVert door den fChrICk 

bevonden <?eVVïs, <1 
doe gepLonderi en Verbrand Is Galis MaLIs. 

3©p nebben gefepö öat öc galenen gebluebt na fpiin* 
^yacnfe tal öc btugge ©ante öelEua^o/ altoaerö’^ngdfe 
ncimncen meenöcn öatfe niet boot modjten / öaer öooj geraebt 
ii^ouanbss en ontbomen toaren acbtetuptm Eec/ ban toaer fp 
söue-boot. ö’acbterffe ban ö’Cngdfe bloot m baer beurelt De; 

fpeongen / en een ©oüanöfeu iDlteboot met peeröetien 
bagagie gcïaöen / genomen bebben. 

3?e «Engct? Ê>an Caliö afgejeplt 3tjnöe/ bobben ö’€ngdfc notb 
fe bedaren cetfö boet op ’t lanö gefet / öotb meeff J^eöerlanöcrö / 
«ailjj/ cn ÏLbben in öe baben ban .faro alles bernielt/ en 
cn bei? mcöe genomen al toat fp bonöcn/ enberlpanöcnöe 
rrefificn ffaö. 

Sm?nn fi?HU flnamctl bp Cabo fint Vincent, Cït alrcöc 
huns toe. ttoec grote fatiten begaen baööcn/ te toeten: eerff 
i?abten bn öat fp niet öe ^pacnfc febepen befptongenbaööcn/ 
h^me/irc oor fp.beeinanö toeröen. :€cn ttoeeöen / Dat fpöe ffaö 
öc Se en ^liö .jBalto berlaten baööcn / öie men toel baö bon; 
toebriom iten bcbouöett: beifoclit öen C‘tobe ban €ffer 
bomi/tcbanaen öcn €ngelfcn 2Iömiracl/ enö’anöerc/ öatfeöc 
mJL öeröe niet totlöen begaen / nrncr baren metöc ptmcL 

paelff e febepen na öe ©laemfe €planöen/ ont öc <£>oft 
cn 3©eff ^nöifclic bloten tc ontmoeten / jünöe mt öcn 
tijö ban baer aenbomte/ cn öat bet öaer fclterffc toao/ 
om baer te toacbteiv om öat geen aöbijfctt nocl) toaer; 
febontotngenupt^pangien/ boeöer aio tot öaer ge; 
fonöentoarcn: en öat men baer alöacr niet bertoaclL 
tcnfouöc/ etc. flKaer ött toeröe ooft met goeö gebon? 
öen/ mttö öetoinö contrarie toao: iLïaer ban öaer 
botöcr bomcnöc bp HEtfbona/ fo ptoponeeröe €fTcr 
tocöerom/ öat men met een öeclbanöebeffe febepen 
na ö’Cplanöen baren fonöe / ncnbtcöenöe bet lanö- 
brtjgö-bolb/ niet fnïhc febepen (aïëgetoebbanbic; 
tualie of lebben baööcn/ met öe ffeben na bunö toe te 
fluim IBaer öcn ‘Itömtrael en ^tr JDaitber ifato; 
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lepel) / tocöerfptaben öattponöelyh enfeljbftelöb / en 
aio men botöcr ging onöerfoeben toat febepen bc; 
quaem en goettoülig fouöert bebonöen tootöen / fo be* 
bonö men maer een fclpp / öaer öe <6aacf ban OEffer 
op toao/ en bet fdpp öaer D020 «"bomao ^outoert 
in boer / öat fiübö touöen aennemen / met ©eerst 
fcfjtp / mitfgaöeri öe Jicöerlanöcrö öie baer gebele (Fo]- ^ 
bloot öaer toeaenöoöcn/ ijet toelbe öcn <0eabeban 
€fTer noe!) aengenomen fouöe lebben / fo öen ffömi; 
rael öefe ttoee bootf) febepen baööcn totilenconfentc; 
ren / met aeljt of ticn€ngelfc bepbupter febepen öaer 
bp/ maer ïjp toilöc öe ïxoningumefebepen fo lirljtc; 
üjb niet abonturen / feggenöe öat bet geen febepen 
toaren / om ’O toüuers tn Eeeupt te blpben : €ffcr 
beeft aüc öefe optraenbpgefebtifteöoenffeilcnenon; 
öertebenen / om bem öaer meöc in €ngclanö bomen; 
öc/ tcercitferen. a©ant fo fp na öe€planöcngeba; 
ren/ of ten mntffen toat bertoeft baööcn/ fofouöen 
fp öe boffcbjbe ^Inöife bloot öie men fcpöe met feben 
wiüiocncn ötteaten bcrtoacbt tc tootöen/ontmoet beb; 
ben / toant fp öaer na in 12.0(14. Dagen onbcfcbaöigt 
inquamen. 

3CÏÖU0 5i>n öefe amffagen te niet gegacn / Ö002 Dien 
öat öc ttoee pnncipalebooföengeUjbemacbt bobben; 
öc/ niet toel bonöcn aceoiöercn/ Jttocibbeclberbm; 
öeringen in öen öiettf! en aenfïagen beroojfaelttctt <©e ©e et» 
^5?abcban €fTer/ baööc noebfcer geeme in eentge onfc fetje? 
^paenfe babenen aengebaren / öan 6002 öc ontoiüig; E”" 
bciö ban ö’anöere bonöe bp niet uptrccljten. 3BantuPt^paji. 
öcn 3£ömirael en ö’anöere (jaeften baer toeöcrom na s«en 
€ngclat)ö toe / en namen baren loop flrabst öet;r!,upïf' 
toaerto/ bedatcnöe öen eöeabe / öetoelbe een gebeel 
etmael met fijn febip en öe ttoec genomen ^paenfe 
fcbepenofgalïecnen aebter bleben/ ö’toelb öen 3lö- 
mirael ban öe ^olfanöfc febepen mcrhcnöe/ en toat 
ineonbenienten öaer upt baööcn mogen ontflaen/ 
3cplöc met fijn bloot na Den <0?abe ban €ffer toe / en 
bleef bp bem tot ©iepmout toe/ en öen lömirael toao 
naulpbO maer eenen Dag boot bemalöaeraengebo; 
me».<©nöer bet ^eöerlanöfe bolb toeröe feer geblaegt 
oberö5€ngclfe/ öie in öe pooiten ban CaöiO De toacbt 
bebbenöe / bcnlupöen meeff alle baren bupt toeöer af; 
genomen bebben / en ober fulbö fecr bcrongelijbn 
Ipetod fommtge noebeemgengocöenbnptöacrban 
lusèljtcn : cül^acrals?fpit)^olianö quarnen./ fofïoe; 
gen öie ban öe tHömttalitept allest: öat'in öe febepen 
toastterfïonö aen / om 5t felbébolgenöe baren ojötna; 
rio laff te Doen berbopen / en öe penningen als na ge; 
bjoonte te öiffriüueren» ©de bcgonöen 00b te merben 
öat een goeö Deel ban öe febaöcit in ^pangien geöaen/ 
In öe üeöeilanöen t’bups fouöcn bomen / om öe traf; 
fi)be öiefe op Spanglen hm bare jpaaturS öcöcn / en 
öat öie öaer berooft toaren/ befonöer bebben Dcg^c; 
öciianöfc booplupöcn ban SEmfleröam / l^acrlem en 
.liBiÖödburg feer grote fcljaöe bp Dit plonöerenban 
Caöiö / ei) bet berbjanöen Der febepen met boopman; 
febappen gdcöen / en men fcpöe öat bet Sijtoact/ 
gapetten / en anöere |>eöei1anöfe toaren tot Caöio 
bebonöen/ ober öc monoo. gulöen aentoaeröijebe; 
öwgenöe toliren : finöcrc lieten baer öunhen öat öc 
ïtomnghine bp Dit mtööel gefoebt baööe öefüeöcr; 
lanöeroin^pangienfOGöieuo tcinaben/ öatfe ban 
bet trafiqneren aföacr / fo tod alöö’^ngdfcnfonöen 
moeten opbouöcn / cn öat ’t opbouöenban öietraffb; 
bc tod bed armocöc bier in ’t Danö moebte maben. 
Upt anöeren bcrflonö men partieulicrlijb / öat öe 
€ngdfe foïöaten / 00b ccmgc Jüeöerlauöfe / baer tot 
Caöiö al toat ronto en ledijb baööcn aengeff elf / met 
bjoutoen cn jonge öacbtcren te fcgofftcren/ en Dien 
leiijft te banöden en tc tractoren / cemge matronen ' 
fcbanöclijbcn ban baer bleöcren berobenöc / cn Dn 
naefï naebt laten lopen / ’t todb een routoc fabc iö7 
boetocl öc ^pangtacröen in anöere SanDen niet min 
Doen. 3öe l^eerê ban 3©armont Itömirael ban öe 
l^oUanöfcfdjepen/ mcöe in Cngclanö aengebomen 
3ijnöc / met öe ^eöerlanöfe febenen / en ban nteninge 
toefenöe/ om öe ïlibrcre ban IfonmeS op tc baren/ 
ontfmb eenen D?tef ban öc ïioninmime ban öcn 14* 
^üugiiftt / öaer upt bp f«cb bet bcöunben öatfe fijn 
bomfle alöaec niet feer foefjte / refolbeetöe öaerorn na 
©ollanö tc beren / geltjb lm öcöe ' meöe-D?engenöe 
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bc Cngelfe/ bctoclbe be itoninginnc upt befe Eanben/ 
boo2 ben Colonel 3francops Beer ontboden Dabbe/ 
tot dit crplc-it. «Den b?ief ban dc itoningimte oen den 
Heere ban ïüarmont toas lupbcnbc alöns: 

=35 

Bjj'fftian Yn Heere Duvenvoorde, het rapport, ’t welk 
fineban ^onsgedaen hebben, de Generaels van onfe vlote, 
;uflt’lmio gelukkiglijk weder gekeert van de kufte van Spangien, 
en Den van de devoiren der gene dewelke helpers ge wee ft zijn, 
ifa-e^o* van een fo vermaerde vidorie, geeft daer van fo een 
sutrenl* groot deelaen tl6 dapperheid, kloekheid en veerdig- 
jojde / heid van u en andere onfe vrienden uyt de Nederlanden 
'me ban onder u ftaende, betoont door den gehelen cours van 
p^qjj^defenaenflag, dat vervult hebbende ons gemoed, met 
itaei be* een fonderlinge blyfchap en genoegen, en met een be- 
ïcaci geerte van u eenig gevoelen van dien mede te deylen, 
ote ban rechtevoort fieh anders geen middel prefenterende, dan 
: Zeereu «dien vap bneven (eenigfins verduyfterende het beeld 
itaien van de concéptien van onfen geeft) wy ons daer mede 
lencracl / hebben willen behelpen , verwachtende eenig ander 
t"a)Ti= van groter effeft. Ons dan willende ontlaften door de¬ 

unt ban 
ugglanö. 

:ntiebati fen, vinden wy ons confuys, niet wetende waer van 
beginnen, de grote van yeder deu overtreffende de 
merite van het andere. Want de wakkerheid en veer- 
digheid, waer mede mijn Heeren de Staten in de adfcie 
getreden zijn , had ons doen bekennen, dat de goed- 
gunftigheid die wy altijd de Vereenigde Provintien 
toegedragen hebben, en het getuygeniftê ’t welk wy 
daer van met weldaden gegeven hebben , niet qualijk 
befteed was ge weeft. De dapperheid , gefchiktheid, 
en goede geregeltheid, die gy luyden gehouden hebt 
indefenaenftag, doen ons bewijs, dat gy luyden, en 
de gehele natie weerdig zijn, de gunfte en befchuttin- 
ge der Princen tegens de gene die u willen tyrannife- 
ren. Maer de terbaerheid en vromigheid van u Heer ^sid- 

miraei, betoont tegens onjen Neve den Gr ave van Ejjex 
in fijn -wederkeren , doe hy ftch door ongel uk vond afge- 

fcheyden van de vlote, en duf? in der nacht verjlek.cn van 

allen byjlant, hem vergejiljehappende, engeleyde doende 

tot de haven van Pleymout toe , recommandeert aen 
d’eene zijde uwe voorfichtigheid, voor komende door 
uwe geduldigheid en rnoeyte alle ongeval, ’t welk door 
fuik een accident vallende op een van de hoofden der 
armade, de vi&orie verdonkert foude hebben ; en aen 
de andere, de vurigheid en yver van de affectie 3 die 
gy onstoedraegt, vermeerderende dooreen dobbelen 
bant d’obligatie die wy u daer voor fchuldig zijn , de- 

genoegen Dabbe/ befdbetebetoaten/ einn 'Hltcïjtbtó 
te boen leggen / en be ^eete ban 3©armont 3ibmi# 
rad/ tot contcntcmcnttegebcnecn coupe autcntnbe 
banbefdbe. 

Site ie befc bopagie afgelopen / tot groot berlics 
ban ben ïiomnb ban Spangien/ toelD bedtes noep 
bed groter foubegctoectUpn/ fo be fautc niet bjare 
gebeurt/ batfecerfïbefïabinnamcn/ al eer fpljaer 
meefler gemaebt Dabben ban befcDepcn/ baerboo? 
niet alleen fo bde fdjepen met fo rtjhe goeberen gda# 
benberbtanbtoerben/ maer ontquamen ooft bega# 
Iepen/ ble Daer baer na ooD in t bertcchhcnaltoos 
conbopeccben/ en in alle Ijabcnen abbcrtemtcöeben 
ban pare Domff e / bodjljeeftbttben ïtomnb ooit bit 
uabenlten gemadtt / bat men fo tod in fyn 2.anb Don# 
be ballen / als Ijp in anbere Heeren Eanbe ïtonbe bak 
len/ b’toellt Dp te boren ficD met Dabbe laten boojff aen/ 
en in 80. jarctt te boren/ nocD bp’tlebenbanbefen 
ïsoninlt nopttoas gefebiet. 

<Den 9. ^eptemtoiö guamen in CefiTd tod 400. 400. fifjer 
fcljepenmcthoren aen/ toacr boot Det noren al-omf1 rn£t 
feer af-floeg / maer obernuts Det Doren in ^pan# £'2, 
gien en ^taliën feer bïertoas/ Dotljten be Dooplun# gdiormn. 
ben in Der poe# Det Deren op/ enaleerbcnegotiatie 
berbobentoerbe/ toerbe Det toeberom feer toeg ge# 
fonbenuptDetEanb/ fulDs bat ben afflag niet lange 
buurbe. Hoetod be Staten ban Hollanb ben i7./§ep# 
tembés een ©laccaet lieten uptgaen/ baer bp een 
pegdnb berboben toerbe / geenberljanbe bookhoop te ©«boa 
boen ban eenige granen/ ban cpcnbaet opbemerDt»anboo^ 
5pnbe / ’t felbe ©laccaet in bato ben 17. ^epiembnb fi0OP' 
1596. 

Ontrent befen tijbe Drceg men Dier tijbingc bat be ©Cfi-am 
jprancopfen in ’t begin ban September in ^firtons ge? topten bai* 
ballen toaren/ onber ’t bdeib ban ben Hertog ban Un in?tC6 
ron / .MaerfcDalD ban ©janheijb / met een bed peer#l01f* 
be-bolD en boet-bolD/ en nam in Det Daficel ban ©mm 
bucourt/ en bebtoanD/ beroof be / en toanbfcDattc 
eenige HeetlyDDebencn<©otpen/ Dier tegen Deefcbc 
jBarqius ban 3©atrambon / <0oubccneuc ban M; 
topö / al bp ben anberen geruDt ban rupteren en boet - 
hnedjten bie DP Donbc bcDomen / en bp Deni Debbctk 
be be benben ban©2bannantienbanben Hertog ban 
?lcrfdjot/ banoöoifu/ ban ben <0:aef bancaire/ 
Bucquop / 2&aillieul en eenige anbere: €n iS ben 
boo2f? iBarefcDal tegen getogen / om pem te gaen of 
te befö2ijben / be iBacrfcDalD baer ban gctoaerfcDout 

welke fo groot is in ons herte, dat wy ons daer van j toefenbè/ peeft l)em tujTdjcn tocgeu een lage gdept / 
eenigfins hebben moeten ontlaften doordefen weg van 
ichrijvens, ’t welk wy u bidden te communiceren het 
gehele gelellchap van onfe vrienden, onder u comman- 
dement, hun daer benevens vertonen , dat fy ftch ver- 
fekert fullen houden, dat gelijk als wy voor henen goe¬ 
de getuygeniften gegeven hebben, vgnonfegoetwil- 
ligheid tot baer Vaderland, alfo ook voortaen (ge- 
prikkelt door defe devoiren en merken van hun luy¬ 
den) bereyt zijnonfegoedheidenaffecftieuytteftrek- 
ken in alle voegen, dewelke betamen eene Princeffe, 
vergeldende de deugden en dankbaerheid van een na¬ 
tie, fo weerdig als de hare. En ondertuffehen fullen 
wy bly ven. Lager ftond gefchreven, uwe wel geafte- 
dioneerde, EUzabeih C. ter zijden aen ftont gefchre- 
ven den 14. Augufti 159(3. Het opfchrift was, aen 
mijn Heer van Duvenvoorde, Admirael vandeHol- 
lanclfe vloot. 

^Dert berben ^eptcmb?is' bebc be Heere ban LBav 
mout Hbmitad / rapport in be ©ergaberinge ban 

iontö°£t beHecrcttStaten<©enerael/ banbegeljelebopagie/ 
genoeg confomt ’t gene ïtegcmo:tiö te boren aen be 
Heeren Staten <6encrael afnefonben / Dabbe gerap - 
posteert/ en in be DlacDtcnöberbe€ngelfe/ bteljet 
„Dcöcdanbfc bo'D fo guali jlt getracteert / en belet Dab# 
ben Det berbrpgen ban goeöcn lutpt: Hpfammuiii# 
ceerbe 00D be Heeren Staten <t3eneraeï/ benboo:f5 
bn'cf bic be Jjoningirme aen Ijnn gcfcD^eben en ge# 
fonben Dabbe. sDe Heeren Staten bonben goet/ alfo 
befen Imcf booi een goet beel raeDtcbeEanbeit/ en 
ganfcDelpD btenbe/ cm in tijben en toijlentcDetoij# 
fen/ bat be boomoembe Hontnginnc banbe©eber# 
lanbfe fcDepea/ goebe bientlen getroDDen / en goet 

V- Deel. 

?e {Jccrt: 
an IlBacï 

on aen 
: $eerm 
staren 
kiierael 
an be ge* 
'letopfl* 
ic. 

baer in ftDarramüon gcballen iö/ baeropöe^ran 
I confen boo’ts fo fisncufelijD gcballen ygn / batter niet 
' alleen omtrent 400. boob gebleben / maer be refle ber# 
Iftrcpt/ en in be biucDt gefagen 3pn / enisbeiuHar# 
gttis felf gehangen getoojben / Conté ^iacomo bc 
25elltofa bleef onber anbere boob / fo eenige fclpubcn. 
ggtf gcfclLcben ben büfbai ^cptemlnig / 25iron 
toerb fijn peerb onber Dem boob gefcïjotcn / fonber 
eenig anberletfel/ en ban een anbcrboo2ficn. 3©ar# 
rambon is’ geramfoent/ (fo men baer na bebonben 
DceftnpteengefcD2!fre/ bp Det bobc Itrljaern ban ben 
<ö2a'uc ban ©arar fijnen Deoeber in be gag ban Cum# 
Dom gebleben / baer ban top in’t nabolgenbe boeD 
fullen fpeeDen/) boo2 7,5000. Dronen in fpecie. (Biron 
nu befe bictone geljab ijebbenbc/ Deeft boo2ts ber# 
fcDepben dorpen afgelopen/ en is booets b002ftnt 
pol gcDomen/ aitoaer Dp bier ftuDDen gefcDutö plan# 
tebe/ Det garmfocnbenteonftcrhboelcnbe/ 3ijnbes 
nacljtogcblucDt/ enDebbenbeplactfcbcrlaten/ baer 
boen be intooonbers bes anberen bnegs bc plactfe Deb# 
ben obergeïebert: ^>e boeren blucDtcn al-om/ eenige 
bloben in DerDen en op be torens'/ baer Dp gefdjut 
boo2 beacljt/ en btoonDfc totobergebinge/ ramfoe# 
nerenbe befeibe. Oen Carbinaeï berftacnbe bat3Bar# 
rambon gebannen toas / fonb tetftont bertoacrts ben 
Hertog ban 3ierfcDot met beelbolDs/ ombe^ran# 
topfen tegen te ftacn/ en bebupt te ontjagen: Btron 
bebe grote fcDabc in 5CrtopS/ Dep beel Oo*pcn af/ 
bonbtocpnigtoebecjlamö/ toant be boeren blucDten 
at in bc ffeben. Oe C)2abe ban ^erfcDotquamben 
i o. -§cptemb2iö in ^trecDt/ en bergabetbe albaer Det 
Drijgs -bolD batboo2Hnlft gelegen Ijaböe/ maer ben 
,0jaerfcDalD Btron met toillenbc ben bupt berüefen / 
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IS tia ©2anbtijb getoebett / en pafiTeerDe De siibiete/ 
Dacï Dp Dem Dan Den Dunt ontlatte / en is Daec na met 
meet bolbs toeDerom in 2Hitb0pS gebomen / en Dielen 
eemge fcljermutfdmgcn tufiftDen bepDen. 25tron liep 
noclj beeftbepben <©02pen af/ D’een plonbccenbe / en 
ö’anbee beandenbe / en is Daec na toeDerom met Den 
bupt hertogen. 

23innett 23etgen op sSoom lag onder anöere ingar* 
niiocn ccn «Sngels ©apitepn / genoemt ©apitepn 
Smit / Defe DaDDe toptefponDentie met Den CacDinael 
‘MiertuS/ en DaDDe met eemge Dan Den bpanD / Dcj 
bidbe Dunten Bergen Ijepmelijb gebomen toaren/ 
f&aebgeDouDcn/ en toas toeDerom in DeftaDgebo^ 
men : <©en ©ouberneueban menittge 3ijnbeomtec 
31acl)£ te rijden/ DeDe ©apitepn Smitbeagenof Dp 
ineDe toilde / ïjn fepDe ja / en maeltte Ijem gereet: <0m 
Dertuffcljen quam De tydinge in De tiaD / Dat De bpanD 
fjem Daer hupten fjiclD / toaerom De ©oubeeneur een 
Deel iiinteten DeDe toapenen en op fitten/ om meDete 
rijben/ Smit Dit ftenbe / b?aegbe toaer toe men fo beel 
bolbs mebc nam/ en fo Den ©oubeeneue fepDe ber^ 
ftaenteljeDDcn/ Datter een Deel bolbs ban Den bpanD 
gefientoas/ fo fcnDc Smit Dat ijp Dien morgen Oup= 
ten toas getoeeft / en geen bpanD hernomen te hebben/ 
en aldus t’famenboo2t njDenöe/ is tjen gemoeD een 
btoutoe/ feggenbe Dat De bpanD yen Daec ontcent ïjidt/ 
en Dat eenec upt De <taD beoeg Daec Dn bias getoeeft / 
en met Ijaec gefpeoben DaDDe / en hoeder gebeert toas/ 
en op fienbefag ©apitepn Sntit/ en fepDe tegen Den 
©oubeeneur / Dat Daec DocDte Dat Dat Den man toao/ 
Die Dnpten toas getoeeft / en Dat D? Doe een coDe fïupec 
DaDDe geljaD / Swit Dit DocenDe / toog een coDe fïupec 
npt Den moutoe / bjagenDe óf Dat De flupettoaS* ©>e 
btoutoe anttonojbe ja t $jp fepDe tot Den ©ouber= 
neue/ geen bpanögefien te Dabben: 3^en ©ouber^ 
ncuC ontfet 3ünDc Dooe Dit feggen / fonDeclinge Detoij; 
ïc De beoutoe fepDe Dat Dp ban ’t peect toas getoeeft / 
en tot Den bpanD in De ï$egge gebcopen / en bofle noch' 
tans cbcnbael niet geloben Dat fulbs bjaecacljtiö toa 
ce / om Dat Dp een ganfeïj goet berttoutocn ban Smit 
DaDDe / en Daecorn boojtó cijbenDe / en eenig toilD om 
te jagen óp DoenDe/ Dabben begonnen Dérhöacrtste 

capste^w rijden: <©e ©apitemt Smit toetende fijnepgenge; 
SS'‘mfn/mocD/ enbaecuptbtefenDe/ bat fijn boomemenna; 
saet by ben öcc ónDecfocDt fouDe ntogen toojDen / beeft bem op De 
spant) gjacljt beclocm / en iö na Den bpanD gcccDcn / en op 
e0£C- 't Iftupo te JIDouDe gebonten / en ió Daec na gebolgt 

ban fijn Dupób?ouU)e / en iö bojtó Daec na tot 25?ufTel 
geften. 

©cttoj tDeii dfDeit ^eptertilmö Dcfeó 9!aecó ftecff tot 
iS '©dft Den fecc geleecDcn l^eece TDocto^oljan^Ba: 
saaeb ban fïusS/ gdoefcn ïïacD ban Den Dooelucijtigen Bodt ai 
beii^iin» üjecce/ 3©t(Deltn in fijn leben $nnce ban €>cangien / 

‘Jö’abe ban fèafifau / ctc. ^taDljouDcc ban üjollanö / 
fjetft, Selanö / ertfêdefïanb : Debjelbe in alle gebJicbtige 

%mM/ cn fijne €.ccellentie pactimlierefaben qua^ 
ïijbc.i pet ter Danb nam/ bupten Dcö boo2f5 25afp caeö/ 
en ten tpDe ban Den ©eitoge ban 3t'ba cegeringe / en 
Dcö ï^nnren ban Ohngien ballinbfcbapuptDe ^ 
Declanöen / DaDDe Dp De autoriteit / om alle Capitep^ 
nen fo te bsatec aïó te lanDe Commiffie en g[nfïcuctie 
tegeben/ om Den Itectogban BlbaafbtcubteDoen/ 
fleDencnflccbtenintencmen/ IcggenDc tot Dien enm 
De Dan binnen €mbDen / Dan in Den JLanDe ban Clccf 
en elDecó beDebtdijb / en beeft Dien bolgcnDe fijne 
ïjoog-gemdöc €ccellentte Dc Cemmtffiert op Den 23. 
.^eptembee 1 ^71. bp fijn €rcellcntie (ntitó D’abfentie 
ban Dc Deere ban laimlneó fijnen gtbmicael) bp 
bific aen ^onbbecc Blancdot ban BieDeiicoDe / en 
SSbdacn iBcnninb aló <0bccfïcn / cn Capitepnen <0e# 
necaclobecDcfcD:penbanoo2loge/ Icggcnbè obec Dc 
€>ofïec en geiler <Gcmó / gegeben/ fpeaalijben ge; 
limitecctcngecdïcingeect/ met De nabolgcnDeclau^ 
fuïen. HBel becftaenDe Dat bn> gerattficeect en gcap' 

“P2obeectUcbbeiV catificeccncnapp20becenbiDefen/ 
‘ ‘ alle De Commigïcn Die meefïec ^oljan 23afiuö in om 
“feuname/ en uptbcacïjtebanonfenCommiffienges 
ngebenbeeft/ teillcnDe DCfdbe banalfulbebjeccöente 
“ 3ijn / alö of Die bnonó gegeben en getebent baaccn / be^ 
«DouDenó Dat De gene alfulbe Commtflïe DebbenDe/ 
^f®ulbigengeDoubcn3bnfullen/ Den malle.ótecegu- 

lecennaluptDecfdbec// ennotlj// tobodbenePm,, 
De top 00b tod fdjerpebjb Dcbden. ^nDien onDcc“De?„ 
fdbe bloot toaren / of namadó guarnen / egene be# „ 
fïdlinge DebbenDe ban onó / Den %ece ban Eumbteö/,, 
of ban onfen Commifració25afto/ DatfnDenfdben,, 
onDer Den blote niet iijDen/ maec tegen Den p2oeeDe?« 
cèn / als Dat bdjocen fal / en als regen cpenbace ^ee-, * 
cobeiö/ etc. €n töaó Defe Comnnffie onDectdtent,? 
GuilheimdeNaïïau, en bc3egdtnietDen3egdbaiDc „ 
boo2f3 Dooiiucljitgen ©ö2fl en Deere 3BilDelm ©2ince „ 
ban €>cangien/ ctc. €n DaDDe De boo2f3 D«ce ©afiuó „ 
becfcljepDen Commifiïen gegeben/ tot becfcbepDcn 
aenflagen op peefonen Die IjpacDte Daec toe beguacm 
te 5ijn / gelijb ib becfcbepDcn fiilbè Ccmmifitdi en 
SifïcucticngefienDebbc/ baec ban ib 00b irrtber; 
Dad ban De boeben bp tijDe ban De cegeringe Des Dec^ 
togban'Hllba/ befcDeeben/ Dier ert Daec merttiè ban 
gemaebtDcbbe/ gelijb ib 00b b2iebennefcD2eben bp 
De IjanD ban Den Deere jSicolaeó ©2upninb/ Doe tec 
tijD Secretaris / cn namads 00b KacD ban fijn boo?* 
noernDe €ccdlemte/ en bp fijn Crcdlentie onDecte- 
bent / gefienDebbe: <i^aec in fijnboög-gemdtc<£r= 
cdlentie/ Den boo?f5 Deere ©afrujs ban fungoeDeDe^ 
boicenfeec Dectelijb beDanbte/ fclj2ijbenöe te becDo= 
pen Dat <©oD Almachtig nocD De genaDe geben fouDe / 
om alle ’t fdbe tegens Dem te mogen met alle Dante 
baecDeiD bebennen/ toaec toe Dp met alle gdegent * 
DeiD becepo fouDe jyn/ etc. 

JAER-DICHT, 

Op het overlijden van Do flor 

JOHAN BASIUS. 

Iohan baflVs raed Van VVILLeM prins Van 
rangen 

Was een gefWoren Vlland van de tlrannl Van 
fpangen, 

DoCtor In de befChreVen reChten - en feer ge- 
Leert, 

Is geftorVen, en V Viert tot DeLf begraVen j gé- 
aCht, ge-eert. 

<£>e Deccen Staten <©enecadgerefolbeectb3efcrt^©8<èta(>'» 
De eene ftatelybe legatie tefenDen na <©enemarben / ten <&ent* 

aen Den jongen üonmli COdltiaaus Den biecDen / om 
Den fdben te begroeten/ cn gelub te hjenfdjcn op fijne naSt* 
bromnge / en alDaec te DanDden ban De bernieubjingc matÉu. 
en confirmatie ban De ouDealliailtien/ boïgenDeDet 
aft diept in Denjare 1594. genomen/ Debben gecefu# 
meert en gearrejïeert De boo?gaenDe infrructie/ Die 
Defdbe gefanten m Den jare 1594.meDe gegeben bias/ 
upt bracDte ban Debidbe fp-lripDen als Doen De P20^ 
pofitieinDet^i.bodt/fol. 39. becDadt/ aenDe^o^ 
ninblijbe .ïiBajefïept geöaen üdibcn geDaD,- So 5ijtt 
tot Defdbe legatie gecommitteert en genomineert De 
Dieren 3BUïem ban ^pbdt / Dcft'1-ban DccraertS- 
bergen/ ^©octoe SicolaeS SiHa / ^enfionaris Den 
fraD ban ?8ntfïerDam / De $*ece USapltopb / en 
<©octo2 jfrancops lEaelffcn upt DollanD/ meeftec 
SoDan ban Der ïBecben / iDenftonans ban ilStDDd^ 
burgupt EdaiiD/ en De Dce’re ban Sboartfenburg 
upt ©?icfïanD / Daec 00b bp geboegt iS ^octo? <Dirfe 
3©ijer / Hgcnt ban De Dceren Staten «©cuerad. 
feeflc Der broninge gefcbieDcn Den acljtfïcn Sepam^ 
bits nieubien flijl / tot CoppenDagen / met groter 
magnificentie/ ten bpbiefenbanbdc3£mbaffaöeurs 
banbcrfcDepDen lionmgcn/ ©02flen/ en föepublm 
ben / fo Dat cenige fcD2ijben Dat Dc boften ban Defe bem 
ninge / fo aen triumpfjen / banguetten cn gefcDenbm / 
tod geboft D^eft 1500000. gulDen / cn Dat De lioninb 
tod 600. gouDe betenen becfcljonben DaDDe. <0nfe 
SümbaffaDeurs 5tjn op De feefte Der broninge niet Daec 
getoeeft/ alfo De Zeereu Staten niet goet bonDen/ 
Datfe op De feefte DeC broninge alDacr fouDen toefen / 
D002 Dien men feberlijb toifi Dat De bpanD alDaerfpn 
gefanten fouDe Debben / Die mogelijb fouDen pen te 
befoeben/ Dat menfe niet boo2 gefanten ban een Sïc^ 
publijb fouDen ontfangen/ mser fiiftinercn Datfe als 
rebellen DeS üoniugs ban Spangien fouDen beDorén 

geacDt 

Het drie en dertigfte Bóek 



i $p6. Van ’tVervolg der 
geacïjt tc toefen / om todber / cn anDcre oo?faben 
men mccnDc Datfe niet mecrDcr ccrcn / en fonDer Dif* 
jpnte / Den fèonittft Daer na fouDe congrntuleren: toant 
men haö cesnge aDbertentte/Dat DcUoninb bankpan 
gien centgc jaren boo? Dcfen/berfoctjt ïjaD cm De ^ont 
boo? onO te (binten / en Dat De ^.ontnït geboben IjaDDc 
300000. Dueaten jaetlijbs te gepen boo2 bet omberen 
ban Den tol/ ’t todb De ïjonmli ban ©enemarben 
afgeftagen baDDe/ fulfiss Dat onfe gefanten eerft Den 
15. ^eptembtté na aMiljunfcn boeten/ omalDaec 
t’fdjec; tc gaai / en nutö fp goeDctt toinD bregen / 3ijn 

pier na boojtöna ©enemarben gebaren / met 
lalt/ om bare bneben ban trebentte met alle eerbie* 
Dinge aen Den i&omnfe te leberen / en auDicntictebcr* 
foeben / en Daet na herbalen alfo De goebettierenbetb 
ban i)em en fijne boogaren / tegen De ingefetenen De* 
fer ^cDerlanDcn / in De banDbabinge ban bare boop* 
banbei op fijn lanD/ cn De ©ofterfcfteDen/ en in De 

' tonferbatie ban bare ouöc tod-ljectoacljtc Dep cn ge# 
recljtigljeDcn / en goebe nabuutfebap / fcnDcrlinge 
groot gctoceft io/ Dat De Staten Daerom mctljab* 
Dm bonnen laten fijne grootbetb/ en fijner onDerba* 
«en gclub ter betten te nemen aio baet cpgen / om Dat 
<0oD bom ooit begaeft babDe (boben anberc gaben) 
met De benmffe ban fijn ï|. Cbangdte / en Clmftdijb 
gemoct / en genegcntbcib tot Den genen Die lijf en goet 
opfetten/ tot conferbatie ban De toarc iïdtgte / cn 
toat alle beonte betaemt: daerom 00b De Staten 
aen Defe gemene beeugt ban fijne broningcbaer 00b 
berblijDen/ en Defe gefanten aen bem fonDcn/ met 
pjefentatie ban allen DemoeDigen Dienjï en goebe na' 
buurfetjap / en toat fp meer bermotbten: ©atfe 
baer feer berbettgDen Dat ©oDHHmacljtigDdit ober 
fo belc Bomnbrijben gcftclt baDDe/ en Docnbroncn 
ijeeft: ©atfe bem Doen congratulercn / geïubbige/ 
booifpocbige / cn lanbDurtge regeringe toenfebten/ 
niet tbJijfelenDc of De cctc <0cDcö cn ifóerbc Cïftifti 
fouDe Dacr Dooi gebö?Dert en gefttebt tooiDen / en De 
gemene fabe tot confufte ban* De bpatiDen ban Dien / cn 
Dc glorie ban bent bebeftigt* €n alfo Dc gemenere* 
DerlanDen/ en 00b eentge peobintien cn fteben Der 
felbcnn’t particulier / boo: beneficie ban fijne boo2* 

(td. 58.) j-atcn f w 0nelanDcnban ©enemarb cn $oo?toegen / 
ban ober eenige IjonDert jaren geljaö en genoten IjaD* 
Den eentge bJpDomcn piibilegien/ na lupb Der btte* 
benentractaten/ baer ban toefenbe/ Die t’fcDert alle 
goebe nabuutfebap/ tot boebeemge banbccommer* 
cie / cn gentenen todftanb bebben boen onbcrljouben / 
fo füuDcn De gefanten biDDen / Dat fijn ïtomnblijbe 
iJjBajeftept belicbcn fouDe / Defelbe ^eibilegien/ rCtac* 
taten/ bepcngcrccbttqbeben/ fo ban De gicbcrlan* 
Denin’tgenerael/ aio ban De ^obtntien/ quartte* 
ren/ fteben cnlcben bet fclberin’t particulier/ teap* 
proberen / confirmeren / en tipt ^oninblijbe milt* 
ïjetö bermccrDeren / en Den ingefetenen Der jftcDer* 
lanben alöjb met genabe te bejegenen: ©acr tegen 
De Staten baer alfo tegen bent én fijne lanben/ met 
Dienft en b2imtfc?)ap fuüen Diagen / Dat bP Daer aen 
fal bebben aoeb contentcmcnt. ^ouDen meDe Der 
Staten Dienft Der Koningtnne rnoeber acnbicDcn / en 
berlilarcn/ Datfc niet IjaDDen bonnen na-laten op bet 
broncïticnt ban baren fone Cbftftiaen Den bierDen/ tot 
berljeuginge cn congratulatic ban fijn inauguratie 
baer gefanten te fenDen / en Defelbe belaft baDöen baer 
IjanDcntcbuffelt/ cn met eerbieDingc tccongratnle* 
ren/ Dat ©oD baer baDDe laten Driebenen affiftcrcn 
bet bronement ban baren foon/tot baer contentcmcnt/ 
toclb altijD btaffen en gclubbtg toefen moge. fonDcn 
meDe Der Staten gebieDeniffe aen De CUetir- cn Boe* 
ften/ fonDerlinge Dc oêuangdife / Die op'tbroniffe* 
ment fouDe mogen bcrfclnjncn (Daer aen baer beteben 
fonDcn toojDcn gegeben) ten beften baer mogelijb 
Doen/ toefenbe in cftcctc niet Dan generale poinctcn. 

©jeftmen ©c ^ecfen Staten ©crtcrael baDDcn een feer 
nkmS f1®*? ^oninblijbfebeepbenbonfte* 

S5SSJIi)l? ö0'n / groot ontrent 40. laften / met nicii 
ö2 ïanbEn ntctacl gefebut Dacr toe Doen gieten/ cn getoapent/ 
ben föo^ en feer fraep bercicrt / met bamcren cn beitrcbbcn / 

feer aerDig cn Dequacm om Deo feoningo perfoon in te 
lieit boeren / cn baDDcn gcerne Deo ïiomngo banier met 
tecen. nieutoe taptferpc/ Dacr toe cpgentlijb gemaebt / 
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Doen behangen: macr alfo Die fo baeft niet gereet bon* 
Den toetDen ganaclit / fo DeDen fp DieanDcrfin.Ober* 
eieren / en boebten 00b feö upttermaten fcljone appcl- 
gracumocrofmerric-pacrDcn/ banccnDcr grote cn 
bapre/ ommeenboetfc te jagen/ Diergclijbcmcnin 
geljeei BollanD met meer fouDe bebben bonnen bebo* 
men/ Dacrboo2fp op Den 14. ^eptcmbeio betaclDen 
18go. gulDen/ om Den ttoninb te bcrecrcn. ©efe 
j^eDcdanDfe gefanten in ©enemarben gebomen 3ijn* 
De/ toerDen alDaer feer feeftelijb en cerlijb ontljaelt 
met grof gefebut af te fcljieten / cn D’ccrfte ntacl aen 
Dcö itomngö tafel te fctten/cn Dacr na in Deo üonwgs 
falet aen een bpfonDcre tafel tctractercn/ en bp tien 
of ttoaelf €Dcl-UtoDen mctbeDebtcfdjotelenDcfpijfc 
te laten opD2agen / tot groten fpijtc ban ^oljan 25ap* 
tifta ®arisi / 2lmbaffaDeur ban Den CarDinael en 
€crt0-^ertog Mbertuö/ Dctoclbc Ijoctoel bp ongc* 
lijb boftcïijbcr peefemen alDaer geb2acljt baDDe / fo 
ban uptgclefenc fcljone ^paenfe pacrDcn/ban «^paett* 
fc rappieren / met cDcle oriëntale gefteenten befet / cn 
met becUiOlöero en Ijant-fdjoenen/ met berfcbcpDett 
boftdijbe rettben berept / Detodbe fo goeDcn gelact 
niet toao getoont / cn bertrob met misnoegen / onDcr 
’t Dcbfd Dat Den J^oninb en anDcre l^eeren / met De 
Hancen fpdcnDe cn tournercnDe/ fcljamperljjb Des? 
f)auö cn CarDinaien bleDercn baDDcn na geconter* 
fept: maer anDcre meeuDen Dat Den boo2fc02eben 
ImbapDeur ban Den CacDmadfo goet gdaet alDaeC 
niet toerDc getoont / obermitö De ïtoninb ban ^pan- 
gien/ afgeftagen jijnDc Dc ftuptinge ban De <§ont/ 
IjaDDe gefoebt cn gcp2actifecrt om met lift in tc nemen 
een ban bepbe De jfojten acn Dc gelegen / Daer 
ban Dc ïioranb toacracljtigc aDbeitentie en toaet* 
feboutoinge ontfangen bcbbenDe / Daer in fulbsi boo?* 
fien baDDe/ Dat Deo feoningo ban^pangienöboo?* 
nemen belet toao. ©e ïróninb ban ©enemarben 
toao bet febeepben foaengcnaem/ enbebacnDcljem 
fotoeï/ Dat bp ten eerften Daer in ging/ enDaermcDc 
een ftub toeego in Eec paffeeröe / en een nacbt in 
fbep. 

©e tóOmnb ban ©enemarben De bocifcljteben ge* fö0i) 
fanten ban De l^cercn Staten v0encrad op baer ber* nmii ban 
foeb auDicntic berlecnt IjebbcnDe / beeft na Deliberatie/ f enmat* 
gcappeobceit en gcconfirmecrt alle Dc alltantien cn 
contracten/ bepljeDcn/ recljtcn/ en peibilegien/ eittonfic» 
oobin’t ücfonDerDe p2ibilegien/ bepljeDen/ cn con- mcm&c 
tractenDieban^mftcrDam berlecnt/ en bp fijn ba*^"11:^ 
Der geappeobeert en gcconfirmecrt. jfDaer belangen tien èn p:t* 
De De bepbeDen en contracten ban Die ban €nb!jr<rfcn biieaien ' 
cn^djieDam/ obermito bp bebom Dat Die bn fijnjJ’f.^^f 
baDcrnopttoarcngeapp’Obeert/ berblacrDe bp/ al*gemaft! 
fo fonDer berDcr ber act boot Die tijD niet te bonnen ap* 
peoberen cn confirmeren : maer Dat Defelbe ftcDcn 
fulbP acn bem mochten Doen betfoeben / Dat bp Dan 
Dacr in Doen fouDe alle ’t gene De reDcn fonDcn bonnen 
Iijöen en toe-laten / cn ïjecftfe elbs befdjonben met een 
gouDenbeten/ en 3bnalfotoelbernücgtberrepft/ en 
met gocöe booefpoet Den 23. j^obembeië toeDerom in 
I^oüanD gebomen. 

‘Bj ’t ïefte ban Dc mnenb ban^artiotoarenfijnte r-uems. 
‘Jèrcdïcnae cn <6:aef Tfnücm ban /paffaii (Die Doe in [ujïv™ 0* 
Den lage toao) in Dc inergaDeringc ban De ^ccrca^S£l 
Staten <0enerad / feer bekommert om te maken cn m nat. 
tc oeöonneren De quote ban Die ban doeningen 
D’©mlanDcn/ Diefe boo?taen fouDe bebben te D2agen^“r"n4 
in alle confenten/fo ojhmanö alé ertrao’Dmariov Dacr ben / no. 
toe ban ftaD cn lanDen feber rompjomio op fijn €xtd osnbe e-rc 
lentie cn ©eaef iDiücm bootnoemt / gemaebt toaö / 5“ 
macr alfo Die ban De ©mIanDen ban bare fijDe bctbanVon’ 
compjonuo te feer baDDcn geclaufulecit cn gdimt* cnciicrt» 
tccrt/toilDen Dc Staten 45encrad niet bebben Dat Dacr Je "Sgifj 
op iipt-fP2abc geDaentoerDe/ maer fonDcn Hengcro' banïïp 
ten Idm na doeningen / om ’t commomio tc Doen faugeDeu# 
berauDercn/ en fimpelijb op De ftaD-bouöero Dirige*öeet;r- 
ren en ïncfl'eren / ’t todb bp De ©mlanDen Den bijf Den 
Bp2iitö gcDacn tocrDe/ cn Daer na aen De lecren ^ta* 
ten ©enerael ober gcfdnhu ©an alfo ©eacf3©illem 
ban kaffan Doen al toeDer na BdeflanD getogen 
toaoy tocrDe miDDderhjD De quote ban Dc ftaD cn ©m 
lanDen genomen tegen ttoce DcrDcn ban Die ban ©nef 
lanD / baer fp niet tod meDe tc bjcDen toaren / fuftt* 

nercnDe 
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neeeube ïjaa* fDöbmtïe u fccr Dlcpn baec toctctoc; 
feu / ftaetod tue Dan ©nefïanb Dtcc tegen ftelben / be 
goetDcib ban ijare Dab' / cn ban be gronö ban bare 
fLanfceri/ baer bp ©/icflanb (anbcgsS bol mepten cn 
toatcceu 5tjnbe) geenfinö tc gdpen te» / cn batfe boo? 
be fuotiülcö altoos fulfen quote betadt Dabben. ^n 
bc macnb ban |©ep toaö €>2ube 3©il!em ban kaffan 
bjeberom bccftljtcben tnbenï^age te bomen/ omöe 
upt-fp2abe tc boen ban öe boo?|ïïj?eben quote» HQacr 
alfa bie ban ©2tejïanb ecmgc ©jebeputeecbe gefonben 
ftaöbcn aen öe ^ccren Staten <0enerael / om öefelbe 
te bcctottttgen/ batfe ban menmge ‘maten Csebeu 
ben tc fortificeren/ baer tegenö bte ban 0bet-||ffcl / 
<02oenmgen / ©mlanbcn / cn <©?entije oppofceu 
ben/ ten toare men Denïunben contentcment öebe/ 
nopenöe öe befettingc ban Dien/ en tb Dp niet geheid 
men / maer nor!) een tope tot ‘©Doeningen geblebcn / 
beefenöc bat bic ban ©’teflanb / in fijn af toefen / op 
fjaet epgen autoritent met befabe foubc mogen bootc 
gaen/ ’t todb ban namaclb meetbet moepte caufe* 
ren moebte / fonöcriinge / bctoijlc bic ban <öbet- 
ffffd tod lieten berlupöen / bat fo men met befabe 
boo2tgnm fonöcr Dcnltebet contentcment / öut bc f02^ 
tificatie ban bic eene plactfe / tod bde grote tnconbc# 
nïenten foubc mogen betootfabenjEact aio ben ©au 
binad booe |ns!ft lag / bcüüen fijn ©teellende en 
<©2aef3©ilïem ban ^affau/ben 9. ?lugufti toe ©cup; 
ninaen in Edanö / öe upt-fpjabe ban öefe fabc gebacn 
tnbefetfojme» 

gprfp?a* A mUn Heeren de Staten Generael van de Ver- 
fte of Daen Xi eenigde Nederlanden ter eenre, en de Heeren Sta- 
Opfjm ten van de ftad en Omlanden van Groeningen ter ande- 
S'lief12 En re fijnen, het different, nopende de quota van de ftad 
ÏEKïfm en Omlanden voornoemt , en hoe vele defelve ter 
bün , ;af# rnaend , fo in ’t ordinaris als extraordinaris , tegens 
fa^ecrT ÖC d’andere Provintien , tot kollen van de gemene oorlo- 
flu.'Ocuaugefouden hebben te contribueren, geftelt en gefub- 
acq,<ot« mitteert hebben aen de kennifle en uytfprake van de 
jg£je boog en wel-geboorne Heeren, Heer Mauritz, ge- 
<£k»mian* boren Prince van Orangien, Grave van Naflau, Cat- 
öen. zenellebogen, &c. Marquisvan der Vere, &c. Gou¬ 

verneur en Capiteyn in Gelderland, Holland , Zeland, 
Uytrecht en Over-Yffel, en Heer Willem bodewijk, 
Grave van Naflau, Catzenellebogen, Stadhouder en 
Capiteyn Generael in Vrietland, ftad en Omlanden van 

- Groeningen. So is’t, dat defelve Heeren geleien en 
rijpelijk geëxamineert hebbende de Schrifturen, ten 
wederzijden overgelevert in kracht van fodanige fub- 
tniilie , verklaert en gekent hebben , verklaren , en 
kennen mits delen, fo dik en menigmael die vier Pro¬ 
vintien Holland , Zeland , Uytrecht en Vriefland, 
van tweemael hondert duyfent ponden van veertig gro¬ 
ten contribueren, dat altoos de Provintie van ftad en 
Omlanden voornoemt , daer tegens voor haer quote 
opbrengen , furneren en tellen fullen de fomme van 
fetlien duyfent vijf hondert gelijke ponden, fo in ordi¬ 
naris als extraordinaris omflagen, rekenende alle meer¬ 
dere of mindere fommennaadvenant, welke fomme 
de voornoemde Provintie van ftad en Omlanden van 
Groeningen vinden fullen uy t de generale middelen en 
contributien, daer toe fy door het tradaet van Groe¬ 
ningen verbonden zijn. Aldus gedaen en uytgefpro- 
ken, en in kenniffe van die by fijne Excellentie en Ge¬ 
nade ondertekent tot Cruningen den 9. Augufti, Anno 
1596. 

25eïangenbebcque|fte/ nopenbcbcfcutifteattcban 
öcüc fouóCoebcröen/ beftonb ijtcrin/ bat bic ban ©2tcfhinb 

dingen tijö gcbieben Dabben bat men ©oebccben fo 
tsen.1" beböö2Öe-te fortificeren / bat men 1000» man baer üt 

tc boet cn 500. paeeben in gaonfoenmoeftt leggen/ 
baer 0002 men adjte bat men gebed ©2teftanb cn 
b’©mlanbcn ban öe inaafien en roberijen ban ben 
bpanb foubc bonnen üebnjöen / ’t todb tot noeft toe 
meelt te njgge gebleben toaö/ fo om ’tgel)2clt ban 
mtbbdcn/ afö om bat bic ban Cfoec-jaffd bace toe 
niet toiïben beefiaen / om bat bic ban ©2ief!anb Daer 
garnifoen baer op alleen Dabben leggenbe. ^oljeh- 
Den bic ban ©2ieflanb op pare ©ergaberinge gccefoD 
beert/ met ben ecrjïcn bcf02tificatieboo2fcD?ebente 

ertigfte Boek y i 5 9 ö. 
beginnen/ en baer toe nebtagen een tonfentban 50000. 
gulben/ ’t todb bic ban tOber-ififtel en anöcre ©20^ 
bintien fufuect toab/ om bat bte ban ©2teflanbniet 
getooon toaren om fo grote confeuten / fonber Daer 
apparentboo2beelenp20fütteö2agcn/ en toerben in 
befelbe fufpme tc meer gefïijft / om bat bic ban ©:icf 
ïanbopDaerEanb/ b’toda fp fttifineren^Toeberbcn 
te toefen/ focDtente impteteren/ m ïjare pobmtie 
te bcrtoeöen en bergroten / gdijft bic ban Ober-|f ffel 
fufineetben bat fp bolDomclijD gemerDt Dabben tipt 
be acte ban bic baii ©tieftanö/ nopenbe be fabe bart 
gaffelt ban ©ttcftanb toilbmebcntodnïetbe 
öcfetDnge boo2t gaen / cn Dabben tot Dien epnbe cenige 
<©'ebepmeerbené acn be Staten (©cuerad gefonben/ 
om Daer te bertoimgen batfe Cocberöen tosiben for¬ 
tificeren ; ^efe ©ebeputeerben leberben ben 21» 
IBep in bc ©ergabcringcber^eercn^taten^cne^ 
rad ober bit nabolgenbc gefcDiifte / lupbenbe aibtié i 

EDele , Erentfefte, vermogende, wijfè, voorfie- (Fol.59.) 
nigcj en feer difcrete Heeren, Heeren Staten Ge- f’£[c^te 

neraelder Vereenigde Nederlandfe Provintien. Al- ^Fputectbe 
hoewel de Staten , mitfgaders de Gedeputeerde van tmn ©jief» 
den Landfchappe van Vriefland, met fodanigen erriftianöoöet* 
en yver tot de gemene fake defcr Landen, ën nun me- öe^eegai* 
de-bondgenoten , verhopen fich gedragen en betoont beringt Dec 
te hebben, dat hun bondgenoten geën öorfake van laveren 
eenig quaet vermoeden, veel min van eenig misver-, 
trouwen, zy gegeven, niet te min alfofy onlangs door noDenöeöe 
twee Heeren Gecommitteerde van den Heeren Raden bclminge 
van Staten Verftaen hebben , fwarigheid gemaekt te^31!^02* 
zijn, neffens de fortificatie van’t vlek van Coeverdëfii K n* 
by den Staten van Vriefland voorfz onlangs gerefbl- 
veert: So heeft den voornoemden Gedeputeerden goet 
gedocht ons aen uwe E. E. af te fenden. 

Om dan uwe M. te verklaren waerdoordeStatefi 
van den Landfchappe voorfchreven , beweegt, en 
mede gedrongen zijn geweeft, om fodanige refolutie 
te nemen, daer door fy felfs befonder voor de hand , 
of tegenwoordelijken ten hoogften belaftet fullen wor¬ 
den , achten en vermoeden fy uwe E. E. niet weyniger 
als hen felven bewuft en kennelijk te wefen, dat na het 
veroveren of innemen van Steenwijk en Coeverden 
voorfchreven, ja ook na de reduécie der ftad Groenin¬ 
gen, de Drenthe, meteenigeomlegger.de plaetfen en 
quartieren daer ontrent , onder contributie van den 
vyanden defer Provintien zy gebleven : En dat ten 
platten lande, als d’eene plaetfe is onder des vyands 
contributie , en volgens ten minften eenige gehoor- 
faemheid 3 qualijken is te verhoeden en te verhinderen, 
dat de plaetfe naeft daer aen fchietende, niet mede on¬ 
der contributie komen ; ’t Welk betrachtende de voor¬ 
noemde Staten, en dat door dit middel de platte Lap- 
den eerft op d’uytterfte quartieren, en naderhanddoor- 
gaens.door’t geheel Landfchap onder contributie, feer 
weynig jaren geleden zijn gebracht: Bedenkende daer 
beneffens , dat mijn Heeren Staten Generael hen de 
befettinge van ’t Fort van Coeverden voorfz hadden 
toevertrout, ’t welk by velen, ook by mijne Heeren 
felfs, in den jare 1 ^ 94. is geachtet principalijken door 
het fortificeren van ’t viek voorfz na menfehen verftan- 
de, verfekert te mogen worden , fo anderfins tebe- 
vrefenftonde, dat gelijk’t voorfchreven Fort gewon¬ 
nen ware, ’tfelvealfoweder, ’t welk God verhoede, 
verloren foude mogen worden. En daer by medeaen- 
gemerkt, dat mi jn Heeren Staten Generael, door de 
veelvoudige occurrentien der faken, en der vyanden 
tegenwoordige macht, fodanige fortificatiën nauwe¬ 
lijks ten minften als nu gefint fouden zijn voor te ne¬ 
men, hebbenbeflotenengerefolveert, te rugge ftel- 
lende alle kollen en lallen, by provifie hier toe te ver- 
fchieten. de fortificatie voorfz by der hand te nemen, 
en met Godes hulpe te voltrekken. 

Gemerkt dan mijn Heeren , fo fulks fijn voortgang 
niet bekomt, en allo datelijke voorlieninge na beho¬ 
ren , tot bevrydinge van d’uytterfte quartieren van het 
Landfchap voorfchreven niet gefchied, fy in delefte 
Vergaderinge, Staets-wijle binnen korten dagen ge¬ 
houden, tot hun leer grote bedroeffenifie, van nota-? 
ble en feer gequalificeerden perfonen, fauteurs van de 
gemene fake, en getrouwe onderfaten van den Land¬ 

fchappe 



1596. Van*tVervolg der 
fchappezijn vermaerit, dat binnen korten dage grote 
menigte van Dorpen aldaer onder des vyands contribu¬ 
tie fouden moeten vervallen : Daer na foude voorts 
met der tijt moeten volgen d’ander platte Lande/1 welk 
God verhoede, en mitsdien niet doenlijk foude zijn de 
contributien, tot noch toe ten profijte van d’Unie met 
feer groten y ver opgebracht, langer voor den ingel'e- 
tenen aldus aenbeyde fijden geparfet zijnde, te dragen 
oft’hoeden : Of ten minften de vyand met de midde¬ 
len die hy aldus fal bekomen, dien van Vriefland fal 
willen onderflaen fo veel te doen te geven, dat het hen, 
ook van mijn Heeren geaflifteertzijnde, befwaerlijk 
genoeg fal vallen om hen felfs met het krijgs-volk, 
’twelkuythunrepertitieword onderhouden, te mo¬ 
gen defenderen, fonder dat fy vermogen fullen in fui¬ 
ken gevalle volk of geld uyt te fchikken, tot behulp 
vanhunmede-bondgenoten, als fy nu tegenwoordig 
goetwilliglijk doen, en gefmt zijn voortaen te beto¬ 
nen. Hierby gevoegt : Dat der ingefetenen harten, 
bende dat fy weder onder des vyands contributie fullen 
moeten gaen, meer fullen werden vervreemt, dan fy 
door de voorfchreven viétorien van de voorfz plaetfen, 
als niet fonder hun particulier grote befwaernifle mede 
bekomen, zijn verblijd geweeft > en doch geen min¬ 
der deugt is, dat eens gewonnen zy te bewaren, als 
het winnen f/lver. 

So is ’t dat de voornoemde Heeren Gedeputeerden 
in defen voor oogen hebbende , de voorfz refolutie 
van hun principalen verfocht hebbende , hier mede 
den welftand niet alleen van hun Provintie, dan mede 
van d’Omlanden en Drenthe , en infonderheid den 
dienft en eere van de Generaliteyt, fonder nadenken 
van eenige feparatie, UE. dienftelijk verfocht willen 
hebben, om het doen voorfz van dien van Vriefland, 
als voorgenomen tot hun, en hare naburen verfeke- 
ring, fampt fodanïge van onheyl, fonder meninge om 
yemand in fijn recht te willen krenken, of quetfen, 
voorgoed, en in fuiken verftand te willen duyden, als 
’t felve tot bevrijdinge en dienfte als voren, met hun 
eygen felfs overmatige, en by na onverdraeglijke be¬ 
fwaernifle , van wegen het over grote verfchot, voor¬ 
genomen, en onderhanden word, en mitfdien in het 
felve doen, als uyt groten yver tot de gemene fake, 
gefchiedende, niet alleen de Staten van ’t voorfchre¬ 
ven Landfchap te houden, ontfchuldigt en geëxcu- 
feert, dan ook daer aen een goed gevallen, gelijk fo- 
danig een efforeringe of uytterfte verbrekinge van een 
gemeente en Provintie wel meriteert te willen nemen , 
d’welk doende, &c. Ondertekent R. Ulenborg. <Ader 
Eyfinga. 

©ier tegen bobben öte ban ©ber-fïffeï/ <©|oeröm 
gen/ <©mlanöenett<©ientbe/ ftclj geoppofeert/ ten 
toate men benlupöen contemement beöe / nopenöe öe 
befettinge ban Xfoiu ^ie ban ©bcc-^ffïelfufitine? 
rende dat bet benlupöen territorium toa$/ die ban 
<©ioeittngeh en Omlanden fufïinercnde fo beel of 
meer geintereffeert te 5tjn/ alö die ban ©Hef!and/ 
en fo beel recljtd tot de befettmgc ban dien te bebben / 
alödte ban ©netland/ dodj datfe te meden‘maren/ 
bet different te remitteren / tot erltenteniffe ban de 
5§eercn Staten <©eneraeï/ berfoeftende dat die ban 
©neilanö fo lange die fafee foude laten beeuften/ en 
fo fp contrarie deden / datfe ’t felbe Ijieldcn boo2 attem 
taten en gebjeld / en ’t felbe met alle geboegïpe mid# 
delen fouden foclien te toeten. Die ban tDientlje fufiu 
neerde mede / dat bet bieb niet alleen in baer territo# 
rie lag / maer dat baren Stadhouder dc difpofitie 
dco garnifoeno toeguam/ fufiinerende mede dat na 
ouder getooonten bet commandement op’t ljup#bp 
den i^ioti ban tDientbefouöe ftacn/ öotbfabmiT 
teerden Ijaer de «öeneralitept / berfoebten aen fijn 
genade baren Stad-ljouder de banötetoillenbom 
den / dat baer arm Eandfcljap/ aio een gclit ban 
fijn <©oubernemcnt/ geen nadeel in baer gerechtig* 
beid foude gefcljicdcn / noclj toelaten dat fp fouden 
berfiorcninetöen/ maer beel meet in’t bare gebaat^ 
baeft foude öltjben* <©iaef3©iüem toaö geftaöig met 
defe falie bekommert / en dot# op de berfcbnjbinge 
niet tipt baren/, btefende dat in fijn abfentte dieban 
©liefland op baer epgen autoritept fouden mogen 
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aenbangen/ ’t tocHt naderhand meerder moepten en 
inconbcnicnten foude mogen tauferen / en alfó die ban 
©Heiland op ’t 3Po?tbaOben/ ttoec ©Hefe baendc= 
len / beeft bp met een babilitept middel gebonden die 
daer af te trekken/ en een ander ©?iefcïj baendel/ 
daer af fijn bioeder <©iaef 3toöetoijlt ban jSa?Tau 
^opman mao/ en een /Jnlanöo baendel daer bp pio^ 
bifie op te leggen/ toaer dooi Ijem berfeheitbouöèm 
de/ dat die ban ©liefland nu niet foudenboongacn 
met de booifj ,-foitificatie/ bom en aleerde©ceren 
Staten «©enerael op de beftoacrniffe ban d’andere 
©lobinticn fouden gedifponccrt/ of bpaccooit/ im 
biictic of anderfnrö/ partijen bercenigt bebben / en 
toalfcber trokken/ en den 27* ^unjj m den ©agc ge; 
bonten/ fo om op defelbe beftoaerniffenmeöe/ als 
om de fake ban de guotc te befoingeren. denderden 
Slultj bebben de gedeputeerden ban ©liefland/ aen 
de heeren Staten <©cneracl obergegebcnött nabol* 
gende gcfcbiifte en bcchlaringe. 

EDdele, Erentfefte, vermogende en feer voorfie- öHcfcfpffr® 
nige Heeren , Heeren Staten Generael der Ver-!/P öe 

eenigde Nederlandfe Provintien. Alfo voor lange de ban'Jxpcfc 
Fortificatie des vleks Coeverden, niet alleen by u M. iaiiDaenög 
dan ook by anderen kennifle van faken hebbende, tot 
behoorlijke verfekeringe destegenwoordigen Forts al- ^neraeï 
daer, is nodig geachtet, en niet te min tot noch toe oüeroeQgs 
uwe M. fodanige fortificatie niet hebben aengevangen, 
noch ook eenige Provintie fulks ten dienfte van de Unie 
gelieft heeft aen te nemen, daer door geen kleyn pe- 
rijkel, by fo verre de vyand nu ter tijd veel fterker zijn¬ 
de, en in beter ordre, dan hy nu eenigen tijd geleden 
geweeft zy , over Rhijn geraken, mochte komen voor 
de Drenthe, ftad en Omlanden, eenige quartieren van 
Over-Yffel, en dien van Vriefland tot groten achter¬ 
deel en onheyl van de gemene fake defer Landen zy te 
bevrefen, en doch fodanig werk fonder exceflive grote 
verfchot van penningen niet kan aengevangen , veel 
min voltrokken worden, als vele wey niger ’t felve lan¬ 
ger te ruggegeftelt kan worden, fonder grote ja uyt- 
terfte hazard van de voorfz quartieren. So verftaen die 
van Vriefland, dat den genen die ten dienfte van de 
Generaliteyt daer toe geraken fal, de koften toe ver- 
fchieten, en alle behoeften te verforgen, niet alleen 
infonderheid fy gelegen aen de bewaringe van dien, 
dan dat mede d’felve Provintie de befettinge van garni- (Fol. 6o.) 
foen, verforginge van alderhande nood bederven, en 
krijgs-behoeften, nodig tot verfekeringe van de felve 
plaetfe ten beften en dienfte van de Generaliteyt bej 
hoort toe vertrouwt te worden, om dan niettemin 
weg te nemen alle oorfake van calumnien en diffiden- 
tien, en te betonen den gedurigenyverengenegent- 
heid, tot het gemene welftand defer Vereenigde Pro- 
vintien,en dat ook fy by eenigen onrechtelijk verdacht, 
of befchuldiget worden. 

So verklaren die van Vriefland niet alleen te mogen 
lijden, dan verhoeken ook dat mijn Heeren Staten Ge¬ 
nerael, ten aenfien van’t voorfz uytterfte gevaer, en 
om voor te komen’t verderf van de voorfz quartieren, 
mitfgaders ’t verlies van ’t voorfz Fort, of by refus van 
de Heeren Staten Generael, eenig van de andere Pro¬ 
vintien die ’t felve fal worden toe vertrouwt, gelieven 
wille, de voorfz fortificatie van ’t vlek met de behoor¬ 
lijke beforginge van dien, ten beften en dienfte van de 
Generaliteyt datelijk na behoren en eylch van genoeg- 
fame verfekeringe voor te nemen, en te effectueren, 
ofanderfins te gedogen dat die van Vriefland, als de- 
felve mitfdefen prefenteren de voorfz fortificatie en 
verforginge van dien aen te nemen, met den eerften 
aenvaerden, en met Godeshulpe tenfpoedelijkfteals 
’t eenigfins doenehjken fal zijn5 voltrekken, mits in 
fuiken gevalle, houdende de befettinge en bewaringe, 
ten dienfte van de Generaliteyt en gemene fake. 

t©e booif3 xöcöcputecröc bebben boben öien aen öe 
böö2f3 %eren Staten <©enerael obcrgelebcrt feber 
geftbHfte/ tnbüubcnöe een f?mt bcrljacl her eeöenen / 
moberenöe hie ban ©Heftanh tot foittficaticn heö 
blebö Coebcröen/ ’t3Pöefelbebphe%©cnera!im;t of 
eenige ©lobmixe onöer ben piefematiebjcrhcn 
genomen/ tnelbe reheneu toacen liipöenbe aïhUiS: 

Te» 



140 Het drie en dertigfte Boek, 5 9<>. 
rscöciirn En eer ft en, dat d’Heeren Staten Generael fulks tot 
ti'obmuüc X verfekeringe van’t Fort aldaer hebben nodig ge- 

K'anö ach**- 
tnffojhfü En dat’t felve met den aldereerften fbude werden 
ratic Detf gedacn , Vermogens de refolutie van den negenden 

SSSifoe#MeyM94- 
Ten anderen , dat d’Ingefetenen van Vriefland wo¬ 

nende j ten naeften dien van Drenthe , en platte lan¬ 
den van O ver-Yflèl, die onder des vyands contributie 
zijn gebleven, door fware gevangeniflèn, vermits de 
vyand door de voorfz quartieren vry acces tot hen 
heeft, ook onder lijn contributie met geweld weder 
Worden gebracht. 

Ten derden , dat fulks gefchiedende, niet wel mo¬ 
gelijk fal zijn te verhinderen, dat d’andere quartieren 
naeft grenlende , aen de voorfz uytterfte quartieren 
van Vriefland , niet voorts ook onder desvyandscon- 
tributien geraken. 

Ten vierden, dat om de meeft contribuerende quar¬ 
tieren van den fel ven Landfchappe , te weren en te 
vryen van des vyands contributie, die van Vriefland 
nodig lullen hebben, hun gehele krijgs-volk. 

Als moetende hier toe hun gehele Land op leer vele 
verfcheydene plaetlen, in de brete, en principale leng¬ 
ten doen befetten. 

Daer nochtans de voorfchreven acces wel gefortifi- 
ceert zijnde, de vyand vanallen quartieren, door een 
goede befettinge lichtelijken is te keren. 

Ten vijfden, dat het krijgs-volk van Vriefland al¬ 
dus verdeelt leggende by kleyne hopen, de vyand ko¬ 
mende by droogten of vorft met eenig geweld, ook 
uyt den voorfchreven beften quartieren niet wel fal zijn 
te weren, belbnder fonder groter ailïftentie van hun 
bondgenoten. 

Tenfeften, fal noch feer qualijken zijn te verhoe¬ 
den, dat defelve befte quartieren door heymelijke 
brandftichten, en gevankeniflen by nachte en ander- 
lïns, niet mede onder de voorfchreven contributie wer¬ 
den gebracht. 

Ten levenden, dat den voorfz Ingefetenen die met 
geweld onder contributie weder werden gebracht, alle 
gunft tot de gemene fake defer Landen geheel wijd af- 
gefneden, als fiende dat alle het extraordinaris veel 
geven boven hun vermogen, tot veroveringe van Steen- 
wijk en Coeverden, hen niet profiteert. 

Ten achtften , dat dewijle de Conlènten alle tijd 
Zijn Voluntarij, fy qualijken fullen zijn te bewegen, 
om met wille aen defe zijde,daer af fy geen bevrydinge 
bekomen, langer de feer fware laften t’helpen dragen. 

Ten negenden, dat fy nu weder van de vyanden ge- 
parft zijnde, met geweld mede niet fo veel fullen ver¬ 
mogen te contribueren, gelijk zy tot noch toe op ho¬ 
pe van eyndelijke vryding hebben gedaen. 

Ten tienden, dat aldus die van Vriefland niet fullen 
mogen d'andere Provintien met volk en geld afiïfteren 
Cum & tmufquifque fibi ipfi fit proximw; Et charita* 

incipiat d femet ipj'o : Et frujlra tentet al i urn jiivare cjui 

fmct ipfurnJervare nonpottjl. (Datis : Dat een yege- 
lijkfijnfelfsnaeften is, en dat de liefde van fich ielfs 
begint : En dat hy te vergeefs een ander wil helpen, 
die fijn lèlven niet helpen kan.) 

Ten elfften , dat niet alleen de Landfchappe van 
Vriefland, zijnde een van de vier Provintien , die alle 
tijd hen op ’t uytterfte met contribueren hebben ge- 
efforceert, aldus word gelaten en gehouden in ftadig 
gevaer, en evident perijkel by droogten en vorft. 

Dan ook d’Omlanden, met eenigiins de ftad Groe¬ 
ttuigen. 

Tentwaelfden, dat de platte landen van Vriefland, 
door roof en brand verdorven en verwoeft zijnde, dat 
God verhoede, een gehele contribuerende Provincie 
foude verloren zijn. 

En mogelijk noch eerde contributien van de Omlan¬ 
den, door gelijke verderf aldaer, dat God mede ver¬ 
hoeden wil. 

Zijnde doch weynig genoeg, dat defelve Provincie 
de befettinge en bewannge toe vertrouwet werde, die 
om fijn groot particulier Intereft, ten dienfte van de 

Sonder dat gemerkt, Communioparit difcordiar, 
quiadum Koma: olim fuit dijpntatum, Saguntumperit* 

(Dat is : Gemeenfchap baert oneenigheid, want doe 
men te Romen difputeerde, fo werd Saguntum verlo¬ 
ren ) of. Der Romeynen lankfaem beraet, maekt dat 
Saguntum onder gaet. Sodanige grote fake, verfchey- 
den Collegien van verfcheydene Provintien, daer on¬ 
der lichtelijk difputatie foude vallen, behoort gecom- 
mitteert te werden. 

<E>e Staten «©enecacl ïjtee opbccfofbtftcbbenbc/ 
’tabbij#banbenïïabe ban ^tatc/ ïjebbim bie baeu 
op ben bijfben ^uftj becftlaert / obermtt# bte faftc 
ftoaec i# / en bat tegen# be ^obtntten intereft: pacten- 
berenbe/ gefteel noeft geen rebenen ban tnbnctiege- 
bmpfttsnn/ bat bte ban ben fóabc (onüer correctie) 
öunftt heft: te toefen / bat be fafte alfnocft to02be gecoim 
muntceert en geften / of bp toegen ban alfulftc tnbuctte 
partijen niet naber fullen bonnen bergclcften to02bcn / 
on inbten be ^cercn Staten mftftcerben op ’tabbijö/ 
bat in fulften gcballc ben Kaeb goetbunhen/ bat bc 
fortificatie ban Coeberbcngebaen foube to02ben/ bp 
en ban toegen bc »0enetalitept/ noefttan# infulftec 
boegen bat mebe op anbere quartieren niet toepnigec 
bangereur tegen ben bpanbleggcnbe/ gefien toerbe/ 
en bat fuift# een beraminge foube gemaeftttoorben/ 
ban be nobtgtfe fortificatiën ober alleöefivmtcren/ 
en baer ban een petitie gebaen aen be §f>?obintien / om 
gefurneerttetooiben/ op tpie/bter/ en ooft meerja¬ 
ren/ na be importantie ban be fomme en macljt ban 
De^obmtten. €n fo bie ban jDnejlanb/ of ftaö en 
<©mlanben ban <©2oemngen / of ooft eenige anbere 
Probintten te breben fouben 31'jn / tot berfefteringe 
ban Date naefle quartieren Den baer toe te cbectuercn / 
om bp anticipatie upt alfulftenconfentengoebefoim 
me te furneren/ bat befelbe baer toe foube mogen toet* 
ben hefteen/ fonber noefttan# aen te taftenbeanbere 
crtrao2binari#confcnten. €n toat bebefemngenftet 
(lellen ban een Commanbcur op Coeberöeuaenginft / 
nabemael be qucftie bic# aengaenbetuffcDenbieban 
<0ber-|||Tel / en bte ban bc <&?entfte niet toa# om ge- 
bccibccrt te toerben/ foube ben fëacb bebunftenbat 
bp probifie en ftangenbc befelbe queftte ongebecibeert / 
aifulftc befettinge en t (lellen ban een Commanbcur 
gebaen foube toerben hu be <£5encralitcut/ immer# 
bp f02me ban fequeftratie onbet beDoo2lijfte acte / ban 
non prejuditie te IcbCCCn 3CU bc ]320blUtienbïC befelbe 
fouben begeren. 

©e ^eeren Staten <0cncracl metbenftabe ban 
Staten / fijn Cjccellcnuc / en 43?aef 3Mlem ban 
kaffan / met ben <0ebcputcerben ban ©jtefïanb/ 
Cber-HiTel/ <lab en ©mlanben ban doeningen en 
Drente/ ctltjftc bagen feer gebefoingeert Debbenbe/ 
om Denlupben te berbragen op ’t jlnft ban beboorfy 
fortificatie en befettinge ban Cocbcröcn / en niet ftom 
nenbe befelbe accorbcrcn / Debben ben 24. fjuftj bc 
nabolgenbe berftlaringc gebaen. 

DE Staten Generael van de VereenigdeNederlan- ©crftlaciiw 
den, gehoort hebbende de Propofitie van de Ge- 0®öan 

Generaliteyt, fo exceftive grote koften, tot uytpar- 
iinge hater Ingefetenen in ’t fortificeren, en verforgen 
geraken fal te verfchieten. 

committeerde van de Staten van Vriefland, beroerende 
de fortificatie van het vlek Coeverden, die defelve Sta- <©encrad/ 
ten prefenteren tot haren koften op te maken, mits dat yoptnöe öe 
fy fouden behouden de bewaringe van de voorfz plaet- ^‘t Susf 
fe, tot dat fy de penningen daer aen verftrekt, in tij- «sroeber» 
den en wijlen tegens de Generaliteyt fouden verrekent Oen. 
en gerencontreert hebben, daer tegens dat van wegen 
de Provintie van Over-Yflèl gefuftineert word, net 
territorium van Coeverden te wefen, puurlijk Over- 
Yflèls, en dat over fulks haren Stadhouder 5 en de Ge¬ 
neraliteyt, de befettinge en bewaringe daer van com¬ 
peteerde , en ter contrarien by de Gecommitteerde van 
de Drenthe, dat fodanige plaetfe tot harenquartiere 
en Landfchapbehoorde. Pretenderende, ookdeStaten 
van ftad en Omlanden, aen de voorfz plaetfe van Coe¬ 
verden, meer of immers niet weyniger als de voorfz 
Staten van Vriefland geinterefleert te zijn, er, dat fy 
daerom, en ten relpe/te dat door de voorfz fortificatie 
apparentelijk gecaufeert foude worden, cliverle van 
neringe fouden behoren part en deel te hebben, foaen (Fol.ói.) 
de voorfz opbouwinge als befettinge , volgende de 

voor- 
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voorflagen binnen Groeningen, ter inftantie van die van 
Vrieftand hier bevorens gedaen,of dat immers de Gene- 
raliteyt,en niemand in ’t particulier,hen mette felve be- 
fettinge foude hebben te bemoeyen,daer op dat gedient 
hebbenen gehouden zijn diverfche communicatien en 
conferentien, met de Gedeputeerde van Vriefland en 
Over-Yfiel in ’t particulier,(onder datmen de felve nog- 
tans in vriendfchap heeft konnen vergelijken en accor¬ 
deren. En alfo egeenfms geraden woi t bevonden voor 
den dienft van den Lande in ’t gemene,noch voor eenige 
van de Provintien in ’t particulier,de voorfz. fortificatie 
en bewaringe.tegens d’ordre,rechten en gebruykender 
landen, te ftellen tot laft van een particuliere Provintie, 
met miscontentement, contradiéiie en oppofitie van de 
Provintien, recht totte plaetfe en bewaernifle van dien 
hebbende of pretenderende,noch van anderen,de welke 
aen de bewaerni(Te der fel ver in ’t particulier is gelegen. 
So verklaren de voorfz.Staten Generael,dat fy tot dien¬ 
de van de landen,en hanthoudinge van d’eenigheyd on¬ 
der de t’famentlijke Provintien, conform d’Unie, voor 

24l 
maer vele meer te voorkomen,om alle oneenïgheden en 
ondienflen tot nadeel van den lande te weremGoet vin¬ 
dende,dat nopende ’t dellen en committeren van eenen 
Drod tot Koeverden geachtervolgt dillen worden de 
Privilegiën van den lantfchappe van Over-Yfiel,en ook 
van de Drenthe refpedivelijk.Aldus gedaen en gerefol- 
veert ter Vergaderinge van de voorfz. Heeren Staten 
Generael in ’s Gravenhage, den 24. July Anno 1596. 

€n alfo befe bcrbïatingeban be Staten generael 
benlupben niet Debacgbe/ cn bacr mebe geen contente^ 
ment namen/ bat mebe geltjbe quejtic tuffcljcn be 
feitje paftien bicl/nopenbc be fortificatie ban be fcljam 
jen ban tre ©ourtangc en ©dlmbjoibe/en febeen batfe 
onber bebfcl ban bien bacr aen belc beef cfjoten dabben/ 
pare confenten oabidben/ toaerom öe l^cecen^taten ® 
<8 ener ad geraben bonöcn ecmge uptten Ijareu te coim mei 
mitteren/ en tn ©neflanb tefenben/ eerft be ïfeeren ‘©eüepu* 
©enitu ban ©etenen / enfl^^Cbrtaen lumug becSjfJ*aen 
Kecfften doctor / <0cbeputeerbe in bc ©etgabertnge KJJU 
beu êeecen Staten <0enecael/ ombefelbe op paren in -t un 

3Su« bed en geraetfaemde vinden, dat de fortificatie van {ambag/binnen Eeeubjaerbcnbecgabert/incommm03}!^ 
’t voorfz. vlek en fort van Koeverden,beneffens de for- ! nitattC en COtlfeUClttie te bomen en te OnberttCpten/ bat 9W't0* 
tificatie van verfcheyde andere fteden en forten, op de tOt OnbeCpOUbilige ban alle gemene ïtcrjenngen/gdtjft 
frontieren van Braband, Gelderland,Vlaenderen,Over- b’Onfe/ gectlbingttObigeU 10baneeiUgpept/ betnelfee 
Yflel, en omliggende quartieren, buyten de Provintien fcplettbc/ be gtOOtfteftanftet iO / bjaeu b002 alle ïHepm 
van Holland, Zeland, Utrecht, Vrieiland, Stad en Om- blijden te ntCtC gegacit 3jjt1: enOttOfOUbCt ttöpfel ttiet 

fal beter gaen / ten 3P bat men eeng met reepten pber/ 
en ter goeber troutoen/b eenbeacljt ban befDaobimien/ 

landen van Groeningen gelegen, gefchiede en beforgt 

worde,van wegen en tot lad van de Generalitey t, met 
fulkeordre nochtans dat van wegen de felve Generali- niet met ftJ00?beU ban mettCtbaeb/ DUO laten DebOlen 
teyt voorfieninge gedaen fal worden, dat de voorfz. Jjjn/’t hJdft tOt befer tljt tC meer beCCPftpt fcOÖ2be/bacC 
vlecke van Koeverden gefortificeert zijnde, daer in 
egeen koopmanfehappen of eenige neeringen fullen 
mogen werden opgericht noch gedaen , daer by eenige 
andere fteden of landen fouden worden geprejudicieeit, 
immers niet gedurende den tegenwoordigen oorlog,en 
tot dat daer na met goede kennifle van faken by de 
voorfz. Staten Generael anders fal wefen geordonneert, 
welke kenniffe endifpofitieover de voorfz. koopman¬ 
fehappen en neeringen, aen de voorfz. Staten Generael 
fal ftaen en blijven gereferveert. En fo vele aengaet de 
befettinge en bewaernifte van de voorfz. plaetfe,dat de 
felve faf flaen tot difpofitie van den welgeboren Heere 
Grave Willem Lodowich van Nafiau, Stadhouder, &c. 
met advijs des Raeds van State, by fpeciale aóte van de 
Gerferaliteyt, met believen van fijn Excellentie daer toe 
geauthorifeert. En dit alles by provifie, en tot dat nader 
met goede kenniffe van faken fal welen gedifponeert, 

bennitö pet obergaen ber fiab ban Snuift / ben bpanb 
booj ogen fienbc ’t gtootberlteg ban bolb / en öifftcul- 
teptban fijn crplottcn aen be3ee-hanten/ foubeber- 
moebeltb fpn bootnemen beranberen mogen/ cn op be 
ianben inballen bacr ’t pcrijhel cnforgefcpjjncn min- 
ber / en ben booggang apparenter te 3tjn/ te bjeten/ be 
ianben aen b’Oortmbe ber |Bafe geïegen/bjaer toe pet 
crempcl ban befc 3ijbc ben bpanb fou mogen bettoeh- 
ben/orn te boen gclijfc bjp ban^mtmegen nal|ulft/ett 
toebet ban ï^uiif na ^immegen/ gdubbig/ en in gto^ 
ten ijlgegaen pebben/ toaettoc be <0:abcn ban ben 
©erge baei* Op fonbetling gcintercffeert/etVt regiment 
tegentooorbeUjfe bp be panb pebbenbe/ niet onberiaten 
fouben alie inftanbigpepb en beborbetingc te boen* 

€n alfo ©eieftanb ïeggenbe met bie ianben ineen 
continent / baeraen niet toepniget aio pcmantg am 
bero gelegen iö/ en bp HBintccö tijbe/ bic nu alie bage 

op ’t gefuftineerde van den lantfehap van Over-Y(fel: b002 be bettre bjaö/p’incipaiijh fOUben mogen leggen/ 
Wel verftaende dat de voorfz. Heere Grave,mitsgaders 
den Commandeur en Capiteynen, die van tijd tot tijd in 
Koeverden fullen worden gelegt, aen den lantfehap en 
fteden van Ovef-Yffel, als Deventer, Kampen en Swol, 
en ook andere des gerechtigt zijnde,fullen doen gelijke 
belofte als de Droften van Koeverden voor den oorloge 
gewoon zijn geweeft te doen, nopende de bewaerniife 
van de voorfz. forte,en belettinqe van allefchade uytof 
door den felven. En dat voorts dit alles fal wefen fonder 
pre juditie van den lantfchappe en fteden vanO ver-Yfiel 
en Drenthe, den welken daer toe behoorlijke aftefal 
verleent worden. En gemerkt dat totte fortificatie van 
de voorfz. frontier-fteden en forten, van wegen de Ge- 
neralifoyt, een grote fomme van penningen fal moeten 
bewilligt en geconfenteert worden. Verltaen de voorfz 
Staten Generael, dat uyt het felve confent mede de 
voorfz. fortificatie van Koeverden fal worden gedaen. 
En indien tot avancement van defe fortificatie vanKoe- 
verden,de lantfehappen vanVriefiand,ftad Groeningen, 
Omlanden, en Drenthe, op hare quote daer toe een goe¬ 
de fomme van penningen fouden believen by anticipatie 
op te brengen en te verifrecken, op dat mette eerfte be- 
quaemheyt de voorfz. fortificatie, van wegen de Gene- 
raliteyt, op goede ordre, en volgende den plant byde 
felve Generaliteyt daer op te maken, mach worden aen- 
gevangen. Confenteren de voorfz. Staten Generael, dat 
iulks den voorfz. Provintien fal valideren, op de confen- 
ten generalijk gedragen, en noch te dragen, totte forti¬ 
ficatiën van de frontier-fteden en forten , fonder preju- 
ditie nochtans van de andere en extraordinaris confen- 
ten en contributien, en dat fonder ordre van de Genera¬ 
liteyt de voorfz. fortificatie niet fal aengevangen wor¬ 
den,daer van de voorfz. Heere Grave fal worden geinfi- 
nueert, ten eynde hy ’t felve niet fal hebben te gedogen, 

V. Deel. 

bat bare <0ebeputeecbe be Staten ban Emcflanb blij- 
tig betmanen/ cn berfoeben fouben/ om bie feibe faeb/ 
continue renbe in be gebjoonlpe bJijéljepb/bifcrette en 
manlijhljcpb baret Boo2babcrO/ter goeber troutoe en 
naberepfei) ber gctoicijttgbcpt te öebettigen en na te 
benben/en bc^eneralitcpt met toijfen manitjbenraeb 
enbnebtefeconbcren/ bacr mebcaïie aenftaenbe on- 
bcplbanbenbpantboo2gefien/ en totmeefleberfcbo- 
nittg ban befe ianben tijbclijh afgetoeert mag toeeben. 

3Baer toe üoben al geit/bolb/en onberiinge t’famen- 
boegingebanmaebt en b2itnbfcbap ban nobe ië / bat 
baerom be ïjcercn Staten generael bcctroubJen aen 
bare goebe©ontgenoten ban ©2teftant/ bat be feibe 
nietfuiien toillen be lette 3ijn/ baet fp bier behorend 
metten eerjten bcecbtg gebjeefi 5ijn/baer gelb te furne? 
ren/en bacr brijgsbolb tegen ben bpanb upt tefenben/ 
gclijft men oobniettbjijfeit bare babben noebin 
berfebe gcbacbtemö be troutoigljept/ bulp/en bpfianb 
bun bp be <6eneralitept bebjefen/in ’t rebben en beb?t> 
ben ban bunne quartieren/ met niet bïeine boften / ge^ 
bacr en bcrlieö ban fo bed b2ome folbaten. 

c©m toaer in te continueten/en op bat niet boo2 ber- 
fupm enftappigbept/ of bpgeb2ebcban goebcco?re^ 
fponbentie/ met ontoeberbiengeiijbe febabe en febanbe 
bjcberom berloren bserbe/ fo buer/aiö boo2f5* gebocijt 
tö gebJ02ben.^o fouben be boo?f3.fö.<6efanten ban be 
^ Staten <6eneraeig3tjbc/ aücgteatmogcltjbig in 
’t bjerb ftellen. ©erfoebenbe op be 3ijbe ban ©2teflanb 
bat be ^ceren©oimacbten gdieben nabebentemffe 
bie b*acr€. ten beften b2agen/ ban beconflitutieom 
bare quartieren/bemibbden infpecte tefuppebiteren 
cn te belpen beramen. UBaer mebe ben befo2gben on? 
bepi/ fo nu alg tegen b aenfmenbc b02ft foube mogen 
boóegeboubJt en geholpen bjoeben/ en tjxcr op een om 

f becs 
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beetogeïijti en toebedatigeanttooo2t aen ben %etcn 
gefamente geben. 

’t 3Bdlt inöicn fouöe mogen ballen/ om ban öe 
gefanten booznoemt te toeten Daten boo2flag/ of tip 
openinge ban ongenoegen tipt eenigc refolutten ban bc 
X^eere generale Staten miffebten genomen/ ïjim 
fcbitbeitöe na öc geiegentbepö bes anttooo2ös / of ooit 
tip geïnd; ban amtooo2ö / aitijö bat ooge bctitienöc op 
bet fuöject / bat ftcl) fal mogen p2cfentcren / boo2tö en 
nabei- beltonen/ bat boo: cent geen bmlt meer ban no? 
öc is / ais te letten op be fortificatiën en tonfenten bacr 
toe btencnbe/ maei bat bier in biel boojficbtelp moet 
betracht b302bcn/ mat ben tijb/ placts / en anbete siït 
(ianbtgbeben betepfeben/ en ben bpanb toelaet. €n 
tcnttoeeöen/ bat men fal mogen obertoegen of niet 
ben bpanb ober xiijns/ ten minften tot Xiepfetötoeeit 
fouöe mogen gemoetet to02öen. 

jlopenbebe fortificatiën b002bpgaenbc en toomt ' 
bc 'exempelen / tö be memorie Deel betfeb metten upt? 
ganb ban lUttlfl/ boe beel acn tod geo2tiomieeröe ©a? 
tatten is gelegen/ toeSbalbctt men bes te meer oo?fael; 
beeft / om forgc te toagen bat ben reit beo 002107 in öe* 
ïjoo2lpe befentie mogen gdnacbt btoiben; baertoe 
ban/ tiobenbetebotensgeconfentcetbe iooooo gul? 
bens tot be fortificatie / nocb onlanltS anbete 100000 
gulbehs tip p.2obifte bootgcfiagcn 3p/baer in gdijb in 
alle anbete confenten/ men niet ttoijfdt of begeer en 
Staten ban ©2teHanb fullen ftaet contingent/ neffens 
ö’anbete^robmttcn momtelp toillcn furneten/ en 
baet op ijaer <©ebeputeecbe tei ©ergaberinge ban be 
^taten «iBeneiael laften/ of anbete getoiffe boo?fte? 
ntnae boen. 

3©dberftöenbc bat op befe 5ijbe bet iBafe be conft? 
betatien op be fortificatiën niet beboeten minbec te 
ballen / gelpmcnbanaigciecbö aen ï&nobfentiurg/ 
Boesb02g/2;utpben en Bebenter/in ’ttoerb ts/cu te? 
gentooo?bdtjti laft gegeben beeft / om be bcflebingc 
ban be ©ourtange/ en^sellingtaolbc te bcb02betcn en 
tipt te boeren / mettoepnigetgemeent 3ijnbe te laten 
gefebieben / nopenbe’t Jpo.rt ban üoeberben/ mits al- 
leen battetgefebiebe bp onbctltnge genoegen ban be 
i’cfpccttbc Jtoobintien/ op bat niet bout en Henen/ beel 
min be eenb?acbt bet betten/ fonbet betodtie gene 
bellen bonnen gebouben bwben/ bctloccn gaen. 

€n fo biet op be Xjeetcn Staten <6enetael aen allen 
3pen baet ogen fïaenbe/ bebben goeb gebonben tam? 
pletteren/ een ban be b2tc mibbclcn bp be leer en ^>ta? 
ten ban ©peftianb felfö boo2geflagctt/toacr bp be l|ec? 
ren <0efanten fullen betblaimge boen/ ban be tebenen 
in be acte baet af jijnbc / begrepen. 

Bat baetom be^ecren /Staten <©eneracï b002n. 
toiücn tiemoutoen / bat be X^ecten Staten ban ©2tcö? 
lanb baet epgen bootflag ben niet fullen miöballon la 
ten/ om bat öc <0eneratitept be berfdtering bet plaet? 
fên boo2 bebouben ts/tite ben met allen tegten toefiact. 

ï^oetod baet op niet geinftfieert too?b upt centg 
toantrontoen / bat bc <0enetalttept fouöe mogci 1 bta? 

(Foi. 62.) gen op fo goebe en boo2name Heöematen ban be rege? 
tinne (gelp is ben Hact ban ©2tcfïanb) maer om ge? 
boegs muien / en om fo boel ben ccnen als ben anöeten 
comcntcmcnt te geben / tot berboebingc ban alle upt? 
terlpc en tntoenbigc febeuringe bet berten/tip be tod? 
fee befe l^obxmïeïitbteip fotibc mogen obedtomen 
bat tip b’Cfoptfcbe offen bootgeöeelt toott/be bjelfee be 
bootnen te famen boegenbe/ ben leeubjen Itonben afbe? 
ren/ macr regens malfeanbecen llotenbe/ ben eenen na 
ben anöeten 31'jn berfebeurt geto02ben/ toaet boo2 
<090 limaditsg onfe babetlanb Itnl üeboeben. 

^omenbe boo?tS tot bet ttneebe/om ben bpanb ober' 
Xlps te moeten: ^ouben be «©efanten bethalen/ bat 
inbienmsn benalöaet niet ban beeten/ bet fal grote 
flnatipepb neben in <@dbetlanb en©ber-^ffel/ al? 
toner be p?incipaïe plaetfen open !cggcn/en confegucn? 
telp fonben bic ban ©2icflanb aenjlaen / baetom ben 
febecfïen toen/ ben bpanb aen ben fltoom te bejegenen. 

Xpettoelbetot BepfetStoeett gemecntto02t toel te 
bonnen gefebieben/ aifo tupterS en ïmccbtcn in ’t leger 
biet bootmaels geomipeert getoeeft jijnöc/ nu fouben 
icötg jijn om bm fïroom te bëtoaten/ bebbenbe tot ba? 
ren bootöcel be goebe co’refponbcntte ban öe fïeben op 
ben felbcn ftroom leggenbe: €n tot Uepfcrstoecrt of 

baerbobenoberbomenbe/ foubebebpanbin ’t paffe? 
ren ban be Xioer en üiippc/cn regens b’ingefetenen bet 
lanben albaer/ bie in terminis defenfivis fouben toiïlen 
pogen bare lanben te betopeu/ infonberbept ban befer 
5ijben becfebect 3ijnbe/fo beel te boen binben/bat ijp re? 
benen fal bebben bem te bebenben/ en te bxefen boo2 ge? 
bacr en moepte/ infonberbept/ fo b’onfe op bc iXoet en 
Hippe boo2noemt/effen befelbe tegentoeer fouben mo? 
gen getoupben/ bic op ben Himbabbe ballen mogen. 

b2pbept / bc genabe cn jegen bacr toe ber lenen / fo top 
allen ontoillen/ btencnbe nergens anöcts toe als ten 
ergjïen/ en om alle goebe faben optebouben/ laten 
b20cöcrip ftnben/ baH aen malbanbercn Ijouben/ ben 
bpanbopfettig/ cninb’Mntemettoootben entoerben 
berbnoopt blpben/ tegens ben otiben berbiodnen raeb 
banCfcobebo/ toaa* D002 öe 17 pijlen op 7gebomen 
5p/ toefenbev0ob te tóbben om befe 7 Irp een te bon? 
ben/en ons bert en fin te geben om fijnen toillc in €en? 
b’adjt te boïgcn. llbus gebaen en gerefolbeert ter 
©ergabertngc ban be ©eeten Staten <0euerael in 
’S<02abenbageöen 26.2Uugufli anno 1596. gepara? 
pljeert Heermale vt. eer c02bonnantie banbeboo?? 
noemöe lieren Staten/ en getefeem c. Aerflèn. 

5» ^eptemtóis ?p kboo2f5. <0eöeputeetbe danbu 
’Sabontstüffdjen iocnn uren tipt ben X|age gere?öec ^sran» 
ben/en3pnben7.’önamibbags ten 211 ten/ toefenbe«Lb/n öt 
^atetöag/ binnen Heeutoaeröen gearribeert/ en b2e? lenkaie 
fenbe of beboeren staten mogtenfebepben/ bebben Staten 
bare feomfle tetftont <02abc iBtiiem ban kaffan “7 
^taöboubcrlaten toeten / bie baei ontbooö bat benban 
Hanbbag tot Bmgsbag uptgefielt toas: €n bebben 
cetfl ben 13. auöicntie gebaöin be bolle ©ergaöeringelanö- 
bet leeten Staten ban ©pefïanb / en bate p2opofitie 
bp monbe gebaen/ en bp gefcfpifte obergelebett ,• Ban 
alfo fpïupöen een öiipjtete anttooo2öe btegen/en bat fp 
baet na eenttoeebe pjopofitie oberlebetben/ en ber? 
fïaenöe bat öe Beeren Staten ban iMcfïanö ban me? 
ninge toaren te fcbcpöen/en fonöer anöer anttooo,2öe te 
geben/ bertreeben / bebben fp een öerbe auötentte ber? 
foebtengeobtmeett/ tnbctoeïbefpbaer beblaegben/ 
öatfe baer altebe 14 öagen getoeeft toaren/met om pet 
te folltciteren ofte berfoelten/ maer upt ben naem ban 
be X^cercn Staten <0eneracl / om met be l^eeren ban 
©peflanb bergaöert mnbe/ te beraetfïagcn en te bera? 
men öe miööden tot baet epgen conferbatie/ en bat fp 
nochtans bacr op geen antto002b Dabben bdtomen/ 
bat anttooojb toeerb toate/ cn betftaen bebbenbe batfe 
Dabben gebdtbereert om te bettreeben/ toaerom fp be 
ftoutigbeptgenomenbabben/ om nocb eenmad au? 
bientieteberfoeben/ entebtbben om een b2ucbtbare 
anttooo2be/of om te bomen in be berfoebte communt? 
catie/baer met be lieten Staten <0enerad foube con? 
tetitctïtent ban baet gebefotngeerbe tnogett gegeben 
toetben. Batfe te bteben toaten/fo bacr boo2geben te 
lange geballen toate/ ’t fdbe te berfegten/ of fa bet te 
b02t toate/ :t fdbe b2ebet te berblaren/ in allen geballe 
bat fp baet gebomen toaren om een fonbamentael, 
fïubban ben gemeenenfïaet/ namentïijb: 2Wfo bes 
bpanösmacbt metonfeenonfet baienöen tegenfpoet 
bagdtjbsöcbonben toetbc aentetoaffm/ toaer boo? 
fijn inbal appatentelpb toas te beb?ucljten in be guar? 
tieren öp Boflcn / en gebolglijb felfs op bc gtiartieten 
ban ©2teflanö: Bat men baetom moet toeten of men 
ben bnjg beeft te continueren of beeöe te ntaben/ en fo 
men eenen fcberenbrtjgboo? eenen bebtieglijben toe? 
bc beeft te p2cfcrcrcn/ bat men ben fdben moet conti? 
mieren in ’t gcnerael/ of bat een pber fijnen epgen 
btijg beeft te boeren/ inbien lieber in ’t generad/ geltjb 
be reben uptcpfcïjt/ en baer tip top ons tot nocb toe bet 
befte gebonben babben/bat ban eenen gemepnen brijg 
in ’t generad mofl gebirigeert too’ben / en fo baet toe 
gdbenbolbbannobentoare/ bat bet bolli ineen ge? 
mepne 02b2e mofl getoagt en gebouben/ cn ter B2bon? 
nantie ban be <0cneralitept geemplopeert/ en ’t gdb in 
’t gemepn opgeb2acbt toetben/ fultis bat be Benerali? 
tept fampt ben Babe ban ^tatc en be refpectibe^tab? 
bonbers moften in ’t generad gerefpccteert/ bare ©2? 
bonnantien in’t fluit ban be gemene oodoge acfjtcr? 
bolgt / en niet in ’t pacocuïier gecontrammeert to02? 

ben/ 



i 5 <p 6. Van ’t Vervolg de 

Dm / al# fp defen fomer in ©laenderen gepen padden/ 
en berpaclden boortö eenige andere miöbrupPen. €n 
na Dat dc gefanten gepeten toaren een toepmg tc becs 
trePPett en toeder ingebordert/ iö paer mondelinge ter 
anttooo2de gegeben/ Dat alfo fplupdeninpaer ttoedc 
©?opoptte eentge poincten gebonden padden/ toaer 
op fp pare gecommitteerde in Den ©agc toefende / 
eerp nader fp2cPcn en defelbe daerom berfeprpben 
mollen / fo padden fp goct gebonden de ©ergadeeinge 
daerom te feporffen / pellende middelertijd in paer bc; 
Denlien / of fp den fdben ti jd begeerden af te toacpten / 
ofdaer tegen toeder te bomen/ ten toarefplupdcnge; 
lafl toaren te tedrefferen/ daer indicban©?iepand 
berponden bp De Generaiitcpt bernadedt te 3tjn / en 
dat fp ban fó Plepnen tiptfïel paer niet padden te bes 
ftoaren / om paer epgen gefanten te fprcPen / en paer 
rppdijft te bejegenen / daer de gefanten ban ©?ief; 
land in den ©age fa lange maren opgepouden/ om 
Dien ban Gbér-fïffel en anderen tenen pen te poren/ 
en of fepoon men de gefanten ban ©rieffand inden 
©age pijnde/ niet padde tc poren of met defelbe op 
pare ©:opoptte te communiceren / fp niet qualijP bes 
Poorde te nemen pet bsop? uptjlel/ detoijle in paer 
©ropofitie begrepen toaren eentge poinctcn/ acnra; 
Pende nieutoe confcnten / aio' ban liepten ban 3©acrts 
geldcrO / toaer ban fp boo: defen tijd geen Penmffe ges 
pad / noep eenig fcpdjbcn padden ontfangen / daerom 
de gefanten goet bonden / pet daer bp te laten en te bers 
trePPen / om rapport te doen ban paer befotnge tot die 
tijt toe/detople fp merbten geen boo2dcel aldacr te Pons 
nen meer doen / om de pactpfcljap diefe in eenige pars 
ticuliere bebonden / die oofe boo? toorpen ban de roms 
miffie ban fijn genade Gtabc 3©illemban©affau 
pent lm de Staten Generael gegeben / die fp fuflincecs 
den dat pent bp die ban ©rieffand bcpoo2dc gegeben te 
toerden / gclpp alö die ban Rolland fijn <£rcell. fBaus 
ritiuö ban kaffan gegeben padde/en poetoel de gefans 
ten berPlaerden dat fiilPö een ander gclegentpeid 
toaö / toont ’t |ïup ban de commiffie toaö aïduö gcles 
gen / den ©?mcc ban Gmngicn ©l. |©em. gemaebt 
toefende ^tadpouder ban ©rieffand/ toaö daer af ges 
defipeert/om dat pp in ©rieffand perfoonlijp niet Pons 
de toefen/cn doen toaö op ’t berfoeP ban die ban ©rief; 
land felfö Grabe 3©tllem ban kaffan lm de Staten 
Weiterad daer töe gecommitteert / met die lafl dat pp 
’t pup ban de fjupttie foude Gouberncren met adbiiö 
ban ’t ©of/ ’t jluP ban de politie met pet adbpö ban 
de gedeputeerde/ en ’tpuPbande oorloge/ met ads 
bijöban eenige gedeputeerde of Staten ban ’t land / 
op toelPe commiffie pp tot die tijd toe pet ^tadpoudcr 
ampt aldacr bedient padde / dan om dat in denbare 
1585. fijn €rcdu G?agff|©auritö ban kaffan bp die 
ban Rolland alö ^tadpouder toaö aengenomen/ en 
fijn commiffie daer toe ban de Staten ban Rolland 
ontfangen padden/ fo pebben die ban de factie ban ftos 
da pier upt occafie gefoept/ om GracfaBillem een 
bafte te fpelcn/ en fuftmcccn dat die ban ©rieffand alfo 
fouberepn 3ijn / alö die ban Rolland/ en daerom paren 
^tadpoudcr fo tocl beporen commiffie te gcbcnalö 
^oliand / daer bp nu trePPende dat fijn commiffie nos 
delijp mop bcrandeit toerden / om dat men PlaerlijP 
fag/ dat pp onder derd ban dien / tot oudtenp ban paer 
©tobintie ’t garnifoen upt Cocberden getogen en daer 
mede de fo2ttficatie belet padde/ ’ttoelppplicptelijp 
padde Ponnen doen/ om dat altijd eenige ban de Gedes 
puteerde^taten met pem pidden/en niet padden Pons 
nen te toege toengen / fo pp adbijö ban ’t bolle Collegio 
padde moeten nemen / en niet tegenpaende fp tod 
toiftendatfpn€rcdPH5auritiuö ban kaffan / aps 
probatiebanffjnecommiffic/ en fijne commiffie ban 
Gelderland/ aptreept en Gbcr-©ffel ban dc Genera; 
litept padde/ fo drebenfe ebentod dat puft fee 1/ om aen 
d’cenc 3ijde aen paer tctrehPcn den genen die den na; 
me ban fouberainitept toat Petelde/ enacnd’anderc 
?ndc/ die ’t belet ban de fortificatie ban Coebcrdc op dc 
ProppaP/ daer doo? fpnu diefaPcfoberregetoacpt 
padden / dat dc Staten ban ©rieffand begonnen pads 
den dit pointt in deliberatie tc leggen / mennende of 
Gracf 3Btllem.daer mede te beednjoen (daer toe aps 
pareime toaö / indien de faPe boo2t quamc te gaen) of 
pjne autoriteptte befmjden na paren toille/ om dan m 

V. Deel. 

r Nederlandfe Oorlogen* 24: 
pedijp ban paer te moeten dependcren/’t todP de^ta* 
ten Generael om de moepten diefe daer upt beb2cefdcti 
met die ban ©rieffand te fuUcn pebben/nodig acpien te 
beletten/ tot todPen cpnde pare gefanten alö die faPe 
gedeeben toerde en tc bo?de quam/fepden en betoonden 
te bepaen in miéberpand/ alfo fp aldacr onder pem 
padden tcgcntooo2dig de commiffie ban fpn €rcdl„ 
ban ’t «©Qubemement ban Rolland en Eeland / en die 
Pp particuliedijP padde ontfangen ban dcn©?abe ban 
EPeper / alö doen niet toefende particulier/ maec 
<0oubcrneut Gencrael ban alle de©ereenigde©?os 
biitrf en / en ober fuift# de ©eeren Staten <©enerad re; 
ptefcntcrende / nu bcrfcpcddcn ’t bed dat die ban ©cl; 
land en fijn €rcdl. wet beifadigt met de paiticuliete 
commiffie ban Rolland / padden goet gebonden de 
commiffie ban den <0oübcmeur «0enerad / cnconfe; 
quentdijp ban de «©cneralitept/te nemen ober ’t <©ou; 
bernement ban Rolland/ en dat die ban ©2ieffand niet 
berfadigt met de commiffie ban de <0eneralitept/ 
poogden ober paer 43oubcrncmtm / den «Oouberneuc 
te conpringeren aen particuliere commiffie ban de 
©eeren Staten ban ©2ieffand/ ’t todP nietanderö 
PondefmaPcndannafeparatie / ten fonderlmgeatp; 
terdcle ban de önie en ban dc Generale ïïegcringe. 
Gat bp eenige ban defecten ban ©rietlandboo?gc; 
toorpen toerde/ dat dc foldaten op pare repartitie 
paendc / nieutocrö fouden bp den ^tadpouderö geleid 
of berlciD too2den / Dan bp adbijfe ban pacrlupDer Ge; 
Deputeerde (berpaende ban plaetfen die bp de Genera; 
litept fijn Genade bcbolen toaren) daer op pebben de 
gefanten bcrPlaert dat ’t toaer bupten de pijl en reden 
ban Kegeringe/ dat in Jtoobintien die pact maPen / dc 
foldaten niet beporen ingeldt of bcrtroPPen te toorden/ 
dan ter ordonnantie ban dc ^tadpouderö/ met adbpö 
ban de Gedeputeerden ban defelbe ^robintie/macr itt 
plaetfen geporende onder ©robnmen die geen paet 
maPcn( toaer onder Cocberdcn mede foude mogen be¬ 
grepen 5pn/fo lange ’t reept daer ban contentieur iö) of 
00P in andere ©robinnen/ daer men garmfoen tc leg; 
gen foude pebben/ ban de repartitie bupten defelbe 
pacnde/ dat men daerom de Staten of Gedeputeerde (Foi. 3 
Kaden/ op toclPö repertitie fuïPc foldaten paen/ foude 
te bragen pebben/ dat toaö geen gebrupP bp geen ©20; 
bintien/ dan alleen boor fo beet die ban ©rieff and fupff 
neren/ en de redenen ebinceren/ datbpfobcrrcdere; 
partttiefulPöfoudecauferen/ daer upt padde te bol; 
gen/ dat de foldaten fouden gepouden toorden/ten dien; 
pc temn ban fulPe particuliere ©robinrie / op toclPeö 
repcwttte fp ponden / fonder dat de Generalitcpt / ban 
detoelPe fp commiffie ontfangen padde / en aen detoeff 
Pcfp met eede berpltcpt jpn/ daer ober bupten de ©20; 
bmtie ban paer repartitte fouden gefag pebben / daer 
ober pet dan aen ccne©?obintie foude paen mogen/om 
niet te belde te trePPen / of te erploicteren / daer aen in 
’t generael foude bebonden toorden/ ’ttoeibaertban 
den Eandc te pangen, ©m toaer in bepoorlpPentc 
boo2ficn/ pet iötoelgeordonnecct/ dat de commiffie 
ban de Generaütept moeten ontfangen toorden/en dat 
andcrö doende / pet niet Pan dan een nadcnPen beroo?; 
faPen ban andere practijpen, ©ter op allegecrden dte 
biin ©:iepand ’t erempel ban ^taberen / bp die ban 
©olland met foldaten op paer repertitie pacnde mge; 
ponden getoeep 3ijnde / daer tegen iö gepelt d’erempel 
ban ©affelt/ en bcrPlaert dat ’et bepond in ipacto / pet 
toclP aen allen 3ijden nader geeramweett en bebonden 
getoeep 3ijnde/ dat’et anderö bepoorde/ afgeffageit 
toare/ en nu nieutocrö toe diende opgepadt/ alö pet 
gemepte bper acn te blafem €pndefijp pebben die ban 
©rieffand bcrPlaert datfc om eenmael af te difputeren 
goet gebonden padden / ptmne Gedeputeerde die alle 
faPen ban Kcgcringe een topic njöö pertoaertö bp de 
pand gepadpadden/ tc berfcp:ijben/ en alfo metbe; 
poorlijPe Pentenifj'e tot de border communicatie te 
procederen/ om de ante dicötc meer te pijben/ ’t toelft 
de gefanten bande Generale Staten pen niet Ponden 
laten miöbaUen/ bctupgendcöat goede oberlegginge 
ban redenen tegen den anderen/ toaerom fp daer gePos 
men toaren/ niet en Ponde dan goed doen / dan dat an; 
dere arguaticn/coutcmieu en tontepatien geen briend; 
fcpair Ponden inb2cngen / en dat in pope dat reden 
foude plaetfcpebben/ fp fouden bp de ©eeren &ta* 

% 2. ten 



M4 Het drié en dertigfte Boek y i 5 
ten <©ettecacf bcbotc boen / óm be aengebangen com; 
municatie tipt te boeten, 

©eeefan* boo2f5 gefanten 31411 baet na betrroPPen/ bp 
tm Dom be Staten ban ©2icflanb gebcfropectt 3tjnbe/ ban 
5“* tap! alle be teringe / onPoften en toiin / bie fp binnen %een? 
S; toaetbengcbaenpabben/ en 3pn in aller fpoetrn ben 
jsiötcn Ifage gePeeit / altoaet fp ban alle pact befoinge fclmf; 
öenet aei. tcUjlï rappoit gebaen pebben / en na leemte ban bien 

bafoept/ te boeten of bcbooifs ^ceten Staten paet' 
ïtebetbefoingeaengenomenpabben/ en lieten gebald 
lm/ tnaetongctefolbeetttoefenbe/ pebben boot ant; 
b?oo?be betPiactt. llfo b’intentte engoebemeninge 
ban be ïtee'cen Staten 4j5cnctacl gctoccjl të / om be 
pesten Staten ban Jtoieflanb te mogen betoegen tot 
eenigpeib' cn bebo?betingenban be gemene falte in ge; 
Ip^ibmet be <©cnctalitept / nopenöe be regeting en 
bitectic ban be oorloge fo te toatet alë te lanbe / en pet 
fMt ban contributie/ fonbet upt eenige particuliere 
conftbetatien te tntetpicteren be actiën ban be Staten 
^enetael / anbetë ban bate goebe intentie fïtePPenbe 
«?/ tot confetbatie ban be gemene linie/ onbetlinge 
tuffdjen alle^obintie/ en tot gemene toelftanb ban 
befelbe/ en bat befelbe «©ebeputeerbe baet toe fouben 
gêtonpfeen/ be betoeeglppfïe rebenen en mibbelen baet 
toe öienenbe / en bat fp bebinben bat be boo2f3 l^eeten 
•©ecommitteetbe paren la|t tori pebben gebolgt/ bat 
paté €. ober fulPë ’t boo?fj gebefoingeetbe boo? aem 
genaemptëlben en ratificeten/ cn ban pact gebaen be; 
toëir/ «toepten en atbepb bebanPen/ befelbe betfoePen; 
be tegen be acnftaenbe ©etgaberinge ban be i^eeten 
Staten ban ©neffanö te betboegen / om befe fabc 
boïber boo? pet gemene befte en ben toelftanb ban ben 
Itaet ban ©?teftanb te betbolgen/en pelpen uptboeten/ 
3ijnbe goeb en bicnftdtjP geacpt / bat men beneffenë be 
feooifs lieten noep foube boegen / betfoeben en com; 
mittetenbe Steeren Alleman/ en^oob/ Kaben ban 
&ta ïtl gebaen ben 6. «öctolnië 1596. <©etodPe bien- 
bolgenbe ben 9. <©ctob?ië npt ben lage getepft/ cn 
ben E2.<©rtoÖ2tb fmo?genO tooeg tot Eeeutoacuben 
geambeert jijn / om pet boo?f5 befoinge te becbolgen / 

r albaet top pact ftillen laten in pact befoinge/ en mtto 
belcttp een anöere fabe betpalen. 

gn 9ugufto öefeë cJaerë pebben be <©ebeputeerbe 
«©ifputatte Staten ban ©?ieftanb geaceo?beert/ een bifputatie of 
Bttjouben t’famen toabe gepouben te bwben in ’t openbaet / tn 
«**£“’ be ^alepjltc betbe binnen Eeeutoaetben/ tuffepen 
miTcbeii7 RuardumAcromumbien0ecbe#45ObbeKjbenbJOOi?tSÏ/ 
ïRuatbum in Corinumtet eente/ en Pietcr van Leeuwaerden btC' 
otcconium naec üct ^emtonplcn of koperen tet anbete jp?/ op 
Sn béS, betfepepben attpbulen m <©eloofb/ in betfcpti fïaen^ 
refojmccn» be tulfcpen befelbe / baet banbe uptfcp?tjbinge bpbe 
öc iwigie poojfj ^eetctt <©cbeputeetbe gebaen tb/ met aenplab^ 

binge ban be poincten / baet op be bifputatie foube ge^ 
UanCeu* fepieben/ in toelbe uptfepipbinge betpaelt toao/ bat be 
ien/Eee» bifputatie foube beginnen ben 16, ‘^ugufïi binnen 
Z'innf Eeeatoaetben/ ten 9. uren beo mo/geno/ten oberUaen 
?E of ban be Heercn tourna ban ^ufama/mebe <0ebepm 
©opec.3 teerbe doctoren/ ?Scöc ban €pfinga/ JSembertuó 
manöfte gienöutg25utgettteefletinEceutoactberven^®octo? 
jpaen. pEtet- ^anf5 4cpepen / albaet alö ^efibe^ / om ge; 

butenbe befelbe bifputatie / tot toetinge aller confufie/ 
goebe 02b2e te boen onbetpouben/ baet toe 00b ttoce 
êeetbige ftptpbetó geo?bonneett too?bcn/omt gene be 
CóttOgnenten fouben bitteren op te fcp2pben/en toaten 
be ttoce fcp?tjberó b’eene genaemt <©outoc ban .©pen; 
ptïpë/ openbaet Notaris en burger tot Eeeutoaetben/ 
aen be jpbeban flctoniuë geficlt/en aen b’anbete 3ijbe 
ban petet ban Ceulcn/ «©iefe ^oebefe mebebo?get 
albaet/ en ^octo? Catel Catoli mebc-fcpnjbet in ab; 
fenttebatt <©oebef3 / toelbe bifputatie gebuutbe 
ban ben i6,Kiugufü8f/ tot ben 17- ^obemü2iëbcë 
felbeii pec&f m m bp be (©ebeputeerbe beeftaen bat be 
CollGguenteu in be rfamen-fpiebinge penjoube bepeb 
pen met b’obetfettinge beë 25pbelë bp Êutpetoge; 
bam/beëbatb2p foube toefen in quetfieufe poincten tot 
b'otigmale fpjabe toebluept te nemen / en aenbepben 
jijöcn bertoilligt/bat 2, uren boo?-mibbagë/en 2,uten 
ïia-mibbaegëfoube gepanbelt toetben. Höaet toant 
tiet gene albaet bci panbclt ië / bp confent cn p2ibilegie 
bet C|eecc!t Staten <0enetael gebaubt tjs/tot jprambet 
bp 40/!it.ë ban ben üabe / btubbet bet lieren Staten 

ban ©?ieganb / met ben tituï Prothocol, dat is de gan- 
fche handelinge des gefpreks gehouden tot Leeuwaer¬ 
den in Vriefland, tuflehen Ruardum Acronium, die- 
naer des Godlijken woords ter eenre, en Pieter van 
Ceulen, dienaer by de Menniften ofWeder-dopers ter 
andere zijden, &c. <§0 toil ib ben lefet bie luft pebben 
befelbe panbelinge te lefen/ baet toe getoefen pebben. 
^etoelbe pact oo^beel top gelaten ië / bolgenbe ’t fel; 
be$)?otp0col/ om’tfelbeteonbetfoeben/ enupt^o; 
be^ tooo’b te bep2oeben / en ’t goebe tebepouben. 

üiet boten pebben top gefeib bat ben 20. ^unij in ©e t^eece 
be Staten <6enctael op ’t betfoeb ban ben %ete <0il; ^tate,< 
Püngetefolbeerttoaë/ bat men een fïatelpbe Eega; onöecn 
tie na <£ngelanö fenben foube aen be üoninginne / op eenige 3e<. 
be panbelinge met be%ere25oblep/ tdmbaffabeut aen 
ban bc boo2fepbeüoningmne/ nopenbe pet gep?eten; u”' 
beetbe betfepot bp paet gebaen/ tot fecoutë banbe SS 
^eeten Staten <6enetael / tot onbetpoubinge ban be 
ooilone tegen ben HjoninP ban ^pangien. (Cotbefe 
Hegane toerbe betfoept be %ete 3®altaben ban 
252ebecobe/ ^eete ban25?ebetobe/ ©?p-ieet ban 
©panen / etc. |©aet alfo be boo?f5 %etepembaet 
ban geeteufeett pabbe/ 3ijn bp be boo2f3 %eten^ta; 
ten <2£>enetacl baet toe gecommitteett ben ouben Éeete 
Cancelaet <£lbettuë Elcontnuë / be ©eete ^ebafnacn 
Sofen/ en be i^eerc ^tanbena/ fp hertogen ben 4* 
^eptemimo upt ben ï|agc na Eclanö / om ban baet 
mebc met penlupben te nemenbe ^eetelBt. <f actiö 
©altv (Ctefotietban Eclanb/ bie mebe albaet neffenë 
penlupben gecommitteett toa& ^n Eelanbt’fcpepe 
gegaen 5tjnbe ontrent palf September/ 3pn in Eee ge; 
lopen / ban bermitë bc toinbeonttatie liep / en bat feet 
lïetb toaepbe/ 5pn fpgenootfaefttgetoeefimetgtoot 
perpPel toebetom na ^eïanb te Peren/ toefenbeben 
Cancelact Econinuë fo fieP op ’t toatet geto02ben/ bat 
pp pem aen be ^eeten Staten <©enerael tetflont ercu; 
feerbe ban befe bopagie/ en betfoept bat men een anbet 
in fijn plaetfc foube toiilen committeren / baet ober be 
Staten <©enetael noep aen pem fepteben / en betfoep; 
ten fo pet mogelijp toate/bat pp ’t lanb befen bienfi niet 
toilbe toepgeren/cn aen be anbete<6ebeputeetbe fcp?e; 
ben be boo2f5 Zeereu Staten <©enetael / batfeboep 
met beeetfïegelegentpeib fouben boo?t baten/ en ben 
^eerc Cancelact mebe nemen / fo pet mogelpp toate / 
en pp moepte / fo niet alleen fonbet pem; baet-en-tuf; 
fepen arttbeetben ben 5£ettog ban 25ouilltonin^e; 
lanb / betoelPe in €ngelanb getoeefl toast ban toegen 
be BoninP ban ©?anPtpP / met betoelPe pp fePere af; 
liantiegcmaePtpabbe/ baet bantoppietnafpiePen 
fullen: l^p toetb ban be ï^ecten ban Eelanb/ met alle 
eete en goet ontpael getoellePomt en ontfangen / geltjp 
00P Dp ben 3tbmitael üaffau bie ban toegen fpn€t; 
cell. en ©2inceffc toeöutoe ban ©rangien/ pem baet 
mebe ontfing/befgclpPë ben Umbaffabeut ?5u3anbal 
bie pem albaet lag en toacpte / en 00P ban onfe gefan; 
ten bie baet toacpten om na €ngelanb te tepfen / ben 
toelPen pp communicectbe be faPe ban be alliantie/ en 
bat befelbe Pp ben isoninP en Petoilliginge ban alle be 
finten ban ben bloebe / en alle bc ©atlamenten toaë 
geapmoPeert en aengenomen / felfë 00P met confent 
banbe jtoncc ban ben©auëin©2anPtpPtoefenbe/ 
't toelP onfe gefanten boo2f3 tetfionb aen be Staten 
«©enetael fepieben / en bele bebePebenPenoftoelben 
©auë meet fleunfelë alë op ^pangien alleen foube 
toiilen foePen. ^e boo2f3 lettog bertoog baet na upt 
^elanb / en quant ober Kottetbam na ben %age / al; 
toaet pp met ’tlupbenbanbePloPPePpbefcputtetpe 
ingepaelt toerbe / en gclogeert in ’t pupë ban be ©2itt; 
ceffe ban <0rangien/en beë felben abonbë ban be ^ta; 
ten ban Igoilanb coUcgtalitet bectocllePomt / met een 
Po#e«Statie/ bie Ppbenübbocaetban^ollanbgio; 
pan ban ©IbenParnebelb gepionunticctt toerbe. <©en 
23.3tjn be Poo2f3 5CmDaffabeutö na Cngelanb gebefli; 
neert/(pePPen goebe toïnt gePtegen)toebct t’fcpepe ge; 
gaen/fonbet be J$eer Cancelaer/betoelPc noep niet toet m gefan* 
te paë 3pnbe / albaet noep toat bleef / en baet na te rug öt 
Peetbe/ be gefanten boeten met goeben fpoet / en qua; ^™,ec0fi 
men ben 2. ©ctob2të tot Eonben in €ngelanb/altoaet fromen fn 
fp feet tod ontfangen 51411 / cn pebben edpPe malen in 
communicatie getoeeft met ben ïtaöe ban be ïionin; 
ginne/op be anttooo2be bie be % ^taten€lenetael aen taniuitn. 

be 



i5 96- 
De Hem ban 2Sotlep gegegeben fiabben/remonftreer# 
ben Dat De l$eere Staten <©enerael / Date |Ba:efteptö 
fecouco fioog tijb Dan noDen Dabben/ en berfocfiten 
Dat ’t felbe fecouco met gare iBajefiepto goebe gelief# 
te en fabeuc in Defe ïanöen moffit gecontmueert toet# 
Den / maec fo’t felDe met fiaec goebe fabeuc en gelief# 
te niet mocfite gefcfiieDen / Datfe Dan Defe ülanDeti totl# 
De bergmuien / Dat De Staten Dan fiate ©nbccba# 
nenrDan De €ngelfe natie/ alfiiec tejfanbeinDienfl 
en Dec Staten befolbinge fouDe mogen onDecfiouDcn 
4000. of 5000. mannen/ of fo DeelmtnalöDenooD 
Dan Den itanDe fouDe becepfcfien. €n inDien fiace 

(Foi.64.) |©ajeftept fiaec 00b toilbe Dan De onbecfiouDinge Dan' 
De Compagnien Dan fiet fecoucoontladen/ totnocfi 
toe De ütanDen geDaen / en Die te tontccmanDeten/ 
Dat fiaec Dat niet belief De te Doen of laten effectueren/ 
Dan tDjee maenDen na Dat Dit accoozt begoten fouDe 
toefen/ en Debooifë^tatenbectotttigtfouDentoefen 
ban De cefolutie en beliefte Dan fiace fBajeftept op Dtt 
fubject: ^0 fiace iBajeftept fiaec 00b infgelfibo fou# 
Den toillen ontlatten Dan De gamifoenen Die fiace |Ba# 
j'eftept tot fiace DerfebectfieiD binnen Den ftebenban 
©lïffittgen/ Dcn^iel/ en nammebenö onDecfiouD/ 
Dat fulbo niet fouDe gefcfiieDen Dan binnen De 2.maen# 
Den aio boDen/ en Datfe Dan De Staten DefelDe plaetfen 
DjeDec fouDe geliebenober te leDecen/ offo’t fiaec be# 
liefDe Die nocfibefettefioubenentebetoarcn/ tot Den 
epnDe Dan Dec oorloge / Datfe ’t felDe biel mocfit Doen / 
ntitö Dat ’t onDecfiouD ban DefelDe befettinge niet fou# 
De gefcfiieDen/ tot lafte ban De Staten: maec Dat fulbo 
fouDe gefcfiieDen DolgenDe fiet (Cractaet/ fonDecbec# 
boitinge Dec boo?f5 fteben in fiace gececfitigfieiD/ of 
ban De lanDen in’tgenecael/ en Datfe Die t’epnDe Dan 
Den oojlogc in niemanbo fianben aio Dan De Staten 
fouDe mogen Doen leDecen/ Deo fouDen De Staten t’fia# 
ren lafte DefelDe gacnifoenen becfoigen ban brupr/loot/ 
lonten en logfiO-gelb DolgenDe fiet tcactaet ban Den ja# 
re 1585. ©oo?tO fouDen De Staten tot betoon Dan fia# 
re banbbaecfietb nocfi DanDefen jace tegen Den Dag Dan 
De gelubbige geboomte Dan fiace IBajeftepteenftate# 
ïfifte legatie affenDcn aen fiace iBajeftept/ Die fiaec (op 
Dat alle potentaten notoic DiecDe IjetfaDeucenafTt# 
ftentie Diefe Defe EanDen bebiefen fiaDDe/ en Dat alle De 
«gingefetenen Defec Eanben fulbo bebenben) metbe# 
Doo2li)be en ootmoeDige fianD-bufTinge en beDanbinge 
tePiefenteccn 20000. ponben fteeclingo/ en bietebe# 
talen aen De gene Die fiace iBajeftept bp <©?Donnantie 
ban fiace iBajeftepto fianDgetebent/ Daectoebelie# 
ben en fulbo gunnen fal. ’t 3©elbe De Staten alle jaecO 
fttlbO met geltjbe Hegane/ootmoeDige Danbfegginge/ 
fianD-buffinge en p?efcntatie Dan cecognitie aio Dccen 
op fiaec ,ï!Ba jeftepto geboo?te-Dag continuecen/ fo lan# 
ge fiace iBajeftept leben fouDe/ mito Dat De .^taten 
fiaec alleen biilDen DerbinDen / aen De pecfoon Dan fia# 
re iBajcftept en niemanD anDeco. €n Daec op fouDen 
De Staten met groot berlangen becfiopen te Decbiatfi# 
ten/ De gelubbige uptbomfte Dan De tegento002bige 
oorloge/ en Dat De©eceenigDe©20binticntoeberom 
fouDen geb?acfit toefen/ in bolbomenbccfeberbebje# 
De en tufte/ in Dielben geballe De Staten / inplaetfe 
ban De 20000. ponben fteeclingo Die Dan cefferen fou# 
Den / met geltjbe Danbfegginge en ootmoeDige eecbïe# 
Dingc fouDen piefenteren en betalen De fomme ban 
80000.ponDcnfteeclingo/ en in Die betalinge te con# 
timieren Den tfiD ban Dier jacen / fo fiace iBajeftept fo 
lange itt’t leben blijft/ fo niet geDncenDe fiaecleben 
alleen/ en b02beto op alle anDecetonbiticnaloinDe 
anttoooiDc Den t^eece (BoDlcp gegeben/ biebcrupt# 
gebjubt iö / en fiiet Doren fol. 19. in ’t lange Decfiaelt/ 
in Date Den leften SBactfi DooileDen. 

IBaec De gefanten Dan De Staten fiebben op Dit 
bcrfoeh (gelijb fp gefioopt fiaDDen) niet befonDecO bon# 
nenobtincrcn/ Dan alleen Dele fbiacigfieiDO en een re# 
fbpO/ ’t toelb fp De Staten <ö5enerael in j3obemb?i 
fiebben obecgefclpeben/ Daec upt men fag Datfe D002 
reeft De o3cDeputeecDen gebiaegt ljaDDen/of fp niet ge# 
ïaft Diaccn De amtoooibe aen 25oDlep in iBeect D002# 
leben gegeben / te DecmeecDecen / en te folberen eenige 
DifficulteptenDaecuptcijfenDc/ Daec op De gefanten 
mttb2ü02Dcn / Dat De pcberlanben feec Diacen gefbiabt 
met fiet Declieo Dan i^ulft/ en beroert in De bittonen 

V. Deel. 

Van ’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen, 
\ ban Den CacDinael/ en De berfterbinge ban ffin maefit/ 
en Daecom ten eerften fiaDDen te biDDenombeconti# 
nuatie Dan fiace naajefteptOfecouco/ en fcfeenbelfib 
Daec toe niet toilDen Decftaen / Datfe Dan gelaft Diacen 
te infiftecen op De p?efentatien in iBeert geDaen/ en 
De ïtonmgimte ootmoebelfib te biDDen DefelDe te toil# 
len accepteren, 3^aec op Den ïtaeb cepliceecben / Dat 
in De antbioo?be ftonD Dat men De Jioninginne alle 
jaeco op fiaec geboo?to-Dag fouDe geben 20000. pon# 
Den fteeclingo/ in betalinge ban geipe fomitie Die 
men fiaec Dan biegen ’t fecouco fcfiulbig Diao / Dat fiet 
felDe fouDe continuecen geburenbebe ooiloge/ maec 
Daec na aio De Staten in papO fouDe biefen/ fouDe 
menbetalen 80000. ponDen fteeclingo/alleen boo2 Den 
ttjD Dan 4. jacen/ en tecbiijlen fouDe tot lafte Dan De 
féoninginne blfiben De gacnifoenen ban ©ïiffinge / en 
Dan Den 25?iele/ Die ten ttjbe Dan ’t contract jaerltjbo 
beliepen 21000. ponDen fteeclingo / Doen De gacmfoe# 
nen Dan Dien niet meer Diacen aio 1150. man/ Daec 
men nu tegenbioo?Dig om De openbare en ftepmelfibe 
aenftagen Dan De DpanD/ in Die plaetfen biel 195°. 
man / geftabelp fottbe moeten onDecfiouDen/ beb?a# 
genbe biel tot 46000. ponDen fteecbngoofbaecom# 
reent/ Die De &oninginne jaeclijbo moft betalen fonbee 
anbec ertcaojDinaciö onboften/ inboegen Dat De gepie# 
fenteccDe 20000. ponDen fteeclingo/ niet fouDen bon# 
nen ftcebben Dan in minbcringebanbelopenbe jaer# 
lijbfe laften Die men fiaec altooo op Den fialfe DiilDe la# 
ten / gcotec aio ’t Dubbelt Dan De boo2f3 fomme/ biaec# 
om DefelDe in teben banbanbbaerfieib/ billfiboniet 
bonben geaccepteert DiecDen/albiaec ’t Datmcn fefioon 
alfo De plaetfen met’eteecfte bcfpioben gacmfoen Dan 
’t tcactaetbebiacen bonbe/ aio neen/ om Datfe Dan 
nocfi ebenbiel fo Deel of meer fouDe uptgeben aio fp 
ontfangen fouDe/ ’t bielb Daecom geen ccDen gaf om 
geaccepteert te DiecDen in De gepicfenteccDe foime: 
3Bat belangbe fiet poinct Dan DeguijtfcfielDingeDan 
alle ©bligatien / cemboucfementen / ccebiten / actiën 
en inteceften/ etc. l^aDDe De feoninginne terftonb op De 
aenbomfteban ®oblep Decblaect / Daec toe niet geftnt 
te 3fin/ en t’feDect nopt betoont Daec meDe fatiOfactte te 
nemen/ om De blepnigfietb Dan De gepiefenteecDefOm# 
me/ ten cegarDebanDeecceffibeDefpence/ Diefpge# 
Daen fiaDDe in elf jacen (fonbee opt eenige gratuitept 
genoten te fiebben) Die bp efiimatie biel montecen fou# 
De 3. millioenen bconen / Daec af De Staten guijtfcfiel# 
Dinge begeren : en Daecom DiecDe Den gefanten ge# 
fept/ Dat De ifconinginne fiaec P2efentatie met bonbe 
accepteren/ tenbiacefpDefelDeDecmeecDecDen/ om 
00b betalinge te mogen fïrebben aen De grote Difpente 
Die De i^omitginne geDaen fiaDDe/ oobbegeecDefpfo 
genecalen acguijt/ biel lopenbe toteenmillioenpbn# 
Den fteeclingo Dan De boften aen ’t fecouco gefiangen 
in elf jacen niet te geben/ en Daec onDec te begrijpen/ 
’t gene fp fiaec in fiaec affaïren in baren gelbe fiaDDe 
geleent: Daec tegen De gefantenfepbenbatmenmo# 
gelijb biel obligatien Dan geleent gelD fouDe DinDen/ 
maec niet Dat Die Dan ^ollanb enEelanbbaecboo? 
cefponfabel maren / D002 een groot Deel/ Daec op Den 
ïtaeD DieDecom fcpDen/Dat Die ban ïjollanb en ^elanb 
3leDen ban De <!Benecalitept DiefenDe / 00b Decbon# 
Den Diacen tot De boo2f5 gcleenbe penningen / en inDien 
fpmeenDenDaecinongefiouDen te toefen/ fo fiaDDen# 
fe geen ceDen Daec Dan ontlafiinge te Decfoeben/ maec 
moefiten fulbo te eugge laten / mito men fiaec Daec op 
niet Do?Dec fouDe aennemen/ aio metcecfitbetoijobe# 
toont fouDe toerben Datfe fcfiulbig toaren/ en op fiet ge# 
ne De gefanten bibtoilO fepben fiaec niet te bonnen Dec# 
meecDecen/nopenbe De 20000. ponDen fteeclingo jaer# 
lijbogep^efenteect/ maec De anbecebetabngenafiet 
epnDe bah De oorlogen / DecmeecDecDen op 8000. pon# 
Den fteeclingo/ toerbe bp Den ftacb geamtoooitDat 
fulbo 00b niet aengenomen bonbe toerben/ om Dat Den 
tfiD Daec Dan foonfebectoaö/ Datfe geen fiope gaf tot 
befioo2lfibe ccftitutic of fansfactic. <Jrn om een epnDe 
te mabert / toerbe De gefanten DooigefiouDen of fp niet 
ceDclijb bonben/ op Defe anttoooibe Dan De tponin# 
ginne eenige boDen of biieben af te DcecDigen / aen 
De Staten fiace principalen/ omfiaecDietecommu# 
nicecen / en fiaec berfoebe om ampelDec maefite / Daec 
meDe fp met beter picfentatie De ^omnginne/ moefi# 
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Het drie en dertigfte Boek, 1596 
ten fatifefactic feocn.ïBerfee fee ^efanten aeceptcetöen/ 
fecgerenöe aen feen ïlaefe feacr gegeben te wogen too?; 
fee»/ een memorie ban 't gene in feefe feanfeeltngegepaf 
(eert toafe / feaec op feaer feet 'omfo gefiefenft fep flobert 
Ccetlgctefeem gegeten teor&e/öatfp teeftom oberfom 
ben. €n of todfedemcpnfeenbatöemcedeconftöera; 
tien fep feen ïiacfe ban fee Siomnginnc op fee 20000. 
pnfeeh ’fe jaerfe niet fee fpecnlatten bmvtonöecfeouö 
ban fee <0amifocncnbau DUfingenenfeeniBrieïtm; 
pertinent of qualijb bexftaen bjaren/ om feat fete botten 
tot laffe ban fee flcfecrlanfeett niet ceöonfeereh/ cn feat fp 
jfeactgarmfoen feacr upr nemenfee/ feacr felbenöaer af 
t’cenmtael boft ontlatten/ foadjte men noefetanfe feat 
fee liontngmne boorfeber füpponcerfee öie niet te bet? 
f amvalle fete poincten in confifecratie öeöe toengen/om 
feaec ganfefte genegentfeepfe torct refufe te beter te fee; 
telefeen. 3©aerom meid 00b te meer bertoonfeert toafe/ 
feat250felep feiertoefenfee tot fecfelbe prefentatteope; 
ttingc gefeaen feafeöe/ cn feerfebert feat fete fee koningin; 

■ tte aengenaem toefen fonfee. '©oefe om feat men meer 
ttaefeteomfec fiomagimte in fee continuatie ban’tfe? 
tourgtefeoufeen/ atëmetfeaer af te feanfeelen/fonfecr; 
ïtnge om featmen fag featfc met geftnt toafe / Dit flut; 
gen en feen 25 de! te beilaten/ beeft men fee gefanten 
acngeftfeïefeen / feat fee ftact banfeenEanfec niet toe liet 

brefeer laftte geben/ of menfoube fee feefentie banfee 
Eanöen moeten berlaten/ en öaerom op feacr boo^tt"00,1 
gaenfee ladnaöcrinftftercn/ en fo fp met bonöen obtk JJjjJSf" 
neren/ toefeevom beren fouöe. €nfeetoijlefpöaerop<©etmaa 
feer mfifteerben en gene nafeer anttoooröe ban fee i&o; jjMwnta* 
ningtnne noefe baren esafec/ ïtonfeen bebomen/ alfefp te 8g°ÏÏJL 
botenfeaöfeenobergefonfeen/ 3ijntoeöeromgebcertenronöecpet. 
ben 6. tBecember in ben t^age gebomen. upMtïtöt 

<Ben bierfeen ©ttobdfe ftotf Capitepn <©errit ijezfjl!; 
üonge/ geboren ban %aerlem/ <©ouberneur bandons 
/fe «©rabentocert / fep toafe een ban fee oufefte Capttep; «©outse^ 
nen/ cn feafeöefeem m fee^eöcrlanfefeBotlogealtfefe 
feer felocb en broom geötagcn / ten tjjöe ban fee feclege; S 
ringe ban laerlem toafe fep Capitepn ban eene ©fa; p«cft, 
lepe op.’t laerlcmmer-iBeer / fep feafefec met bete eere 
ïoefeem cn üjnofefenburg tegen fee üelegeringe ban 
ben bpanfegcfecfenfecert/ enöefelbeplactfenöetoaert/ 
in fijne plaetfc quam gonfeer 1 rent ban <©ubenbook 
fee/ ©ouberneur ban ©eerttupöenberg/ rommanfee; 
ren in ^djenfecnfrfeanfe / en feet Capitepnfcfeap toerfe 
fijn ri^oon ^tclt fee sjonge gegeben/ tenrefpecteban 
feefe Bafeerfe lange cn getroutoe öienflen. %nricufe 
©oltiufe feen liohingjïen paetfmjöer ban fijn tfeö/ 
feceftfeem na’t lebengefnefeen/ onfeer 3tjnafbeelfeinge 
Sfen feefe beerfen gemaeefet. 

Des Lands welvaert, moet zijnbewaeut, by den getrouwen, 
Die acn eiken kant» voor ’t Vaderland, haer trouw bewijfen* 

Daer men in ’t begin, fonder gewin, op mochten bouwen 
Sulk een men plag, die noch toe fag, loflijk te prijfen. 

3!acttiicljt op fijn oOerlijöcn» 
Gerrlt delongh GoVVerneVr Van ’s GraVenVVeert, 

Die Van flln IcVCht fICh Voor ’t Landt troV heeft gedragen, 
Is onder de VroMe gcteLt en geeert, 

En heeft fICh Voor ’s Vlandrs geVVeLt nolt Verflagen. 

( fo! 60 24. c^ctüfe’iö feceft Bfeüipfe Eofectoijfe ©eabe 
«utoetijs ban Ifanait/in $ranfecnlant gefeten/getroutotmet fee 
San «Ejaae ©stfetcr ban ben patncc ban ^angien / gepeo; 
iStouü ïtoert bpCfearlotte fee BomPon/genaam gioffroutoe 
ban ffia» Cat^scina 23eigica.^e toelfee fellere langen tijfe lip fee 
nau/met öe ^natonue ban ^toactfenbutg getooont cn opgetogen 
X toa@. <Dt ïleeren Staten <©enerael feeböcn tot fulifi; 
imtue feieban feit feutoeltjli/ fee boo?f3 tDocfetct beteert met 
aan een foismc ban 20000. gtilfecn. t©aer iö een magni; 
sten. |pc tonnlofsS-fee# nefeoufeen / feacr bclc grote 3|ecren 

tn ^tiptfe 03?aben"fecfelbe feefïe met feacr tegentooo.ï; 
b£g5)epö berccrtfeebfeen/ en ^ungeöitrcnfeeöcfetoup; 
lof^-féefïalöaer gefpijfl: Sso.yerfoncu/ enaenpecr; 
feengelïoefeert 540. pectfecn. 

ptnisps ^feiltp^ ^etnee ban €>eangten fete fijn fujter fee C&v 
bmneban Hjofeenlo/tot ttoee repfen toe/feacfe öetepftent 

%k feafefec om mailtanfecren te fien cn te fpeefeen / cn nu ten 
fijn Mte feerfeemaeï feacr feefcfe?ebcn feafefec / tb feenfeften Bcto; 
»<*** n ïj£$ tot Ciotfeacngcfeomen/öebDenfee fijn boo?f3fuflet 
SoKq •ontfeofeen fep feem tot Clccf te bomen / fp feeeft feacr 
ré &uï* terflonfe gereefe gemaefet om na feem te tccftfecn/fcfenp 
««*• benfee alleen een Iwief acn feacr man/ en fonfecr fjtn 

tcllentte acn tefptcfeen/ i.o ban 2&upren feacr fptoas 
bertogen/eti bp feem tot Clecf gcfeomen/cnöetoijle 
fp feen anfecren info lange jaren noptgeficnfeaböen/ 
tomen feacr öepfeen feerten fo fecfïotcn / öatfe geen ban 
bepfeett in een lange tonic fp?c&cn honfeen. daarna 
feebben fp met feen anfecren feer totcnöeltjit gefptofeen / 
at alfeaer eemge feagen malfeanöcrcn bergefelfcfeapt 
met groter bJOUjlifeepfe en ütocfecrlpfec cn fufferlijfee 
Itcffee/ fijnCrtciicntie bcrftacnöc fipie fuftcrö feacfïtg 
bertedt na baren Inocfeer / btefenöe feat fp becl lichlagö 
acn baren fetoeöerfoufecfeocn/ nopcnfecöeüegcringe 
ban fee goefeerenban 232eöa/ feeeft öcrtoaertfegefon; 
feenfeen ïïaefeo-i^eere üefeelfe om feem te tongratulc; 
ren / en feem met eenen te onfeerrtefeten ban fee gele; 
gentfeeofe ban fee ttegcnngeban25?efea. 

<&i&m men 14. Bttolnso’ ’# mifeöagfe gaf fee <02abc ban 
ban $0* ^ofecnio een feceilijfe öaufect acn feen fjertoge ban 
«en toi' IBntuUon/ ban toienfe ïtomfie en feanfeeltnge foo in 
ÏKi&mbm Cngclanfe alfe feen Bane top feier na fullen fptefeen. 

tDaet fep fep mefee genoot feafeöe ftjn C.rcellemte/ fee ^ertoe* 
B?inceffeban Btangten/ fee Icrtogtnne ban 5ter; tan 
fcfeot/ fee<©?abe ban ^olmö met ftjn ^upsto20uentIlwu 
meer anfecren / en feafeöe feacr bp oofeöoen noöenöe 
Staten <©enerael/ cn gcfeaen berfoefeen / featfc ten 
minden uptelfee#20btmien een foufeetoülenfenöcn/ 
öan om feat fee «©cöeptiteccöe fecel ftoalt toaren/ett 
mogelijfe om anöere confifeeratien/ quam öaer nte; 
manfe/fean alleen ttoee ban l^ollanö. ’tBanfictmet 
alle tnogelüfee feed gefeouöen/ cn feen ^jertoge met 
ftjn €rcclietmc gefefeepben 3ijnöe / begeerfee fee <©2abe 
ban fjofecnlo / feat öc <©?abe ban e^olmfe / en fee ttoee 
(©efeeputecröc ban fjoüanfe aio 3©illem fee gfongéf en 
gan ^afperf3 ban <©ombelfe / featfc feefe abonfefe noefe 
öaer toilfec bïijbcn / en gebieben toefenöe / begon fee 
<©2abe ban Ijofeenlo epnfedijii tegen ^an ^3afperf5 te 
blagen / ober fee inöigmtepten fete men feem betoeefe/ 
feat fijn (Êrcellcntie feacr getoecd toafe/ en noefe int 
bonten/ cn noefe in ‘t gaen feem naulijbfe aengeden 
feafeöe / öaer bn boegenfee "t ongelijb feat ftjn €reellem 
tic feem feefee / ih ö’3Eöminidrattc ban fee goeöercn ban 
fee ibfettc ban <©?angicn/ fete feem toe quam/ bet; 
feaelöe mefee fe’infetgmtepten feem bp feen Staten <©e; 
nerael betoefen / öatfe ntemanö feacr gefonöen feaöfeen/ 
baer feu ’t noefetanfe fo feertelijb feafeöe begeert/ ja 
feif0 feaife feacr met feaöfeen öoen ereuferen / öaer ober 
fep tot ober een ure toe met fee maeltijfeopgcfeouöen 
feafeöe / in badc mepmnge öatfe bomen fouöe / feat fep 
nu feer langen tijfe feacr na gcloopen feafeöe/ om fee Ik 
qutöatie op fijn afrebemngc/ feacr toe fep niet bomen 
feonöe/ feat fep 00b feen snöbocaet Blfeenbacnebelö in 
’tparttrulicr feafeöe feoenbifefeen/ fete mefee niet toafe 
gebomen. 

^c <©?abe ban ^olntfe bcblaegt feem mefee ten 
boogden ober fee Bccren üiafeen ban ^tate cn Staten 
<©enerael/ featfcfóganfcfefcfecnenbanfeemafgebccrt 
te toefen / ’t toelb fep fonfeerltnge bemerbt feafeöe / öoen 
fep quam om feenlupfeen tc rapporteren en beriefeten 
’t gene in fljn fiegtment tot Itoïft afgelopen toafe / om 
feat boe feen racö ban ^tate na fee Staten <©enerael 
gaenfee/feem boorbp pafferenöe fonfecrecmgfinfeacn 

tc 



1 5 
tcftcn/ en bgnbe peewit Staten <0enecaet babben 
eenige tn’tM&omen Den miggegefceett/ anöctebem 
natilyhë ontfangen/ bat men tod fagbbat bet quant 
upt een afgcbcett gentoeb/ in boegen bat bdeftcl) nam 
lijlto getoeerbigt babben/ aenbacbtetyfi fynrappo’t 
ban fo toidjtigen falie te fjouen/ato’ bP genoeg bemeeft- 
te upt bast eggen p20pooftcn bic fullto toaren / bat’et 
frbeen batfe bent niet geboojt babben / en toat berbolg 
bp bootPObetie/ Oemerbtc bat men bem met fo toepnig 
refpccte na fijn qualitept bejegenbe/ bat’et bent fcet 
bcctooot/ met meet anbete blacljt-toooeben bie bp bc; 
be/ met beraebtinge ban be^eeten Staten albaet/ 
toefenöe nochtans onber befen fo beei onberftljcpb#/ 
batbe o3?abeban ©obcnlo acn ^an fjafpei'f5 apart / 
en oo een 5ijbe fijn ftlacïjten bebe / maet be <ö2abe ban 
,^o!mö opentljjben met opgereebten booft / fobat:ct 
be ^onfieren en bienaecsS baet llaenbe aenfjoojben/ 
toaet boot men Itlaei'lyft bemetbte/ bat bepbe befe 
<02abe bol jaloufie en mifeontentement toaccn/ en 
babben ooiteentge op’tbanbet tod gemetbtbegrote 
boeltgbepb ban fijn Cwdlenric / tegen beit <6?abe ban 
©eïienlo. 

©en % mo <©en 19. <©ttob?rê toefenbe ^aterbagfj / bebe ben 
baiTabtuc ^mbaiïabcttc ban^ufenbal een beedp banbet aen 
®uf|®"öal ben ïjeetoge ban 25ouiilon/ baet fynCjtcdlenticen 
heeunft b'anbete ifeeten aüeö mebe toaten/ toefenbe’tfelbc 
baafitt aen banbet fcet fumptueuov bod) gebed fonbetotbtege^ 
btn ifarrog öj^nt. 
barifflouiu ^,,n <£0ï0t1ci ©icon baööc • nu etlybe malen boen 
ottnfiso öefitbttgen be gdegentbepb onttent be bubbd-poo2tc 
uan öeco* pan Hulff/en toel toetenbe bat be gradjt op bepbe 3ijbe 
ion« p» 0nbiep toasvfo bat men baet boo2 gaen bonbe/ en fullto 

al boren boo? ben Xnptcnant ban ben o32abe ban 
^otnto/ en ben getoefen a©atbt-mee(lerban^ulft 
gebacn communiceren / bebbenbe met fyn Crcdlentie 
aengeaeben bat bP ’tbolb lanböbe5itpb-5Pbebanbe 
oube fabelt nabe bobbd-poo?tc foube beentyengen/ 

Van ’t Vervolg der Nederlandiè Oorlogen. 24; 

ton op 
ï?ulft te 

patticulietlijb fptab ban be cqiupagiebiebe &ontnh^ 
ban Spangien ter Eee bebe tegen befe JTanben: (€e 
toeten ban 64. fcljcpen/ baet onbet toaten 44.©oftcrfe S"ert 
en ©cbertanbfc febepen/ nocb ban 24* febepen/ en ban ueie fcue* 
28, ft bepen / en noclj ban $z. galcpen / ntaet ftjng 002; p™, en 
bede ïiabbcit fp ’t ooge op ’t Cplanb ban ïBtcbt. 
Heer en Staten dencrad biet ban Ucrfiaen bebbenbe ïïanöen/ 
ban befen ^ebipper/ Ijcbben bem neerfldijb boen era? ™ tegen 
mineten/ nopenbe be Itenniffe bic bp ban befe fabe<lEnfielaK^ 
mofbtbeüben/ met alle bcomtfanbigbeben boe ljp in 
Spangien eeiftgcraeïinö/ en onbet toten bpgebient 
beeft / cit cob boiw toten en ban toten \)p ban alle be 
gdegentbepb ban be toettifïinge ban befe ©lote totjle/ 
todbe inftoraatie ib tjdJbe goct gebonben biet bpte 
boegen, <©efen ^djippet toaegcnacmt ^acob 25at= 
tltolomeufj. ban ïtofenbad/ be informatie ie lupbenbe 
albujS: 

INforinatie gênomen van wegen mijn Heeren degjnfojma» 
StatenGenerael der Vereenigde Nederlanden, op de tiebantoe») 

toerullinge van Schepen van Oorloge, die de Konink 
van Spangien in verfcheyden Havenen van fijn Rijke jm *<tE»tne« 
gedaen heeft» en noch is doende. tart grno* 

men / no* 
Jacob Baitholomeufz. van Rofendal oud tufichen 29. PenOe öe 

en 30. jaren, fegt desgevraegt zijnde, dat hy in den^£ öi? 
jare 15S5. gekomen zijnde, in dienft van Jan Breed fóoninft 
Scheeps-Capiteyn van Amfierdam, omtrent drie jaren bankpan») 
Quartier-meefter van de felve geweeft is, en dat hy hem ®oC”be i'rt 
daer na begeven heeft met een Capiteyn Cornelis Sy- üïberfe tia» 
monfz Lonk, op wiens Schip hy infgeüjks als Quartier- benen bat! 
meefter gedient,en over fuiks met den felven helpen ne- 
men heeft het Spaens groot Schip genaemt Sint Philip- gacu °* * 

pe , ten tijde van het over-komen van de Spaenfe 
Vlote. 

Dat hy daer na hem begeven hebbende op fekerVlie- 
boot, genaemt Vogel-grijp, aenkomende Dirck Luclc 

en ban b002 be gtacbte be tóaüc boeit Obetbalien /ettfo Schipper van Amfterdam, daer mede gevaren is na Sint 
inbetfabbomen/ baet toefeber bolb onttent Jitatö- 
ïjoeb betgabetbe / en togen ben 22. «öttobns (toefenbc 
bettobben toebet en bonber |©acn) na / om beo 
nacljtö baet te toefen/ en opgebaren toefenbealona 
31tel/iOal5tbolbin’tbetb20rtben Eanbop gefet/ en ! daerhy twee jaren 
3ijnalfo in bet nadjt beginnen temarcöeten obetljet 
iflyb en be Cteecbemta be ^toppclbyb en be oube l^a 

Lucas in Spangien , in den jare 1389. en aldaer gevan¬ 
gen geweeft te zijn, byde Inquifitieden 14. Oftober 
i s 91. na fijne wederkomfte van fijne rey fe uyt Tercera, 
en van daer gebrocht te zijn in Triaria van Sivilien, 

gevangen gelegen heeft, en dat uyt 
oorfake dat hy in ’t Ie hip eenige Plalmen gefongen had- 
de, waeroverhy ook drie jaren op de Galeyen geban- 

ijcit/ maet ntito bat’et toatet aen ’ttoaffentoao/ 3ljn nen 1S geweeft, en vier jaren daer op gefeten heeft ge- 
bele beel nat getootben / en eenige te rttggc gcbleben op1 liad- 
’t fïijb/ om batfe niet bollen ober bomen / b’anbete 3yn 
booito gemarefjeert / maet om bat bte ban Huift baet 
ban at te b02cn abbettentie Ijabbcn ontfangen / toaten 
fpalleinbctoapenen/ en Dabben bupten bc ftab een 
etttao2binariO C02PO bn <0uatbe gelept/ en lieten 
baet oob toacljt met pcerben bouben / befe ’t bolb ban 
$iron ombebt bebbenbe/ ijcbben ben alarm al-om ge- 
maebt/ ©icon bit fienbc cnboubenbe bat alle’t bolb 
ban be ftab in rocte toas / en baetom niet toet moge- 
ïyb om pet brucbtbacto upt te reebten / maet bat bp 
beclbolbO quaïyb ten ptopsoftc om bato foube boen 
D2cngeu / io toebet afgetogen en acn ’t bcrb2onbcn 
5tanb/baet bp be aebtet gclatene bonb/ bp bage toeber 
t’fcljepc gegaen en aifo toctb gebaren / tatenbe be fabe 
alfoflilUjbgliffen/ tot opeenanbetgeïegenbettijb. 

<©e24.©ctob2iö tepfbe fyn €tceitentte na 232eba/ 
enbetlepbebet©enbclban’t€afteet inbe^tab/ en 
beeft toebev op’tboo2f5Cafleel gelept be Compagnie 
ban Capttcpn SiclaeO bcEeut/ en bertepbe bet ban 
benïöacbiiueeftet/ en ban ©ietet ban untbc 
ftab / om bat ben a©atbtmeeflet fonbetmacbtfoubc 
blijbcn/ betoelbe met©tetetban ï©02p partijen ban 
bc (©ouberntut toaten / baet mebe bc qucflte ccifect- 
be/ enalfoio fyn Ctcdtennc toebetom naben^agc 
bertogen. 

^©ie ban^etanb ben n32abe ban ^olmO öcbnnbt 
bebbenbe ban fijnen bienft/ gabenbenCoionet©iton 
bet tommanbement ban bate b2ie Regimenten/ en 
ben laft ban bet ©enbcl ban bc <02abe ban^oimo/ 
aen ben onenant bp p’obige / metretommanbatie 
aen fijn Crceilentie om bem bet Capitepnfcbap te ge-' 
ben / bod) fijn €,teellende bieib bet boot befe tijb op. 

<©ert27.©ctobec toao mben lage een ^ebippet 
gebomen / bic upt Spangien ontbomen toass / en fcet 

V. Deel. 

Segt voorts dat hy met de voorfz Galeyen gedaen 
hebbende verfcheyde reyfen op Cartagena , Majorque, 
Barbarije en elders, in den jare 1594. ter Ordonnantie 
van den Adelantato heeft helpen doenfekerereylèop 
Blauwet in Bretange, en daer na in den jare 1595* den 
3 • Augufti met 4. andere Galeyen, daer over comman¬ 
deerde Carolo de Mefcolo Italiaen, in Engeland,alwaer 
zy aengekomen zijn, tufichen Lezard enEngelands- 
eynde, in ’t Montileye of Muyfhil, alwaer zy drie kley- 
ne Vitters Dorpen verbranden, en dat fy van daer fchey- 
dende, gevallen zijn onder de Vlote van 44. Hollandte 
Schepen, daer van fyeen Schip van Vliftingen inden' 
grond fchoten. 

Dat hy daer na winter-lage gehouden hebbende in 
Blawet, van daer met de 4. Galeyen, of door fchrijven 
of Ordonnantie van den Konink van Spangien ( fo hy 
doemaels verftonde) gerey ft is na S. Andera, en aldaer (Fol. 66.) 
gelegen hebbende tot den 1 o. Julij voorleden, om haer 
Schepen en Galeyen te calefaten, is ten felven dage uyt 
de yIers en ketenen ontflagen , op ’t toefeggen enborg- 
tochte van den voorfz de Mefcola, dat by Jacob weder 
fouden komen, of gaen in Caftro Perpetuo binnen Se- 
vilien, om aldaer te dragen la Sint Bemto. 

Dat hy van S. Andera fcheydende met de voorfz 
Mefcolo, is gevaren na Paftago , en aldaer heeft helpen 
innemen 4000. mufquetten, en 4000. fpieflen, ton¬ 
der yfer, en noch 2oo.quintalen buskruyt, aldaer ge¬ 
bracht zijnde van Sint Sebaftiano, om voorts te bren¬ 
gen na de Caronge, alwaer fy gekomen zijnde, gelaten 
hebben alle de mufquetten en ipiefen met ^o.quintalen 
poeder, zijn met de refte van ’t voorfz poeder de voorfz 
vier Galeyen gevaren na Lisbona, en aldaer gearriveert 
in ’t lefte van Augufto, alwaer ’t felve gedeelt is onder 
de Vlote aldaer leggende. 

© 4 Segt: 



I Het drie en dertigfte Boek, 
Segt vorder des gevraegt zijnde, dathy totLisbona 

zijnde, gefien beeft 64. fchepen, en ook in fommige 
van de felve geweeft is, daer onder waren 44. Neder- 
landfe en Oofterfe fchepen, eenfdeels Vlie-boots, en 
tot vijf of fes grote fchepen, houdende 300.cn zfo. 
laft, wefende elk groot fchip verfien met zoo. folda- 
ten, en omtrent 50. bootfgefellen en buflehieters, en 
fulks z$o. t’famen,ende Vliebootsmetóo. 80. en 100. 
man, en daer omtrent. 

Dat de voorfz fchepen ophouden alle haer gefchut, 
elk tot omtrent acht yfere Rukken, behalven dat op elk 
groot fchip daer by gebracht zijn 4. metalen Rukken, 
en op verfcheyde Vlie-boots z. metale Rukken. 

Dat over alle de voorfz fchepen is commanderende 
deAdelantando, en Don Diego Brofchel fijne Vice- 
Admirael, Commendador deS. Johan, die hy beyde 
aldaergefien heeft. 

Segt dat hy zijnde inLisbona, verftaen heeft, dat 
men aldaer noch was verwachtende verfcheyden ande¬ 
re grote fchepen en galeyen, en namentlijk noch 16. 
galeyen, die leggende waren in Villa Nova achter Ca- 
po Vincent, daer van twee galeyen baftaerden ge- 
naemt, hielden over elke zijde Z9. riemen, en d’ande- 
re 14. elks Z3. of 24. wefende vol foldaten, en befoi- 
gnes , gekomen uyt Andoloufia , fulks hy verklaert 
gehoort te hebben, uyt den monde van den poft die 
gekomen was van Villa Nova, om den Adelantado 
van de komfte der voorfehreven galeyen te adverte* 
ren. 

Seggende vorder dat hy verftaen heeft van de voorfz 
poft, mitlgaders van andere bootfgefellen die gekomen 
waren van S. Lucas na Bilbau, dat tot S. Lucas mede 
gereetlagen z8.fchepen, wefende meeft Vlie-boots, 
en etlijke fchepen die na Indien plegen te varen, die 
alleen wachtende na goeden wind, om met den eerften 
mede na Lisbona te komen. 

Dat ook tot Andera leggen Z4. fchepen onder ’tbe- 
leyd van Don Pedro Baldes, daer onder fijn fes grote, 
houdende800. tonnen, genaemt de fes Apoftels, die 
hy verklaert alle gefien te hebben in Paflago, als hy 
met de voorfz vier galeyen geweeftis, om aldaer de 
mufquetten en fpiefen te brengen. 

Datdefelve fchepen alfdoen op hadden befoinges, of 
nieuwe opgenomen foldaten, om te brengen na Blau- 
wet, diefe daer gebracht hebbende, weder van daen 
gefcheept en gehaelt hebben zooo. oude foldaten, en 
defelve gevoert in S. Andera, aldaer tegenwoordig- 
lijk de voorfz Z4. fchepen toegemaekten klaerlagen, 
gelijk hy verftaen heeft, uyt feker foldaet die felfme- 
de in de vlote was leggende- 

Segt mede des gevraegt zijnde, dat tot S. Sebaftiaen 
lagen 1 z. fchepen, wefende Vlie-boots en Savers, zijn¬ 
de vol beioinges of nieuwe foldaten. 

Dat den iz. Septembrisleftleden tot Lisbona worde 
by den trommel omgeflagen, dat alle bootfgefellen fo 
Duytfe als andere, hen jouden begeven in haer fche¬ 
pen. Op pene van fes jaren gebannen te worden op de 
galeyen. 

Dat hy eenige dagen te voren, verkregen hebbende 
pafpoort tot Lisbona van den Conde de Portalagre 
Gouverneur van Portugael, om tegaen naSeville, en 
aldaer te volbrengen fijrife penentie, hem by vonnifle te 
lafte geleid, hadde hem een koopman van Lisbona het 
felve pafpoort verandert, en in plaetfc van 'twoord 
Sevtlle, geftelt Puerta, door middel van ’t welk hy 
gekomen is uyt de ftad Lisbona tot Puerta Portugael, 
alwaer hy fich voor bootfgefel verhuurt heeft , aen 
eenen Schipper Pieter Janfz van Amfterdam , voe¬ 
rende ’t fchip genaemt ’t Huys van Wedden, eenige 
maenden te voren gekomen met fuyker geladen uyt 
Brafilien. 

Dat ten tijde als ’t voorfz fchip gereet lag, met noch 
een ander fchip om te gaen na Holland, aldaer in de 
haven gekomen zijn twee galeyen, ftaende onder ge¬ 
bied van Carolo de Mefcolo, d’welke beyde de voorfz 
fchepen heeft genomen, de fuyker ontladen, en daer 
volk opgefet, ten oorloge toegeruft, om mede te gaen 
na Lisbona. 

Dat hy ’t felve Rende, heeft hem begeven uyt de 
plaetfe aldaer, om te gaen op Bayone of Bourdeaux, 
en voarts na Holland, maer om te beter voorts te ko¬ 

men , heeft hem eerft begeven na S. Jacob, aldaer ver¬ 
kregen fchelpen, ftok en anders, daer mede de pel- 
groms aldaer gewoon zijn te reyfen, en fulks eynde- 
lijk gekomen op Bilbau, om dat hy omtrent Bourgos 
zijnde, verftaen hadde dat aldaer gereet lagen 8. fcne- 
pen met wolle geladen, om te gaen na Nederland. 

Dat hy onder wege zijnde, omtrent acht mijlen vaa 
S. Andera gekomen was, in ’t gefelfchap van een paep, 
die hem feyde dat de 1 z. fchepen gelegen tot S. Seba¬ 
ftiaen, geladen waren met befoinges en andere folda¬ 
ten , by haer hebbende grote forame van geld. om het 
felve te brengen in Nederland aen den Cardinael. Dat 
ook defelve Paep hem feyde dat hy quam reyfen, ge- 
fonden van den Cardinael met brieven aen den Konink, 
en ook aen den Overften van S. Sebaftiaen, dat hy al- 
rede die aen den Overften gefonden hadden, met inten¬ 
tie om de brieven felfs aen den Konink te gaen dragen , 
en dat feker was, dat den Cardinael gefchreven hadde 
by defelve brieven dat de vloot met den eerften mochte 
worden overgefchikt. 

Segt vorder dat hy zijnde onderwege tuflehen Bur¬ 
gos en Leon, hem ontmoet zijn wel drie duyfent oflen 
mitfgaders muylen en ezels, wel tot zoo. of 300. den 
vijfden en feften Oéfcobris, geladen met rogge en tarwe, 
die hem Jacob by der oflen en muyldrijvers gefeid wor¬ 
de te gaen na Ferol, om gefouten en in tonnen gefla- 
gen te worden, tot behoef van de vlote. 

Dat hy tot Lisbona zijnde ook gehoort hadde» dat 
aldaer ook komen foude Don Andrea Doria, met 40. 
galeyen , om fich te voegen by de voorfz Oorlog¬ 
schepen. 

Dat den voorfz Don Diego Brofcher Vice-Admi- 
rael, hem tot Lisbona omtrent den 11. Septembris ver- 
focht heeft te willen dienen op fijn fchip voor ftierman, 
hem afvragende ofhy wel bekent was op Wicht, alfo 
hy Brofcher verklaerde op Wicht te willen gaen met de 
gehele vlote. Nadien fy meenden dat de Engelfe door 
de vorige rey fe op Calis moede fullen wefen, fulks haer 
fchepen opgeleid hadden, en niet voor Martio fouden 
konnen in Zee komen, daerom fy van meninge waren, 
’t voorfz Eyland aen te taften, niet twijfelende of fou¬ 
den ’t felve (als fonder defentie zijnde) konnen empor- 
teren, als dan fterk maken, en dathy ’t felve fterkge- 
maekt hebbende, fouden mogen met de galeyen net 
volk fetten aen het vafte land in Portsmuyden of el¬ 
ders. 

Dat de voorfz Vice- Admirael meeft al voor ftierluy- 
den hadde Hollandfe en Oofterfe , die hy meende feer 
wel op Wicht bekent te zijn, fulks hy Jacob Bartholo- 
meus verklaerde defelve fchippers en ftierluyden ge¬ 
fien te hebben. 

Dat hy aldaer ook gefien hadde verfcheyden Engelfè 
en Yerfe ftierluyden op de voorfz fchepen. 

Dat hy zijnde tot Lisbona, daegs voor fijn vertrek 
verftaen hadde, dat alle de foldaten, bootfgefellen en 
ftierluyden fouden ontfangen vijf maenden aen geld* 

Verklaert mede dat hy reyfende van S. Jacob, in 
verfcheyden plaetfen verftaen heeft , dat op eenige 
plaetfen den vijfden man was opgenomen, en op twee 
ofdrie dorpen alle’t man-volk tuflehen de 18. en 50. ja¬ 
ren out zijnde, om tegaen op de vloot van Don Pedro 
Baldes tot Andera, fulks hy ook gefien heeft, dat by 
gebrek van mans-perfonen eenige plaetfen de vrouwen 
gingen ploegen. 

Segt mede dat hy op den 8. Oófcobris leftleden geko¬ 
men is tot Bilbau, en aldaer gevonden heeft acht kley- 
ne bootjens geladen met Wolle , Oranje-appelen en 
Lemoenen , * die aldaer mede waren gearrefteert ge- 
weeft,maer eyndelijk door dien defelve qualijk ten oor¬ 
loge kondegebruykt worden, ontflagen, door inter- 
ceftie van Johan de Mendofa,die met hem in 't fchip van 
Cornelis Sinkfteen fchipper van Middelburg overge¬ 
komen , en tot Middelburg gevangen gehouden is. 

Aldus gedaen en verklaert den Z9. Oétobris 1396. 
Onder ftond gefchreven by my Jacob Bartholomeus 
van Rofendael. 

T&t <0ecommttteetöe fiaöim ban öe Staten ban 
Eelanö/ fje&benöe ban öe tomiftinge en eqtupagie 
ban öefe bloot ntcöegel)oo?t/ en benöaecopgetnfo?; 
mem/ öeb&en öen feften $obem&?$ aen beneemt 

«3ta* 
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,&tatett.gi>fcb?ebetiöefen nabolgenöe b2ief / öie öefelbe 
pesten .Staten hebben ontfangen Den 9. $obemb2té/ 
entoasriupöenöealöusr: 

ÜBHflttK t~' Dele Mogende Hoog-geleerde, vrome, wijfe, dif- 
ban bette* crete lëer voorfienige Heeren. Wy hebben by ette- 
tcccöe töa* 1’jke onfe voorgaende V. M. E. veradverteert ’t gene 
ccn uan De wy tot dier tijd hadden verftaen van de equipagie van 
^tBt£n den Konink van Spangien, in Portugael eninSpan- 
ïanD/aen gien tegensdefe Landen, t’federt, alfo wy zijn onder- 
öeSjemn richt van vertrouwde perfonen uyt vyanden landen, 
Staten luyden van credit, en die met fondament hier af fchrij- 
«fousrael. yen ^ het deflëin te zijn, dat de vloot uyt Lisbona voor 

feker moet vertrekken herwaerts aen den vierden, of 
ten langden den feilen defer, ongelijk fterker van fche- 
penenvolk, dan ons is gerapporteert door den bootf- fefelle > als wefende fterk over de 200. zeylen, en het 
rijgs-volk ’t welk tot Lisbona op fijn loop-plaetfege- 

laft is, te zijn in ’t begin defer maend over de 30000. 
weerbare mannen, met alle gereetfehap en provifie tot 
fuiken exploift behoevende. So hebben wy V. M. E. 
daer af wel willen in alderhaeft verftendigen by defen 
expreffen bode, op dat hare M. E. gelieve terftond en 
in alder ijl te doen beforgen, niet alleen de nodige hac- 
ftigê equipagie daer tegen gerequireert, maerookae 
behoorlijke voorfieninge van krijgs-volk, fchip-volk 
en andere behoeften van allen kanten by tijd verfame- 
len ter bequaemfter plaetfe, om fo veel fortfe en ge¬ 
weld by den anderen te brengen des mogelijk fal zijn, 
en daer mede den vyand in fijn voornemen te doen ftuy- 
ten , daer toe ook verwekkende de Koninginne van 
Engeland t’onfer afliftentie, en voorts om te verfien 
op de advenuen van den Lande, daer en fo behoren fal. 
Wy hebben alhier befchrijvinge gedaen van Staten, fo 
ter voorfz behoorlijke equipagie, als anderfints, en 
dunkt ons dienftig de fchepen gefchikt ter veylinge van 
der Zee, en voor de viflcherye by der hand te doen 
houden, om in defen nood te konnen dienen, fulks als 
de gelegentheid van faken fal vëreyifchen, felfs ook de 

(Fol.67.) viflcherye te waerfchouwen, dat fy voor defe tijd be¬ 
horen te pacienteren, tot dat defen nood voorby fal 
zijn, gelijk alrede hier gelaft is > offofy immers willen 
varen, dat der Landen fchuld niet fal zijn , fo fy in fcha- 
de vallen. Die verfamelinge foude by ons voor’tge- 
reetfte en befte dunken alhier, overmits fo het quame 
tevriefen, men geen fchepen uyt Holland foude kon¬ 
nen krijgen, en fal ons bedunkens ordre gegeven moe¬ 
ten worden, om de drie vierendelen van der voorfz 
equipagie te vinden van aldaer, overmits d’ander vie¬ 
rendeel ons noch te laftig fal vallen, na de menigte van 
fchepen, die wy duchten dat hier toe fal behoeven. 
Hier mede Edele Mogende, &c. Uyt Middelburg den 
feilen Novembris 1596. Was geparapheert Meyros»t. 
Onder flond gefchreven V. M.E. dienftwillige vrien¬ 
den de Gecommitteerde Raden van der Staten van Ze- 
land, en t’hunder Ordonnantie by my getekent Roels. 

t’Sedei t hebben wy gekregen nader onderrichtinge, 
dat het voornemen van de vloteuyt Spangien en Portu¬ 
gael gedeftineert was op Walcheren. 

DE SUPERSCRIPTIE WAS: 

Edelen, Ö'c. De Staten Generael der Vereenigde Ne¬ 
derlanden. Rt»• 9. Novetnbrif 1596. 

®ranf!aet ^en bietöen 35etemb2iö toetöe eenen .gpacnfen 
üHoaenö / Qcintcccipxecct / öaet in becbaeltftonö/ öatöe 
Dan öe euftinge ban öe ^paenfe blote befiontin 15. galjoenen 
Apatnrt ban Cafttlien/ en negen galjoenen ban$02tugael/ 

53* $eöetlanöfe en 3&uptfe ^ulfcen / 6. jachten/ 
sen öefc ‘ 1Carbelen /(öaet onöer t. of 3.25efanen) mogenöe 
Eaniien t’famcn boeten 280073. laften / en Ijaüöen op aen 
en ttmto piobtfte 12837. gutntalen ttoee-bab / 696. pijpen 
oecufl tótln/ *498. quintalen fpeh/10003 *. gutntalen bxfcfj/ 

682. feafe / 631. quintalen rijö / 4728. fabben fane- 
ga« (i.ntaet ban 100.ponben) ^paenfeertoetten/ 
2850. amen olpe / 849. gutntalen amen eöib / 2294. 
pijpen toaterö/ 1800. guintalcn bufpoeöerö/ 700. 
quintalen lonten / 800. quintalen loot/ 3000. bloten 
óf balen (baiao.) 95000. Pferen bloten offtfjerpen/ 
50. batten of toageno/ 200. offen / 285. molens/ 
78. Compagmat upt tocngenöe 8128. man / te toe-' 

ten öe (Cetcto ban <0on3alo öe 3tuna 17. Compa- 
gnten / ftecb 1800. man / öe (Cercio ban ÉtsSbona 13. 
Compagnten / ftecb 1280. man / öe tCeccto ban lm 
öalouften ió.compagnten/ 1635. man/ 32. onge^ 
bonöen ofb?peCompagnten/ ftetb 3410. mannen/ 
noefj 300. Cafttlianerg peetöe-bolb/ ioo.ibontu* 
cietö en onöetljouö bebbenöe / en noefj 2200. ©o?t m 
gifc folöaten/ bobenöefen/ ’t btelb ban Etöbona af¬ 
bomt / fo bomenöet noclj ban gebitten 30. ©ite- 
bootg/ en in öefelbe 10 3£on ^ancDo öe Eepbo? ©elö- 
<H>betfte met 25oo.folöaten/ 3ijnöctn öefelbe begte= 
pen biet ban öe ouöeCompagnien/ toelbetipt 
ötengebomenjijn/ en bolgen öefelbe öe atmaöeöe- 
toelbe öen 15. cDctotoiO 1596. aftoog. '©aet-en-bo= 
ben to öen <0becben€ubio?tn©tgoöt<0alltttamet 
41. fcljepen/ 25. tuffefjen öe 100.en400.laften/ en 
16. ^pnaffen/ met 3300. folöaten/ toelbeIjpmeöe 
nam upt 25«taugicn/ en 800, ban öe (Cetcte ban 
5©on5petnanöoo3tcou/ en fullen meöe boegen met 
öe boo^fj atmaöe / beötagenöe ’t boet-bolb 147^. 
folöaten/ en bet peetöe-bolb 2600. ©anöefeacma^ 
öe toajas (©enecael <©becfte <©on jDattin ^aötlla/ 
<0?abebane§.45aöea/ ©ppetfte 2töelantanöoban 
Cafttlien/ enCbetftebanöe galepentn Spangien/ 
met öe boo?f3 atmaöe guamen noefj öe nabolgenöe 
patttcultete perfonen. ^fönamentlijb : t©e|Batb- 
<©?aef ban laöonteo Clatoo/ met een ban öe toije 
Compagnten. ^e C*?aefban ^atma 00b met eene / 
<IDon J^atöinanöo öe Coleöo / ^eete ban SIfgatefa/ 
abonturiet / öe ©clö-<©berfte ïloöpgo öe Ctofto/ 
öen Cberfien ^anefjo ^atöo/en öen Cbetften jBau 
coo öe 2Ctamöuta/ öefe ttoee «©beeften 3ijn op öen 
Sfiömttael/ <Don ^iego öe 2520bbeto / ban öe bles 
ötnge ban fint San Cpperfte 5Hömttael / CÖ^tfloffel 
jpaclon öe ^ofa ban öe bleötnge ban Cöbfto / ^02tu= 
gijo / öte öe Benöe ban ^02tugael meöe bjenge / ^te; 
ben <DIifto lömitael ban öe benöe ban gjtalten/ öe 
25tfftfjop ban ffetlanö/ beelgeeftelijbeenmoettjensf 
inöe<©oöï)etö/ beel betben-getoaeto en betben-cte; 
caet.tr/ betfcljcpöen b20tttoen öte fcljeep gegaen 5ijn 
met bate mannen/ fcötb-meefteto/ offen-boeöetsr/ 
ttmmet-lupöen en fteen-boutoeejer/ toelbe om febec 
tefpecten meöe ttobben.&pt öe jBtfftbe betftonö men 
meöe öat öen 3Cöelantaöo ban Cafttlien öen 25. Ccto* 
bet upt öe Kibiete ban ïiffabon gelopen toefenöe/ 
om na öe Cotunga te 3eplen/ notlj ten felbenöage^p«nft 
met eenen ft02m / öte fcptelijfe opquam / fo toetöe bet?öl0fe jjwi 
ftropt/ öat belc fcljepen op öe bltppen bleben / en an^Sr-l 
öetein^eebetö’onben/ en in ^eebetftaben/ foöatm«nr* 
öefelbe epuipagie een groten brab bteeg / toant fo&eusititc* 
men ban anöeteplaetfen betftonö öat 14. galjoenen /nKlt> 
en toel 4°°°. menfcljen gebleben toaten / en fo een 
^ollanöeifcl)ippetöiêbuftenbonöig/ öe anöete niet 
beter geaöö2efTeettljaööe/ öaet fouöet mogelijb notlj 
beel meet gebleben 3ijn getoeeft. 

Cet men öe tijöinge ban öe betficoptnge öefet ©as-fcaert 
^paenfe bloot bteeg / toaten öe petten Staten ban 
t|oUanööen i5.^obemtoio/ en eentge bolgenöe öa-^n 
ge in öen l^age befcf)2eben / en bp öen anöeten betga^ iant> op be 
öert/ om te öelibeteten toat fp ban ïjare 5ijöe tegen|LtD®c‘8ön5r 
öet felbetbomfte biet tegen öoen fouöen/ toant alfojomqe 
ban bele en berfcbepöen plaetfen aöbpfen guamen/ban be 
öat öe toegetufte ^paenfe bloot al in ^eegefïagen^8"^ 
toao / fonöet öat men epgentltjb of febetlijb bonöetilote* 
toeten baetöeffein/ ö’eene fuftinerenöe öatfeop €n? 
gelanö/ ofjïetlanö/ ö’anöete öatfe op JBalcfjeten 
of anöete SSeeufe Cplanöen fouöen bomen/ öat00b 
berfcbepöen afgetoo?pen b2ieben ban eenige ^pan^ 
giaettiS upt TDupnbcrben ban öen 20. <©ctob2io/ en 
ban puffel ban öen 4. Sunij / en 5. ^obemb2tO ge^ 
fcljteben/ 00b ban öe aöbijfen upt ©2anbttjb / gfta? 
ben en anöete guattietenöefenaengaenöegebomen/ 
ennamentlijh/ öat öe febepen ban oo2loge öeö 
ninbö ban Spangien / en ban öe particuliere tot 
<©upnberben/ en anöete fjabenen ban ©laenöeten/ 
bp laft ban öen Catöinael op öe 0202c ban Spangien 
tooiöen opgebouöen / om öe ^paenfe bloot te bejegen 
nen en gelepöen / öat Hintuö <j3oubetneut ban Caltó 
belc gaften toaö bertoacbtenöe öie bem aengenaem 
fouöen toefen / öat met öen cerfien beel ^êpaenss 
litijgO-bolb fouöe bomen/ fulbs öat men tegcnoöe 

3lente 



Het drie en dertigfte Boek, 
%mte orrote eeplotctcn ban öotïoge fouDe bp De banb 
nemert/ toaer bp geboegt is / bat De abbijfcn aen De 
ftooplupDen ban Sllnttoerpen / en ooft ban SaipDift bet? 
meiDen/ DatalDaer boo2 fefter gcbonDen toerD/ Dat 
teer ftoits tot CaliS De ^paenfe bloot acnftomenfal/ 
en in Deliberatie nelcpDspnDe/ toat tot Dienden ber? 
feftertbeib ban De jtanben in Dit duft bdjoort geDaen te 
toerDen /is na bcrfcbcoDen tommumcatieh eerjï goot 
GebonDen/ Dat fijn Crcdlemic ais XDmirae! <j5cnc? 
raeï berfodjt fouDe toerDen/ te bcbelen bet Collegie 
ban De iibmiralitept ban 'Zclmty en ï)ct Coilegte ban 
De IDmiraSttent tot HottetDam/ teit epnbe elft een 
bjd-bcjcpïbc ^acljt of ttoeetnalöer-baedtotllenaf? 
beerDigen / en fenDen tot boot De engte ban De Zee/ aen 
Cngeianbs-epnbcof;§02lmgen / ofanbetebequame 
plactfeDaeromtrcnt/ om Zee te Oouben/ cnaldaer 
booi een tijd lanft te blijben/ en fetten opDeftomde 
ban De boo2f3 blote/ en fo ïjacfl fp Dcfdbcfullenbcr? 
nemen/ in allee DtltgentteDe3'adjtof25ootwtZe? 
ïanD tocDerom aiDaer te Doen internen/ om fijn Crcel? 
Icntie en De ©ecrett Staten De fefterctijDinge te btcn? 
gen / en De ^acftt of 23oot upt De jBafe te Doen lopen 
na De ©ifff bers fdjepen tn Zee toefenDc / om Dcfclbe 
en onmtoetenDe ÉöopbaerDces te toncrfdjoutoenban 
De ftomde ban De boo2f5 ^paènfe bloot / ten epnDe een 
pegdijft bent tipt De Zee/ in Defe jjanDen begeben / en 
fijn fdjaDe fcljutte. ©ooits De 'saoo2fc!)2cbctt ^adjt of 
$Boot toeDcr in De |©afe Daer na fal bomen / om meDc 
De aDbettcntie te Doen / al ’t toelft fijne Cvcellentte aen? 
gefepD jijnDc / is bp Defelbe gocD gcbonDen en geeffec? 
meert 

3^aec na $ijn nocb berfcbepDen conferentien en 
tommimicatien op De booif? fafte geïjouDcn/ cnepn? 
Deltjb goet gcbonDen / Dat mits De abfentte ban eenige 
&tebcn/ en Dat De <©ecommittecrDen uptDeCoüc? 
gien ban De IDmtralttept / fpccialijb bier op rneDe bc? 
fcb’eben jtjnDe/ nocb niet al toaren geftomen / Debot? 
Dere refoïutten opgeljouDen fouDen toerden tot den 16, 
Jjobcmbiis. 

©P Den 17» j^obembiis 5ijn in De ©ergadennge 
ontboDen De gecommitteerden upt De Coliegien ban 
De 5ÜDhtfralttepten/en toaren alDaer berfcb2eben ©al? 

ïanöTegen tOafar jpranfi/ en SJoriö fBartcnf3 Cop / upt bet Col? 
^„^^legietotnotterDam/ ^pbeet ^anf5 Crommcdijft/ 
Snr? en San l^ooft upt bet Collegie ban 3tmjlerDam/ 3!p? 
jjiöor. pdman en <©arb2anb 2£anf5 upt bet Collegie tot 

©oom of CnMjupfen/ en is denfelbenopeningege? 
Daen ban alle De boo2f5 aDbijfen / en bermacnD Dat fp 
rijpdijft op De gelegentfjeid Dcfer faften todden letten / 
en Den ^eeren Staten aöbifcrcntoat ben bande gele? 
gentbcib Dctbte apparentelijb te mogen gefclrieDen/ 
en inat tot diende en berfdteringe ban DenHanDe/ 
Daer tegens fouDe Dienen geDaen / en na eenige confe 
ventten en tommunitatten / metbenlupDcn in De ©er 
gaDcriugcgdjouDcn/ bebben fp berfotbttijbommet 
Den anDeren en met Den ^Chippers en G^ee-barenDe 
ïupDen Die met benlupDen maren gebomen te fpteben 
en baer aDbijC te fotmeren/ ’t bJdb ben hergunt 5tjn? 
De / bebben baer aöbüö obergdébert / en na bcrfcljep? 
Den conferentien/ communicatien en Delibevatien Daer 
opgeljouDen/ toerDe gocD gcbonDen De ctmDdijbe re? 
folu-ie op tc büüben / tot in ’t begin ban De maenb <©e? 
tember/ Dat De ©eeren Staten ban ©ollanDtoeDer? 
ombergaDcrenfoiïbe/ Dat miDDdertijb inDiendban 
Den EanDc gebouDcn fouDe inojDcn / alleDefcljepen 
ban ootloge alfDoe tcgenlnooeDtg in Dienjl toefenDe / en 
Dat Dcfdbc na De BoofDen fouDe to02Dcn gefonDen/ om 
alDaer op DenDiend te teacbtcn / en Dat bootte bpDe 
refpectibe Coliegien ban De ^Dmualitept3enl-baer? 
Dig gemaebt fouDe bootDen/ alleDefcljepen ban 002? 
loge bet lanDtocbeljorenDc/ en in Den boo2f3 farege? 
tocefi 3ijnbe bp De Cngelfc evbibxtie/ op Dat Diebn 
alle gdcgentbciD in baeflc gemant en gebarqueert jou? 
Den mogen too?Den. 

^acr-en tuiTcben Dat Dit in’tbJcrbgcjMttoerDe/ 
guarn De tijDinge en feberbeiD D002 een geintercipieer? 
Den iuief / Dat De ^paenfe bloot gcüjb boren berbaelt 
10/ eenfDedO Dergaen toaö / Daer tnDebanD<©oDco 
temerbentoaö/ Dat De Cngdfc blote bergefdfebapt 
met De .jöeDeruinDfe ftljcpen/ iu Den fouter fonDer cemg 
berüeo / ijaer crpïciet DeDcn / en Die ban Den föonMt 

1596; 

satfclatie 
ïjan ö£ 
Staten 
öan l^ol< 

ban ^pangien op ’t eerde tiptlopen ban De gaten/ 
met grote tempeeden bebocötcn / en tot fo groten ber? 
Ite.ogebtacljttocrbcm 

JAER-DICHT, 

op ’* vergaen der Spaenfe vlote. 

o Spaenfch Conlng feL „ Weeft niet rebeL 
Tegen God aLMaChtlg, 
VVant hl feer fneL,, V neerftorten feL. 
So hl nV toont WaeraChtlg. 

?ilDuei 3ijn niet alleen De ©crcenigDe .©eöetlauDen: (f0i. 
|©aer ooft Die ban CngdanD (alleen Doot <©oDes 
ftracbtige banD) Defe repfe berlod ban De btefe ban Defe 
^paenfe bloot Daer fpmeDegeD?epgt toareti/ bpetoel 
Den roep Daer na nocb liep/ DatDeboo?noembe$ïo? 
ninft ban ^pangten toeDeromeben derft armeerDe/ 
omDcobergeblebcnbloottoeDerte berderften/ en on 
nicuto toe temden. 

©002 en al eer De daD ban tfTaitó Don? hpn dr^c 

68.7 

ten-lanDfe oodoge op bent gefteert toaö) en fo bde de? 
Den op De frontieren bedoren bebbenDc/ btefenDeen 
bootftenDc ’t beclico ban meer anDere/ boot bem ge? 
nomen tnet Den Cngdfen en Staten Der ©ereemgDe 
i^eDerlanDen een bed bader en derfter bertonD te ma? 
ften/ niet alleen om jtjnïïpftte öefebermen t Éöaec 
ooft om Den itoninft ban ^pangien ootloge aen tc 
Doen op fijnen öoDem/acbtenDe Dat Daer Dootgefcbie? 
Den fouDe/ Dat Ijet (lanö Daer upt De boo2f3 i^paenfe 
üontnft fijn ftracbten berftreeg / en fijn frontieren ont? 
nideDen bertoocd 5iinbe) De ^pangtaerDen toeDerom 
geroepen fouDen too?Den/ om baer felfo frontieren te 
ftefcDermen/ Dat öcm ooft De famc Daer Dooi Diendig 
fouDetoefen/ om anDere ©otentaten/ Die Daer te bo? 
ren Den aentoaö / en macljt Der ^paenfe fufpect toaoy 
fouDen gcnoDigt en aengdoftt toerDen/ om bare ftracbt 
en racD öp een te boegen / ’t toelft fp anDerfins / fo ian? 
ge fp fagen Dat De 5prancopfen niet öedanD genoeg 
toaren/ nm fo ftoaren lad te D?agen / niet fouDen D02? 
ben ftedaen. ?ilo Dit felbe Daer te boren D002 fCbomaö 
^iDnep ban De Iftoningtnne ban CngdanD / aen Den 
Iftontnf! ban ©2anftrijft gefonDen 3ijnDe / gepiopo? 
neert en booigeddt getoeed 3ijnDe / toao D’anttoooiDe 
lange geDilapeert en uptgedelt/ ten laetden beeft De 
boo2f3 Honinginne Dooi baren oiDinarip ^ümftafa- 
Deur Den ©eere l^cnnft ©mton Den ïioiunft Doen toe? 
ten / Dat baer ftdtefte toaö Darter tijD en plaerfe aenge? 
toefen fouDe tootDcn/ om ban De faftc te banDelen/ 
alfo baDDc De Iftoninft ban ©tanftrpft gerefclbccrt in 
CngdanD aen De Idomnginne te fenDen Den i^eere i^i? 
colaeë ©arleuë li^ccre ban /fjanep/ om met Dc Éo? 
ningiime ban Die fafte te banDelen / Den toelften toepntg 
tijD# Daer na Dc l^eitog ban ©ouiilon fouDe bolgen / 
met bolle madjt/ om ban Defe fafte een epnDe te ma? 
ften : .iilöaer obermttë Daer t’dfte repfe berfcbepDen Danbtifn* 
f toarigbcDcn ontdonDen/ W De booif3 ©cere ban <§an? et rufjepeu 
cp ccrd Den 20. ^piil Deo abonDö te ÈonDen geard? öen®i^ 
beert/ als De famc mialberlnepDtoas/ Dat De daD ©Stn 
ban CaliS bedoren toas/ maer Dat bet ftadeel nocb idu/ «n&e 
booi Den liomnft bidD: C11 berfoebt beübcnDe au? feonfiwta* 
Dfentfe / Die l)cm bergunt toerDe / De Éoninginne ber? S?anö/ 
daenDe Dat Den ïjonmft ban ©lanftrijft tot kolonie om emna? 
toas/ beeft Den ©eerc ^iDnep meteen iftoen-fcbip^be^ 
na Denliontnft gefonDen/ om bem boop te gelien Dat? ‘L°"ftö'e 
ter met Den eerden bulpc fouDe tooiDen gefonDen/ en 
Dat CaltS tot meerDerberfeftedngeinbanDenbanDe 
ftoninginne gegeben fouDe toerDen/ ’t toelft De jjo? 
ninft feer gtiaftjft genomen beeft/ geltjft top bier bo? 
ren cenf Deels berbaelt bebben/ Daer bp feggenDemet 
bittere toooiDen/ Dat Jjp met een beter gcmoeD fouDe 
lijDen/ Dat betbcmbanDebpanDenalSbanDebiten? 
Den berooft fouDe tooiDen / Docb Daer na ts Defe bitter? 
bciDtoatberfacljt/ Dooi De b2teben Die bp aen De 3&o? 
ninginnefonD/ cn aen D’anDerc 3üDe lieeft De ^onm? 
ginne baer ooft gecrcufeert/ Dat ’t ncnefn Dooi ^tDnep 
aen Den Ikoninft baDDe Doen bootfïaen/ niet toas tot 
DiencpnDcgefcbieD/ Datfp bet fdfDc boot Ijaer toilDc 

bc? 



i 59^* Van't Vervolg de 
ösfioutien/ maer om bat fp taeeefoe bat als bc üO' 
mnft opanöere plaetfen öeftgtoaö/ ten fo Dequamc 
plactfe/ en tod gelegen (teeftte/ niet foube ftomente 
herballen in beïjanben ban baren gemeenenbpanb. 
liBaerom toeberom tcnp2opoo|te te bomen / alö be 
^ecre ban ^anen tot =£onben geliomen toaS / tshp 
beo anberenbaegö tot<0eoentottö gelept / altoaerbe 
iSoninginnctcbiectijbtoasf/ en toegelaten mnbeoni 
in bare iBaiefteptö peefentie te bomen / fo beeft bP 
gebaen be nabolgenbe p2opofme: 

SnSf,t,e \/f E v R O U W E. 
ffieete ban Het is meer dan vier maenden geleden, dat den 
jèantpge* Konink mijn meefter hadde gedelibereert my aen U 
» 'iraTïr Majefteyt te fenden, en dat ten felveneyndedaertoe 
ban be ftoi> tegenwoordiglijk ben gedepefcheert,maer mijn rey- 
ningmne fo wiert geinterrumpeert door de wederkomfte van den 
ban Gtige* Secretaris Lommenie : Alfo den Konink daer na van 

tSrbenJfelfs a's °°^ door de antwoord, die hare Majefteyt 
tijb ban hem hadde gegeven, dat het haer niet aengenaem fou- 
Sniniu» de zijn, te werden geinformeert van den ftaet en affai- 
Calia30 ren ^es K-Oninks, of gedrongen hem in fijne nood te 

fecoureren, conform zijnde d’antwoorden daer te vo¬ 
ren gedaen aen den Heere de la Baranderije, enden 
Heere Ridder den Requeft-meefter, welke den Ko¬ 
nink en die van de Rade die iich tot Parijs onthielden , 
aen u Majefteyt hadden gedepefebeert, niet door faul- 
te van goede affedtie van uwe Majefteyt tegen den Ko¬ 
nink uwen heven broeder, maer overmits uwe Maje¬ 
fteyt niet raedfaem vond haer van geld of krijgs-volk te 
ontbloten, alfo Yerlandgetroubleerten u Koninkrijke 
gedreygt was met een grote fcheeps-armade, die men 
feyde inSpangien geprepareert te werden, om’t felve 
te in vaderen, fo heeft den Konink mijn meefter beflo- 
ten, liever allerhande ongemak en gevaer te lijden en 
uy t te ftaen, dan u Me- vrouwe te milhagen en laftig te 
vallen, om een fake die uwen ftaet mochte fchadelijk 
zijn, en uwe Majefteyt in moey te fteken, als fich voe¬ 
lende door de vriendfehap die hy fo voor als na fijn kro- 
ninge van uwe Majefteyt heeft ontfangen , verobli- 
geert om u te eeren, te dienen en te beminnen , en dien 
volgens fich fo feer na uwen wille te accommoderen , 
als de welvaert van fijn Koninkrijke en Onderfaten het 
felve mag gehengen.’t Welk hy den Secretaris Edmond 
heeft te verftaen gegeven, daer by voegende dat hy 
feer bedroeft was, dat uwe Majefteyt niet meer mid¬ 
dels hadde om hem te fecoureren, en noch meer dat hy 
niet fterk en machtig genoeg was, om tegen den Ko¬ 
nink van Hifpangien de oorloge te voeren, fonder uwe 
Majefteyt laftig te vallen, en tot fijnder hulpe aen te 
foeken. Maer nademael den ftaet der affairen van uwe 
Majefteyt niet toe liet yet beters voor hem te doen, en 
hy alleen te fwak was om hem te defenderen, dat hy 
grotelijks tegen fijn dank foude genoodfaekt wefen, te 
fien na andere middelen, die hem fouden werden geof- 
fereert, om fijn Onderfaten en Landen te bevrijden van 
’t perijkel dat haer over ’t hooft hing. Dat hy nochtans 
dit doende, niet foude laten te behouden in fijn ge¬ 
moed de dankbaerheid van uwe weldaden; en uwe Ma¬ 
jefteyt in der daed alle eere en refpeéf toe te dragen, en 
dat het altoos profijtelijker foude zijn voor hem fel ven 
en voor u Mevrouwe, dat hy fijn ftaet door alle andere 
middelen conforveerden, dan defelve door onmacht of 
by gebreke van aflïftentie liet verloren gaen, gelijk het 
hem voor ’t toekomende liet aenfien,fo d’Oorloge con¬ 
tinueerden , fonder dat hy anders van uwe Majefteyt 
wiert gefecoureert, en hier op refolveerden hy my te 
fenden aen mijne Heeren de Staten Generael der Geü¬ 
nieerde Provintien des Nederlands, om defelve te ken¬ 
nen te geven den nood die fijn wille dwong tot raet- 
fluytinge om fijn ftaet te conferveren, en fijn Onderfa¬ 
ten contentement te geven, alles ftrijdende tegen fijn 
ingeboren aert, welke niet gewoon is voor de wapenen 
of ook voor het goede geluk van fijn vyanden te wij¬ 
ken, om van hen te verftaen of fy eenigen middel had¬ 
den om hem te fecoureren, en defelve fijn voornemen 
te communiceren. 

Maer hier op depefcheerden uwe Majefteyt na 
Vrankrijk den gewefen Heere Omton , die van fijn 
Majefteyt feer wel gefien en ontfangen wierd, fo in u 
regartMe-vrouwe, als door de particuliereafre&ie, 

: Nederlandle Oorlogen. 251 
die den Konink hem toedroeg,gefondeert op fijn deug¬ 
den , beproeft fo in fijn prefentie als in meer andere oc- 
cafien, en om dat hy hem altoos heeft bevonden feer 
begeerig te fijn , om de vereeniginge tuflehen uwe 
Majefteyten te conferveren. 

Hebbende den Konink dan verftaen uyt fijne Propo- 
fitie dat hy eer gefonden was om het refuys gedaen 
door uwe Majefteyt , aen de gene welke herwaerts 
over gekomen waren te juftificeren, dan hem de hand 
te reyken, en te tyekken uyt de perplexitey t, in de¬ 
welke hy gebracht was, fo vond hy niet geraden te 
treden in het Traófcaet dat den voornoemden Omton 
uyt den name van uwe Majefteyt proponeerden, als 
achtende d^t het meer op de bane gebracht was, om 
ons in hoop te houden, en indeSpangiaertsjaioufiete 
veroorlaken, tot andere eynden als om den Konink 
tegen defelve te fterken. 

Maer hebbende den gemelten Omton daer na aen 
den Konink vertoont feker gefchrift, ondertekent met 
de hand van uwe Majefteyt van date den 9. Februarij, 
en hier op den Konink verfekert dat uwe Majefteyt het 
voorfeyde Traétaet focht te vorderen , om tuflehen 
uwe Majefteyt een goede Ligue en Unie te treffen te¬ 
gen den Konink van Hifpangien, en niet om hem Pie¬ 
pende te houden, en tijd te doen verliefen, fo heeft hy 
de Vergaderinge te delen eyndevoorgeftelt, gerefol- 
veert te accorderen,en nergens meer na wachtende,dan 
na ’t advijs van fijn voornaemftedienaers die doen ter 
tijd niet by hem waren, om opentlijk fijn verklaringe 
te doen, fo wierd hem gead verteert dat uwe Majefteyt 
het Engelfe krijgs-volk, dat in foldije en dienftwas 
van mijne Heeren de Staten der Vereenigde Neder- 
landfe Provintien, hadde te rugge ontboden en gede¬ 
libereert , d’Armade die uwe Majefteyt prepareerden, 
in Spangien te employeren, fel ft die te doen vertrek¬ 
ken, fonder te wachten na defe Vergaderinge, daer 
over den Konink feer verflagen en bedroeft was, eer- 
ftelijk overmits den voornoemden Heere Omton zalim 
memor. hem niets daer van hadde gefeid. Ten twee¬ 
den , dat hy hem fag berooft van de vrucht die hy van 
het Tradaet, eer het dan was aengevangen mochte 
verhopen. Derhalven hy fijn klachten dede aen den Se¬ 
cretaris Edmont, hem bevelende het felve uwe Maje¬ 
fteyt te adverteren. Nochtans gaf hy fo veel redenen 
te verftaen, en bracht fo vele bewijs-redenenby, fo 
omditdeflèynteexcuforen, als om defchaduwen die 
defelve en fijne dienaers daer van ontfingen, dat hy van 
den Konink verkreeg; dat hy my aen uwe Majefteyt 
foude afveerdigen , om beter verklaringe te hebben 
over de conferentie, eer hy van meninge veranderde, 
en niet te wanhopen aen de alfiftentie van uwe Maje¬ 
fteyt. 

Dit is het fubjedl van mijn reyfe Me-vrouwe, die den 
Alder-Chriftelijkften Konink my heeft doen aennemen 
ter bede en inftantie van den Secretaris Edmont. 

En alhoewel de Princen niet zijn gehouden den eeh “ 
den anderen hare fecreten te openbaren , wat Unie daer “ 
ook tuflehen hen foude mogen wefen, anders als voor “ 
fo veel fy bevinden t’haren oorbaer fe ftrekken, fo zijn “ 
fy nochtans door de wetten van vriendfehap en goede 
gebuurfchap verbonden , niet tegen den gemenen 
vyand te beftaen, dat foude mogen ftrekken tot fcha- 
de van den genen, met den welken men profeliie doet 
van confederatie, gelijk niet kan werden ontkent, dat 
defo entreprinfe in Spangien is {trekkende tot grote 
fchade des Koninks, als zijnde de oorloge ontfteken in 
Picardijen, en fijn Majefteyt verlaten van allefijn na¬ 
buren, en folfs niet fterk genoeg tegen alle de wapenen, 
die in dat quartier op de been zijn. 

Daer op ik laft hadde my wijder te extenderen: Maer 
ik denke niet dat het tegenwoordiglijk van node is, in 
defe gelegentheid van Calis, overmits uweninterefle, 
Me-vrouwe u niet min als den Konink verbind om alle 
uwe krachten daer heen te voeren om’t felve te ont- 
fetten, fo verre het kafteel van der ftad noch tegen 
houd, gelijk ik verfta dat het noch tot den naeftko- 
menden Donderdag fal tegen houden. So het verloren (fol. 69.) 
is, fo houde ik my venekert dat uwe Majefteyt door 
haer gewoonlijke wijlheid wel lal weten te coniidere- 
ren, dat het haer niet min als den Konink van node is, 
altans alle haer raedflagen en krachten t’famen te voe¬ 
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2S2 Het drie en 
gen, om te opponeren tegen een vyand die tegens bey - 
debereytis, niet min tegen dit Koninkrijk als tegen 
Vrankrijk. 

Want alhoewel hy tot noch toe fijn krachten niet 
h eeft betoont als tegen den Konink, fo houde ikmy 
verfekert Mevrouwe, dat uwe Majefteyt niet twijfelt, 
dat dit gefchiede door goede afleitie, die hy uwe Ma- 
jefieyt"meer als fijne Majefteyt is toedragende, maer 
den middel om’t felve tebeftaen, heeft hem tot noch 
toe ontbroken. Hy falfe krijgen door ’t innemen van 
defeplaetfe, hyfalwel haeftfijne aenilagen verande¬ 
ren, en opentlijk vertonen de propofitien van den Vre¬ 
de , die hy tot noch toe op de bane heeft doen werpen, 
door de gene die met eeren hebben mogen ’t woord 
voeren ; te weten, door den hans, door den Hertog 
van Savoyen, en den Hertog de Mercure, die alle bey- 
deingeene fake ambitieufer zijn geweeft , als te wer¬ 
den gebruy kt tot middelaers van defen Vrede, gelijk 
uwe Majefteyt in anderen voege genoeg heeftkonnen 
weten. 

Men moet niet geloven dat’er noch geen apparentie 
is tot defe vrede-makinge, nochteook dat de preten- 
fien, die den Konink heeft op het Koninkrijk van Na- 
varren, of de innemingeder plaetfen, die den Konink 
van Hifpangien in dit Koninkrijk heeft gedaen, ’t felve 
beletten. Want behalven dat het den Konink feer 
moeyelijk valt fuik geweld tegen te ftaen , fo moet men 
coniïdereren dat den wille der Princen fich de nood- 
wendigheyt moet onderwerpen, meer als die van ge¬ 
ringe perfonen, als der gener welke meer fijn depende- 
rende aen den publijken intereft, alsaen baer particu¬ 
liere genegentl eyt. DenKoninkvan Hifpangien heeft 
genoeg doen blij ken door ’t antwoord dat hy heeft ge¬ 
geven, op de verklaringe van d’oorlog, welke fijne Ma¬ 
jefteyt tegens hem heeft doen verkondigen, dat hy niet 
van meninge was de fake onverfoenelijk te maken , als 
hebbende door de felve geprotefteert, dat hy niet ver- 
ftont hier door deTradaten van vrede te breken, die 
hy hadde met Vrankrijk, met welkhy ter contrarie in 
vrientfchap wilde leven, en den krijg voeren tegen den 
Konink en fijne adherenten. 

Het is door geheel Chriftenrijk bekent dat fijn Ko¬ 
ninklijke Majefteyt van fijner zijde van den Pausisaen- 
geport, om tot defen Vrede te verftaen, die hy prefen- 
teert te aenvaerden, en maekthem fterkdat hy diefal 
verkrijgen, en treffen tot contentement van partyen, 
niet anders verfoekende, dan dat den Konink daer toe 
Wil verftaen, dat hy ’t gene aggreëre, daer toe fijn 
weerdigheyt hem verbind , als ook de aenneminge van 
de wapenen tegen den Turk, die dit jaer felfs in perfoon 
in H ungaryen foude afkomen, en met 15 o Galeyen de 
kuften van Italien aflopen. 

En alhoewel het fijne Majefteyt niet is geraden hare 
prelentatien en voorftellingen te verwerpen, teroor- 
i'ake van fijn fwakheyt, en om tot alle voorvallende oc- 
cafien bereyd te wefen, fo kan ik u nochtans verfekeren 
Mevrouwe, dat hy noch daer aen niet is gebonden, en 
dat hy genen wille heeft om verder te palieren: ook is 
daer r iet anders als den nood, dat hem daer toe fal kon- 
nen dwingen. 

Uwe Majefteyt mach welvrefen dat deSpangiaer- 
den door alle praébijken die fy mogen bedenken den 
Alder-Chriftelijkften Konink van uwe Majefteyt en de 
Staten des Nederlands Toeken te fcheyden, en de Unie 
die daer tuflchen beyden is, wech te nemen. DenKo- 
rink gelooft dat fy het felve doen in regart van uwe 
Majefteyt, getuyge is het libel datfy hebben verfiert 
en uy tgegeven, aengaende de conditiën van de abfolu- 
tiedieden Paus aen den Konink foude hebben gege¬ 
ven , fayende door defen middel wantrouwen en jalou- 
fie tuflchen uwe Majefteyt en de gemelte Staten 3 de 
welke fofy niet fuffifant zijn, om de vriendfchap tuf- 
fchen uwe Majefteyt wech te nemen, fo zijn fy ’tom te 
beletten dat de felve hare wapenen niet te famen-voegt 
met de fijne, gelijk behoorde te gefchieden, om den 
ruft van uwe Staten fo door de argliftigheden als wa¬ 
penen der voorfeyde Spangiaerts getroublsert, te ver- 
iekeren. 

Hebbende dan den Alder-Chriftelijkften Konink 
geen luft om met den Konink van Hifpangien in ver¬ 
drag te treden, fo refteertdaer alleenlijk den nood te 
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remedieren , die hem daer toe foude mogen dwingen, 
gelijk uwe Majefteyt met de Staten fal doen * fo verre 
fy hare krachten by des Koninks willen voegen, om te 
gelijker hand met een gemenenraed enaccoort tegen 
de Konink van Hifpangien in het Nederland de oor¬ 
loge te voeren, ten eynde uwe Majefteyt van fijn na- 
buurfchap en ’t Nederland van fijn tyrannige heer- 
fchappye bevrijd mach werden. 

Hiertoe hebbe ik laft Mevrouwe, om uwe Maje¬ 
fteyt te bidden, dat haer believe van defe kant haer 
armade te employeren, fonder die elders heen te doen 
trecken, daer toe den Konink van Hifpangien uwe 
Majefteyt tegenwoordiglijk meer fchijnt te dringen 
dan oyt van te voren, als hebbende den Cardinael van 
Ooftenrijk, die wel onderricht van fijn intentie uyt 
Spangien is gekomen, belaft la Fere, daer hem ten 
hoogften aen gelegen was, en de aenflagen die hy in 
’t midden van Vrankrijk ioude mogen uytvoeren, te 
abandonneren, om Calis te gaen belegeren. Maer in¬ 
dien het uwe Majefteyt belieft den Konink veerdiglijk 
met uwe armade te fecoureren, fo fal hy den middel 
hebben te beletten dathy defeplaetfe verovere (fofy 
noch tegen houd) alsook fijn armade te verfrroyen, en 
voor de reft defes jaers onnut te maken. 

Enalfo uwe Majefteyt door den Heere Omton zalig, 
gedachtenifle, den Konink heeft doen aenfeggen, dat 
fy wel wilde dat de dienaers van uwe Majefteyten ver¬ 
gaderden , om te famen op uwe affairen te refol veren , 
en tuflchen uwe Majefteytens Koninkrijken en onder¬ 
danen te maken een vrientfchap en Ligue oflènfiveen 
defenfive, die noch fekerder en beter gefondeert is , 
dan de voorgaende, fo hebbe ik laft van den Konink te 
accorderen, aengaende de tijd en plaetfe der voorfeyde 
vergaderinge, alsook de perfonen die daer toe fullen 
werden geëmployeert, en het effeét van dien op ’t veer- 
cligfte te vorderen. Biddende feer demoedehjk, dat 
mijn Heere den groten Threforier van uwe Majefteyts 
zijde daer toe mag werden geëmployeert, om het goet 
vertrouwen dat uwe Majefteyt heeft op fijne expe- 
rientie, prefenterende in defen gevalle van wegen der» 
Konink aldaer te laten vinden, mijn Heere den Con- 
neftabel, ten eynde defe Unie mach werden beraemt 
door de twee oudfte geëxperimenteerde en aenfiene- 
lijkfte perfonen vandeftaet vanbeyde de Kronen, en 
op de welke hareMajefteyten het meefte betrouwen 
hebben. 

Den Konink foude feer blijde wefen, fo mijn Heere 
den Grave van Efl'ex van defer zijde mede daer toe 
wiert geëmployeert: Maer hy acht dat uwe Majefteyt 
hem’t beleyt van de armade fal toe betrouwen, als die 
hem alrede daer van den laft heeft gegeven, en alfo fy 
de felve niet kanftellen in handen van een Hooft, die 
hen aengenamer zy, of fich beter drage ter eere en 
dienfte van uwe Majefteyt. 

Tm- na té öe $|ecre ban ^anep gegaen naer Wil' ®e &mt 
Iem€tcd/ groot (Creforier ban (gngdanö / öie ’t op;ba" 
perflc betoint ban alle faben baööe / ban öetoelbebPmetSS 
een ttoijfdacljttgc anttooodse gebregen beeft/ boo?t nam «ncei 
bomenöe upt een bertocemt gemoet/ te toeten: '©at 0cnot 
öc ^orangtnne Daer te boren upt oo?fabe ban öe ïtc= 
ligie met ben üaoninb bereenigt baööe getoeejt / bat 
nu öien banö losgcöacn ^tjnbe/ fp alleenlijb bereenigt 
toaren/ öoo: öc oube bcrbonöcn ban nabuurfefjap öe? 
fcr ttoec bp een gelegen Bomnbnjbett/ be todbe bp na 
öe Woningen en ^Jtncen getouphen tot baer gemaft/ 
boo?öed en epgenptéftjt. 5Cté öe^eereban^anep 
öacroprepliceeröe/ öatbetpzofiitban bepbe belros 
ninftrbftenbing aenöeonöcdinge eenigbept en nam 
toe obcr-cen-ftominge baeröer raebtfïagen: gaf 
cd baer op boo: anttooo?öe/ bat öe ^pangtaeröen 
bed lof toaerötgcr toaren/ bic boo: een foönmgcn bae* 
fUgcn bepj-toefjt/ öe .^rancopfen bie baer op niet cen$ 
berbacbt toaren/in ’t bepmdijft en feer fcbidtjft betoom 
gen en beifcfjalftt baöben / bier op repliceeröen ^am 
cptoeöcrom/ öien bit feer qualijft nam / öatbP<!35oö 
ben ©cerc bab / bat befalten ban €ngdanö baer toe 
niet mochten bomen / bat men öooi öc uptftomfte ber 
fdber raebtfïagen en baben fouöc geboden en getoaec 
tootéen: ©at baer bed inftomtten in B?anftrijft open 
fïonöen/ tot öe todbe bet ftoaer ballen fonöe/ t’eeniger 
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tijö rcmeöte en befettinge tc fcritïtften / nlöoijuDeDeö 
ïionmftjS macljtcn in fo beeiDeiDanbe plaetfen beficb 
enaeoccupeert. 

ito: alö onömuflTcD«n Oct Itaftccï ban Caltö bei*; 
bbeit toaö / iö Ijet bom ban ^Lontrcn üetoecft getoeefï/ 
om Dat fp Dc ^pangiaecbcn fo na Op IjaDDcn / foöat 
tjet toepnicb fcbeelbe ofbaer fouöc ccn opcocr/ ontftaen 
tjeöbcn / dit fcbelbe De luptcljciD oft Dtoecföiijbei'bc 
ban De geene Die lip De liomnginnc ’t meette aenficn 
baöDcn / om Datfe ooifalte maten / Darmen De belegen 
De in tijDö geen bpfttnö gefonDcn baDDe, 

*&tn eet» <©aer-en-ttiffrfjen ié De fcjcrtogc ban bouillon in 
1 toss b«n <gngdanD gearnbeect / De toette ban Den feoninlt ban 
Ku tn Bianbrp bottonien macljtljabDe/ om met De ïio; 
«Enecianö/ ningtnne ban oèngelanü ccn Becbonb te maliën / Dcfe 
en tocftt Heeft Den 03?abe ban €ffcjcte ïBoubcmtaengefpio; 
Xï «fiï ^a5/ cn öl0 ÏR* bt>o?faclj Dat alö De Blote tegen De 
ben toetje ^paengiaerben afgefonben fouDe toefen/ befeonin; 
opspan* ginnebanCngdanDIjaecfouDeejtcufecen/ alö oobbe 

i^eeren ban bet ^ariement om in ’t ©etüonD te tt*c= 
tc »c^ 5 Den / en in beu baeft liulpe te fenDcn acn Den ïjomnti 
geef?, ban Bianhtüb / Die Defclbc tcgcntoosibclitt fo grote; 

lijli ban noDc baDDe/ fo Ijeeft l)P Dien tocbtfo bed Ijn 
tnotljt met alle reDenen gefocöt te ontraDeit / en bent 
Die tegen gcmaelit/ feggenDe Dat IjpöebooiDe te letten 
op Den Dienfi Die ïjp fnn BaDedanD fcbulDicIj toaö / en 
Dat Dooi Den lüï ban fbneöenbDeré/ fijn abfenrte ban 
’t ï&of fo feec geboiDerttotecDe/ cnDatDcfcntocbtof 
bopagie boe De uptbomjle ooïi mocljt ballen / bent fom 
Der tbotjfcl ten böogfïen fcbaDdtjlt fouDe toefen / toant 
gdultte Die Voel/ fo fouDen Defe bent onDec De boot; 
naemfte SJceuen ban ’t ftijli cenen groten ntjb cn taloii; 
ftje beroltbenen / en Dat bet groot aenften Daer in bP bn 
De Éoninginne toaö Daer Dooi al te fufpect en berDadjt 
gemaclit toerDc/ en bp al Dien bet anöerö quant te 
geballen / fouD ’t bettt in groten baet bp bet bolit biett; 
gen/ en fijne bitcnDen/ Die bP Dantegelttltmetbem 
ban bare goeDeren fouDe ontblootbebben/ Dat in fijn 
aftoefenbecle Dingen fouDen bonnen gefcljieDen / Daer 
Dooi fijn toebedtomfïe in ’t BaDetlanD fouDe afgefne; 
Den toerDcn/ of Dat fp futtö fouDe geballen / Dat De 

s uptltomfïe Daer ban Item getoeten of telatfe fouDe ge; 
lept toecDen/ alö DicfnneergiersgbeiD te bed toe ge; 
benDe / fijn Btnncnlanbfe liracïtten al te berre ban fijn 
BaDedanD geboet* IjaDDc. ‘©ooi Defe enanDereber; 
maningen/ beeft De hertog ban Bouillon’tgemoeb 
Deö Biabe ban €fïer/ bp na Doen toaggelenentot 
fijnen toillc gekregen/ fo bat bP allecnlitli begeeebe 
Dat men fouDe bdepDen Dat bent gerefïitueerttoccDe 
De bouDert Dupfent gulDeit Die ïjp ban fynepgen cn 
biunDen gelD tót Dcfe bopagie uptgegeben / en te bofte 
gelept ijaDDe/ maer De comranc factie beeft D’ober; 
banD bcltouDen/ en bent acngetelt 3;snDetiptbetgclD 
ban De Éoranginne bier Dupfent ponben (ïeedingöö/ 
beeft itp lafï gekregen om t’3epl te moeten gaen. 

&e Bertoge ban Bouillon lacb fielt aett De bier; 
Daecbfe Cooitfc/ Dcrbalben bP Deö ïjoninkö ban 

ïoi- 70O Beanbijjbö Biieben ober fonD acn Den ïjecre ban 
eSancp/ om Die ober tc leberen acn bare flSajcueu / 
bier op iö bent een back aenbetekent op Dc toette bp 
tot <£5ioentoitö auDientie fouDe bebben / te toeten op 
Den febenöen JiBep / alö ttoee Dagen Daer te booien tij; 
Dingegdiomcn toaö / ban bet ongelukkig fucceö ban 
De Bloot Die cnDcr^trgioban^aitlicnö/ en jfratt; 
topö ^©ia?5 na gjnPten gefonDcn toaö / toette falie aen 
bepDe 3pDenbetgcenebooigeuontentoaö/ niet toep; 
mcl) beeft beroert. 

an-S?9 ^taer toacen tegentoooiDieb upt Den name ban De 
iiion / saomngmne De Ijcere 3Biüem Cicel (Srcfoiicr <6ene; 
rijtör öxjs rad ban €ngdanD/ De Cameraer Cobbacn/ Bon; 

coip/ en jploiefcu/ alle ban De booinaemfïc Ijccren 
time taóbairt siitt/ cn dobbert Cicel Deö booif?. t^referö 
ïnaeianb. ^oou / en upt Den name ban Den $$oninlt ban Bianli; 

rijft / toaren Daer bdtalben Den öertoge ban Bouil; 
lön cn Den ïfeere ban ^anep / aBüljdm Bariuö itc; 
queft-meefter / en onianliö bercoien tot fccrete ülaeD 
Deö ïsontnltö / Dctoette alö b» upt geneucljte (fonDcc 
erpieö bebd ontfangen te bebben) na CngclanD ober; 
gefeïteept toaö / fecr bed goetöinöcfcfaïiegetoiocbt 
beeft / bier tö nocl) toegebomen De ipeerc JiDilljem 
SJntfd/DieberfcbepDe ^mbafTaetfcbappcnin Bttntf 
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lanD bcDient cn uptgeboert baDDe/ en Daer na ban 
Den ïaoninli gemaclit iö tot BiDinanö refiDerenDe 
fCmbaffaDeur bp Dc Boiflen Deö ïïijïiö. <^aer toiert 
lange gettoUi eer men tot De falie quant / Dooi Dien Dc 
Crefoiier Cicel fuflincerDc/ Dat naDcmad Deöiio; 
ninbö falten Daer toe gebiacbt toaren / Dat bp tegen* 
toooiDig ban noDc baDDe fccourö te biijgen ban De 
itoninginne/ cn Daerortt berfoebt tttet Ijaer inBcr; 
bonD têtreDen/ fo bebooiDe men eenöicficncntc toe¬ 
ten luat De Éontnb ban Biaittrisb toeDerom berept 
fouDe 3ün tc Doen booi De‘^ouinginne/cn tont piobjt 
fp tocDeront ur*t Dit BerbonD te bertoacljten fouDe 
bebben. <©e Beitog ban Bouillon al te boien genoecb 
berstten bebbcnöe üpt Den föcere ban Jttncp / Dat De 
IQecre Crefoitcr ban CngdanD bent fecrtoeemtbe; 
jegent baDDe / alö bP eetfl Op l)cm toaö getoccil / beeft 
goct gcbouDen aen bare jlPajetttit na monDdmge 
conferentie/ Defc nabolgcuDc 3p:opofïtie fcbiiftdyb ' 
ober tc geben. 

V 

ME-VROUWE, $.:opefï!fe 
Den Konink mijnen Meeber in fijn hoogdrin- 

gende nood hem tot u keerende, als fijn voornaemfte ninü ban 
Vriendinnedie hy heeft, heeft my belaft u Majefteit te 
gelijk met fijn hert, den grond van fijne affairen teöe'Vïoa 
openbaren. r.inoine 

Aengaende fijn herte Me-Vrouwe, hy hout hem Kan «Ingr* 
verfekert, dat u Majefteit hem gelooft en erkent voor UinöboöfiT 
fodanich als hy is, t’eenemael de uwe fijn affairen, ik uan^fui^ 
achte dat ik uwe Majefteit dies aengaende niet veel kan Ion, 
onderrichten, alfo de forge die uwe Majefteit voor fijn 
welvaert is dragende, de felve genoech fal informe¬ 
ren. 

Ik fal u nochtans feggen Me-Vrouwe, tot een fub- 
jedtder fake, daerom ik aen uwe Majefteit ben gebon¬ 
den , dat alle de Volkeren van Vrankrij k in fulker voe¬ 
gen , door de oorloge zijn vermoeit en uytgeput, dat fy 
nergens fo feer om wenfehen, als om den vrede, en hec 
meeftendeel der felver roepen daerom feer onvoorfich- 
tiglijk, in wat manieren het ook foude mogen wefenpn- 
fonderheid de geene die wederfpannig en in ’t midden 
onder de Spangiaerden vermengt zijn geweeft, en bo¬ 
ven alle de gene die na by hen fijn gelegen en gewoon 
zijn met hen te verkeren. 

Den Paus voed defenwenfeh, prelenterendefich tot 
een intercefieur van dén vrede, en vermeerdert defe 
begeerte in’t gemoed der Catholijken, door den haet 
van die vande Religie, die fy voor geven en leggen „ 
defe oorloge te onderhouden tot baerder ver fekeringe, 
en niet noodfhalven, of tot het gemeene belle. 

Maer den Konink, hoewel geperft door den roep 
fijnes volks, felfs op’tfubjeét derketftetoevallen , en 
voorwaer facieufe faken, die hem onlanks zijn weder~ 
varen, wil in geender manieren daer na horen. 

Hy weet wel om vryelijk met u te fpreken, Me- 
Vrouwe, dat het hem niet eers genoech is, na fulke ren- 
contren, in handelinge te treden. 

Maer nademal dit alles ftrekt tegen de welvaert van 
fijn vrienden en Bondgenoten , welke hem niet minder 
als fijn eygen ftaet is ter herten gaende. 

So conlidereerthy, dat den Konink vanHifpanien 
met hem vrede makende, die fal maken met intentie, 
om alle fijn krachten te wenden na de Staten des Ne¬ 
derlands. 

Die fijn volkeren die vermoeyt zijn , door eenlank- 
durig oorlog, waer van fy noch geen eyndefien. En 
het geene hen eenigen middel heeft gegeven, om fo 
langen tijd te fubfiileren en tegenweer te bieden, is 
voornamelik geweeft de vervoeringe, en volgens dien 
den aftrek der Spaenfe macht, welke door de Franfe 
oorloge gefchietis. 

Duynkerken alleen is haer traffijke feer inde weecb. 
en hinderlijk geweeft. Gales heeft hen die fo gevaer¬ 
lijk gemaekt, dat fy ftaet om t’eenemael verlaten te 
werden. Gemerkt den Konink van Hifpanien willende 
groten vlijt aenwenden, voorwaer op dien voed hen al¬ 
le de traffijke die fy inSaengienzijndryvende, fal be¬ 
letten. 

So de noodwendicheid in Vrankrijk doet vrede ma¬ 
ken , fo fal zy alle den laft des oorlogs op haren hals 
werpen. 

|1 Die 
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Die daer by voecht de grote vorderlijke conditiën 
van Vrede , welke den Konink van Hifpanien hen pre- 
fenteert, fo aenganue de Religie, als hare verfekerin- 
ge, kan niet in t wijffel trekken, dathyfein korten tijd 
onder fijn gehoorfaemheid fal brengen. 

Ik fal hier nietfeggen Me-Vrouwe, ’t gene Enge¬ 
land van fijner zyde heeft te vreefen: u Majefteit is 
voorfichtig genoech, om in geenen dele daer van on¬ 
wetende te zijn, en ik foude al te groten onvoorfichtig- 
heid begaen, indien ik wilde fcliijnen meer wetenfchap 
te hebben inde faken en affairen van uwe Majefteit als 
die felfs. 

Uwe Majefteit merkt beter dan wy-lieden , deaen- 
ftagen die den Spahgiaert maekt op uwen ftaet, gelijk 
fijn ambitie hem het ongelijk voor houd, welk hy pre¬ 
tendeert van uwe Majefteit ontfangen te hebben, hem 
indachtig makende de koften, die hy onlanks heeft ge- 
daen, als ook den Paus hem gagerende onder den dek¬ 
mantel van de Catholijke Religie, daer in ik een ambi- 
tieufe protectie bemerke, die hem aenport tot de toe- 
ruftinge, die hy onlanks op nieuws heeft gedaen, en de 
preteniïen op Engeland, die hy heeft doen publice¬ 
ren en opentlijk verkondigen, felfs onder uwe Onder¬ 
laten, betonende wat hy met fijn nijdige aenftagen voor 
heeft. 

Sonder twijfel Me-Vrouwe, fo hy tot fijn voorne¬ 
men quarn, aengaende het Nederland, nadathy den 
Konink foude hebben gedwongen , om met hem Vrede 
te maken , fo foude u Majefteit hoe machtig en voor¬ 
fichtig defelve is, genoech hebben te vrefen , want felfs 
behalven dien geeft hem de conquefte van Galis, vele 
goede gelegentheden, om yetwes op uwen ftaet te at¬ 
tentere".) > of ten minften uwe onderlaten daer van daen 
feer te infefteren, en te befchadigen. 

Als hare Majefteit defe inconvenienten confiderere, 
als het quaet van hare nabuyren, midfgaders hare ver- 
binteniflè, fal fy genoech beweecht worden, om daer in 
te voorfien. En boven dien fal zy klaerlijkoordeelen 
dat der felviger quaet noch eens op haer en haren ftaet 
fal redonderen en uyt berften. Wanthy weet wel dat 
den Vrede die hy met de Spangiaerts foude mogen ma¬ 
ken , hen fo feer den wille niet Tal benemen, om hem te 
injurieren, als wel het voordeel dat fy op fi jn na-buyren 
fullen mogen doen,met gemak henluyden fal geven. 

Om deTenfchadelijken Peys 3 enquaeddathemmet 
fijn vrienden gemeen is,gebmykt hy niet meer dan eene 
remedie 3 welke is hem fo fterk temaken , dat hy fijn 
vyand mach aentaften en voordeel op hem doen : Ten 
minften hem felven mach defenderen en den cours van 
fijne conqueften ftaende houden. „ 

Want fo den Konink door fwakheid werd bedwon¬ 
gen , en de befte plaetfen van fijn Rijk moet verliefen, 
gelijk hy over eenjaerdede, fal’t moeten gefchieden 
dat hy eenigen nadeligen Vrede, hoe gevaerlijk die ook 
foude mogen wefen, tegen fijn dank fal moeten anne- 
men. 

Niemand van de genediefijndienftendebehoude- 
nifle van Vrankrijk beminnen, fal hem anders kunnen 
raden: want het is beter een onfeker en toekomende als 
een tegenwoordig en feker gevaer aen tegaen, en in¬ 
dien hy fijn volk geen verlof wilde geven, fofoudenfy 
van felfs vertrekken: En alfo foude het moeten gefchie¬ 
den , dat den Konink offich accommodeerde of in ge¬ 
vaer ftelde van een revolte en oproer van het meeften- 
deel fijnes Rijks, en voor foo veel u Majefteit haer fel¬ 
ven heeft om hem ten beften te raden , en de goede ge- 
negentheid die defelve tot hem is dragende, en om 
haer particulieren intereft, fal fy hem felfs fo raden : 
Want daer is niet Me-Vrouwe, dat fo feer u verderf kan 
dreygen als het fijne. 

Datmen uwe Majefteit niet bedriege, defelve diets 
makende, dat den Konink van Vrankrijk, met den Ko¬ 
nink van Hifpanien vrede noch treves kan maken , ge¬ 
merkt den Konink van Hifpanien niet fo qualijk is be¬ 
raden , of hy weet wel dat hy beter fijne Vyanden ver¬ 
deelt als vereenichtzynde, kan tot fijn voornemen ko¬ 
men, dat hy voorts in de conquefte van Vrankrijk den 
Paus, en doorgaens Italien tegen heeft > welke hy met 
hem fal hebben in de conquefte der Nederlanden, als 
fijn oude Onderdanen, ook mede tot de invaiïe van En¬ 
geland , ter caufe van de Religie, te meer alfo hy hem 

dertigfte Boek, 1596. 
felven fiet oud werden, en hebbende op ons eenige con¬ 
queften gedaen, kan hy t’avond of morgen, met meer¬ 
der eere en voordeel, als hy tot noch toe heeft mogen 
doen, den vrede maken. 

Maer overleggende Me-Vrouwe, gelijk ik gefeyd 
hebbe, hoe fchadelijk fuik een vrede voor ons en uwe 
nabuyren foude zijn , fullen wy ons keeren tot u Maje¬ 
fteit j om te fien of gelijk wy geloven, dat uwe Maje¬ 
fteit den wille heeft, defelve ook middel heeft om ons 
te fecoureren, en of onfe krachten t’famen gevoecht 
zynde, ons door de wapenen konnen befchermen. 

Dit is het gene wy voor ons eerlijkfte en voor onfe 
vrienden profijtelijkft achten, maer de middelen han¬ 
gen ten deele aen uwe Majefteit. 

Om fterke en uytftekende krachten toe te maken, 
met de welke wy yetwes op onfe Vyanden foudcn kun¬ 
nen attenteren, of ons befchermen, heeft uwe Maje¬ 
fteit goed gevonden, datter een Ligue en confederatie 
onder ons gemaekt foude werden 3 heeft het felve ook 
door hare Ambafladeurs en Agenten den Konink doen 
aenfeggen, met begeerte dat daer toe een conferentie 
gehouden foude werden. 

Wy komen ’t felve doen by uwe Majefteit, maer in 
een dringende ongelegen tijd, ons aengaende, dat lan¬ 
ge dilatatien ons meer fchadelijk al» voorderlijk fouden 
wefen. 

En derhalven Me-Vrouwe? het eerfte faveur, dat 
wy van uwe Majefteit verfoeken, is dat de felve fo ras 
het mogelijk fal wefen, dies aengaende ons haer menin* 
ge doe weten. 

Wy verfoeken dan op uwe Majefteit defe Ligue en 
confederatie, welke fo vorderlijk en noodwendig i3 
voor het welvaren defer twee Staten, welke na ons ge¬ 
voelen niet anders als door ons gemeen ongeluk (het 
welk God verhoede) belet kan worden. 

En alwaert fchoon dat geen andere fake uwe Maje¬ 
fteit verw'ekte om die te omhelfen, fo foude nochtans 
ons gevaer en periculofen ftaet defelve daer toe ver¬ 
wekken. TJ Majefteit fal hier in volgen ’t exempel van 
de wijfte Princen des werelds die altoos de verdrukkin- 
ge van haer naburen hebben belet, als die de hare mede 
was dreygende : En volgens dien behoort u Majefteit (Fol. jt,j 
noch meer te doen, nademael de gene die dit vervor¬ 
dert te doen , alreets u Vyand is, en fo machtig, dat hy 
verfchrikkelijk is voor alle de wereld. 

U Majefteit is bekent, hoe delfelfs Vader hem hielt, 
na de gevankenifle des Franfen Koninks, en hoeden 
tegenfpoet van Vrankrijk hem tot een vriend maek- 
ten. 

U Majefteit heeft voor defen al een onverfoenlijk 
oorlog gevoert met den Konink van Hifpanien, der* 
halven wat kunt gy beter wenfchen Me-Vrouwe, als; 
dat de felve oorlog gevoert werde op den bo'dem van 
uwe naburen, fonder eenich gevaer aan uwe Majefteit, 
als de welke van de felve gediverteert zijnde, alle ’t pe- 
rijkel op ons fal doen vallen. 

By aldien u Majefteit haermogelijken vlijt aenwent, 
fo fullen wy met d’felve op den vyand groot voordeel 
konnen doen, en in defen gevalle gelijk wy bekennen, 
feer in u Majefteit voor het voorgaende gehouden te 
zijn, fo verfoeken wy mede dat defelve in de conque¬ 
ften die daer fouden mogen werden gedaen, fodanigen 
gedeelte na haer neme, dat fy in alles contentement 
hebbe met getekende obligatien van onfe erkentenifie 
in haer regart. 

Als de Hoogduytfe Vorften fullen fien, dat wy door 
defe Ligue en t’famen gevoechde krachten van den Ko¬ 
nink, van uwe Majefieit, en van de Nederlanden, 
voortaen machtig en fuffifant genoech fullen zijn, om 
onfe vyanden te attakeren, fo fullen fy gewillichlijk de 
hare daer by voegen , als wefende alrede daer by ge¬ 
voecht door haer goede genegentheid, en voor fo veel 
fy daer by zijn geintereffeert. 

De Princen van Ital ien lui! en’t felve na volgen, de¬ 
welke ter contrarie, alfo fy hen niet anders als met de 
Fortuyne bewegen, fiende ons machteloos en oneenicli 
te welen, en verliefende eens het fteunfel ’t welk fy van 
Vrankrijk verwachten, fullenfichwillenreconcilieren 
met den Konink van Hifpanien, en om dat te doen toe 
onfe koften, fo fullen fy hem gelegentheid en middelen 
geven, tegen ons en tegen u Majefteit, 
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Zijnde defen raedfo eerlijk, fo profijtelijk en noot- 

wendig voor het gemeene befte van defe twee Staten, 
fo bidde ik en befweere u in den name Godes Me-Vrou- 
we,datgeeneconfideratien van particuliere fchade t’ef- 
fedt van dien beletten, en ons in fulker voegen verblin¬ 
den, dat om ons niet te willen behouden in’t gemeen, 
wy ons felven bederven in’t befonder : Laet ons niet 
flapen op ’t gene voor óogen en meeft drukkende is, en 
ïnplaetfe van den tijd onnuttelijk door te brengen met 
klachten over’t vooiiedene, heylfamelijk voorfien te¬ 
gen ’t toekomende. 

Maer Me-Vrouwe vergevet my, fo’t uwe Maje- 
fteit belieft, het fchijnt door een difcours dat in plaetfe 
van ons quaetaen te nemen, als het uwe, u Majefteit 
materie foekt inde overdenkinge van ’t voorlede, om 
Uwe goede genegentheid t’ons-waerts te veranderen, 
en (vergevet my Me-Vrouwe, dat ik fo fpreke) u Ma¬ 
jefteit volcht daer in de quade Medecijn-raeefters, de¬ 
welke in plaetfe van het quade te remedieren>hem ’t ex¬ 
ces dat hy gedaen heeft verwijten. 

Uwe Majefteit Helt ons voor oogen, dat wy om 
’tvoorledene feer in defelve zijn gehouden, datwyde 

oede vriendfehap en bewefen weldaden qualijkheb- 
en erkent, qualijk gehouden de beloften die wy uwe 

Majefteit hebben gedaen. Wie ifier Me-Vrouwe, die 
tiiet zy bekent de tegenheden, ellenden en-benauthe- 
den daer in wy hebben geleeft ? wie ifler die met waar¬ 
heid fal kontaen feggen dat wy meer hebben vermogen 
te doen als wy gedaen hébben. 

Indien God uwe Majefteit alfo gefegent heeft, dat 
delelve ons een weynich meer heeft verobligeert, als 
Wy tot noch toe hebben konnen erkennen , het gedijt u 
Majefteit tot glorie, welke defelve niet behoort te ver¬ 
minderen , betonende daer over leetwefen te hebben of 
Vermoeit te werden, in ons te helpen en te fecoureren, 
felfs nademael wy ftaen op het poindfc om de middelen 
te ontdekken, welke zijn ftrekkende ten dienfte van on- 
fe vrienden, en om te erkennen’t gene wyhenfchul- 
dich zijn. 

Uwe Majefteit leyt ons voor oogen, dat wy defelve 
belooft hebben, dat wy met den Konink van Hifpa- 
nien in geen accoort fullen treden, en dat uwe Maje¬ 
fteit ons geen heel grote byftand fal doen, dat by onder¬ 
houdende eenich fecours wy ’t felve met mogen doen. 

Me-Vroüwe defe belofte ons verbindende aen d’eene 
Zijde, verbind die uwe Majefteit ook niet aen d’andere? 
en impliceert die defe conditie niet onder trouwe, dat 
defelve ons fal fecoureren, en middel geven om tegen 
onfen riand te fubfifteren,en d’porloge te onderhouden. 

Eyntelijk de ftrikfte verbintenifle die defe belofte 
foude mogen inbrengen, fal wefen om ons te contrahe¬ 
ren van niet te handelen fonder uwe Majefteit, wy ko¬ 
men hier om ons devoir aen defelve te betrachten, en te 
kennen te geven den nood , daer toewy zijn gebracht 
of om u fecours te ontfangentotonferbefcherminge, 
of den Pays van onfen vyand tot onfer behoudeniflè. 

•Me-Vrouwe hebt gy nu wel verftaen dat wy door 
defe belofte fullen verbonden zijn t’onfen verderve. 
Voorts ifler wel een Prince die door eenich verdrach 
’twelk hy mach maken, diefijn perfoon, fijn ftaet, of 
fijn Onderlaten kan verbinden, en al wilden wy ons 
fchoon plotfelijk daer toe begeven, foude u Majefteit 
’t felve, ik fwijge raden, wel toelaten ? foude het u Ma¬ 
jefteit profijtelijker zijn, dat wy defelve meer verloren 
als behouden fouden dienen? uwe Majefteit vraecht, 
Welke grotere beloften wy defelve konnen doen, welke 
andere verfekeringen wy defelve konnen geven, als de 
voorledene. Ik achte dat ik uwe Majefteit genoech 
voor ogen hebbe geftelt, ’t goede dat uy t dit fecours en 
Ligue kan voort fpruyten. Maer al waer ’t fchoon fake 
dat uwe Majefteit geen ander voordeel daer uyt trok, 
als dat defelve, die gene conferveert, welke fy alreede 
beeft verobligeert, indien fy anders eenich werk maekt 
van dat fo vele goede weldaden, die uwe Majeft. hen 
1 leeft bewefen, niet te gelijk met hen vergaen. 

God geve Me-Vrouwe dat de voorfichtigheid die 
uwe Majefteit in alle hare andere aftien heeft gepleeg, 
haer in defe niet en verlate, opdatdenwijfenRaeddTe 
defelve fal nemen, haer belette in fodanigen accident of 
nood te vervallen, welke haer foude konnen doen ons 
fecours en dienft gebrek hebben, als wy daer toe geen 
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middel fullen hebben, gelijk wy nietteminaltooeden 
wille fullen behouden. 

Uwe Majefteit mach haer felven vryelijk verfekert 
houden, dat den Konink mijn Meefter noyt fal verge¬ 
ten het faveur en de goede weldaden hem bewefen, 
noch ook den wille om die te erkennen, en u Majeft. te 
dienen. Maer confidereert Me-Vrouwe, dat hy een 
Prince is van God geordonneert, tot welvaert van fijn 
Volk, en dat hy gehouden is hem te conferveren , of 
door u fecours, of door alle andere doenlijke middelen. 
Hy heeft fo veel, dat hy niet fo feer en heeft te vlieden, 
als ’t verderf van fijnen ftaet. 

tDaer 3ijn nocï) bccfcbcpdcn andere hertogen en ïle* 
mondranden gedaen bp de SUmbaffadeutd ban ben 
ÉontnEt ban ©ranbryb / doclj dctoyle ben tyb met be* 
te difpupten en ttoift-reden door gebracljt toerdc/ fon- 
der beet ten principale te borderen/ Ijeb ib onnodig 
gcacljt befelbe biet al te laten bolgen / baet door epnte* 
lijft be ^mbaflfaöeurö ban ©ranlmjb niet brei te bre^ 
ben 3ijn getoeeft/ en berfodjt datfe ftaec lefte aubientie 
bp be Honinginne mocljïen berhrijgen/gdtjk of fp met 
een ongebane falie fouben bertrêbben moeten / 3ijii- 
be nu al ftaet bagagie gcpalit/ enaldfpnufjaer af- 
fcljcpb genomen fjadden/ 3ijn ï^eere henrijk 23rutp 
^èotie ban Höilort Cobam/ en cjfontanud predikant 
ban be jpcanfe gemeente binnenhouden/ en baet na 
ooft Kobbert Cicel/ dedboorf5 (€reforierd ^onebp 
Öenlupben geftomen/ en geereufeert hebbende be Ho- 
ninginne / bic ben Honinb een feet goeöe en genegen 
mille en affectie toaddtagende/ betupebden bat Ijace 
iBajefïept niet todtcbreöentoad/ dat fp baer fdben 
met anöcre ongelegenheden beliommert en Ijaerbe* 
ftoaert bonb/ bacr boor fp fijn begeren niet bolboment* 
lijft lionbc gcnoecl) boen / bat fp baecom nietgeeme 
fouöefien/batfp Hmbaffadeucö alfo onbernoeept bet»8 
tcefilien fouben/ bat fp bccljalben toad begeerenbe/ bat 
fp met bare gecommitteerde boor Ijaerlupüen bet- 
treft nocl) een t’famen-fprabe todden bouden / dtcgc- 
fcbicöen foude ben berben dag baer na binnen 3londen/ 
altoaer fp betalt lubde bare gecommitteerde te tree¬ 
ften / en bet berbonö met benlupden te boltrebften/ op* 
fefpitende be relt tot be epmelijlie approbatie bed Ho* 
ninbd ten bcle / op bat be <0efanten ooit fouben mogen 
befien brat berber lalt ban ben Honinb te betbrygen/ 
ten bete ooit bat debooigeflagen Smeulen bed Ber* 
bonbd bat aenfien babben/ bat fp niet nut fouben fetjip 
ncn te toefen / fonber bed Homnbd approbatie. 

M bat fp ban negen berfcljepbcn repfen bp ben an* 
beren bergadert toaren getoeclt/ 5ijn einteltjft na be- 
lettoiiting'cnopben z6. ftèep befe articulen befloten / 
dat be oude herbonden in baer bracht bigbende/ een 
nieuto foube gemaelit toerben tuffefjen ben Honinb 
ban Branbrijb/ en be Honinginne ban €ngelanb/ 
om bate land-palen te befebermen/ en be oorloge ^etbcw 
te boeren tegen ben Honinb ban ^pangien / tot fjet *nr* 
tocllie ban gelijken fouben genodigcttoerdenalleam ©/annRnïft 
bete ©orden/ ©ritteen en ïïepublyben/ bic bit eenich* en «cnoe- 
ftnd fouben mogen aengaen / om ben in tijöd te mo* lan&mccts 
gen toacljtcn hooi be ambitieufe aenflagen en lifïigïje-6£!Icrtn* 
ben bie be Honinb pjilippud tegen fijn naburige lan= 
ben boor beeft/ en tot be felbe ©linten boe becl en toaer 
bet bun belieben falordmactfe Hmbaffadcurdtefem 
ben/en bat met de cecfte gelegenheid/en foljaedald 
bet bequamelijlift foube bonnen gefcljieben/ en boor 
beide bed feomnhd en ïfomnginncd Ijanbel / foubet 
geooiloft fpn beprbracbten toe te ruften met gemeene 
machten/ fo tod ban bunluiden/ ald ban andere Prin¬ 
ten en Kcpublijben bic in ’t herbond fouben begrepen 
3ijn/om bed ïaoninkd ban ^pangiend landen te ober* 
ballen/ en in te nemen. <0een ban beiden fo be Honing 
ald deHoninginne fullen met ben Honing ban ^pan* 
gien booinoemt / fyne ©db-l^ecren of brijgf-ober jïen 
ban ccnige biebe ofbefranbmogcnbanbelen/ fonber 
bedanberdtoilleenconfent/ allccnlp falljetbeftanb 
macrbcrlengt mogen toerben in bet Hertogdom ban 
25retangicn: ’t todft fo’t gefebiet / foube be Honinb fa 
bed in bent toad / gebonden 3tjn te beforgen / bat fp en 
bare landen baer in beuboed toerden.€n fo be Hnjgf- 
<0berlten bed Honinbd ban ©ranbrjjb gedtoongen 
fouben tooiden / met bc ^pangiacrtd eenige llilftanb 
ban toapenen te malien/cn foube’t fdbc binnen ben tijd 

W * ban 
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ban ttacc jBaenöcn fonbec confmt bctbe beö &omnft.ö 
cn bc* j&omngmnc niet mogen gefcljicben: ,:§o baeD 
ijet mogcUjh toefen fal/ fal baec jBajeiïept 4000. man 
te boet öoenacnncmcn/ bic ben koninb fullcn bienen 
alle jaren fesS maenben in pcnrbijen/cn fo lange in 
J502manüijcu en be omleggenbe plaetfen/ toelbec; 
ftaenbe Dat fp niet berbec ban Bolongie leggen ölö 
bijfritl) mijlen / 'tbjeihplactfcfal licbben / fobegele? 
gemïjcib beo koninginnen bat fal mogen iijben/ toaec 
tn men fjaec crnfrelnb üebeftingc gclobc fal geben: S5a 
bat be becociten in fïeclanb geflilt fouöen 3ün/fo foube 
bekoninginne Daten brijen mille Ijeliücn ben tmftanb 
ban 4ooo.man te boet te bermeetberem^c folbpe fou; 
be befe liiijgöluiöcn Oetaelt toojben tipt be fcljat-lujten 
ben konitmn/ ban bienbaclj af bat fp in ^anlirptt 
aengchomcn fotiben3ijn: <£n fal be monftecingc baer 
ban pzccpn alle maenb moeten gefcljiebcn/ baec toe 
eentge perfonen gecommittcert fttllcnbJ02ben: <©c 
gene bic öaecmocbtcnontfoehcn/ foubenbinneneen 

■) maenb na be monftermgc banöe koninginne betbnlt 
bJ02ben/ fo fp in tijto bact ban bceabbettceit tno2b / 
ban bet geit ben koninginnen fal bet boo2f3 brijgf- 
Uoüi eetfï een Ijalf jaer folbic aengetelt bi02bcn/ ’t bjelft 
ben koninb gebouben foube 5ijn binnen fen maenben 
Ibebetom tc temmeren/ cn baer boo2 fttjfifante bo2ge te 
Dellen/ jtiitn leberenbc tn bare banben tot berfeberim 
ge ban bien 4. tönfelacrn ban ebele {tamme / Ijet fou- 
be ben koninb ooit geoo2loft 3tjn / bp al bien ben ftant 
ben kijbn ’t felbe Iijben maclj / bebaiben be 4000. bn* 
Donbern/ nocb fo beel bollto in €ngelanb op fijn epgén 
boften aen te nemen: 35e Cngelfebnjgf-lupben bic 
ben koninb ban ©’anbrijb fouben bienen / fullen ge; 
bouben 3tjn bare feplcn en miébaben / baec ban fp be; 
ftbiilbigt mochten bJ02ben/ boo2 ben brggf racü ben 
koninc te berambjootben / op bie manicrcnorbtann/ 
bat be Cngelfe SHtijryf- <0berftcn en Coloneïlcn aln 
ban tuben btijgf-raeb tcgentooojjbig fullcn toefen: 
^0 bet quamc tc gefebieben bat inbc lanben ben ko; 
nmgtrmeo' cenigen inbal mocib gcbaen to02ben/cnfiJ 
ban ben koninb tipt hracljt beöberbonbn/ bpftam 
öern enfecoürn berfoebt / fo foube ben koninft binnen 
ben trjb ban ttoee $13acnben / inbe toclb ’t betfoeft ge; 
baen fal Inotben/ 4000. jkan te boet boen aernie* 
itfcit opbeboDen ben koninginnen/ en bie na «enge; 
lanb feitben / bie maer fen maenben noebte nteec / ban 
fo lange baec be toegefeibe folbpe betaelt to02b/ be 
komngmne bienen fullen / baer bp 00b gcbaen 3tjnöc 
bieconbitie/ batfe niet fullcn gebtongen toefen beebee 
in 't €planb tc trchben ban bijftig mijlen: <Dc bpjtan- 
been fullen 00b onbectootpen 3ün bet oo2beclbanbe 
kcijgf-caeb ben koninginnen/ in biet boegen noef^ 
tann/ bat bc jpranfe ColoneUcn cn ki'tjgf-öbcrDcn 
in ben fccijgfcaeb fullen tegentooo2big 3tjn/ 00b fal ben 
koninb gebouben 3ijn / bp albien baec eenige peefonen 
onttoeben/ fo bele te fenben tot bcbcnbelcn encotru 
pagnien berbult en compleet fullen toefen. (€en laet= 
Denin banbepbe3ijbeobcchomen/ battoiebanbep; 
ben toapenen/ 25ttfcrupt en krijgf-geteetfebapban 
boen foube mogen ïjebben/ befelbe fonbec eenige bec; 
binbecinge in fijn kijb fal mogen berboecen/ fobet 
fonbec fdiabe ban pcmanb ban bepben ban gefebieben/ 
intoelben geballcmcn ben anbere crnjtige bebefdnge 
fal gelobe geben; baec toecb 00b toegelatcn b2ije com= 
merci cn trafftjbe/ en be booplieben ban bepbe be 
ïtijben fullen in malbanbecn lanben ain epgen onbet; 
faten/ fonbec eenige berbinbecinge ben itoopbanbd 
mogen b2ijben/ met ^20bpanbe cn anbecc bingen/ no= 
big 3ijttbe om een ï^ept-lcgcc te boeben / baec mebe fal 
men fo beel ain fonbec pemanbnfcïjabebangefcbie; 
ben/ ntcalftanbecen gecijben. T©en koninb of fijne 
^ucceffeurn/fullcn niet toelaten bat pcmanb ban be 
^nnelfe natie boo2 b’^nquifitie of in eenige anbecc 
manieren / om be kcltgtc bie nuin«£ngelanbgeap; 
ptoüccit of booa goeb gebentto02b/ falgcmolcfleert 
of gegudt tootben/ fopemanb boot p2ibate autott; 
tept / pcmant bet fdbigee eenige moepten foebt aen te 
boen/ en 1 iet fdfbc in ’t tocrb ftdt/ fo foube ben koninb 
bat beletten / en be gebanc fcbabc beeboeben. 

^De Cngdfe ^ebeputeeebe toilben be^tatenbec 
Ocrecuidfje ptolnntien in bit ©erbonb met begrijp j 
pen / feggmbe b’iüjb te toefen / bat be geene bie tn P20;' 

tectie ban be konimjtmte genomen toacen/ 00b na 
baren toille bebcojbentc boen/ en Cicel ftont baer feec 
Iject op / bannen mact alleenlijk be finten foube no* 
bigen om’tberbonb mebe aen te nemen en teltenen/ 
maer geen anbecc Staten nocbkepublrjben/ op bat 
niet foube bcijtaentoodjen/ batbe Statenbcr©ecs 
eenicljbe $20bintien onbec bien name 00b berbat toa^ 
een / maec cnntcltjb beeft be koninginue toegclaten / 
batmen bp bc ptntcen flecbtö ben töeueralen name 
ban bc Staten foube Dellen / toant in ’t iDerbonö in ’t 
toecb te Dellen / foube men IjaeDtn bat berfcijtl arco2i 
beren / boeïj bc mecDe ftoarigbeit ontftont in b’onbct; 
tebeningc / toant be €ngelfe Zeereu babben bare om 
bertebeninge gcbaen in betgefclpift bat fnbcHpranfe 
3Cmbaffabcur8 oberlcberben/ op be to. ecbicljDe plaet^ 
fe/ baec tegen oppofeerben be ƒ ranfe / enfepbenbat 
bet altoos anbers geobfcrbeert toas/ felfs noclj tn bet 
berbonb gemaebt metten koninb Cacel ben negens 
ben/ b'toelb noebboot banben toas/ enfpaibaectq» 
baec babben/cn Dctocfen bat bet \j002bed of pjcrogatt* 
Oe beo ktjho aen baer 3ijbc toaS / als in todbefaeb be 
koningen ban ïSuanhnjb nopt eentge tegenfp2aeb ge# 
fcljtettoas/ cnalfo ging bit al Düftoijgenbeboo?t/ en 
ben ï^ertoge ban bouillon / en ben i|eete ban ^anep 
cepfben baec obec na©2anbcijb/ om be koninb bet 
boo2f5. ©erlsonö te boen onbectebcnen en app?oöes 
ren / b’ltsdti nog al lange aenliep/ aleer ben koninft 
fulcbs aenginb en üeDoot/ bog ten leDen Ijeeftbp’tfd# 
be aengegaen/ enboen app20becenlipbe©aclamens 
ten / en epntclgb ben ijertogc ban ^öoutüon met feec 
groten Dact tneberom in €ngdanb gefonben/ baec 
bp ben 24.3fing«Di gearribeert is / om btebekonm# 
ginne tc fien aengaen cn beftoecen. 

<©e folemnifatte beSbccDonbSbiemCn^danbop 
’tbeftoeren ban bten / gdiouöcn en gcbaen 5tjn / beeft 
be ^ecce ban /fjcljonetoal j^od be Cacon/ 3lgent 
ban be Zeereu Staten <0enerael bpbeïjontngtnne 
ban Cngclanb/ aen be i$eece ban <@lbenbametelii 
obergefdpeben/ aisbp Coppebanbenfelben JS&tcfts 
ften ts / lupbenbe ais bolcbt: 

V' ■ l ■ . : ?i. .L' - • ' MYnHeere,u c.fal fien by den genen die ik op eergi- 
fteren hebbe gefdneven aen mijn Heeren deGene- <£ ar on / 

rale Staten, hier by ge voegt, watter gepafleert is fèdert «en 
mijn lefte fehrijven. Gifteren wierden defolemniteyten 5*?®° 
van den eed gedaen, en hadder een expres om te Hove^l; 
gefonden, om alles wel te merken en te deur fien. Waetroercnbe 
loikker niet geroepen noch ontboden was, fovondeötfolemnt* 
ik ’t ook niet goed my daer te vinden, niet tegenftaeode 
dat my den Hertog van Bouillon daer toe hadde ver- fcefitonm» 
maent, en wel geerne hadde gefien, dat ik my daer had- gfnne ge» 
de gevonden: doch my dunkt dat het met geen repu-£aeHfot,’t 
tatie kan gefchieden, dat eenige publijke perfonen in 
fulke feefien hen fouden vinden of komen ongeroepen, 
of fy fouden hen als particuliere moeten dragen, fo ook 
de Hertoge in ’teynde wel confidereerde. Ikwilue. 
daerom een weynig verhalen, wat mijnen dienaermy 
gerappoiteert heem Eerft fo wierden van het Hofge» 
fonden ten huyfe van den Hertoge dry Barons, waer 
van den eenen was Milord Norreys met 16.of 17-Coet» 
fen, die den voorfchreven Hertog brochten voordea 
Tour, alwaer hy met 7. Bargen na Groenwitsgecon- 
voyeert wiert. Daer wiert ook tegens hem gefonden 
uy t het Hof tot de brugge daer hy defembarqueerde , 
’t welk was recht over het Hof, den Grave van Derby 
met grote fuyte van Barons, Ridders, en Edelluyden* 
die den voofz Hertog convoyeerden tot in de Raed ka¬ 
mer, alwaer hem ook quamen vinden den Grave van EP* 
fox metten groten Kamerling, en andere,die hem op de 
prefentie kamer brochten; alwaer hare Majefteytook 
korts daer na quam, en zijn t’famen alfo tot inde Capel- 
lc van ’t Palays gegaen,alwaer mede aen de rechterhant 
een Statue fin forme van Pavilloen ) met rode zijdegor- 
dijnen rontfom gefloten gereet gemaekt was, daèrhare 
Majeftey t in gink. Aen d'andere zijde was een fit-plaet» 
fe voor den Hertog toe bereyt ongefloten, metTapijt- 
kleeden onder de voeten, en een goude Laken (onnet 
goud geborduert) Doel, daer ook den Hertog gink in 
fitten. Daer wiert alfdoen een Pfalm gefongen, inef 
eenige Gebeden, en daer na zijn twee Binchoppen 
t©t in den middel van de Capelle gekomen, cn fo 
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is de Koninginne uyt haer gefloten Pavilloen gebrocht 
by den Grave van Eflêx en den groren Admirael. De 
Hertog van Bouillon is haer ook gevolcht; enfot’fa- 
nien tuflchen beydedeBiflchoppenftaende, is den Se¬ 
cretaris Cecil voor henluyden gekomen, enfommige 
faken geleien, die ik meene dat d’Articulen van de Con¬ 
ventie" en Alliantie mochten wefen : en die gelefen zijn¬ 
de , fo heeft de Koninginne haer hand op haer borft ge- 
ilagen , en die aen den Hertoge gegeven, die den Her¬ 
tog tuflchen beyde fijne handen nam, enisdaernade 
Koninginne een luttel vorder gegaen na een Tafel, en 
defelve Articulen getekent. Daer na zijn wederom 
eenige gebeden gédaen, en Pfalm gefongen, en zijn al- 
fo t’famen uyt de capelle gegaen ter plaetfe daer 't Ban¬ 
ket en noenmael gedaen wiert, alwaer alles fo uyter 
maten rijkelijken bereyt was, fo van behangfel van Ta- 
piflèrije, als van twee Buffetten , het eene van der aerde 
komende traps-gewijs tot de hoogte van 25. trappen, 
vol van vergulde vaflèllen; het ander meerovael, en 
rondom befchermt, datter niemand ontrent mochte 
komen, alwaer alle de goude Bukken Bonden met rij¬ 
kelijke Peerlen en koftelijke Beenen geadieceert. So 

bedrijvende, bleven. God geve dat dat alles na den 
wenfch en den roep van de Gemeente mag uytvaller), 
daer wy God Almachtig moeten om bidden. Hier me¬ 
de mijn Heere, &c. Wt Londen den 50. Augufli 1 j g6. 
ouden Bijl. Ondertekent, Noël JeCaron. 

’t£)erDond in cngclant befïoren en beedtcbt 3ijnde/ 
m boegen berbaelttö/ ïjccftöc^i-toaemetiangeal^®5!.8," 
daer bertocft/ om fijne repfc boo&ötcbcrbolgenbpbmcefit 
de ï^eeren graten <0encrari ban De Bcreemcbde upr 
derlanden/ bolgendc ben erpjeffen ïajl ban dmÉo^gf 
ninbban ©janbrijlL ïjp to omtrent ben ttotnttgften ffoDjts na 
September 111 beland gearribeert / nltoacr bp bp den tyouanb 
Staten met alle ecte omfangen is / ooft ban Den 5? 
mitael S'uftmu» ban J5affau/ enonfe^efantéitöie ^KcaiL 
na Cngeland repfden/ gelijb top bcrljadt ïjebben/ban 
daer beeft Ijp boetscrë fijn repfe genomen na ïtoettt= 
dam / altoaer ïjp den 25* ^eptembjbS morgen# 
omtrent *7* uren geambeert tö/ fijn Crecllemte de 
$2incc iHaunttuo ban kaffan / tea$ met fijn $$2oe= 
dcr$2incc 3predertb S|enö2tBban.kaffan/ <02abert 
ban Cgrnont/ ^olms en Crnfï ban Haffau/ met be- 

dat mijn dienaer legt dat hy aldaer verftond, datter on- le l^CCten CU Cbeleil / ’ö dacCljO tC b02eh töt ÏÏOttCr 
der anderen een gouden bekken en water-pot was, met1 dam goliomen / Oltt den b002n0Cmöcn ïjCttOg te ber 
Diamanten en Beenen georneert, *t welk fy feyden toacfjten en toelbomen. ban^02ö2edjt dte mepn 
weerdig te wefen vijftig duyiênt ponden fleerlings De den dat l)P daer Ober gdïOUKil föUÖC fjeÖÜetl / babbelt 
fpijfe wierde ter tafel gebracht by alle de Ridders en E~ tC bcrgecfë Ct’U goede gcreetftïjap gCHtaeht / Om [jent 
deïluyden van den Hove,eerB voorgaendeMilordNort, daer te teaCiCl'Cn / l)p bleef dtÖ mibdaedjö te HOttcr^ 
die dien dag Threforier Generael van ’s Koninginnes dameeten/ eil toetöc aldilCC met alle de b002fcl)2eben 
Hofenhuysgemaektwas, ook le Baflon Blancq, (dat heeren toet gctcactecrt/ en paffcrende bupten «©elft 
is, den witten Bok ) gegeven, ’t welk een teken is, dat Om/guam nog de» abond$ ten biijf lipten in den J|a- 
hy van den Raed fal wefen, in plaetfe van den Heere 0e met fijn b002fcl)2ebcn CïCCllentte/ en alle de f^eerett 
Francoys Knollis korts overleden. Na hem volgde de j die ïjemtOt ïïOtterdam toe tegen getogen toaccn;3[n’t 
outBe Soon van den felven Francoys Knollis, die fo i gcfclftljapbatldenbD02fd(2Cbeni|et'tOgetoaten/ bo 
uwer E. indachtig mag wefen, Gouverneur in den be¬ 
ginne vah OoBende isgeweeB. Defelve was ook dien 
dag Contrerolleur Generael van het Hof en huys ge- 
maekt, als eertijds een genaemt Geems aCroftisge¬ 
weeB , die een van de Genanten van de vrede t’OoBende 
en teBourburg had geweeB,doe fy aldaer met denPrin-* 
ce van Parma trakteerden, welke officie ook federt ge¬ 
noeg altijd vacant heeft geweeff. Den felven wiert ook 
de witte Bok inde hand gegeven; 1b dat wy twee nieuwe 
van den Raed fullen hebben. Eyndelijk de Koninginne 
is ter tafele gefeten op het opper-eynde: De Hertoge 

oi. 73.) van Bouillon is ook aen defelve tafel gefet wat lager, 
blijvende tuflchen hem en de Koninginne de fpatie, 
daer twee of dry perfonen fouden mogen fitten, en 
wierden alfb al ingoudenvergultelkmetfijnefchotel 
fpijfe apart gedient, met grote melodye vanalderhan- 
de Inflrumenten en Mufijke. In defelve Zale was nog 
een andere kleynder Tafel, aen dewelke gefet wiert 
eene Marquife, en vier Gravinnen; en waren nog vor¬ 
der twee Tafels inde Raed-kamer gedekt, daer de Gra¬ 
ve van Eflex tra/teerde en onderhielt eenige principale 
Edelluyden 5 met den Hertoge gekomen.ais de Gouver¬ 
neur van Dieppe j de Heere van Reau, die hier Ambaf- 
ladeur blijft, &c. Ook Grave Lodowijk van Naflau, 
met de twee Jonge Graven van Embden? en andere. De 
Koninginne is met den voorfchreven Hertog na de 
maeltijd in hare prefentie-kamer vertrokken 5 alwaer fy 
hem wat tijds onderhielt, en is van daer alleen voor een 
tijd in haer Secreet-kamer gegaen; fo dat daer-en-tuf¬ 
fchen den dans van alle de Heeren, Edelluyden, en 
Jonkvrouwen van den Hove begonnen wiert; die ook 
wederom gecontinueert wiert, doe de Koninginne al¬ 
daer ontrent te vier uren weder quam, en duurde tot 
ontrent den feven uren in den avond, als wanneer den 
Hertoge oorlof nam, en wiert alfo weder te water met 
een groot getal van Heeren en Edelluyden te Londen 
geconvoyeert , en alfoo my felfs den Hertog defen 
morgenftond gefeyt heeft, fo is hy te Londen met fulke 
exclamatie en toejuychen van de Gemeente ontfangen 
geworden, met roepen van Yive le Roy, en van de 
Koninginne, &c. Dat defe Alliantie gebenedijt van 
God foude mogen wefen, en feyde mv, dat het niet mo¬ 
gelijk en ware om te verhalen. Alle de klokken van 
Londen hebben geluyt, het gefchut is afgefchoten, 
envuurenen andere triumphen gemaekt. ja feyd dat¬ 
ter wel twee ofte drie duyfent menfehen ontrent, en in 
fijn Logijs en Hof? met grote blyfehap en genoechte 

V. DeeL 

ben berfcDepdcn $ranfcï£emn en € delen/ enttoee 
ïtaetf-^ceren/ttoee^onen ban dert<S’abe ban€mb- 
Dcn/ <©?aef Hlodetoijft ban jSaffau/ en dc ïïjecte flob= 
beet cindnep: <De hertoge toerdein den^ageDpde 
^cffuttciije en ’t üipden ban de Cloffhc ingeljaclt / m 
gelogeett ut ’t Jlogij.ö ban de p2inceffe ban©?angten/ 
baet de Soldaten ban de guarde / en ban de Compa* 
gnie ban<£apuepn €eIfcljout licm bettoacljtcn en met 
cecfdjeute ontftngen. (Cetftond fjtec na gingen de ^ee- 
ten Staten ban Rolland ïjem Collegialiter bettoelle^ 
bomen / met een bo?te reden / gep?onuntieertöpdm 
J^cere cidenbarnebeld 3ldbocaet ban Rolland/daee 
op Ijp in’tft02te baerdanb(eggende/ opanttooo2de. 
^>egi anderen dacgö omtrent i i.uren/ gingen de ^ee^ 
ren Staten <0enerael Collegialiter in’t logement bart 
denSjertoge ban bouillon / tpetende l)em toellebom 
met b02te tooo2den/ die den boo2fcf)2eben 3Cdbocaet 
ban Rolland/doen p2cfidcrende / toederom p^onuns 
ticerde. <Dcö nanoen» ontboot den boo2fclj2eben ïjer^ 
toge den boo2itoemden i^eere ban #idcnbarnebeld 
bp fjent/ en leberde pent een b02te iBiffibebanden 
Bonnrli ban ^anbrljlt/ toefende een credcntieaen 
Uem fpeaalijli gefclpebcn / ban den nabolgenden im 
boud. 

MYn Heere Barneveld, gliy betoont in allen din-JKlffib* 
gen foo grote genegentheid tot het welvaren en *!an 0,11 

vorderinge van den gemeenen handel tuflchen mijn 
Koninkrijke en de Heeren Staten , dat ik niet ge-©lan&rtjft 
noeg volprijfen kan uwe Proceduren, daer in u be- ÖEn 
tuygende de goede genegentheid die ik u toedrage, J^entiaM 
en het begeeren ’t welk ik hebbe, om ’t felve te erken-rieöriü. 
nen; ook heb ik fuiken betrouwen genomen op uwen 
goeden wille, dat ik mijnen Neve den Hertog van 
Bouillon fendej om u te openen mijn herte en mijne 
meeninge , daerom bidde hem te willen geloven als 
my felven, en u te verfekeren van de goede en vol- 
komene genegentheid die ik u drage. Biddende God 
dat hy u mijn Heere Barneveld wil nemen in lijn Hey* 
ligc en weerde befcherminge. Gefchreven den 16. 
dag van Auguftus 1596. En was ondertekent, Henry } 
en lager de Neuful/e. d’Opfchrift was aen mijn Heere 
van Barneveld. 

©O2der0 beeft de boo2f5. ïjertoge aen den boo2. 
noemden ^Idbocaet berbaelt / dat bem in Cngeland te 
bennen gegebenton» öclanbfaemtjetdbande refolu^ 

V 1 nen 



2,58 Het drie en 
tien ïJic men fncï te tónfec tea$ itemcnfce/ mtf# öatfe op: 
elfte ftoaedgijéttï eapp02t tiert Ijacc pjtttcipaien nemen/ 
Vaacrom öp.ftp na ban ittéemnge mare gcftjeeft/l 
Oertart# ober niet re ftoftm<Dan cmöattjnerpteö 
bebeüjaöbc bmtbcnïjoniïift/ inas ebentoel felfs ge^' 
bomen/ berïjonenbe bat men bent bier Oaettiger fouöe, 
afbeeröigen / aio' men fiem Oaöbe milten bJijS maften/ 
en om bat !sp gefnubjaö öp ober mojgcnfïjn pjopofD 
ne. te boen / fteaeeröe tip op ben -35löbscaet boo?noemt/ 
bcbnjlc lm öaeiin becl bermocljt / en öe öoninft op 
bent baftdijft bertronbe/ bat Ijp be Danb baer aen bom 
ben bjilbe/ batmen ïjem liter niet lang op Ijtelt/met 
lange beitpierige uptftellcn/ ntacr fo ftotte refolutte 
gabe alg be fafte mag berepfdienöe / enalgmogdtjft 
mefen föttöc. ^etetjlc !jn om bc affatren ban ben 3fco? 
mnft niette retarberen/ en ooft om fijn putbare affaD 
ren mille liter niet lange foube mogen ftlijben / reconv 
manbeeröe fjem boo?tg befaftetenpetncipaleop’tab 
öcrljoogffc fp; modjte, <Daer op ben %erc Böbocact 
öelooföe fïjnttpterfïe öeboir te fullcn boen/ om ftem fo 
ïiacftige refolutte te fullcn boen ftebben alft mogdiift 
mefen foube. «Dess anberen baedjö fticlt ftem öeI|ertog 
ganfef) in fijn logiment/ bcfotngerenbe meefï met 
aanbal/ en gingen beZeereuïtabenban /f>tateIjem 
collegialiter bjclleftomen. 

3Dcn 28. ^eptembeiö maren be Sferen Staten 
^enerad / Kaben ban ^tate/ en meelt alle be^ta? 
ten ban ^ollanb in bc ftamcr ban be^eneralitept beG 
gabert/ baer omtrent 1i, uren be ïfcrcog ban 2SöutR 
Ion bn berfdieiben Zeereu ban be /Staten «öencrael 
gdiadt toeröe/ met berfcfiepöen ftoetfen / en mgefto; 
men 5ünbc met lijn aSrcdlentie <©?aef ^enbtift / ©u* 
aanbal cn cenÉanfelier/lebecbe eer|t ober fijnecrc^ 
öemte / Ijor.benbe albug: 

2Mcf ban QEer lieve en goede vrunden, wy hebben al lange 
öefi fto» c) grote begeerte gehad aen u 1. yemant te fenden 

op dqn welken wy vaft betrouwen hadden, fo om u 1. 
een belwee* te betuigen, hoe feer wy ter herten nemen u. 1. goede 
rmdraun officien, ën te wenlchen na de continuatie van u 1. goe- 
«©rneraU. <je wjj} a]s om u ]. te vertonen den ftand onfer faken, en 

den luft die wy hebben om ons meer en meer met ul. 
tè voegen of vereenigen, tot onfe onderlinge befcher- 
niinge tegen onfengemeenen viand. En hebbende tot 
defen eynde verkoren den perfoon van onfen feer lieven 
Neve den Hertoge van Bouillon, Marefchal van 
Vrankrijk endc eerfte Edelman van onfer kamer. So 
hebben wy hem bevolen na u-lieden toe te trekken, en 
u i. van onièn wegen eenige faken voor te houden, waer 
in wy u 1. bidden'hem te geloven als ons felfs, en u-lie- 
den te verfekeren, dat, alfo wy d’onderhöudinge van 
onfe gemeene vriendfehap in {onderlinge recomman¬ 
datie iiebben, wy te liever omhelfen alle redelijke ope- 
ningen die ons gedaen worden , om die meer en te vefti- 
gen en verPcerken, gelijk als onfen voorfz Neve den 
Hertog van Bouillop u-lieden breder fal te verftaen ge¬ 
ven , tot den welken ons gedragende, fullen wy God 
bidden. 

Seer lieve en goede vrunden, dat hy u-lieden neme 
in fijne alderheyliglte en weerdige hoede. Gefchreven 
den y.vj. Augufti 1596. en was ondertekent. Henry. 
En leger ftond, De Neufvilk. d’Opfchrift was aen onfe 
feer lieve en goede vrunden. Mijn Heeren de Staten 
Gënerael der Vereenichde Nederlandfe Provinticn. 

<©ncr na beeft be botuft ïjeetoge fijne pzopofm 
felfë öp montsc geöaen / en baer na in gefcfptfte oberen 
geïebert inbe jpranfc tale / ’t melft itm in onfcjgemecne 
^nprfefp^afie ïiicr öp geboctljtliebbcnbe/ lupbenbe 
atöuö: 

jpjoipofftie Tiyf Yne Heeren, ik fal mijn difcours beginnen met 
fcan ben iVl termen, die gemeenfte en familiaerfle zijn des Al- 
Unu^djjf^der-Chriflelijkften Koninks dienaers, welke gewoon 

zijntedeferplaetfetefpreken, te weten: Metdedank- 
gff-jwc feggingen van fo vele goede en continuele weldaden, 

nihftjs °bön ^aer ^oor 11 e' c‘ Vrankrijk hebben verobligeert, en1 
©jaiiftrTjü van de welke de gedachtenihè van fijne Majefb fovol 
aen ïret^ec* js, en felfs door de continuatie en vermeerderinge van 
tru c^ien ^dunaels wert vernieuwt, dat het eene van de 
ml. "" eerfte en betfte bevelen is, die hy doet aen de gene 
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welke hy herwaerts overfent, dat fy u e. e. van fijnen 
’t wegen dankfeggingen doen, die weerdig zijn uwe 
meriten , en de grootachtinge daer inne hy defelve 
heeft. Sijne Majeiieyt heeft my wel exprelfelijkbelaft, (fol- 74-.' 
op nieuws ue. e. te bedanken en aen te feggenclathy 
noch in goeder gedachteniflè heeft, dat een weynich 
voor mijn eerfte komfte in dit land, en doen ik arriveer¬ 
de u e. e. contribueerden, tot folaes van fijne affairen, 
daer na van het goede en treffelijke fecours dat u e. e. 
hem deden , doen hy Roaen belegerde'. welke de voor- 
naemfte oorfaken waren, die daer na het hertevan fij¬ 
ne Majefteyt bewogen, om niet achter te laten dat 
mochte ftrecken tot vryheyd en beveftinge van uwen 
ftaeü, verdrijvende het onrechtveerdich geweld, dat 
de. Spanjaerden onder de hant en ais indiredtelijk bedre¬ 
ven tegen fijn ftaeten perfone. 

En alhoewel daer grote apparentie was, dat den 
Konink van Hifpanien de dek-mantels hem ontbreken¬ 
de van het Oorlog j welk hy den Alder-Chriftelijkften 
Konink aendede ter oorfake vande vereeniginge der 
Catholijken met fijne Majefteyt, foudefoeken met de 
felve vrede te maken, daer toe het tuftchen-fpreken des 
Paus veel konde helpen: Soift nochtans dat fijne Ma¬ 
jefteyt leer ftantvaftelijk refolveerde, tot verklaringe 
van dit Oorlog, beweecht door particuliere confidera- 
tien van fijn ftaet, maerde welke voornamelijk wier- 
den gedreven door den nood en begeerten die hy wel 
wifte dat de Vereenigde Provintien daer toe hadden: 
Als ook de verbintenifle, daer mede hy hem vont ver- 
obligeert door hare weldaden yet te doen, dat mochte 
ftrecken tot verquickinge van fo veele afflióbien die fy 
door fo lange en bange oorlogen hadden geleden. 

Een yder heeft kennelijk mogen zijn wat al contra- 
di&ien en tegenmorringen daer doen ter tijd voor vie¬ 
len tegen de refolutie van fijn Majeft. enden Raedcler 
gener die de felve voededen. En ik mach u e. e. wel 
met waerheid leggen, dat die fodanig en fo groot wa¬ 
ren van de zijde der quaetwiiligen, ja felfs van veele der 
gener die geacht wierden den welvaert van de Krone te 
beminnen en te betrachten, dat ten ware geweeft de 
ftandtvaftigheid van’t gemoed des Alder - Chrifteüjk- 
ften Koninks, defen Raed foude verworpen zijn ge» 
worden, als een fodanige die ons betrachte in een Zee 
des oorlogs, waer van men noch midden noch eynde 
fach. Maer gelijk ik alrede gefeyt hebbe, het wacker 
gemoed desKoninks verwon alleen alle dees ydel hope, 
en hadde liever in ’s levens perijkel fijn lichaem te wer¬ 
pen in ’t midden van de golven en tempeeften, die hem 
fonder ophouden dreygden, en fchenen te overweldi¬ 
gen, als eenige hope te laten van fijn behoudeniïïè in 
die alleen te foeken, en fonder regarttenemenopde 
gene welke hem in fo grote miferien en geleden affe¬ 
ctie n fo getrouwen gefelfchap hadden gehouden. 

Dit was vooru e. e. mijne Heeren, die feer wijlelijk 
oordeelden dat het behoorlijk was ten goede, welke 
uwen ftaet door defen oorlogs-declarant was genieten¬ 
de, als voor den nood, daer mede Vrankrijk wiert 
geperft, fijn Majeft. te afiifteren met een fecours 
van dry duyfend man te voet, en vyf honderd paerden, 
tot continuatie van dien oorlog. 

Ik fal my niet befich houden met het verhad van alle 
’t gene dien tijd gedurende is gepafleert, nochteook 
van de vruchten of fchade die uwe en onfen ftaet federt 
hebben ontfangen. Het is wel waer dat den vy and na 
defe verklaringe, Vrankrijk wat nader heeft befbeht 
dan te voren, plegende daer in veel wreeder en veel 
groter geweld, het welke d’oorfaek is geweeft, dat de 
Spangiaerden rencontrerende de fwakheid, welke de 
voorïedene miferien daer hadden ingevoert, en de ver- 
deylinge diefe voetfel gaf, dagelijks dede continueren, 
feer veele op ons hebben gewonnen : Maer in’t midden 
van de verfcheydenheid van fo veele diverfe accidenten, 
dragen u e. e. defe glorie, dat fy door het toelènden van 
hare heyr-fcharen, en na den ey fch der faken eerft onfe 
perioden hebben helpen proeven, gelijk mede in de 
laetfteaftiftentie van Camerijk, welke u e. e. totdever» 
overinge van La Fere aen fijne Majeft. hebben gecon- 
tinueert. 

Hebbende dan den Alder-Chriftelijkften Konink al 
van over langen tijd geoordeelt, hoe nodig het is fo 
voor funftaer in ’t byfonder, als in ’f gemeen voor ge¬ 
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heel Chriftenrijk, dat hoe langer hoe meer met de am- 
bitieufe aenflagen des Koninx van Spangien gedreigt 
word , goede en wel vereenigde kragten daer tegen te 
ftellen, fo heeft hy de Chriftelijke Princen, die hier by 
zijn geintereflëert, al van langer hand aengefocht om 
hen te doen treden in een goede offenfive en defenfive 
Ligue tegen den voorfoyden Konink. En fijne Majeft. 
daer na den nood veel meer gevoelende, door 't verlies 
van Calis ende Ardres, en fiende dat fijrie naburen dooi¬ 
de naderinge en fucces van defen geweldenaer, ver- 
ftaende daer-en-boven de nutticheden van dien, daer 
toe geerne fouden bewilligen , fo fy daer toe ei ndelijk 
wierden aengefocht, fo fond hy my na ’t over gaen van 
Calis na Engeland, om op de Doorl. Koninginne te ver- 
foeken dat fy haer genereufe gedachten wilde dieren 
tot een fake die fo profijtelijk en nootwendig was voor 
hare Staten en heel Chridenrijk, als daer was het be- 
jfluyt van een bondige Ligue tegen den Konink van Hi- 
(pangien, en toe te laten dat de fondamenten van dien 
datelijk in haer Rijke tudchen beide de Cronen moch¬ 
ten werden geleyt, op welkgrondboufel men daer na 
foude timmeren de confederatie van andere Princen, 
welke aen defe fake’ gelegen is, die men fo van d’eene 
als van d’anderC zijde foude noden om daer in te tre¬ 
den- ’tWelk de hoog gemelte Koninginne volgens 
haer gewoonlijke forg, die fy altijd voor de affairen en 
welvaert van Chriftenrijk heeft gedragen, goet vinden¬ 
de , dede terftont de Articulen die u e. e. hebben mo¬ 
gen fien, op de offenfive en defenfive Ligue tegen den 
Konink van Hifpanien , ontwerpen en befluyten , om 
inde- welke te treden de geinterenèerde Princen en Sta¬ 
ten Tullen werden aengefocht. 

My fullen, mijne Heeren, alle de gene die my in defe 
handelinge hebben by geweeft, getuygeniffe konnen 
geven, van het devoir dat ik aen defen ftaethebbe be¬ 
toont , om hare hoog gemelte Majeft. den vuyrigen 
wille des Alder-Chriftelijkften Konink, die hier op een 
byfonder regart hadde, te doen approberen. Ook twij¬ 
fel ik niet of den Heere Calvart uwen Gedeputeerden, 
Welke fijne Majeft. wilde dat hy met my foude trek¬ 
ken , om u e. e. alles datter gepaffeert was, te rappor¬ 
teren, heeft ue.e.’tfelve welgetrouwelijk te kennen 

egeven. Eyndelyk de hoog gemelte Koninginne meer 
eweecht door een ingeboren goetheid, en fonderlinge 

affe&ie, die fy draecht tot defe YereenichdeProvin- 
tien, als door eenige andere nood, die fy foude mogen 
hebben, om met ue. e. in een nieuw Verbond te tre¬ 
den, gelijk fy my dede verftaen, liet haer goedtwillich- 
lijk perfuaderen tot de nodinge van uwen ftaet tot defe 
Ligue, volgens de eere en weerdicheid die hareKo- 
ninkl. Majeft. is toekomende. Nochtans defelve faken 
tilflchen hare Majefteyten beraemt en befloten zijnde, 
fo keerde ik met den Heere de Sanfi, die het gene bo¬ 
ven verhaelt is, te famen met my hadde verhandelt, 
wederom na Vrankrijk om de nootwendige ratificatien 
te halen, welke geëxpedieert, en voorts alles dat in de¬ 
fe fake gehandelt was, door den Raed van fijne Majeft. 
geapprobeert zijnde, fo wilde defelve dat ik na Enge¬ 
land foude keerèn, om volgens de gewoonelijke folem- 
niteyten en formen den eed van de Doorl. Koninginne 
te ontfangen; en daer na dat ik na defe Vereenigde Pro- 
vintfen foude trekken, om met u e. e. defelve Ligue te 
verhandelen en te beftuy ten: Door de welke den Al- 
der-Chriftelijken Konink met defen ftaet wil treden in 
een eeuwig Verbond en aliantie tegen de Spaenfe Ty- 
rannije, met een folemnele en vafte verbmteniffe, van 
hanthavinge van uwen ftaet, en van de Vryheid deflelfs 
tegen den voorfeyden Konink, genietende een recipro- 
cafe van u e. e. tot fekerheid van Vrankrijk. Ikbidde 
u e. e- mijne Heeren defe waerheid van my te ontfan¬ 
gen ", die boven veele andere Francoyfên, eenige parti¬ 
culiere verbinteniflen hebbe tot bahoudeniffe van uwen 
ftaet. De oorfake dat fijne Koninkl. Majeft. het ver¬ 
volg en ftuytinge van defe Ligue, fo feer heeft betragt 
en voortgeftout, is, dat hy oordeelde,dat door middel 
van dien uwen ftaet in vafticheid foude toenemen, dooi¬ 
den band die hy foude ftuyten met andere Staten van 
Chriftenrijk, welke inde felve fouden treden. Het is 
dan den wenfch en intentie van fijne Majeft. dat u e. e. 
door de openinge, die hy ue.e. tot dit Verbond no¬ 
dende, doet gelijk uyt het binnenfte ingewand van fijn 
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affeftien, believe te treden in’t vertrouwen van fijn vol- 
ftandige refolutie, tot vervolg van’t oorlog tegen den 
Spangiaert, Tonder oyt tot uwer fchade daer uy t te wil¬ 
len fcheyden, maer die by fijn eygene te voegen. Sijn 
Majeft. noot ue.e. te beraetflagen op de conditiën, 
welke u e. e. de bequaemfte fullen vinden, fo om verfe- 
keringe te nemen van hem en fijnen ftaet, als op dé 
middelen die u e. e. fullen achten te moeten werden ge¬ 
houden , om het meefte profijt te trekken uy t het oor¬ 
log welk tegen den Spangiaert gevoelt fal werden, 
ue.e. verfekerende dat fijne Majeft. hem fo feer na 
uwen wille en profijt fal voegen, als de gelegentheid 
van fijnen ftaet fal konnen lijden, ja felfs noch meer in¬ 
dient mogelijk is. 

U E. E. is bekent hoedanige, hoe lang, hoe bang, en 
hoe geftadig zijn geweeft de affliéfien en ellenden van 
fijn Koninkrijk, dat federt acht jaren herwaerts van 
binnen en van buy ten meer is geoeffent, dan men had¬ 
de gehoopt dat het foude konnen verdragen, u e. e. fien 
uyt wat afgronden en ruinen wy beginnen te ontko¬ 
men, en weten wel dat het vertrek der grote fiektem 
gemeenelijk niet is vergefelfchapt met fo grote pijne, 
verfwakkinge en gevoelen, als de aenkomfte en bewe- 
ginge van de fiekte felfs ‘. Als ook hoe nau men een lic- 
haem dat nog bleek en uy tgemei gek is, als het onfe, 
moet gade flaen. 

Want ue.e. is niet onbekent hoedanig de overblijf- 
felen zijn van devoorfeide fiekte, enclathetfaed van 
dien nog isingeworteltin verfcbeyden deden des Rijx: 
’t welk veele Steden qualijk verfekert, en eenige voltte- 
ren qualijk genegen hout, in voegen dat fy hierdoor 
gereder zijn om te contribueren tot verderf, als tot her- 
ftellinge van den ftaet van dien. U e. e. is bekent, dat in 
Bretanie daer den Spanjaert al wat een vaften voet 
heeft, nog opentlijk is ontfteken; de wonden van Pro- 
vence zijn nog niet heel toegetrokken, en die van Pi- 
cardijen en Campaigne bly ven nog fmertelijk open. Al¬ 
le het platte Land in ’t voorfeide Koninkrijke, is door 
de geftadige plonderingen der voorledene oorlogen fo 
defolaet, bloot en verarmt, dat het onmogelijk is daer 
uyt te trekken de fchattingen en gewoonelijke fubfi- 
dien, of ook de ordinarife quoten der Steden , die haer 
aen was en afwas nemen, na de weelicheid of armoede 
desVelds, hier nog by gevoecht d’ellende en verwoe- 
ftinge, welke de Pefte, die by na al gemeen is, en alles 
verdelcht, dat van de Krijgfluy is overgelaten, veroor- 
faekt. 

Dit is de oorfake daerom fijne Majeft. u e. e. bid dat 
haer volgens hare gewoonelijke goetaerdicheid believe 
te confidereren, den nood die fijnen ftaet is hebbende, 
om nog voor een tijd van fodanige vrienden als ue. e. 
zijn, geaiTifteert te werden, op dat de krachten die hem 
wederom beginnen by te komen , door de uwe onder- 
ftut en vermeerdeert zijnde, mogen beftaen, om figte 
ftellen tegen den gemeeneft Vyand: dat voorts fijne 
hoog gemelte Majeft. mag maken eenfterk en wel ge- 
ftelt lichaem van een goede Armade, die geftadig te 
Velde fal leggen, om den hoogmoed van den gemee- 
nen Vyand te dempen. Sijne Majeft. heeft al eenige 
maenden geleden, door den Heere de Buzanval fijn or- 
dinaris Ambafladeur, u e. e. doen te kennen geven, het 
gene hy op ue.e. verfochte. Hier toe hebbe ik mede 
laftjom ’t felve van u e. e. te verfoeken, alleenelijk daer 
by voegende het verfoek van vierhonderd paerden. 
So u e. e. overleggen, hoe grotelijx fy door defe hare 
m-ildicbeid en byftantden Konink en geheel Vrankrijk 
fullen fteken in 't vervolg defes oorlochs, hoe grotelijx 
verlichten de aenflagen die den Konink heeft, om wra¬ 
ke te nemen, over die fo menichvuldigen overlaft, wel¬ 
ke Vrankrijk en uwen ftaet van de Spaenfe Tyrannije 
hebben geleden, hoe billijke redenen geven , om fijne 
Onderfaten defe Ligue en de lankduuricheiddesoor- 
logs ontwijfelijk daer aen gehecht, hen ’t folaes dat 
u e. e. fijne affairen geven, voor ogen ftellende te doen 
goet vinden, en hoe grotelijks met defe noodwendiche- 
den te belaften. Aen d'andere zijde,fo u e. e. overleggen 
hoe grotelijx fy haer fetven uyt haer binnenfte inge¬ 
wand , van de dingen die haer anderfints toeftaen, ful¬ 
len ontlatten: So den Spangiaert alle fijne krachten te¬ 
gen u e. e. wendeden, gy fout bevinden , mijne Heeren, (FqI. 7 
dat defe onkoften, hoewel groot zijnde, ue.e. nergens 
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'na fo fchadelijk fullen Welen, als wel eenige de felve] in 
den beginne fouden mogen achten, denkende dat de 
hope der vruchten, welke daer van ftaen te verwach¬ 
ten , niet foo groot kan wefen , datfe alle defe appara¬ 
ten foude verfoeten, en dat het profi jt, welk daer van 
llaet te komen, niet fo groot fal wefen dat het de te¬ 
genwoordige onkollen verre te boven foude gaen: 
Maer gy meugt u verfekeren, mijne Heeren, dat fijn 
Majefteyts intentie is, u fecours met het gene dat hy 
daer van ’t fijne fal byvoegen tot belcyt defes oorlogs, 
ïnfulker voegen te menageren en aenleggen, dat uwen 
en onfen ftaet, met Godes hulpe, in korter tijd daer 
door verquikt fal werden, en dat de felve fijne hoog-ge- 
melte Majefteyt u e. e. niet alleen fal ontlatten: maer 
ook fo’tvan node is , van fijn overfchot mede-deelen, 
fo haeft de middelen van Vrankrijk wat meer in haer 
geheel fullen gebracht zijn } en fijn felfftandigheid en 
bloed, dat tegenwoordiglijk niet genoegfaem is om het 
hert te onderhouden, fijn eerfte kracht en hoedanig¬ 
heid weder gekregen hebbende, fig gevoeglijk tot in¬ 
de uyttertte delen des lichaems fai konnen verlprey- 
den- 

Wat my belangt, al fo den Alder-Chriftelijkften Ko¬ 
nink my een bequaem inftrument heeft geacht, om 
« e. e. te doen verftaen fijne rechte en gunftige intentie, 
ten aenfien van delen ttaet, fo make ik my ftcrk ? dat 
«e.e. niet bedrogen fullen werden in’tgelove dat fy 
fullen geven aen ’t gene ik de felve van fijnent wegen fal 
hebben belooft, vertonende fo getrouwelijk en forg- 
vuldelijk aen fijne Majefteyt uwe liberale affetttien tot 
fijn kroneen perfone> dat hy fonder twijfel geen (ake 
fwaer fal achten, om uyt te voeren t’uwen goede en 
profijte 5 als mede tot vorderinge vandegerneenefake 
vanChrittenrijk. 

Gedaen in s’ Graven Hage den z8. Septembris 1596. 
En was ondertekent Henry de Ia Tour. 

<Ü>efc boojffftjcben j^opofme eeifi bp monöc gc# 
toen 5pöe/ toetüe m’t li02tc gefetö/ bat alsöe fetoe 
in gefcimftc fouöc geïetoect jijn / öatrnen öanmetöert 
cerfïcn fcacï on fouöc beginnen tc befouigeten; €n na 
ïïc gebatte reöcrentten toeröe Ueiïoo2f5 ©ectogetoe? 
her bp öe feite poeren bic fjem gepelt ïjaööcn acn fijn 
Sogemcntgetoarljt 

zmiim* <®mm üefen tijö toasi men baft ööente om ‘Euu 
bmo °twc« $*en m <©tesSDurg te ^tiftceeten / üact öe toetten 
ösn gefoj# balt fiappdtjb boojt gingen / om öatter altoos eenig 
tifiteerf. geb’eft of aen 't gel ö ofte aen öe arbcptet?$ toask <Den 

<02ate ©erman ban ten jBera toaö tot 232Uftef baf! 
aeriDsutente om eenig bolh tntquartiet ban %\\t' 
pijen te Ijcüöcn/ en eenige banbic Afetentemogen 
toinnen/aleetfe meecgefoettftccert / enteConqucfïe 
ban aten öiffitijltet gemaete toette. <*MttoectOto 
teem öefen tijö eenen jBitef gctntcrapieert ban <©iaef 
3Pcetenft / acn fijn 3$2oetec <&mf ©erman boo2^ 
fcjj?cten / ïjeutente: karnton bod) ’t fenten ban 
’tbüttt tettoaectiS toiite terfjaefïen/ om bat ïjp niet 
ttoijfelte of ïjp foude met teenn boltt’tgeljede lanb 
etlöaet tn gebacr tongen: lipt toelte 232teben fijn 
Cjtcdfentie oiwfaftenam/ ombe^oitificatie ban bie 
pïaetfen bp bc Staten toat fjefttget te boen tetteR 
gen. 

©iet en tnffdjcn/ cn bat men toacïjte na te 
ben ban be ©oninginne ban €nge!anb/ betoetente 
befe alliantie / fo hielt be <62abc ban ©ofjenlo / en ben 
38mMTateuc öc ©cctc 23ufanbal baft 25anquetten 
tot ecte ban ben ©moge ban bouillon/ gelijft top 
ïjür b02en baljadt ïjcüüen. 3ten leflen September 
beeft bc ©eece <©e02ge <©ilpijn een 2&2tefban be MO' 
nmgïnne ban €ngelanb aen te ©ecten Staten <©e? 
nerad omfangen/ betodhe ïjp rerftom oberlebetbe/ 
en toaö ban bate ben elf ben ^eptembjt^ / lupbenbe 
alefboigïjt: 

%|iefl3Eu 
iftontngin* m M Y N HEEREN, 
cVgeOnb De conjundbie die van fo langen tijd her geweeft 
aEIi jr istuttehenonsende Vereenigde Provintien, endeuau- ' 
Staren we verbintenifiè onfer faken, doet ons redelijk vinden 
«©cneraei / u 1. te communiceren alle ’t gene ’t welke fich toedraegt 

ör'? fribc van 011‘ent wegen, belangende onfe gemeene intere- 
tobonk ften. Hierom is ’t dat aengenaem gevonden hebben u 1. 
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te doen weten, dat zijnde eenige Maendengeleden, 
feer vuuriglijk aengefocht van den Alder-Chriftelijk¬ 
ften Konink, om met hem te treden- in particulierder en 
nader verbond,tot onderlinge defenfie en offehfie tegen 
den gemeenen vyand den Konink van Spangien, hoe 
wel dat de hahdelmgen en aenttagen, die wy van vele 
Jaren herwaerts tfamenderhand uyt gericht hebben te¬ 
gen den voorfchreven vyand , en de fecourfen van volk 
en Penningen, die wy fo den voorfchreven Konink als 
u L gedaen hebben, hem hadde behoort te doen gelo¬ 
ven , dat geen accidentael verbond onfen wille vafter 
aeh hem koft verbinden, dan de refolutie die wy al over 
lang genomen hebben (opdeoverweginge , of reden, 
of rekeninge van onfen ttaet) en vervolgt met effettren 
alle de Wereld kennelijk, van ons voor de bofe ambitie 
onfer vyanden te ontbloten (of bloot te geven.) So ift 
nochtans, dat om te opentlijker te doen blijken de vafti- 
gheid onfer refolutie, wy hebben willen condefcende- 
ren tot het voor-geftelde tra&aet. En zijnde eyntlijk 
tot ons gekomen, van wegen den Konink onfen Neve, 
den Hertog van Bouillon , met ample commifiie van de¬ 
fe fake te verhandelen en befluyten, opgerecht is een 
forme van verbond, welke by gefchrift geftelt, en ten 
wederfyden geapprobeert zijnde,alreede van onfe fyde 
is geratificeert en beveiligt, met alle de folemniteyten 
daer toe behorende. Nu alfo een Artijkel van’t ver¬ 
bond mede brengt, dat de principale Contra&anten by 
onderlinge occurrentie fich employeren fullen den an¬ 
deren Princen en Staten, die intereft hebben fich te hoe¬ 
den van de Spaenfe ambitie, te nodign om te treden in 
defe Ligue: En te defen ey nde na u 1. getrokken zijnde, 
van wegen den gemelten Alder - Chriftelijktten Ko^ 
nink, den voorfchreven Hertog van Bouillon, doe hy 
van hier fcheyde, die u 1. den inhout en articulen van de 
voorfz. Ligue fo wel openen fa!, dat het niet nodig is 
hier breder daer van te fpreken, enu. 1. verfoeken faï 
u 1. daer by te voegen : So hebben wy ook, om te vol¬ 
doen fo veel ons aengaet, de verbinteniffe daer in wy 
gehouden zijn door de voorfchreven Ligue, en om de 
nauwe conjun&ie die tuflehen ons is, daer op wel wil¬ 
len feggen ’t gene wy meenen ten propooft te komen: 
Dat is, dat hoewel om de verfekertheid die wy fo veel 
ons aengaet, hebben op uwe vrientfehap, en die gyluy- 
den met reden van de onfe behoort te hebben, gemerkt 
de effedten die’gyluyden daer van genoten hebt, he8 
niet van node is dat ons verbond op een ander fonda¬ 
ment geveftigt worde, dan op’tgenedatteris: Soift 
nochtans dat ons dunkt datter wel reden is om u 1. te 
noden in dit verbond te treden, fonderling om de re¬ 
putatie die gyluyden uwen faken daer mede verkrijgen 
fult by de volkeren die onder u ftaen, u 1. fiende onder- 
ftut (boven de verfekertheid die gyluyden hebt van onfè 
gunfte) met de vrientfehap en fteunfel van andere ge¬ 
confereerde Princen, en namelijk met die van den Al¬ 
der-Chriftelijkften Konink. Want hoe wel denftanS 
der (aken des voorfchreven Konings rechtevoort foda» 
nig is, dat de weldaed defes verbonds aen hem alder- 
eerft ftaet te bekly ven, fo ift nochtans dat recht op uwe 
faken lettende, gyluyden niet en kontonbewuftzijn, 
hoe den Konink meer middels en machts verkrygen (al, 
om fich weder te brengen in den ftaet van het veld te 
mogen behouden, en het land des vyand te mogen aen- 
taften, dit (b veel lafts en moeyte van u 1. hallen gekeert 
is, alfo gyluyden de eerfte aenhoudet inde aenflagen des 
Spangiaerts. Derhalven fal ’t niet nodig zijn u 1. met een 
lang difcours aen te porren, om acht te ftaen op’t gene 
dat den Hertog van Bouillon u 1. van wegen den Alder- 
Chriftelijkften Konink komt bidden. Want u 1. ge- 
woonlijkc wijfheid en voorfichtigheid op u 1. faken, 
leert ul. genoeg wat ul. in defen te doen fal ftaen: En 
hierom fullen wy u. i. anders niet hier op feggen, dan 
dat alle’t gene’t welk gyluyden doen fult in gunfte en 
voldoeninge van den Konink onfen Broeder, ons (eer 
aengenaem fal zijn. Voorts hebbende den Heere Gil— 
pijn, onfen Raed in den Raed van State derwaerts over, 
den laft gegeven om ul. dele tegeven,endehandelin- 
ge daer van te vervolgen, fal den creancier by u I. anders 
geengelove van node hebben, dan het gene’t welk hy 
alrede verkregen fal hebben uyt de lange proeve, die 
gyluyden hebt van fijn verftand en kloekheid: Wetten¬ 
de niet minder,fo wy ons verfekeren/lan ’tgene ’t welk 

/■ 
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hy by ortsheeft, &c. Onderftont u 1. feertoegedanc, en 
was ondertekent, 

Elifabsth. C- 

Den xj. Septembris 1596. ’t Opfchrifr was, ±Aen 
mijn Hesren de Staten Generae! der Vereenigde Neder- 

landje P'rOvih'titit. 

©efen *Sjicf bp ben boo2fcD2ebcn l$ccre ©ilpijn 
tnüc Bcrgaberinge ban bcikcrcn^taten<0cnerael 
Dbagdebcït cn gelcfctt $nbc/ beeft öcboo^fcinebcn 
%ere <öüp;jn bootte aenbcbootf*. l|eacn Staten 
©enotad gefept en geptoponcert bit nabülgenöc. 

MifYN HEEREN, 
Ster? ^ hebben genoegfaem, fo by den Brief van 
^ptm^,f„hare Majefteit nu gelefen, als ’t gene by den Heere 
9frn acn öc Hertog van Bouillon Saterdag feftleden verklaert, kon- 
^*ttR ^ nen verftaen, ’t gene gepafleert en gefloten is tuflehen 
seüaen^ Koninklijke Majefteiten van Vrankrijk en Enge- 
®«n ttteetn land, d'oorfaken van dien, en ’t gene men daer van ftaet 

, j* Man* te verwachten, fulks dat het onnodig is u e. daer van na- 
CBfltlanö. ^e‘ vei'haól te doen : Sal alleen defelve de memorie ver- 

verfchen, en verklaren dat ue. daeruyt kan fpeuren 
de {onderlinge afteótie en forge die hare Majefteit van 
en tot de fel ve altijd heeft gedragen, en noch is dragen¬ 
de, fulks nu confirmerende, in datfe niet alleen te vreden 

hebbende, na fijne Majefteit te eer mach wederkeeren, 
en aldaer na fijne gewoonlijke wijfheid en gunfte de fa¬ 
ken helpen vorders-dirigeren en beley den tót glorie des 
Almachtigen, en welvaren van de algemene faken. 
En alfo het hare Majefteit belieft heeft, volgens'tbe- 
fluyten van haren Brief, my te committeren defe han- 
delinge te helpen bevorderen, fullen u e. bevinden dat ik 
(na dat mynen laft en devoir fullen vereyfehen ) niet na¬ 
laten fal my te voegen en te gebruyken fo dat behoort, 
en was ondertekent Geor. G 'iïpm, 

©en ccrfïen <Octobnö toa£ men bafr Docnbe bp bic 
ban Bollanb om bc ^topofitlc banüen^ercogcban 
^Bouillon upt tc bcplcn/fonbcrling om bat ecnige^tc? 
ben/ aio ba 43ouDc cn önbere/ fdjenen niet al te 
tod tot bc fafte gefint tc toefen / Ijae tod fp nabedjanb 
mebe betotliigben om op ’t ftuft ban befe alliantie te 
ftanbden, ©en otbinarto ?tmbnfifabeur 23u3anbal 
berforljt 00b befen dag mbc Staten ©enerael/ bat 
men bodj Commiffariffcn foubc totllcn deputeren/ 
ommetdcnïgertogc in ftanbciinge ban de Conditiën 
tc treden/ daer opmen bc HÜgue foubc toillat acn? 
gaen/ om bat bcn^crtogcijtccntctlanocfoubcltom 
ncn blijben y cn of ftp tod baftelijft bertroude bat bc fa? 
fteebentocl fdbbc bonnen gcbacn tootden / nltoarefjp 
fcljoon hertogen / fo foubc Ijp noebtanö liebec bc fafte 
nu af boen/ op bat niet foubc fdjijnen datljpteber? 
geefo duo berre geftomen toab: ©otft om bat bc C5e? 

Isengoet vint, dat ue. in’t verbond en de Ligue, be- bcputcctbc ban beland ItOCl) niet geftomat toai’Cn/ 
goft tuilchen hare Majefteit en den Konink van Vrank- j CU 00b CCniflC aubCUC ©CdcputCCtde inde ^tatCb <0C 
rijk, fouden komen, maer ook daer toe is inviterende 
W at hare Majefteit tot vorderinge van de gemene fa¬ 
ke, en wederftant van de Spaenfe ambitieule tyrannie, 
altoos heeft gedaen, is niet alleen de felve, maer ook 
ue. ’t ganfche Land, en alle de Wereld kenlijk .-hebben¬ 
de van de aenvang defer oorlog niet gefpaert, maer u e. 
met hare autoriteyt, volk, geld, en anderlins fo geafii 

naad nodj geen laft ban bate principalen Dabden ont* 
fangen/bo?l men niet bed met Dcm beginnen / onder? 
tuffcljcn bidt ben ^citoge meeff fijn Camay om bat 
Öp Ijcm met een donoor m ’t been geguetft ftebbenbe/ 
en’tfdbegdilout/ ben ftaptbrom baa in geferegen 
Dabde/ fo battet noclj al ecu topic aenltcpaleennen 

, , . metpatt inbanbdingc bonbctccben/ boetoelbc^ 
fteert, dat van een defenfive gekomen is tot d’offenfive bcputcctbc baii^OHanbcn CCrtigc anbetC/ ma bat 
oorlog, dewelke door de genade des Almachtigen fo i ^Cttog al begonnen IjabbClttC tjanbdcn Op be fOPtta* 
goeden fucces heeft gehad, als ue. en een yeder genoeg litept en’tacngacn ban bc alliantie/ cn preparatie tc 
bekent is. Wat vruchten mede gevolgt 2ijn door hare maften tOt l)Ct b002|ïcllcn ban bc ConbitiCtt / fo ftacji 
Majefteitsaffiftentiein Vrankrijk, is ook notoir : En de | b’anbetC <0ebeputCCtbe itlbc Staten ^jcnctad bp 
verfchéyden entieprinfen, fchaden, en af breuken den ftatC principalen fOUbcn gdajï toefen. 
Konink van Hifpanien gedaen in fijn eygenEylanden, j ©en btCtbcn ©CtObCC flP02genö b20Cg ftabbC be®*®p«ni 
is fulks geweeft, en van fo groten vrucht, dat daer door bpanb CCP Cmbufcabc b002 <§toOl gcmacftt / Ctt bCO^®^^ 
niet allen anderen om defgelijken te doen den wegge- ! nacljiÖ bOCtt ftalCU CCtUgc 23ccficn Upt cïfï)a|l:cnb20CEi/tie t>0oj 
wefen is, maer oorfake zijn fal, dat hy (boven het groot bad' af bot COCp inbe ,^tab ftomcnbc / togen 60. ^oL ^>taol / 
geleden verlies) niet fondergrotekoftendefelveLan- baten te bOCttlptOmbictCCCCOUbrctcn/ banbalicnbe^El‘1etnl* 

den en Koninkrijken fal moeten doen befetten en be- Ittbc (Êmbufcabc/ tocTben mccfl alle OiPCingt Cll ge? /E/^ 
waren, door vrefe dat gefocht hebbende andere te baitgcn genomen. ©C HuptCCCU ban<02abCJfrcbe?ftaet eeni§ 
quellen, hy mede niet in ruft in fijn eygen Hof foude : fjjft L^cnrift ban /Daffnil inbc ^tablcggcnbc/ moe? bo“tJolt‘ 
mogen blyven. Van de voorgaende en tegenwoordige | fïcft bCUC impO?tü!litcpt banbC-23urgcmcC{lCi’0’mcbCEcnnöuptttf 
gefteltenifte, en de heroijke refolutie des Korfings van j lipt tijbCU/ ’t todfi bc bpanb bcmcmcitbc/ fïOCgctl 

ccrft boob alle bc gebangen polbaren tc boet/enbee? Vrankrijk,om te continueren en voort te gaen tegen den 
Konink van Spangien, is u e genoegfaem vertoont ge- 
Weeft by den voorfz. Hertog, wiens wijfheid en fon- 
derlinge genegentheid tot bevorderinge van de fake 
heeft gebleken. En hoe ue. eygen ftaet, endenftant 
van den lande ftaet, wat medetotdemeeftewelvaert 
cn verfekeringe van de felve van node mach zijn, is nie- 
mant beter bewuft als u e. hebbende noch onlanghs be¬ 
vonden door des vyands beleggen en het overgaen van 
Huift, wat defelve foude konnen doen, indienhy defe 
landen met fijn ganfche geweld foude aenvallen, en dat 
by de diverfie hy belet word van fijn voornemen (fo 
binnen etlijke Jaren d’experientie noch getoont heeft.) 

76.) Den inval des Konings van Vrankrijk nu onlangs in Ar- 
toys gedaen, heeft den vy and genootfaekt fijn volk na 
de Frontieren te fenden om verderen inbreuk te belet¬ 
ten, waer door hy fijn andere deflèins heeft moeten ach¬ 
ter laten, daer anderfins (indien hy fijn vi&orie hadde 
vervolgt) defe landen grote inconvenienten hadden 
mogen toekomen; Waer af en ’t gene voorfz. meer 
foude konnen gefeyd worden, dan alle ’t felve u e. beft 
bekend zijnde, refteert, dat u e. gelieve op alles be¬ 
hoorlijk te letten, en alfulke refolutie op de fake te ne¬ 
men , als tot contentement van de Majefteyten van 
Vrankrijk en Engeland, ’tgoed en voordeel van defe 
knden, welvaren en bevorderinge van de gemene fake 
fal dienen, en ue. fullen raetfaem vinden; op dat den 
Hertog alhier fijne affaire» uytgcricht en Vgedaen 

toaclften baci* na bc Huptcccn / btefe mebe ometng? 
ben / cifbccl gehangen ftrcacn oft boob ffoegen/ fo bat? 
tec ontrent bcattg peerbas becl02cn toerben/ en bacr 
mebe be bane genoeg gebomomceit. 

Ontrent befe ti jb toaren mebe upt getogen be ïltip ^eiHupte* 
teren ban 2ö2cba en25ergenopben Soom/met bijfrI^fln 
ftonberb jHanncn te boet / en tngcnomett Ijebbenbc óp secgên éa 
be ©enter ’t <0cufen Ijiips/lieten Ijct boet-bolft al? zoom 
baer/cn reben metbe Rupteren in lUepn ’Btabanb/om pf1!en ia 
be doerat ban bien onber Contributie te Ö2engen/25^"ant/ 
Daer fdjcpbenbe in ttoeetronpen/ ban om batfeont? t>an 
moeten eenige perfonen 0» be Ifacljt 3ijnbc / en bie naten 
reben/ toerben bcftloftftcn alom geffagen/ baeröoo2n‘3M£,t* 
bc 25ocrcn gctoacrfcljout toefenbe/ meeft op l^upp 
ftcttó of Cafïcclftcno toeften / in boegen batfc niemant 
ftregen ban ben Were ban Cberberg/ <ö?anb Bencuc 
be Btabanb / en fijn ^oon/ bic in eenBofcljopbe 
^Jarljt toaren / en ftregen norD een ?iöboftaet bre bup? 
ten 052uffel toaó gaen toanbelcn/ fp toanöcn eaii? 
ge F)neben ontrent t’lfupö tc €rp/ om bat bie ban 
t aupes na Daerfcljoten/ en quanten nifotoeberom/ 
ben alarm tot binnen 23’uffc! toe gemaeftt Debbenbe. 

©e ^ecren Staten ban ^ollanb/ om pare quote ©en gm* 
ban fonmbutie ban be gemene mtbbelcn te moociip°n 
binben/ Dabbcnecn5mpoflge|lcltopDetb2agenban^ouöe/ 
<0oube / halbete/ ^nbc / cn jplutoclc ïlccoufrranen? ^anece? 
ten / btefe al Dabben boen berjjarIjten m bafeftepbenfn 

^tc? 
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«sttoutrt# &tM/ bo 02 ben tüö ban fegJBaenöen/ ingaenöe 

ben Cecile» cDctotnto 1596. en ipc toel öacc nteittant 
nier*m mecc meöe Deftoaert toa$ ban De gene öteöoojtaen 
tcepn oc» totlöcn ö?agcn cent ge gclpele <£5ouöe / ^itoerc / 

be/of ^Uttocïc Sïccouflrementen: alë kantelen/ 
iiseröcn. (^aisöaeeöe»/ CafaMcen/ 23orcn/ 3©ambaifen/iBou* 

boen/ Bceöen/ nonetten/ BUegerö/ fieucfen/ &t\mf 
ten/Coufen/ of antiere habijten/ fouDcntcnbelpebe 
ban ben lonöc ban^oüanöen3ïBci!-B2ienant!b(.ta^ 
ïen boe: öe boe?fcö?eben ft0 jjjBaenöen een gulöen / 
öieO fouben ©aöct en pocöec/ of eenbanöepöcn/ 
boo: bare ïiinöcren (niet gcijout tocfenöc) mogen 
Dolflaen met allcenlp l)etalenöcö?iegirtöen» Stem/ 
Die fouöen totllen ö:agcn centgc ïïccoufltementen ge^ 
Dooit of bereidt met <6ouöe of J-üübece ftoo?öen/ Dam 
Den / fcnopen/ oft met meet aio een fïjöe offtutoele 
ronöc im?t of boo:t / en een platte fïjöe of flutoeele In- 
ftc / fonöen ten bepoebe aio tonen geljouöcntoefeme 
betalen tien flunbecö boo2 elft Ijooft / öteöfouöen©a= 
öer cn jBoeöec mogen bolfmen / nutööetalenöcboo2 
Den cn bare cngeljouöe fjtnöerat Dertig lïtipberO/ en 
Doe tod öe moepte en ontoilltgöeiö meejï gcöaen b302= 
öe / bp öegeeneöieöaetintnetoffeettoepnitïjfouöen 
betalen / fo io nccDtano öe moepten cn mocttoiUtcljctö 
öacr in fo groot getoojöen/ öatmen öefen Smpo|i niet 
in tcepn fconöc brengen/ gebenöe geen blepne bralt 
aen öe mttïjoHtcpt öet Staten / ten aenfien ban fo 
blepncn fabe. ’taBdb fommige mccnöen pdneipad. 
toegebottten te 5ün / ter oo?fabe öatmen öemeeninge 
öet éeeren Staten niet tod berftonö/ en cm öatöe 
gene Die inöe Staten romparecröen öaer ban ejcmtpt 
cntopgeflelttoeröc». 

<Bcn 14. €>£toö2ioop Den abonö guamen in Den 
i§age öe <©eöeputeeröe ban Eelanö / öaer Doormen 
meenöeöatöen öanöelmet Den hertog ban bouillon 
bacil fouöe begonnen toö2öen. €nöcn 17- Bctototo 
tocMaecöcn alle öe <0eöepmeecbe inöe Staten <0ene* 
rad laft te ijebben om met Den boo2f3*in Ijanöe^ 
bnge te treöencnöietebeflupten* ^>ien Mgenöe be^ 
gommen öen zu Bcïotots met Den %rtogc ban 
bouillon te bcfoingncren / Die öe lieren Staten <0c^ 
tierad P2cfenteeröen totöe ligue te fnrneren bier fjom 
öert cn bpftig öupfenö guïöen öctf 'gjjaerö/ öaer in 

? Ïïct onöerijoub ban öe <6afcoenö alöaer toefcnöe: €n 
öen ^ertoge mftftccröe feer ombobenöientebebben 
400. paeröen. <0>e Staten torfoeljten .nor!) Dat in 
öealiantie nocl) mochten begrepen to02öen/ alle öe 
ïanöen en ^teöen Die binnen ttoec S^cen fjaer onöer 
öe <0eneralitept fonöcn begeben / öaer in öen Bcrtcgc 
niet bed ftoaridjepöö machte. 

€pntdnft na bedbefoingerenö fo 3»» op öen lellen 
«Ottolpto niet öen Bertoge ban Bouillon / en öe Bee? 
re <0eo2ge aSiipijn begoten öetonöitten/ öacr op öe 
Beeren Staten inöe alliantie met öen ïioninb ban 
B2anbri)b cn Cngdanö fouöenbomen/ enöacr-cn- 
boben nor!) eemge particuliere pointe» tuffcljen öe 
Boeren Staren <0enerad / en öen Bortog banBouiP 
ion alleen. 3Deconömcü ban liet €ractaet tuffefjen 
Bianbryb/ €ngdanö en Beerïanö / toa^lupöenöc 
alöito: 

3^antKtfrr<* \ Lfo omterefiftcren de entreprinfen en ambitieufe 
geniet ben «tideflèyns des Koninks van Hifpangien 5 tegen alle 
toan^ouüo Pdncen en Potentaten van Chriftenrijk, den Alder- 
lon en be Chriftelijkften Konink van Vrankrijk, en de Doorluch- 
feteee4&U»tigfte Koninginne van Engeland, onder henteiamen 

hebbenbdloten,geaccordeertenbefworen, een Ligue 
fcf.cn iiacedefenfijf enofFenlijf, tot confervatie van hare Konink- 
föonfnül. rijken, Landen en Onderdanen, tegen deinrafiendes 
baiv^* voorfeyden Koninks van Hifpanien, haren gemeynen 
lOjanfitijft Vyand, en indien gevalle hare Majefteiten hier boven 
en öngc= gemelt, hebben geadvifeert en gerefolveert, in defe 

foefi) ,ï1£t cor|lecleratie haer lieve en goede vrienden mijn Heeren 
i!Sm c‘e Staten Generael der Yereenichde Nederlanden te 
Oejiwacl. affocieren , als de gene die de rneefte fchade daer door 

geleden hebben , ja meerder dan alle de Princen en fou- 
veraine Staten : Derhalven zy, als hier mede gemeen- 
fchap hebbende, haer Gedeputeerde herwaerts over 
hebben gefonden aen de lelvige, om defer oorfake heb¬ 
ben wy Henrik de la Tour Hertoge van Bouillon, Vi- 
conte de T irene, Marefehal de Franche, gealliiteert van 

den Heere Buzanval, ordinaris Edelman van de kam^r 
des Hoog gemelten Koninks,en fijn ordinaris Ambafia- 
deur inde voorfeyde VereenichdeProvintien. En wy 
George Gilpijn Raedt geintroduceert van wegen de 
Doorluchtigfte Koninginne van Engeland, inden Raed 
van State der voorfeyde Vereenichde Provintien, geau- 
thorifeert van wegen haer Hoog gemelte Majeft. door 
brieven van credentie, geinfereert, op ’t eynde van het 
tegenwoordig Traftaet ter eenre: En wy de Staten Gf •>-* 
nerael van de voorfeyde Yereenichde Nederlanofe 
Provintien ter andere zijden,hebben gemaékten maken 
onder ons uyt de voorfeyde namen de accoorden, Tra? 
daten en conventien hier na volgende. Als te weten,wy 
Hertoge van Bouillon geafiïfteert van den gemelten 
Heere de Buzanval,uyt krachte van de macht, ons door 
den Hoog gemelten Konink gegeven, die mede op’t 
eynde van ‘t tegenwoordig Traótaet geinfereert fal we- 
fen.En wy Georg Gilpijn geauthorifeert als boven, heb¬ 
ben ontfangen en geafibeieert, ontfangen en afibeieren 
mids defen, in den name en van wegen den Hoog gemel¬ 
ten Konink van Vrankrijk , en de Doorluchtighfte Ko- 
ninginne van Engeland, en hare Succefièurs de Statea 
Generael der voorfeyde Vereenichde Nederlandfé Pro¬ 
vintien , te weten : Gelderland en Zutphen, Holland 
en Weft-Vriefiand, Zeland, Wtrecht, Vriefiand, Over- 
Yflel, Groeningen en Omlanden, met alle deLeden^ 
Steden, en Inwoonders der felviger. Mitigaders de 
Edelen, Steden, en FortrefTen vanBraband en Vlaen- 
cleren, die tegenwoordiglijk met de Hoog gemelté 
Heeren Staten Generael Yereenicht zijn. Infgelijk's 
den lande van Drent, met de Provintien, Edelen, Leden 
en Steden van Braband, Luxemburg, Vlaenderen, Ar- 
thoys, Henegouwen, en andere Provintien van 't voor¬ 
feyde Nederland-, die haer fullen voegen en wederom 
begeven tot bet lichaem van de Hooggemelte Heeren 
Staten Generael, binnen den tijd van twee Jareh , te re¬ 
kenen van den dach en date defes, inde voorfeyde Ligue 
offeniive en defenfive, tegen den gemelten Konink van 
Hifpangien, een geraeene Vyand van hare Perfonen, 
Koninkrijken, Staten, landen en Onderfaten : Midfga- 
ders alle haer fouverainheden, Rechten, Privilegiën 
en Vryheden, en dat onder de claufulen en conditiën 
van ’t voorfeyde Traftaet, gemaekt tuflehen den Hoog 
gemelten Koning en Koninginne, welkers inhoud hier 
na volcht. 

Voor eerft fullen de vorige confederatien en Trava¬ 
ten , die nu ter tijd tufTchen de Hoog gemelte Konink' 
en Koninginne in vigeuf Zijn, bevedicht werden, en 
blyven in haer oude kracht en fleur, ookfalmcnniet(F«l.77■) 
meynen dat in eenigen poindle daer van afgeweken is, 
dan fo verre als het TraVaet tegenwoordichlijk in ’t fel- 
vige ^etwes is gederogeert of gerenoveert. Defe con¬ 
federatie fal zijn offenfijf en defenfijf, tuflehen den 
hoog gemelten Konink en Koninginne : Mitfgaders 
hare Rijken, Staten en Dominien, tegen den Konink 
van Hifpanien mitfgaders fijne Rijken en landen. Ook 
fullen tot dit verbond van de gemelte Princén contra- 
henten genodicht werden, en fich tot het felve mogen 
begeven alle andere Princen en Staten. Welke fullen 
goed vinden fich te wachten voor de ambitieufe machi- 
natien en invallen, die den Konink van Hifpanien te- 
gens alle fijn naburen foekt in ’t werk te ftellen, en te 
dien eynde fullen der Gefanten van den Hóóg gemelten 
Konink en Koninginne werden afgeVeerdicht aen fo 
veele Princen en Staten, als de voorfeyde geconfede¬ 
reerde fullen bequaem vinden, om te vermanen tot in- 
tredinge inde felve confederatie, fo haefii het met ordrc 
fal konnen gefchieden, en de faken des hoog gemelten 
Koninks en Koninginnes ’t felve toelaten, fal daer een 
heyr-leger geformeert werden, van het gemeene krijgP 
volk, fo des hoog gemelten Koninks en Koninginnes 
als der andere Princen en Staten,die hen in dit Verbond 
begeven hebben, om daer mede den Konink van Hi¬ 
fpanien en fijne landen, hoedanich die ook fouden mo¬ 
gen zijn, daer mede te invaderen. Ook fal den boog ge¬ 
melten Konink, noch ook de Dooi Iuchtichfte Konin¬ 
ginne, van eenige Vrede of Treves mogen handelen 
met den Konink van Hifpanien ,fijn Krijgf-Overften of 
Vice-Roys, fonder des anders confent, welk verklaeiC 
fal werden door mifllven, getekent met de eygenhand 
des hoog gemelten Koninks en Koninginnes, doch 
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overmits den Konink nu alreede in’t Hertogdom van 
Brittanien een treves heeft toegelaten, fo belovende 
Gefanten, dat fo haeft de voorfeyde treves fal cederen 
en vernieuwt werden, den Konink alfdanlb vele hem 
mogelijk is fal forge dragen, datfo wel deSpanjaerts 
als de Brittoenen verbonden werden, niettegenshet 
Rijk van Engeland , of de Onderfaten des Koninginnes 
te attenteren, te water ofte lande, gedurende den tijd 
van de voorfeide treves: En voorts dat den Konink 
geen generael beftand fal maken met de Provintien, of 
Steden, ftaende onder ’t gebied des Vyands, fbnder 
confent des hoog gemelten Koninginnes: Doch fo ’t de 
nootwendicheid vereifcht, die inder haeft te maken 
met de Gouverneurs van de plaetfen, ftaende onder’t 
gebied des Koninks.van Hifpanien , fal’t felvebeftand 
ionder expres confent der hoog gemelte Princen buy- 
ten de twee Maenden niet uytgeftrekt werden. Belo¬ 
ven mede de hoog gemelte Konink en Koninginne re- 
ciproce, dat wie van beyden wapenen, Boskruit, of an¬ 
dere Krijgs-inftrumenten van node fal hebben, de felve 
en des felfs Commiflarifen fal’t geoorloft zijn, die te 
kopen en in lijn Rijk tetranfporteren, fondereenich 
beletfel, by aldien het felve kan gefchieden fonder quet- 
fe en prejuditie van elks fijnen ftaet, in welken gevalle 
men fich gedragen fal aen de verklaringe en confidentie, 
fo van den hoog gemelten Konink als van de Koningin¬ 
ne. Sy fullen reciproce defenderen de kooplieden , On¬ 
derdanen van beyde de Princen, fo dat fy veyligh en 
vryelijk inde Rijken en landen van weder zijden de 
traifijke fullen mogen dryven, in fulker voegen als hare 
naturele Ingefetenen, en niet toe laten dat hen eenich 
beletfel of ongemak werde aengedaen. Ook fullen fy 
reciproce toelaten , lichtinge van Krijgf-volk, en dat de 
Heyr-legers van weder zijden voorfien werden van 
vidtualie en notelijke provifie, fo verre dat bequamelijk 
by hen kan gefchieden. Den Alder-Chi iftelijkften Ko¬ 
nink fal niet toelaten dat yemand van de Onderfaten des 
Koninginnes van Engeland, om de Religie (die nu ter 
tijd in Engeland voor goed gehouden en geoeffer.t 
wert) door Inquifiteurs of op eenige andere maniere, 
aen lichaem of goederen gequelt werde. Maer by al¬ 
dien yemand door wat autoriteit het mochte wefen, 
’t felve fochte te doen,fo fal den hoog gemelten Ko¬ 
nink ’t felve door fijn Koninklijke autoriteit beletten en 
maken, dat de gedane fchade wederom volkomentlijk 
werde gereftitueert. Welke Ligue wy gemelte Staten 
Generael vande VereenichdeNederlandle Provintien, 
hier boven genoemt, na rijpe deliberatie in onfeVer- 
gaderinge daer op gehouden, met den hooggeboren 
cn leer Doorluchtigfte HeereMaurits, geboren Prince 
van Orangien, Grave van Naflau, Marquis vander Vee- 
reen Vliuingen, Gouverneur en Capiteyn Generael van 
Gelderland en Zutphen, Hollanden Weft-Vrieftand, 
Zeland, Wtrecht, Over Yfiel, met de Steden en For- 
treften van Brabanden Vlaendereib Admirael Generael, 
tegelijk met den Raed van State der voornoemde Ver- 
eenichde Provintien, en bevindende ’t felve verbond en 
confederatie te wefen feer honorabel, profijtabel en no¬ 
dig voor de confervatie der voornoemde Provintien, 
tegen de ambitie van den gemelten Konink van Hif¬ 
panien. So ift dat wy de felve Ligue met alleen yege- 
lijken Artijkel en conventie daer in begrepen, aengeno- 
men hebben, ende aennemen mids defen, door de wel¬ 
ke haer hoog gemelte Majefteyten hare Succefleurs in¬ 
de voornoemde Rijken, en de hoog gemelte Heeren 
Staten Generael der voornoemde Vereenichde Provin¬ 
tien fullen zijn en blijven refpedcivelijk verbonden en 
geobligeert tot onderhoudinge en obfervatie van alle 
de poindben en Articulen , begrepen in ’t voorfeyde 
JTradtaet des Verbonds; Belovende wy Hertogevan 
Bouillon, geaffifteert van den gemelten Heere van Bu- 
Zanval, en dat uyt kracht van onfe macht voornoemt, 
van te furneren en leveren binnen den tijd van fes naeft 
volgende Maenden, fo haeft het ons mogelijk fal we¬ 
fen , in handen der hoochgemelte Heeren Staten Gene¬ 
rael , brieven van ratificatie des felvigen Verbonds, hier 
boven verhaelt van den hoog gemelten Konink van 
Vrankrijk, voor hem en fijne Succefièurs in goede en 
behoorlijke forme. Gelijk medewyGeorgGilpijnge- 
authorifeert als boven , hebben belooft en beloven mids 
defen, te procureren dat de hoog gemelte Koninginne 

van Engeland haer E. E. furnere en over fende haer 
Brieven van confirmatie, ook in goede behoorlijke for¬ 
me j en dat binnen de voorfeyde tijd van fes Maenden, 
of vee! eer indien’t mogelijk is. Welke tijd geduren¬ 
de , fal nochtans het felve Traéfcaet in ’t werk geftelt en 
vervult werden, door den hoog gemelten Konink en 
Koninginne, mitfgaders de hoog gemelte Heeren Sta¬ 
ten Generael, in alle fijne poinóten en Articulen , vol¬ 
gens fijn forme en inhoud, tot confervatie van haer 
voorfeyde Koninkrijken, Landen en Staten, infgelijks 
van de Staten , Landen en onderfaten van alle Konin- 
gen en Koninkrijken, Princen,enCheur-Vorftende9 
H. Rijks, Seigneurijen en Republijkenj dewelke hen 
fullen begeven en ontfangen worden in de felve Ligue, 
volgende den inhoud van de Credentie-brief des hoog 
gemelten Alder-Chriftelijkften Koninks. 

SEer lieve en goede vrienden. W’y zijn al over Lm- 51npr?fe 
gen tijd van mey ningegeweeft, yemand aen u-luy- 

den te fenden, daer op wy ons vertrouwen , fo om u I. vli-cocmte 
te verklaren hoe feer wy uwe goede Officien ter herten feai: i\o* 
nemen, en wenfehen na de continuatie van uwen 
goeden wille, als om u 1. te vertonen den ftaet van onfe 
affairen, en de begeerte die wy hebben, om ons nader 
met u 1. te voegen of vereenigen, tot onderlinge defen- 
tie tegen onfen gemenen vyand. En hebbende daer toe 
verkoren onfen feer lieven Coufijn den Hertog van 
Bouillon, Marefchal van Vrankrijk, en eerfte Edelman 
van onfe kamer, fo hebben wy hem bevolen na u 1. te 
trekken, en u 1. eenige laken van onfen ’t wegen te pro¬ 
poneren. Derhalven wyul. bidden hem gelove te ge¬ 
ven als ons felfs, en u 1. te verfekeren , dat alfo wy <de 
onderhoudinge van onfe gemeene vriendfehap voor 
feer gèrecommancleert houden, wy infgelijks feer wil¬ 
liglijk omhellen, alle de openingen die ons zijn gedaen, 
om die meer en meer te verfterken en uyt te breiden, 
gelijk onfen gemelten Neve den Hertoge van Bouillon, 
u-luyden veel klaerder fal geven te verftaen, op den 
welken wy ons t’eenemael verlatende, God biddende 
feer lieve en goede vrienden, dat hy u 1. wil nemen in 
fijn Goddelijke hoede en Vaderlijke befcherminge. Ge- 
fchreven den 16. Augufti 1596. Ondertekent Henry9 
wat lager ftond getekent de Neuf-villc. De fuperfcri- 
ptiewas: Aen onfe feer lieve en goede vrienden, Mijn 
Heeren de Staten Generael der Vereenichde Neder- 
landfe Provintien. 

Yn Heeren, de vereeniginge die daer langen tijd ^tofertfe 
is geweeft tuftchen ons en de Vereenichde Pro vin- 

tien, en de vafte verbindinge onfer faken, hebben ons «JTreüenne 
goed doen vinden, u-luyden te communiceren alle ’t ban betio* 
gene fich by ons heeft toegedragen, belangende onfe 
gemeene interefte. So is het dan dat wy hebben geoor- ianD /aen* 
deelt een aengename fake te wefen 9 u-luyden te doen t>e 
weten, dat wy, zijnde eenige Maenden geleden, een- J?Tmen 
lamentlijk aengefocht van den Alder-Ciiriftelijkften <®ineia£ 
Konink van Vrankrijk, om met hem in handelingete 
treden, van een veel particulierder en vafter Veerbond 
tot onderlinge defentie en olfentie tegen den gemeenen 
Vyand den Konink van Hifpanien,- hoe wel de adtien 
en entreprinfen, die wy veele Jaren vervolgens hebben 
geexploiefteert tegen den voorfeyden Vyand, en het fe- 
cours van Krijgf-volk, en verfcheyden Garnifoenen ge- 
fonden, fo aen den hoog gemelten Konink, als aen u- 
luyden en andere, hem wel behoorden te doen gelo¬ 
ven, dat geen accidentael Verbond hem onfen goeden 
wille meer konde gemeen maken, als derefolutiedie 
wy al over langen tijd hebben genomen (naer eyfch van 
onfen ftaet) om daer in te volharden, door alle de we¬ 
reld blijkende daden, om ons te opponeren tegen de 
fchandeiijke ambitie onfer Vyanden. So ift, dat wy 
om des te klaerlijker te doen blijken de vafticheid van 
onfe refolutie, ons hebben willen begeven tot liet voor- 
geftelde Tradtaet. En zijnde ons eyntlijk komen be- 
ï'oeken van wegen den Konink, onfen Neve den Her- 
toge van Bouillon, met voile Commiftie van te hande¬ 
len en contracteren over defe fake, fo js daer een forme 
van Ligue beraemt, dewelke in gefchrifte geftelt zijnde, 
en geapprobeert van de andere zijde, is daer na mede 
van onfer zijde geratificeert en geconfirmeert met alle 
de folemniteyten daer toe behorende. Nu alfo een Ar¬ 

tijkel 
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ti jkel van de Ligne mede brengt, dat de principale con- 
trahenten, fich Tullen employeren door onderlinge con¬ 
currentie en aenfoeken, om fich in dit verbond te bege¬ 
ven, andere Princen en Staten, die daeraen gelegen is, 
dat fy hen wachten voor de Spaenfe ambitie. En zijnde 
te defen eynde , van wegen den Alder-Chriftelijkften 
Konink van Vrankrijk,den gemelten Hertog van Bouil¬ 
lon na u-luyden vertrokken, op fijn affcheyden van 
hier , Tal de iel ve den inhoud en Articulen van de voor- 
feyde Ligue? fo wel aen 111. openen, dat het niet van 
node fiil weien hier van breder te fpreken, en Tal op u'1. 
veribeken, dat Ty mede hier toe fich willen begeven. So 
mede wy, om te voldoen de verbintenifle, aen de welke 
wy door de voorfeyde Ligue verbonden zijn, en om de 
vaite vereeniginge, die daer is tuflchen ons, hebben wy 
u 1. ’t voorverhaelde willen te kennen geven ? metby- 
voeginge van’t gene ons heeft gedocht ten propoofte 
te komen. So ift dat hoewel, (om de verfekeringe die 
wy ib veel ons aengaet, hebben van uwe vriendfchap, 

(Tol. 78.; en die gy luyden met reden van de onfe behoort te heb¬ 
ben, aengefien d’effedten of het voordeel, ’t welk gyluy¬ 
den daer door hebt genoten ( het niet van node is, dat 
uwe alliantie fich grontvefte op een ander fondament, 
als ’t gene geley t is, het ons nochtans redelijk fchijnt te 
wefen uh te nodigen tot aenneminge van defe Ligue? 
voornamelijk om de reputatie of grootachtbaerheid, 
die gyluyden daer door in uwe affairen fult verkrijgen 
by de Ingefetenen van uwen lande, Tiende u-luyden on- 
derftut ( behalven de verfekeringe van ons faveur ) van 
de vriendfchap van andere geconfedereerde Princen, 
en namentlijk van den Alder-Chriftelijkften Konink 
van Vrankrijk: Want hoe wel den ftant der affairen des 
hoog-gemelten Konings, voor het tegenwoordige fo- 
danig is, dat het goede of profijt defer Ligue eerft aen 
hem ftaet te redonderen ? fo ift nochtans, dat gyluyden 
recht oordelende van uwe affairen, niet kont onweten¬ 
de zijn, dat den Konink fo veel meer geweld en midde¬ 
len hier door fal verkrygen, om fich in fodanigen ftaet 
te herftellen, waer door hy de confederatie Tal konnen 
onderhouden, en ook yetwes attenteren op de landen 
des Vy ands , fo is dan fo veel laft en moeytens van uwe 
fchouderen af gewent, die de eerfte zijt daer op de 
Spanjaert fijn oog heeft. Derhalven Tal het onnodig 
welen u-luyden door een lang difcours aen te porren, 
om te horen na’t gene dat den Hertoge van Bouillon, 
van wegen den Alder - Chriftelijkften Konink van 
Vrankrijk, op u-luyden komt veribeken, want uwe ge¬ 
woonlijke wijfheid en voorfienigheid, in ’t ftuk van 
uwe affairen, u-luyden klaerlijk genoeg vertoont wat 
u-luyden in defen Tal ftaen te doen , derhalven Tullen wy 
u-luvden niet meer Teggen , dan’t gene boven verhaelt 
is, alleenlijk uytgenomen, dat alle ’t gene gyluyden Tuit 
doen in faveur en fatisfa&ie van den Konink onfen 
Broeder, ons Teer aengenaem Tal wefen. Eyndelijk heb¬ 
bende laft gegeven aen den HeereGilpijn, onfen Raed 
inden Rade van State, u-luyden defen te behandigen, 
en de handelinge te vervolgen, fo Tal het onnodigh zijn 
Item te autoriferen met een ander gelove, als ’t gene hy 
alreede door een langdurige proeve van fijnverftant, 
trouwe, en oprechtigheid (ons niet min geprobeert) 
verkregen Tal hebben, u-luydenverfekerende, datgy 
u-luyden op hem mogt vertrouwen als op ons felfs. 
Was ondertekent, u e. e. wel geaffeótioneerde 

Hlizal et h Con, 

Opdekant ftont ? denxj. Septemb. 1596. Defuper- 
fcriptie was: Aen myne Heeren de Staten Generael der 
Vereenigde Nederlandfe Pro vinden. 

gsnfertfe TT E N RIK by der Gratie Gods, Konink van Vrank- 
banöcam -Tl rijk enNavarre, Aen onfen Teer lievenenbemin- 
toufatieof den Neve, den Hertog van Bouillon, ViconteduTu- 
bn brnfóo»rene’ Marefchalk van Vrankrijk, en eerfte Edelman van 
ninftvan onfe Camer, Saluit. Alfo wy tot beter refiftentie te- 
©jaimjfi gen de entreprinfen des Konings van Hifpanien, onfen 

vYancE die niet alleen dit Koninkl ijke wil invaderen, 
JJimoa en de trouwe der FrancoyTen buygen , maerookmeeft 
ban2&oufd alle de Princen en Potentaten van Chriftenrijk, door 
Ivn, fijne ambitieufe deflèins troubleert en ontroert, hebben 

voor genomen de genegentheden der Princen» onfe 

goede naburen en vrienden te vereenïgen, om met t’la- 
menvoeginge van onfe krachten ? ons tegen hem te op- 
poferen, en met de wapenen te bedwingen. Daer toe 
wy alrede goet avancement hebben gegeven, door het 
Traftaet van de Ligue offenfiveendefenfijf, onlangs 
gemaekt tuflchen ons en de Hooggeboren, Doorluch¬ 
tige, en Grootmogende Koninginne van Engeland, on¬ 
fe Teer lieve Tufter en nichte, tot confervatie van onfe 
perfonen , Koninkrijken ? landen en Onderfaten, tegen 
de invallen des voorfeyden Konings van Hifpanien, en 
het alfo zy, dat onder de Princen, die wy wenfehen 
met ons in defe onderlinge defenfie te vereenigen, wy 
van langer hand grote en merkelijke tekenen hebben 
gefien, van alle vriendfchap en goede genegentheid van 
onfe Teer lieve en goede Vrienden, de Heeren Staten 
Generael der Vereenigde Nederlandfe Provintien : En 
door dele confideratie hebben wy goet gevonden hen 
eerft aen te Toeken, om fich veel vafter met ons in defe 
Ligue en confederatie te verbinden en te vereenigen, als 
de gene die daer fo veel of meer aen gelegen is, alsye- 
mand van de naburige, en zijnde verfocht om met de 
Telve te handelen van een fo ernftige en hoogwichtige 
fake, en den laft daer van te geven aen eenige grote en 
geexperimenteerde perfonagie ? en Officier van onfe 
Krone , om door de qualiteyt vande verkiefinge, met 
eenen te vertonen d’importantie der fake: En erken¬ 
nende dat wy in defen gevalle niemant konden em~ 
ployeren die daer toe weerdiger is, dan gy, fo om uwe 
goede en deugdelijke qualitey ten, als overmits gy felfs 
m perfone van onfen’t wegen de voorfeyde Ligue en 
confederatie hebt getradfeert met de hoog-gemelte 
Vrouwe Koninginne, en het volkomen vertrouwen dat 
wy op u hebben. Om defe oorfaken, als ook de fuffifan- 
te verfekeringe van u verftant, vromigheid, en goede 
neerftigheid , hebben wy ugecommitteert, geordon- 
neert, engedeputeert, committeren, ordonneren,en 
deputeren mids defen, om u te tranfporteren na de Pro¬ 
vintien van Holland en Zeland, indien ’t nodig is, na de 
voorfchreven Heeren Staten Generael: En geaflifteert 
zynde van den Heere van Buzanval, ordinaris Edelman 
van onfe Camer,en Ambafladeur in Nederland, de Telve 
aen te Toeken om fich te begeven inde voorfeyde Ligue 
en confederatie, met ons en de hoog gemelte Vrouwe 
Koninginne, en te traóteren , tranfigeren, accorderen* 
en concluderen met hen, of de gene die inlgelijks van 
harent wegen fullen gedeputeert zijn, de nootwendige 
articulen : volgende de memoden en inftruétien die wy 
u fullen doen ter handen ftellen, en dat op de voorder- 
lijkfte conditiën die gy t’onfen dienfte fult konnen ver¬ 
krijgen , en van alles welk befloten fal welen, te geven 
of te palieren fotlanig of fodanige inftrumenten, tranla- 
Ccien, contracten en beloften, in goede en autentique 
forme, als de nood vereyflehen lal, en te verbinden ons 
en de Koningen onfenafatenofSuccefleurs, infgelijx 
de Inkomften, Domainen, en Patrimonie van dele 
Kroon,in fulke termen alsgy fult vinden te behoren, en 
generalijk te doen als boven, met alle circumftantien 
en dependentien, in voegen, als wy fouden doen, of 
doen mogen, fo wy daer felfs in Perfone tegenwoor¬ 
dig waren. En hoe wel de fake een veel fpeciaelder lalt 
is vereyfichende dan hier in begrepen is, lbo beloven 
wy onder Koninklijke trouwe en woord, inlgelijks on¬ 
der verbintenifle en Hypotheke van alle onfe goederen, 
tegenwoordige en toekomende, en die van onfe Succef- 
feurs defer Krone, en recht daer toe hebbende, om al¬ 
toos voor aengenaem ? valt en bondig te houden, alle 
het gene’t welk by u in defen dele fal gedaen, gepro- 
cureert, belooft, befloten, en geaccordeert wefen : En 
alles te confirmeren, approberen en ratificeren , fo dik 
en menigmael wy daer toe fullen verfocht welen, ’t fel- 
ve te oblerveren, vervullen, en onderhouden van poindfc 
tot poinft, volgens fijn forme en inhout, dat ongefchent 
te doen beveiligen, volbrengen, en onderhouden? on¬ 
verbrekelijk Tonder oy t yetwes daer van te veranderen, 
of te doen dat daer tegen mogte ft ry den, dire&elijkof 
indireételijk, in wat voegen of manieren het ook foude 
mogen wefen. Om dit te doen hebben wyu gegeven» 
en geven mits defen volkomen macht, authoriteyt, 
commilfie, en fpeciale laft. Gegeven tot Amiens den 9. 
Julij, inden Jareonfes Heeren 1596. en van onfen Rijke _ 
het levende. Ondertekent Hcnry. Lager ftont, by Jen 

Honing. 
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fynink- Ondertekent de Neufvillc. En was gezegelt 
met epn zegel in roden waliche. t’Oirconde hebben wy 
gemelte Hertoge van Bouillon , van Buzanval en ge- 
melte Georg Gilpijn, geautorifeertals boven, dit jegen- 
woordig Tra&aet met onfe eygen handen ondertekent, 
en het zegel onfer wapenen daer aen gehangen. En wy 
gemelte Staten Generael der voorfeyde Vereenigde 
Nederlandfe Provintien, hebben hier onder aen doen 
hangen het groote zegel der voorfchreven Staten, en 
tekenen door onfen Griffier. Aldus gedaen in den Hage 
in Holland in den Jare onfes Heeren 1596. den ji. en 
laetften dag Oftobris. En wasgetekent Henry de Ja 
Tour, Paulo de Cboart, Buzanval, Georg Gilpijn, en ge- 
cachetteert met hare wapenen, aenhangende ’t wapen 
van de voornoemde Staten in roden waflè,en getekent 

C. lAcrffins. 

Volgen de particuliere poin&endie den Hertog 

van Bouillon boven de voorfchreven genera¬ 

le alliantie, uyt den naem van den Konink 

metten voorfchreven Staten Generael heeft be- 

floten. 

ALfo op den huydigen 31. en laetften dag defer 
maend Odfcobris des Jaers 15 96. den Alder Chrifte- 

likften Konink van Vrankrijk en de Doorluchtige Ko- 
( ninginne van Engeland, hebben ontfangenen geaiïb- 

®2anfi#an cieert door den Hooggeboren en Doorluchtigen Hee- 
rijft en be re, mijn Heere Henrik de la Tour, Hertog van Bouil- 
-Staren Ion, Viconte van Tureine, Marefchal van Vrankrijk, 

Sc%eree'en eer^e Edelman van de kamer des Hoog-gemelten 
nigbe jfte* Konings,en den Heere Georg Gilpijn,Raed,geintrodu- 
beclontun. ceert van wegen hare Hoog-gemelte Majefteyt van 

Engeland inden Rade van State der Vereenigde Ne- 
derlandfe Provintien, haer Gedeputeerde en Ambaffa- 
deurs, mijne Heeren de Staten Generael der Vercenig- 
de Nederlanfe Provintien in de Ligue en confederatie 
offenfiveen defenfive, nieuliksgemaekt, gearrefteert 
enbefworen, tuflehende Hoog-gemelte Majefteyt en 
hare Koninkrijken , Staten, Landen, en Onderlaten, 
tegen de invafien en defleins des Konings van Hifpan- 
jen haren gemeenen vyand, fijn Koninkrijken, Staten, 
Landen en Onderfaten, om’t voorfeydeTraftaet van de 
Ligue en confederatie, te brengen tot perfe&ie en aen- 
neminge of aflbeiatie in de felve, van de voorfeyde Ver¬ 
eenigde Provintien, entotvervullingeen executie des 
felfs, ten eynde de voorfeyde Ligue en aftbciatie in de 
felve mach ftrecken tot eere Godes, ten gemeenen wel- 
ftand vanChriftenrijk, en tot verfekeringe, defenfie, 
protedie, en onderlinge confervatie van haer voor¬ 
fchreven Majefteyten, hare Koninkrijken, Landen, 
en Onderfaten van de voorfeyde Vereenigde Neder¬ 
landfe Provintien, en van alle Princen, Seigneuryen en 
Republijken, die hen natnaels fullen begeven in de 
Voorfeyde Ligue en confederatie ; So hebben den ge- 
melten Hertoge van Bouillon, uyt kragte van de voor¬ 
feyde macht , hem verleent door den voornoemden 
Konink, en geaftifteert van den Heere Buzanval, ordi- 
naris Edelman van de kamer 4es voorfchreven Konings, 
en fijn Ambafiadeur inde voorfeyde Vereenigde Ne¬ 
derlandfe Provintien, voor, en in den name, en van we¬ 
gen den voorfchreven Alder-Chriftelijkften Konink,ter 
eenre: en de Heeren Staten Generael der voorfey¬ 
de Vereenigde Nederlandfe Provintien , namentlijk : 
Gelderland enZutphen, Holland en Weft-Vriefland, 
Zeland, Uytrecht, Vriefland,Over- Yflel, Groeningen, 
en Ommelanden , met alle Leden , Steden, enlngefe- 
tenen der felver, en de Edelen, Steden, en Fortreflèn 
van Braband,die jegenwoordiglik met de voorfchreven 
Heeren Staten Generael zijn vereenigt, mitsgaders den 
Lande van Drent : Na rype deliberatie en neerftig on¬ 
derhoek, daer op in hare Vergaderinge genomen, met 
den Hoog-geboren en feer Doorluchtigen Heere 
Maurits, geboren Prince van Orangien, Grave van 
Naflau , Marquis van der Vete enVliffingen, Gou¬ 
verneur en Capiteyn Generael van Gelderland en Zut- 
phen, Holland en Weft-Vriefland, Zeeland, Uyt- 
tregt, Over-Yflel, de Steden en Fortreflen van Bra- 
band, Vlaenderen, Admirael Generael, &c. te gelijk 
met den Rade van State der Vereenigde Provintien 
ter andere zijden, gemaekt, getroffen, gecontraheert 

V. Deel. 

engeaccordeert, inden name des Alder-Chriftelijk¬ 
ften Koninks van Vrankrijk, foo voor hem, als fijne 
Succefièurs in ’t voornoemde Koninkrijk: En de voor¬ 
feyde Vereenigde Nederlandfe Provintien , buyten 
en boven de Articulen van het voorfeyde generale 
Tra&aet, deCapituIatien, Conventien, Voorwaer- 
den, en Articulen, hier na volgende. 

Voor eerft is beraemt en geaccordeert, dat de Ko¬ 
ningen van Schotland en Denemarken , de Cheur- 
Vorften > en andere Princen des H. Rijks, mitsga¬ 
ders alle andere Koningen, Princen , Heeren, Sta¬ 
ten , en Republijken, die eenigfints mogten gelegen 
zijn aen de invafien, entreprinfen, en ambitieufe defi- 
feins des Konings van Hifpanien, foo haeft het mo¬ 
gelijk is, fullengenodigt en verfogt werden omfig te 
begeven in de voorfeyde Ligue, en fullen fig daer in 
mogen begeven, en. dat te defen eynde de voorfchre¬ 
ven Heeren Staten hare Gedeputeerden en Ambafla- 
deurs mede fullen mogen fenden aen de Hoog-gemelte 
Koningen en Princen, op fuiken maniere entyde, als 
den voorfchreven Konink van Vrankrijk ’t felve be- 
quaem oordeelen fal. 

Dat fo haeft het gevoeglijk fal konnen gefchieden, 
en dat binnen het toekomende Jaer 1597. een generale 
Vergaderinge t’famen geroepen en gehouden fal wer¬ 
den by de Gedeputeerden der voorfeyde geconfede- 
reerden, en andere Koningen, Princen , Heeren, en 
Staten , die hun in de voorfeyde Ligue fullen begeven , 
op fuik een dag, tijd en plaetfe, als den voorfchreven 
Konink van Vrankrijk, en de voornoemde Vrouwe 
Koninginne van Engeland, bequaem fullen vinden, 
om te delibereren en refolveren op de middelen die 
men fal moeten gebruyken om den voorfèyden Ko¬ 
nink van Hifpanien, fijn Rijken en Landen te invade- 
ren op gemeene koften , laften, krachten, en midde¬ 
len van de voorfeyde geconfedcreerden. Insgelijks 
om te adviferen op de executie en vervullinge van de 
voorfeyde Ligue en confederatie, met het gene daer 
aen is dependerende, 

Is ook van beyde zijden befloten en belooft, dat 
binnen de tijd van de toekomende Maend van Maert 
d’Armeye of Heyr-leger des Alder -Chriftelijkfteni 
Koninks, fig fal vervoegen op de Frontieren vanPi- 
cardien en Artois, en dat insgelijks het Heyr-leger 
der Heeren Staten, welk geformeert fal wefen tuf- 
fchenfevenen acht duyfentman te voet, en vijftien 
hondert Paerden, met fulke toeruftinge van Artille- 
rije als daer toe fal behooren, fig vervoegen fal op de 
voorfeyde tijd, ter plaetfe die beftemt is tuftchen den 
voorfchreven Heere Hertog van Bouillon en Prince 
Maurits. En dat daer na van d’eene en d’andere zijde 
gegeven en genomen fal werden ad vijs en refolutie, 
op ’t gene beyde de voorfz- Heyr-legers refpedhvelijk 
fullen moeten attenteren, om den gemeenen vyand 
te offenferen en te befchadigen , en dat, in gevalle 
den voorfz. vyand ondertuflehen niet en doe eenige 
entreprinfe te Water of te Lande, die oorfaek en oc- 
cafie foude mogen geven om de voorfchreven Heyr- 
legers te diverteren op andere plaetfen , als de gene, 
van de welke over een gekomen was, en van de welke 
van d’eene en d’andere zijde, en dat in tijds, advijs 
gegeven fal werden van de gelegentheyd der verande- 
ringe die daer voor gevallen fal wefen. 

De voorfz. Heeren Staten der voorfeyde Vereenig- 4 
de Provintien, confidererende de groote en continue- 
le onkoften, die den Alder-Chriftelijkften Konink 
heeft gedaen en gedragen, in het tegenftaen van het 
groofte geweld des Oorlogs, dat den gemeenen 
Vyand heeft gevoert, en gecontinueert te voeren, te¬ 
gen den voorfz. Konink en fijn Rijke, en hier-en-bo- 
ven de vermeefderinge cn toeneminge der felviger 
laften en onkoften, die hy heeft moeten doen en dra¬ 
gen t’federt de laetfte verklaringe des Oorlogs, die 
fijne Majefteyt heeft gedaen tegen den voornoemden 
Konink van Spangien,foom de continuatie van ’t voor¬ 
feyde Oorlog, als om dat eendrachtig te voeren in 
de Provintien des Nederlands , die jegenwoordig- 
lijk gehouden en befeten werden vanden voorfchreven 
Konink van Hifpanien. Infgelijks om de verfterkin- 
ge van fijn Heyr-leger te doen in ’taenftaende Jaer 
1597. en d’onderhoudiuge van 4000. man te voet, te 

we- 
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weten: van andere iooo. Gafcons, boven en benef- 
fens de twee Regimenten, gecommandeert door de 
Heere de Ia Noue enRignae, die jegenwoordiglijk 
onderholden werden door de voorfz. Heeren Staten, 
hebben belooft op te brengen defomme van 4^0000- 
guldens, voor het voorfchreven Jaer 1597- welke fom- 
me by elke Maend van den voorfchreven Jarei 597. 
betaelt en gefurneert fal werden door de Commies 
van de felve Heeren Staten , in dier voegen, en vol- 

ende daer in het gene fijn hoog-gemelte Majefteyt fal 
elieven dies aengaende te ordonneren, ten eynde het 

felvejaer gedurende, ’t voorfz. krijgs-volk mogen wer¬ 
den onderhouden en gefoldoyeert,en fal ’t felve Krijgs¬ 
volk gehouden wefen, den Luytenant Velt-Marefchal, 
en andere Generale Officiers des voorfz. Konings, o ver 
’t Heyrleger geftelt zijnde, te gehoorfamen. 

» Den voorfchreven Heere Hertog van Bouillon heeft 
’ * belooft, en belooft mitsdefen, in den name des voor¬ 

fchreven Konings van Vrankrijk, datbyaldien, ge¬ 
durende den voorfz Jare 1597- den gemeenen vyand 
het grootfte of blijkelijkfte deel van fijn krachten , die 
hy in de Nederlanden by een fal houden, quamete 
vervoeren en employeren tegen de voorfz. Vereenigde^ 
Provintien, om de felve te invaderen ten geheeleot 
ten deele, of ook om eenige Stad of plaetle , ftaCn- 
de onder haer gebiedt, te belegeren, in fuiken gevalle 
fijne Majefteyt fonder eenige fwarigheyd op aenma- 
ninge, die de voorfz Heeren Staten hem tullen doen, 
de voorfeyde 4000. man te voet, by hen luyden gefol- 
doyeert en onderhouden, wederom te rugge fal fturen. 

Heeft van gelijken belooft, en belooft mitfdefen, 
uyt den voorfeyden name,Jdat fijne Majeft. den voorfz. 
tijd gedurende, de Oorloge fal voeren, en met allen 
vlijt en ftrengighey t continueren tegen de voorfz. Pro¬ 
vintien van Artoys, Henegouwen, en andere Provin¬ 
tien des Nederlands, gehouden en befeten door den 
Konink van Hifpanien, met alle foorten van invafien , 
excurfien, verwoeftingen, en andere vyandlijke aótien: 
En hier-en-boven, dat in den voorfz. gevalle, den 
voorfz. Konink de Heeren Staten, zijnde daer toe van 
hen gebeden en verfocht, en na dat den nood van fijne 
affairen fal konnen toe-laten, fal fecoureren en byftaen 
met jooo. paerden, en 4000. man te voet, onder het 
beleyt van eenigen Heere van qualiteyt, om’t felve 
Krijgs-volk, te famen met de Heyr-krachten der ge¬ 
pelte Heeren Staten, tegen den Spanjaert te employe¬ 
ren , op de Landen , Grond en Domeynen der voorfz 
Vereenigde Provintien, onder het commandement 
van den Generael en Marefchal duCamp van haer heyr¬ 
leger, en dat fy ook door den voorfz* Heere Konink 
betaelt en gefoldoyeert fullen werden, gedurende 
twee , drie, of vier maenden, die fy de voorfz. Hee¬ 
ren Staten fullen hebben te dienen. 

7. Qm te mainteneren , conferveren, augmenteren, 
en te -doen toenemen de vriendfchap tuffchen den 
voorfz. Konink van Vrankrijk, en de Heeren Staten 
Generael der Vereenigde Nederlandfe Provintien, en 
om te verfekeren de Commercie en de Traffijke, tuf- 
fchen de Kooplieden des voornoemden Koninkrijks 
van Vrankrijk, en de Vereenigde Nederlandfe Pro¬ 
vintien , is geaccordeert, dat de oude Contradten, 
Traéfcaten, en Privilegiën, gemaekt en geoftroyeert, 
fo in’t generael, als mede in’t particulier, en van de 
welcke niet en is gederogeert door andere expreffe en 
navolgende Contradten, Tradtaten, en Ordonnan¬ 
tiën , refpediivelijk fullen werden onderhouden en na 
gekomen. 

g, Den Alder-Chriftelijkften Konink van Vrankrijk en 
fijne Succefieurs, fullen tot de voorfz. Vereenigde Pro¬ 
vintien , Steden, en Ingefetenen van dien , fo in ’t ge¬ 
nerael , als mede in ’t particulier continueren haer goe-. 
de gratie, faveur, affiftentie, en recommandatien, te¬ 
gen alle geweld en ongelijk datmen hen foude mogen 
aendoen, ten eynde de voorfz. Provintien, en de In¬ 
gefetenen van dien, mogen varen, negotiëren, en traf- 
fiqueren in alle de Koninkrijken en Landen, met gelij¬ 
ke Vryheyd, Immuniteyten en Privilegiën, als de On¬ 
derdanen van fijne Majefteyt. 

9* En alfo wijlen den Heere Prince van Orangien hoog- 
loff. mem. de eerfte is die de fondamenten heeft geley t 
van den wederftant tegen de Spaenfe ambitie, tot de 

befcherminge der Vryheyd > Rechten en Privilegiën 
van Nederland, en de gemeenefakegehanthaeftmet 
alle fijn vermogen tot lijn overlijden toe, met velo 
moeyten, arbeyd, fwarigheyd ,en verlies van goed en 
bloed, waer door den gemeenen vyand heeft overval¬ 
len en ingenomen, belit, en heeft noch in vele groote 
Landen enHeerlijkheden, die hem toebehooren, waer 
door fijn Weduwe en Kinderen feer belaft zijn geble¬ 
ven, en dat te dien aenfien de Staten van Braband en 
Vlaenderen, om den voorfz. Prince eenigfinsvande 
voorfz. laften te verlichten, met hem eenige Accoor- 
den en Voorwaerden hebben gemaeckt: Soo fullen fij¬ 
ne voorfz. Majefteyt, en fijne Succcffeurs, hethuys 
van den voorfz. Heere Prince, fijne Weduwe, Kinde¬ 
ren , en Nafaten, altijds gunftig zijn en blijven, en de 
felve affifteren en byftaen tot het wederkrijgen van 
hare goederen, reparatie van haer verlies , en tot hand- 
havinge en maintenue van hare aftien en gerechtighe¬ 
den , hen toebehorende. 

De Onderdanen des Alder-Chriftelijkften Konings jo. 
van Vrankrijk fullen vryelijk en veyliglijk mogen fre-(Fol. 80.) 
quenteren, kopen, verkopen, mangelen, lichten,en 
tranfporteren, alle foorten van waeren en koopman- 
fchappen, buyten en in alle de Vereenigde Provintien, 
Steden, en Landen van dien, gelijk mede d’Inwoon- 
ders en Onderfaten der voorfz.Vereenigde Provintien, 
vryelijk en veyliglijk fullen mogen frequenteren, ko¬ 
pen , verkopen , mangelen, lichten, en tranfporteren, 
uyt en in alle de Provintien, Landen, Steden, en plaet- 
fen van Vrankrijk, alle foorten van waren en koop- 
manfchappen, fonder dat d’eene of d’andere fullen ge¬ 
houden wefen, van haer voorfz. koopmanfchappen of 
waren, te betalen andere Gerechtigheden, Tollen, en 
Impoften, als de naturele Ingefetenen der Provintien , 
Steden, en Landen, daer den handel, Traffijk, of 
Koophandel gedreven wort. 

Daer fal ook tegen de Ingefetenen der voorfz. Ver- Iï* 
eenigde Provintien in genige Steden en Contreyen van 
Vrankrijk werden in ’t werk geftelt het recht van d’au- 
beyne, maer fal ’t felve t’eenemael ophouden, en voor- 
taen geen plaetfe hebben, en infgelijks fal het recht 
d’aubeyne in de voorfz. Vereenigde Provintien niet 
mogen werden in’t werk geftelt tegen de Onderfaten 
van den voornoemden Konink van Vrankrijk. 

Om de Zee te bevryden van alle Rovers, en befcha-12* 
dinge van de gene die ter Zee zijn en komen fullen,met 
Commiffie des Konings van Hifpanien , of van fijnent 
wegen, fullen de Oorlog-fchepen, fo van fijne Maje¬ 
fteyt, als van de Vereenigde Provintien de Schepen des 
gemelten Konings van Hifpanien, haren gemeenen 
vyant, mogen vervolgen : op conditie, dat de pryfe 
den genen toe behoren fal, diefe eerft fal hebben geab- 
bordeert en aengeklampt. 

En ten eynde de voofz. Vereenigde Provintien ook ï Jo¬ 
op alle plaetfe mogen continueren en verfekeren haer 
navigatie, commercie, en traffijk, en fich hoeden voor 
alle Zeerovers, fo fal ’t hen vry ftaen en geoorloft we¬ 
fen te handelen,tranfigeren,en accorderen te defèn eyn¬ 
de in alle plaetfen, Provintien, en Landen, en infonder- 
heytmetde Wefterfe contreyen, en Steden derfelvi- 
ger, gelijk als fy fullen vinden te behoren. 

Alle Brieven van Reprefalie, Marqué, Arreften, 14* 
en andere diergelijke, die hier vorens gegeven zijn, 
fullen noch aen d’eene noch aen d’andere iijde plaetfe 
hebben, maer fullen zijn en blijven nul en van geender 
weerden, en om geene voorvallende faken aen yemant 
werden vergunt, maer een yeder fal recht gedaen en 
geadminiftreert werden,als dat behoort,'wel verftaende 
dat de particuliere Ingefetenen der voorfz. Vereenigde 
Provintien niet fullen mogen werden geinquieteert of 
gemolefteert, het zy aen haer perfonen of goederen , 
ter oorfake van de fchulden, gemaekt door de voorfz. 
Provintien tot voeringe des Oorlogs. 

De Franfe Schepen die haer reyfen fullen gaen doen j ^ 
om Greynen en alle andere foorten van waren en 
Koopmanfchappen te laden na Ooftland, en elders in 
de Noorderfe Landen , fullen haer cours mogen hou¬ 
den fo in ’t gaen als in ’t komen, fonder gehouden te 
wefen in de Landen der voorfz. Heeren Staten aen te 
leggen, of door hen te werden gedwongen of gecon- 
ftringeert, hare Koopmanfchappen te ontladen, ver¬ 

kopen,, 

N y 
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kópen, of vermangelen, en fo de voorfz Schepen door 
tempeeft, onweder , of anderfins > gedwongen hul¬ 
len zijn aen te leggen inde havens der voorfz Veree- 
nighde Provintien, hullen inhgelijks niet mogen wer¬ 
den gearrefteert of gecontraheert , haer Koopman- 
fchappen te ontladen, te verkopen, of te vermange¬ 
len , gelijk het helve mede geobherveert hal werden 
voor de Schepen der voorfz Vereenigde Provintien, 
paflèrende en repaflèrende van Ooft en Weft, langs de 
kullen van ’t Koninkrijk van Vrankrijk. 

Welke Conventien, Gedingen, en Articulen hier 
boven verhaelt, verhandelt, geaccordeert, gepalfeert, 
en geftipuleert zijn tuflchen ons boven genoemt in de 
voorfz namen. In ’sGravenhage in Holland den 31. 
enlaetftén dagOétobris 1$96. Van welk Traélaetwy 
Ilertoge van Bouillon, Ambafladeur des Aldcr-Kriftc- 

-likften Konings van Vrankrijk, belooft hebben te be- 
handigen, of te doen behandigen, binnen den tijd van 
fes naeft-komende Macnden, of eer fo’t doenlijk is, 
aen de hoog-gemelte Heren Staten Generael der Ver¬ 
eenigde Nederlandfe Provintien, Brieven van ratifica¬ 
tie van den voorfz. Heere Konink, in fuffifante en 
deugdelijke forme. 

t’Oorconde en in getuygeniffe van alle welke condi¬ 
tiën en Articulen, hebben wy gemelte Hertoge van 
Bouillon en Buzanval, dit jegenwoordige traéfcaet met 
onfe eygen handen ondertekent, en ons pitfier daer op 
gedrukt, en wy de voorfz. Staten Generael der Ver¬ 
eenigde Nederlandfe Provintien,hebben het grote Ze¬ 
gel der voorfz. Staten daer aen doen hangen, endoor 
onfèn Griffier doen ondertekenen. Aldus gedaen in 
•s Gravenhage in Holland, in den jare onfes Heeren 
15-96. den 31. en laetften dag Ottobris, en was onder¬ 
tekent Henry de Ja Tour,Paul de Choart Buzanval. On¬ 
der (lont gefchreven, Ter Ordonnantie van de voorfey- 
de Heeren Staten Generael, en ondertekent C. *Aer- 
fent, en gefegelt met het grote Zegel der voorfz. Sta¬ 
ten in roden wafle, hangende aen een dubbelen fteerte. 

^Beleercn Staten <£5enerael pabbentocl gcerne 
oentge poincten banbe alliantie toat ftlaerber geer-' 

®anquet 
jegsbrn t 
jebpert/ 
m trium 

Bcpanb foube mogen maften / om bat in be ligue ban 
Cngelanbbaer toe alleen gerequireett toerbe/ ’t com 
fent ban ben honing en ïkomnginne/maer om bat ben 
hertoge en Bilppn uptbjucftelift berftlaerbcn/niet ge-' 
ïafi te 3i|n eenen tuttel binten be feïbe alliantie te gaen/ 
en ftet niet geraben toas be faften baerom te rugae te 
(lellen/ peeftmen moeten te b?eben toefen met’t gene 
men beeft ftonnen ftrpgen / fonber anders ban bat 
poinct/en eenige anberen/berftlaert te ftonnen toojben. 

3£en feilen Jiobembtis toerbe bp be leer en ^ta? 
ten generael ecnhcerïift Vangnet aen ben lartoge 
ban Bouillon gcbaen/baer fijn €rcelïentie/pjn B?oe* 

3öe hebber/ berfepepben<f5?aben/belecrenStaten <©ene- 
wn‘ tael/be heeren en Raden ban ^tate mebe toaren / be 

ftlocften toerden gehipt/ pefi-tonnen / en b?eugde-bpe; 
rengetoant/batement-fpeïen gefpeelt/ bper-pijlen gc^ 
feboten/ en alles aengerecftt bat tot berblijdinge en 
berljcugingc beo menfeben moebt bienen / om te beto? 
nen be biptfepap die de leeren Staten babben in ’t 
aengaen banbe boo?f3.alliantie/boe toel beien fiiljc niet 
toel ter petten en ging / om datfe altoos een quaetna 
benften ban be jr/anfe faften bebielben. 

<©e lertoge ban Bouillon babbe nu eenige tpd bp 
Je Staten en fijn Crcellcntie aengepouden / ten epnbe 
Je felbe notb pettoeS toüben bomnemen om’t bolft 
ban ben bpanbna B?anftrftfttediberterctt/ maeebe 
felbe niet toetenbe toat aen te cegten bus laet in ’t jaeiv 

jtenfïög toefenbe al beel nat en bupl toeber/ nochtans fo toerbe 
3003 emo» becaemt/ toaet ’tmogelpft/ een inbal te boen in félepn 
nm om B2aband ober be Vernet/ fo om bat d’ingefetcnen af 

baet geen contributie aen befe fïjbe gaben nocb betaef 
ben: als ooft om ben ferect fo groot ontrent B2itffel te 
maften/ bat be bpanb notelijft bolft ban be tornieren 
te rugge foube moeten ontbieben / toaerome fijn Cd 
celientie berfepepben patenten tipt fonb/ om ben fel* 
ben inbaï te boen met 50. benbeleh ©oet-ftneepten/ en 
13 benbelen Rupteren/fo upt Bergen op Eoom/B?c^ 
ba/als anbere <0arnifoenen/ bie alles paer tendebous 

ten fntial 
n fólepn 
ffijabanb 
te boen. 

^oomboo2fep?cben/ baer na toe pet bap fepeepte/en 
bergaberbe boo?’t looft albaer. SDcn <s5oubenteut 
Bautocis Bar bertoittigt 5tjnbe bat fijn Crccll. ban 
mentnge toas/’t bolft ober ben kenter tn ïjlepn B?a* 
banb te gebuipftcn/ en mits ben geflabigcn regen/ 
niet alleen delepde bol $©aters toas/maer bat alle 
be flebicrcn fo feer oberbioepben/ battet niet mogclijft 
toas baer oberteftomen/ enöaerom öebucljtebatfe 
met fouben ftonnen boo2-ftomen/ beeft öp ben acbtflen 
^obemb2is fijn €rccllentie gefdpeben/ enöemban 
be gclegentbept bertoittigt/ ombaeropberbacljtte 
toefen, ©e %ereban^ibenesftp/ bie op befentoeftt 
foube commanberen / quant ben tienben tot Bergen/ 
en bebe ter {lont tipt be naefte <©o?pcn eenige 3© agens 
Oefcbujben/bie bp ben <©oubetneur ban te boren be^ 
fefpeben toaren/en qtiamcn benfelben bage ooft albaer 
b?te Banen ïïuptcren upt $immegen / bie eenen 
nacht tot flofenbacl / en eenen nacht tot JBoutoe gele? 
gen pabben. <©en elfben ontfing^ibenesftp een tmef 
ban fijn Ocrcellentie/ ponbenbc: t©at pp itocp baer 
foube blpben op topber befepepb. 

<Ben ï4. $obemb?iS toerben be rupteren en folba^ 
ten/ boo2berfcpepbenCommiffari(Ten ban benton^ 
freringe / gemonpett / en toerben albaer noch bebam 
ben aept banen rupteren/ (lerft 840 paerben/ b’anbere 
toaren op 5tfcp?ijben ban fijn Crccllentie noepniet 
geftomen/ en baer toerben bebonben 67 Compagnien 
boet bolfts/ toelfte 67 Compagnien t’famengemon? 
pert/ en perft bebonben toaren 8185 man. 

<Den bpanb berpaenbe befe bergaberinge/ en on- ©. 
berrtept 3önbe poe perft fp toaren/ b2eeSbenb002eenSboih 
inbaï/ toaer boo2 fp tot Citeren fonben 2 Regimententot cefu* 
boetftneepten/ eri 5 banen rupteren/ ’t 3p om te bernc;"0, 
men toat men bebe/ of ben gcbecpgöen inbal te biber= 
teren/ baer mebe ten beelebolbaén toerbe be begeerte 
bes Bmogcn ban Bouillon/ toefenbe om ten mtnpen 
een beel ban be bpanben ban B2anftrpft af te btberte= 
ren. <BenBertoge ban Bouillon toas ben 14. ^ 
bemb2iSuptben lage nacrbenB2iel gerepp/ baer 
3 oo2log-fcpepcn lagen op pem toacptenbe f om pem 
na Bjanftrpft te Ö2engen: maer om bat pet bupig en 
regenaeptig toeber toas / en bat be toinb contrarie 
liep/ foo ftonbe pp niet af ftomen/ toaerom pp ben 18. 
toeberom na ben lage repSbe/ latenbe ’t meepenbeel 
ban fijn trepn in ben B2iel: boep alfo pp b2ieben ban 
ben Boninft ontfing/ bat pp pem foube paepenom©eü3e«^ 
toeberom te ftomen/alfo pp fpne P2efentiefeer ban tto= w ^an 
be pab/ is pp ben 25. ^obemher upt ben lage na ben 
B?ieï getogen/ baer hp 5s namibbags te 4 uren t’3epl Kom 
gegaen is/met een Eupb-oopen toinb/na ©2anftrpft. na ©?anr)ö 

<Ben 26. $obemb2isquamcnbc patenten banfpncö& ,oe< 
Crcellentie tot Bergen op ben Eoom/ om ’t bolft toe-' _ 
berom te boen fepepben / alfo fp niet ftonben uptreep' ©S 
ten/ baer toe terpont 02b2e gepelt to02be / en alfo bleef Staten 
befen toept acpter/eit toerben al ’t bolft toeber na ftaer bI^t 
<6uarnifoengefonben; ben bpanb toas ooft al toeber 
ban Cftcrenbertroftften na ^ferfepot en ben kenter/ 
met een fcp2tft/ fonber batfe toipen toaerom. <©en 
berpen<©ubenboo2bctoerbe een acte gefonben omte 
bertreftften na ’S <62abentoecrt met pjn Compagnie/ 
en bat hp albaer commanberen foube in plaetfe ban 
<6crrit be jolige/ bic obcrleben toas. 

tBitiaen.596. toas’t een ober groot nutps-jaer/ 
besgelpfts in bele jaren niet toas getoeep/ beben grote 
fepabe op ’t Eanb/ bpfonber ttt be ftlcp-ïanben/ fo bat sasv. 
boo2 geb?eft ban gras be beepen in ^obember op pal 
moepcn/cn beel lanben bleben ongeploegt. ^aar toa¬ 
ren eenige pupsliebenbie toel 1000 mtipfen/ en meer/ 
in potten palf boltoater/ rontompaer bergen innci 
graben/ bingen/ eenige p2acttfeerben/batfe paer fchef 
ben of garben ftoorens blpcnbe/ tuffepeu elfte lage fant 
propben/ in ’t toelfte be ntupfen geen nepen machten. 

^elecren<©ecommttteerbe ban be Staten <Be^ 
nerael/ namentlijft: gionftpecr lenrift banBiienen 
^B’aipe/ en |©r. ^ib2taen 5(unius/baer bp nu geboegt 
toaren be leeren Alleman en f ooft/Raben ban ^ta- cfoi. 8-.) 
te / toaren gecommitteert om in B2tepanb tot 
toaerben/ opbenlanb-bag/ paer boo?gaenbe befoi- 
gneteberbolgen/ en helpen uptboeren,- fp hebben ben 
13. (Octobcr en na bolgenbe bagen / aubientie gepab / 

gepelt toerben tegen ben 8. jfêobettPms tot Bergen op en feer aengepouben om geiijftpepb/ fo ban be ten 
t tribui 



268 Het dnè-en-dertigfte Boek, 

c5cj 
ramtmt* 
tiecDe 

triOttjttett / aio de gemecnc Hcglcringe / en de directie 
ban ben ©021000 re gebruphen/ bolgende de goede me 
nttme ban Uc -Ijeereh graten <©encrael / berblarende 
Öar fp ben niet bonbon berinnen toaer in de Scoren 
Staren <©cneracl dtentbalben ergcito bonden gefu? 
fpeüecit toerden / detoijie niet om pemattt te berfclj'o 

baïtöt ©ee* nctv of ober pemanden pet te ttfurperen/ fp lupden nu 
rtn-$ra* ten ttoccdemael dertoaert O aen gecommitteert toaren/ 
S'i Smcm öt’ oehwufle eenigljepb / ’t fondament defeo ftactO/ 
«p bén ‘ in gelijbbept te helpen bebeftigen / fo aio in d’andere / 
Mam-öag ooit tri de 3520binttcban ©riefland/ die men nopt geen 
vtlJv,*1)' ongeUjböept Dabde boor gelept / noch begeerde boor te 
c„, ijae" leggen / maer fo dtbtotSO en tot berd2ieteno toe gebe 
bcnjgatn* den/om den anderen te berfïaen/de nabuurlpe band te 
M’ beroi'sne bieben/etl den aend2tugenden bpand/öie men injdnder 
crenntinu'*n Dct tontïnem / en op de ƒ rontteren ban ©rieo? 

land foude mogen tc bertoacbtcn hebben/ met een? 
draebtiget macht af tc toceren/cn niet ban der naburen 
Caiamtte.pt fijn boo2deeï te foeben/of gelijbbept tn on 
gelijh/’t toelh gelijhfptoelboopten/ datdegemeene 
graten ban ©Aftand fo toepnig fouden boo2ticmen / 
aio fp fttjf ljouden op de gelijbbept/ fobetfeberenfp 
baer €. JjKog. ’t felbe fo blaerlijb fouden doen blpen/ 
boben dat alrecto bertoont toao / dat niemand/ fonder 
merheipe poffeffic oordelende/ dacr aen foude mogen 

_ ^ . ttoijfeicn. 
ten Sc?”' ft» boerden breemt / en met allerlep f toarig? 
ten »:«m* Deden bejegent / enteneerften boerde Den aengefept/ 
öuinft / en dat bet toel te rnerben biaere bp boten de parttcultere 
iSaftoS*H5cnccö O^boert boorde / debutjle fp tn ’t particulier fae? 
tjepti bc/e* richt toaren ban pare Slnfatctte/ die bp de par? 
mt. tienliere 35robintietoaö gegeben: <©atbaer geljeele 

befoigne niet dan upt particulier Ortjben in confidera? 
tte ban ptofijt gebomen mare / en niet ban de Staten 
«©enerael bp receffe bocttelp op de potnetenban be? 
fcbnjbingc bcfotmtcrcndc: C>at Date ülnfrtuctte er- 
getto tn een befondcr bamer moejte gcfotgceit of ge; 
fttteet 3 p/ bp de boelbe fp gclaft boaten Den t’addreffe? 
ren aen den Stadhouder allecn/toefendc een ^Btenaer 
bande ©’obtntic/fonder de <©edèputeerde/rep2efeme? 
rende de ©robintie t’erbcnncn: t©at bet boare fonder 
crempel ’t gene bp baer ccrfïe ^njïructte gebonden 
boerde/ om de gemoeden tc ptepareren/ fmabende niet 
anderss dan nieuboigbeden/ en epnteïp/ dat bet etïpc 
ban ïjenïupder epgen bocrb toass/ aio 00b upt de flpl te 
fpettren boad, 

i9at« ant* ^ jet op fepöcn de gedeputeerden ten cerften/dat fp 
£f$e fi b’^lnftntctte ban bare Cicdcputeerde/ daer upt fp ba- 
»genm« re berblaringcdedeu/nergenö andere ban behoefden te 
een. ftebbctt / ais upt de ©?tefcDe <6edeputecrde feifb / die 

dacr ban in de ©eraadetinge bande Staten <6ene^ 
raei / tn benlupder gecommitteerde bp-boefen / ope-' 
ttitsgc gedaen hadden/ en dat fp-Iupden tn fabenfo 
tocprtigbniet geberfeert en toaren/ dat bun onbebent 
foude 5p/dat brat boo23fn|ïructte gegeben bootd/ntet 
pipfltcdienen beeft booreen gearrejleerde refolutte/ 
dan condtttonalttet bp fo berre men ’t felbe foude mo^ 
gen te boege brengen / en of’t fo boaer datfc eentge co2; 
relbondentie niette ^lidmaten banden grande aldacr 
Dadden/tot beboudeniffe ban den gemeenen iStaet/dat 
’t felbe benlupden/boefende tn den dtentt ban de <6ene; 
ralttept/ bed beter boegdc aio anderen die de denera? 
ïttept nader berpbebt fouden mogen 51311/ der fclber 
acbttngé cn ertf tmatte tegen tc fpreben/ of Dacr actie 
u berbeeren. 

(Cen tloeeden/ dat fptndefe CommiiTte ban nie? 
mant tn ’t parttctiiier gttamen/dic tn de tegcnboootdt? 
ge gitaittept fo bast niet gebomen boaren/ datfp op 
particulierclaft fiebfouden botllcngebtupben laten/ 
dan en ioifïen ban geen particulier gefoeb ban ptofijt/ 
daer ban fp baer benden alfoo b?p tc $ijn / aio pcmant 
die daer ban fp?abe / fp quanten aio dcccmmittccrde 
ban de ©eeren Staten dcncrae! / niet dan fraetf-ge? 
bosjfeberfoebt/en niet dan bp grote injiantte bebotlligt 
niet üsn eenlg particulier ptofqt tc doen / tttaer om ter 
eerenbande dertcraliteptdefendienjl/ boe tod met 
feer grootc moeptc / niet te toepgeten. 

(®en derden/ ïjet toarc een bluppd onder de boende? 
ren getootpen/ om d’aenfienltbbept ban de deheralt? 
tept aio tn fttmee(of tloobjte brengen/de felbe binden? 
de aen receffenen op ptecife lafi ban alle befoignetu 

^>atde<©edeputcerde bomen bpCommiffte ter ©er? 
gaderinge ban de Staten (©cuerad/ en de felbe repte? 
Ienterende / fo lange fp ban baar principalen niet boe? 
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bolmacbten ban ©rteflanö reprefenteerden de Staten 
dcofeibeit Eanto/ gdijbinreden deo nict-te-minte 
acljtento/ omdatfeupt deenbele elementen banljet 
Hl. 25. to bejiaendc: 3Dat fodcr ban nieuboigbeden of 
gemoederen aen fig te treeben foude gefproben boorde/ 
dit de rechte meutoigbeden toarcn/toaer upt de brucb? 
ten gefproten toarett/toaerbande bitterheden noch 
dagdjjho tot baren ieettoefengcfmaebt boorden. 

i€en Pierden / dat fp baer met geen bpfonder hamc? 
ren of babtnetten totften te bebdpen:C>at fp geen an? 
dere lajien hadden dan refpectibe te befoigneren in de 
berfamelinge ban Staten/ en Coücgte ban de ïtaden 
der fdber/ die tot geenen tijden gefufpectcert jnnge? 
toeeft ban de fecrete meneeo/die beei licht andere/ooft 
tn’t tegentooordige fubject / mogen geplecgt hebben / 
Cn dat bare Commiffte en Stoïructte opentlpb in de 
bergadertngc bande Staten<©eneraelgegeben/ ge? 
eramineert/en gearrejleert toare/fonder onder ’t boet? 
gen tefpelen* 

Cen btjfden / dat fp te regt geaddreffeert toaren aen 
den Stadhouder/ 5bnde eenboornaem dienaer ban de 
(©eneralitept/en deerjie perfoon in dc ©robintie/daer 
fpbantoegende <©cneraltteptgefondentoicrden/ en 
daer fp geen ander hententfle hadden / daet op fp baer 
m fo toichhgcn fabc fehetdet in den naem ban de <©e? 
neralitept te berlaten Ijadden/alo op deo felben addreo 
die der <©eneraütept meer aio anderen berpligt tono/ 
niet-te-min dat bet hooft ban de ©robintie / dacr aen 
fpgefcïjtht toaren / niet inbergeet gefïelttoao/ na? 
mentlib de Staten ban ©riefïand/ detoijle bare com? 
mijfie/ gjnflructicen crcdentietoaoboudendeaende 
felbe Staten: Hen de toelbe fp niet door bun felfo / en 
mtmetofotoepnig door die bun reprefenterenmocb? 
ten/aen bun felfo bcrftaett toorden te behoren gead? 
dreffeert en getnjïruecrt te toorden ben breemt gedocht 
hebbende / dattetben bertoijtelibtoare/ toaerom ft» 
niet toaren gelaft batte addrefferen aen de <©edepu? 

len refpecteren/fo lange de©olmacl)ten ftaetf-getoijfe 
tegcntooordtgb toaren / boetoelfpin bareeerfte gfe? 
gatie binnen jieetrtoaerden niet hadden berbp gegaen 
aio fp 00b niet dochten in defe ttoeedeSegatie/de ©ee? 
ren (©cdeputcerde beboorlib te falueren / en te berfoe? 
ben bet gene dat fp toiften tot bare difpofitie te ftacn. 

3©at ten fejtengefept toao bande breemdigbepd 
baerder ^jnftructie/om de gemoederen te prepareren/ 
daer op hebben fp geanttoootd/dat geen dinb meer ge? 
requireert en meer in gebrupb toao bp allen <©efantett 
cn anderen/ die pemant tot reden tc betoegen hadden / 
dan de gonft en benebolentie ban den geenen daet met 
fp te doen hadden / boo2 alle faben te fien te getoinnen/ 
cn dat fonder dit fundament te leggen / ’t gebeele ge? 
bouto foudeballen cn ruineren moeten / dat bet niet 
nieutoOtoao/ maer dat fpfeibe goede gebeuebniffe 
badden/dat anderen gelhbcpotnctbp ginftcuctieniet 
gegeben toare/en dat noch feer onlanbO gefebtet toarc 
dat Hmbaffadeuren ban grote qualitept ficD bp eeni? 
ge ban baer in geüjher gejtalt/en ten felbe fitte in’t par? 
ticulier gcaddreft'ecrt badden/bolgende bunnen crpref? 
fen lafï/’ttoelb in’t generael/en fo routoeïjjb aio ft» fep? 
den/niet boude met brugt gedaen toorden/dat bun nic? 
mand boude bebeeren/datft» bpde gnftructie geer? 
prefteert hadden / ’ttoelb doch jure legatorum, bun tc 
doen niet andero geboeebt badde/en dat fp niet-te-min 
toel begeert hadden / geerprtbeert te toorden / om ban 
allena-fpraeben aebterdenbente brtjer te 3ijn/en bp 
gcfcbrtfte te hebben / toaer met bun te beededtgen / te? 
gen fulboen dtergelijftedatbun foude mogen bejege? 
ncn/geltjbbetpleecbtte toefen in gelijke faben/ daer 
ficlj d’cen of d’ander fjaeft bind gdrrtteert te jftn/en itt 
allen gcballe/dat bun beter boegden de herten en ge? 
moederen derlandfatcn te prepareren en te febieben 
toteeiugbept/ en baft te houden bp de ante / toaer in 
beftactbet bcpl ban de banden/ aio bet anderen doet 
om feparamn en partje te maben / om bpfonder ge? 

bolg 
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^openbe 
be toramif; 
[iieöanöe 
^iaöfjous 
bets öait 
liefland, 

6. 
bolcd te bcböeu bpaberfiebande (genetalitept/ bat 
nergeno anbero toe ban tfrcbden / alö tot upterlijden 
onbergand/ en aenloddingebandcnbpand/ diemen 
töcct boe grotelijdo bat ban gdijdc pandelingen fijn 
p20fijt maedt/ toefenbe cpntdijd demeutoigöeid/ bte 
nimmermeer anberobanaflopen/ danmctbpfonbes 
re quctftnge ban ben friet ban ben lanbe/ gdijd pet 
btent tot conferbahe/ toat op ben ouben boet en tot 
Oantljoubtnge ban ben ouben friet/ fo men die tod 
bind / met reben boo?genomen too?d. 

Cpmdtjb ten febenden/ bat bet bene ban baer 
toao/ batfc baer epgen ^nftructie tot baren appetijt 
tonden tngefrlt Hebben/ of bp ban befe legatie ge' 
mnetifeert / en baer epgen toerb 3tjn / gdijd Ijaer ber* 
beten botert/ ban bat bet bp be ïijeeren staten <0C' 
nerael Collegialiter gepioponeeit/ gebelibereert en 
geconcludecrt toao/ toefenbe d’tnfrüctie niet bppe- 
mant ban ben baren / bte inde tcgentooo2btge legatie 
gefrupltt boerbe/ ban bp eenen ban üptredjt boes 
maelö pjcftbcrcnbe / geparapbeert: Rebben be Zee¬ 
reu Staten <gcnerad goeb gebonben/ om allefboa^ 
rtgljctb in abfentic ban fijn €rtellende / met mijn 
i^ecre ben ^adöouder ban ©jicfland/ boe ter tijd 
iti ben ïijage op be quote ban ^tab en ©mlanben ban 
doeningen berfefreben 3ijnde/ aio dien de fade ban 
boegen fijno (goubernemento pfrmpaelmcberaefr 
te/ en dien begelcgcntbctbbeftbebenttoao/ tecoim 
municeren / om te berftaen of en boe ben bpanb tnge- 
balie ban noob/ foube ober ftcoomo geboeert ntogen 
bJ02bcn / tot boeiden epnbc fp ©?ienen en Suttutö (ge; 
committeert boaren getoeeft/ om met fijn genabe (om 
beranbere fatten) baer ban te (fretten/ en pent mede 
te bennen te geben / bat alfo inbe boo?geballen ïirijgf- 
ftoartebeid in ©lacnberen/ en tn’tfurnecen ban be 
tonfenten/ bte ban ©liefland pbnapalijb boo2ben tn 
geb2elte gebonben / boaer ober ban ben noob oofroaeet 
aenbomcnbe/ ’t gebied beo furnifTememobangelde 
foube boo2nameli)b 5ijn te beOucbtem *©e Ifeeten 
Staten <0enerael boaren beraben om be Staten ban 
©/iefland bergadert 3ijnbe te befenben / om alle onefs 
fenpetd te befrdjten/ en met bun tebelibererenboat 
tot bate en bare nageburen/ in een continent geles 
genspnbc/ bcboubeniifefoube te bienen fjebben/bet 
todb den b002f5. Ijeerc ^tabbouber ftg beeft boel ges 
ballen laten / berbopenbe ’t feibe fonber b?ucpt niet 
foube aflopen / en iO baer op bp gemeenen aöbijfe 
goeb gebonben be beraembe legatie te boen foeteren efs 
fect / baer toe fplupben (gecommitteerde berfoefjt 
boaren geboo2ben / ’t boelft fplupben epntelijtt / boe boel 
ongcerne geacco2beert babbelt / niet goeb binbenbe 
tegen’t goeb bunben ban fo eertijden bergaberingetc 
oppoferen/ fo berre toafi bat fp baer in pet fouden ges 
focljt of gepeamfeert pebben/ boantfo bcel ban ben 
ffrl gefept boo2be/ baer en toifïen fp niet dat de (ges 
neralitept gebonben boare/ baer in niet min (gelden 
fen en ©frfen/ aio ©iabandero en i$ollanderOgcs 
bonden too2den/ en een pegelijd’t fijne op fijne fp2ade 
bn bjengt/ boe boel bet niet bteemttoao bat pentanb 
opbe punctcn ban fijne tufructie foube mogen bpfotis 
ber fojge djagen / en baer ober arbepben bat ben ’t ges 
nc foube mogen te lafïc gelept bootben/ batbpdonbe 
begcijpcnmctecren/ en bmcljten te fuiien mogen upt 
reepten. 

<Duo beel bobben fp gefepb op be berboijtelijdc boo2s 
bcerpingc ban baer commiffie en inftructie / en fobie 
ban ©?icfland ood booet baacbten / bupten p20poofr/ 
nopende be commiffic ban fijn genabe aio ^taOpous 
ber / aio bic alleen foube bienen op commiffic ban be 
(gcnecalitcpt/ baer fijn Crcdl. aen be ©20binticn ban 
fijn Crcell. vöoubernementen in’tpertïcuitcr boare/ 
boaerom Bdcnen gebtaccljt 3ijnbe/ of niet fijn Cr cel!, 
aio ^tabljouber ban o3elbertanb / babbe ban be felbe 
ontfangen commiffie en tnftructte ban bieban o3cl= 
berlanb / baer op bp den fclben ©tienen boerbe geatm 
booo2b/ bat Ijp fijn commiffie babbe ban be Staten 
<8enerae!/ en bat met goede cedene / bebop be ^tab= 
bouberöinbe tegenbooo2bige ootloge generadjd en 
bootnamedjd babbelt’t belept ban beoo2loge/ en aio 
Capitepno <0eneraclömofrn gerefpecteert boerben/ 
ban bet Co2logf-bold ban be <0enccabtcpt tn Ijarc re= 
fpectibe Couberncmenten/ fo en donbet niet anbero 
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ballen / ban bat be Capitepno C>eneraeIO / fo boel aio 
beCapitepnen/ mofien be deneradtept berpdebten 
ban be felbe gecommittecrtboo2ben/ maerfobedde 
inftructie aen gind/ deboijlc die alleen die pertirndere 
Jpolirieen^iufrtic ban bot -jrurfrndom aen gind/ en 
tn ’t mtnflc niet radende de <0eneralitept / fo babbe lp* 
be ginfïructie ban bet 5Furflenbom / maer fo bed l|oD 
landen beland acn gind / dat aUjoeboe! die ban ijoD 
land en beland / fijn Crcellemie eerft fjauden gege- 
ben perticuiiere commiffie/ maer boao defdbe daer 
na fijne commiffie gegeben bp dcnCfribcbanHice^ 
fier / tipt bennaem erpeeffdijd ban de <6eneradtept/ 
gdijd bedlare booo’den ban defdbe commiffic met 
frocljte/ dtc gegeben toao m’o 432nbcn-i$age / den 
cerflen fileert in ’t jaer 1586. en dat niet in ’t Cabincr/ 
maer in den Kade ban ^tate/ gdijdfc bodcncw* 
berfen geparapbeert ior baer op bic ban ©’ieflanb 
toebetom fufrnecrben bat bp openbaer jllaccaet alle 
bic aen ben Cfribe pan Eicefier berplicbt moebten 
3ijn/ ban ben fdben plicljt entflagen ‘maren/ fobat 
fijn Crcellentic diende op particuliere commiffie batt 
bte ban fjollanb/bic bic ban Rolland boot ’t aendomen 
ban ben <®tabe ban ïtcefrrfijn Crcdlcntiebabben 
gegeben / aio ood dat na 't bettred ban Sltccjter / die 
ban Rolland acte babben boen pafferen ban bpfonbere 
autbotifatie op fyncrcdlen. banjSafltiu; ^>aerte? 
gen berdlaerben be (gecommitteerde bande Zeereu 
Staten sgenerad / bat be ontflaginge beo phcljto ban 
Eiccfler niet berber flrcdte aio boot ben perfoon ban 
ben (gtabe ban ïicefler / aio iDanbatariO/ maer 
met boot fo bed aio bcplicbtacnfyneptincipalencit 
Btanöatotren foube mogen aengacn/ gelijd bp tijötu 
ban ben ïdepfc r en ïjonind be plicljt acnbcnBttticc 
bleef tn ioeerben / of tod bp betanderingc en fuccejfie 
ber<gouberneuren/ be pfldjttnge ban benplicfitbeO 
afgaenbe <0ouberncuro ontflagen toao/ fonber bat 
liet nodig getoeefl toao/ toeberom aen ben #ttnce 
nieutoen eed te boen: en bat bit niet anbero inbe tegen= 
toootbigc fade teberflaentoao/ Ijceftbefjeerc^tle^ 
man geallegcert feder placcaetban denfdüemnljou- 
ben / upt todden ban ten tteecden bolcljbe/ bat be 
commiffie boot d’aenbomfie bp be Staten ban éol^ 
land fijn Crcellemie gegeben / en baer na bp Eteeftee 
t’ftjnber aendomfle geconfirmeert 3ijnbe/ niet bleef 
tn’tgefjeel perttculierlijd/ maer bp nobatie genera^ 
lijdmet inden perfoon ban Biïcefler/ bic be l inden af- 
gedandt debben: moer in ben nacnt ban be (generalis 
tept / bp bic ban Hliccfler gebtupht/ en blijbenbe in een 
felf toefen en toacrben bp afgand ban ben bebdljcbbcr/ 
aio fp toao burende de üegeringc ban den fdben bes 
bdljcbbcr/ in alle’t gene bat fuldbebdljebbenuetm 
fijnen / maer inljarennacm toettdijd gedacn Ijabde z 

op de acte na ’t bettred ban ben «gtabc ban Ëtccfler/ 
bp die ban Rolland aen fijn Crcellemie gegeben/ toets 
be bp ben ïfeere ^uuiuo / aio baer ban be befte dennif - 
fe Ijebbenbc/ gefepb bat be felbe acte gegeben toao/ 
obermito een perticulier different gerefen/ ober fas 
den ’t (goubernementban Rolland particuderlijd / ett 
Ijet geben ber patenten binnen ber fdber fDtobintie 
aengaenbe/ ’ttodd men lieber ïjabbe met ftil-ftoijs 
gemljetb bootbp te g aen/ aio tebertoedden bat diens 
be te flapen / maer bat baer met tn ’t minfle be (gentv 
ralttepnucten bJarcgeintercffecrt/ nocljdecommifs 
fte ban be (gencralitcpt gcinnobeert/ gdijd felföbe 
letter ban fulde acte dlaer genocclj mcbcüiodjt / at 
baerom alleen beberdiarmge ban Rolland/fonber 
eemcl) ander betoijo/ fuffifant genoedj 31 jn mofte. Q«« 
non prjefumuntur innovafle inquoteftanturfenonha- 
buifie animum vocandi. 

Cn boojtoaer fepben fp/ top dabben om ono te les 
b2eemden bat upt det ercmpcl ban bic ban Rolland/ 
die niet bernoertjt 3ünbe/ baer mede bat fp acn fijn 
CrceUentte ban kaffan gegeben dabben / particuiics 
re commiffie ban toegen beö (goubernanentöober 
Rolland/beland/ enaBeft-B2tef!anb / dabben goet 
gebonben bat be felbe fijn CrceUentte foube bp uicutoe 
commtffie / confirmerende be particuliere/ mogen 
berber berplicbt to02dcn / en blijben aen be (generalis 
tept/ of in ben naem ber fdber acn ben (gouberneur 
(generad. bieban ©Jieflanö feubentoiüenonöer 
fraen tetnfereren/ bat dunne (gouberneur foube in 1 
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particulier ban Die ban B2ieflanD commpftc ober fijn 
<ö5oubemement moeten ontfangen / na Dat pp op ’t 
bcrfodt ban Die ban BricfïanD felf# op Den 16. €>ctob. 
i -784. ftaetf-gctoij# binnen jprantjïter geDaen/ten 
epnDe Dat De Beeren Staten <©enerad / ofDienfulfiö 
bcpooiDc eerft- Dacg# ban ’t boo2fcpDe<Boubcrnement 
fouDcn commiffie in' fo?ma toillcn boen Depefcpeten op 
Den boomocmden ^taDpouDer/gcltjP De epgetttlijPc 
toooiDen ban De boopj acte bp Die ban Bjiejtanb upts 
gegeben meDe btengen / en Die pp Dicnbolgenbe ban De 
(ÉEfeneraïitcpt bcpoo2ltjP paDDe ontfangen/ Docpalfo 
’t gene een# bp De 2tlinge EanDfcpap ban ©2iejïanb 
fo folemnelijfi mgetoillligt toa# /en PonDc niet pcrbacn 
of in ttoijfel getogen to02ben/ bp eenige leben Der fel; 
her* <Dactom fp Dat Dacr bp lieten / onnobiep aeptem 
De Daer op berDcr te infijteren* 

KomenDe Dan op ’t eerfte poinct ban De öupftcrniffe 
bn pcnUtnDen gemcrlit inDe booefepDe bcrïilaringc ban 
<©ofiergo en JBeftergo/ nopenDe ï)ct pcrfifteren bp 
pare booegaenDe refolutien/ toaer ban fpbpretojfie 
Der toeDer-fp’eïter# Du#berre omgclcpt toaren: ^ep; 
Den Dat fpbotngaenDegefepDliaDDen/ bat fp niet tot; 
ften ban eenige refolutien / maer toel ban abbpfenop 
pare ^[njïcuctie/ bp De ©eDeputeerben# ban ©lief; 
fanö ter bergaDeringe ban De Bieren Staten <©cnc; 
rael ingetoacpt / detoelPe De felbe Staten ©cncrael 
beroo2faebt paDDen/ om aen De t’famenlijbe Eanb; 
fepap ban ©.liefland te Doen fuik een naber beriept/ 
alt? fp lupDen eenfbeeï# geDaen paDDen en neef) b02ber/ 
bp bare ban ©’ieiitanb# confent Doenfouben* Hier 
na Heeft ficlj De B?ere üotünga aengenomen gctareeit 
te 51 jn / en -niet tori tc bieden gefielt / al# of pp pet am¬ 
ber# ter BergaDeringe ban De Staten ingcboacpt 
paDDe / Dan pp mare gelafi getoeeft / en een €Delman 
met ccrcn en ban guaïiteit (Daer boo? pp ficp pielt) 
tocl aen ftonbe/ ’t toclfi pp toilDe berDeDigen / op Ie- 
fenbc tot Dien cpnöc [dier point tint paer ttoeebe ©20; 
pofitie/ bp paer in gefcp2ifte op paetlupbet eerfte le; 

„ gatic obergelebert / lupDenDe alDu#: 3©ant top kom 
„nen Den Boeren pücpt# palben niet berftopgen / Dat 
„(boben alle perticularitepten Die een goede tpb# per; 
,, toacit# gefpeurt / en noeptan# niet bekent 5ijn toaerfe 
„epntriijk fcpupïen) in Dit lopenDe jaer (poé feer ooit 
„Den nood pet felföe berenfepte/ en poegetoillicpficp 
„De anDere ©lobintien Daer in betoefen padden (men 
„ PaDDe Qiialnb een enkel e.ttrao2din0ri# confent upt de; 
„fc B^obmtie (ban ©liefland) trekken mogen* €n 

pier on contimicrenDe fjn ©lopooft/ Dat lp niet gc; 
Daeii PaDDe/ Dan DatmoepteftrePPentenDienfïeban 
fijne ©lobimic/ Daer aen ppberplicpt ton#/ en Die 
men tori gefpeurtpaDDe/ poebatfebpfommigetoa; 
ren gctracteert gcto02den/ om upt De refolntic ban 
crcctrrie onïanltss genomen / cm De ^tpepen ban 
BeieflanD te pouDen in’t Blic / ban tocgcn perüci^ 
ïtcre tttoDeratte banBtieflanD/ in’MlnPbanDecon- 
bonen en Uitenten gemaePt op boter en PaeO / niet te^ 
gcnilacnDc Dat pet felbe niet anDero gefepiet toare/ 
Dan bp geltjppetb en booegaenDe e,tempelen ban anDe^ 
re B’fjbtnttcn/ lïrePPenDc alfuIPen boomemen tot 
DatelijPe infractie ban D’linie/ gelijp pp DaninDten 
pem Daer toe oo?faPc gegeben toare / fotiDe openba¬ 
ren alle boiöcrc tonfufien DieinDcn^tactgcneralpP 
geboUen toaren* 

©ojöer ^)c 435eDepmeerbc ban De fjccrcn Staten *0ene^ 
nerónei rael / pcbbeit pier tegen# betupept/ Dat fnniemanD 
fnlKirt ’l Particulier booe noep na getareert paDDen/ en 
Le e,eï>z* toel uptDjuPPelijP bp pare ttoecDe boo2 geallegecrDe 
puu-ei'bc B’opoftien fcpiifteïijp gcp2efcrtbeert/ Dat paer niet 
,ba"öe bePent toare/ toaer De ftoarigpciD fottDc mogen fepup^ 
Staten Ion / Dat mijn Ijccren De Staten (toelPer#toerPDit 
«öcncrnci toaö/ en Die pare boo’gaenDe befoigne bpfolcmnelc 
inia2iEf, refolntic geaggreert en boon acngenaem gepoiiöcn / 
anD‘ en paer Daer op toeDcr afgebcerDitpt paDDen) niet an? 

Der# upt DerDacD PonDen 002Dcelcn/ Dan Dat’ct er^ 
gen# f muifftnmbe gcfp20Pcn/ Dat pcpniemanDDie 
ficp b:p PcnDe/ paDDe aen tc trePPcn) moHenmtf^ 
berftanDen of pcrticuliere menee# flrcPPenDe tot nicu- 
totfPcDcn 3ijn/ Die Den gemeenen (tact met ten beften 
moepten bePomen / en Daerom alle mifberüanD toec p 
te nemen / fp DïPtoü#berpaelt PaDDen op paerberafc 
fepept/ penlupDcn bp Die ban BtiePanDgeaebcntoe; 
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DcrgePecrt te jijn/ ten epnDe Dat rebenfouDen mogen 
plaet# pebben/ en Der petten ecnicpctD meer en meer 
acngrocpen/ en niet op pemant# 2fDcligpeiD (pier 
btipten Btopoofï PomcnDc) oftanDcroinconteflatie 
te gerapen/ Dat fp ban Den laji Der <6cDeputeerDcn ban 
©2ielïanD of ban anDere ^jobimien/ nietanDcr#cn 
toifïen Dan pun felf# of Die ban pare Beobnmepaer 
fouDe mogen gelieft pebben / of geüeben te communie 
teren of Dcelacptig temaPen* ^obeele Daer aen fa^ 
ïcnDe/ Dat fplupDen pen ^ottinga fouDen pebben totl^ 
len tateren / al# of pp fpn aDbijfen boben laft inDc 

■Staten gegeben paDDen/ Dacr ban nictfp/ maer pu 
De bette toetenfcpappaDDe/ maer Dat fp alleen alDaec 
boo2 De miinge SanDfcpap ban BeieflanD/ tipt laft 
ban De generale Staten / paer gepeefenteert paDDen/ 
om (aïfo D’aDbijfcn Der <@cDeputeci‘öen gegeben to02? 
Den/ bp generale of pcrticuliere gnftrume/ enniet 
bp arreft ban pare refpectibe peinclpalcn) Der 3£anD; 
fepap ban B?ieflanD ftaetfgetopfe bergaDert pertinen? 
tclijPtcbertonen DerfaPengelegerapeiD/ met De befte 
reDen tc betoegen/ en tebibbenDatpare <2è. obertoe? 
genDe D’een tegen D’anDer/ en bemerPenDe petgoeD 
boo2itcmcn ban mijn Beeren De Staten <©enerael/ 
fouDe gelteben pare laften/ inDten fp flilPe eenige gege¬ 
ben paDDen / Die fo notooelijp ftrePPen tegen De brijom 
Deniffe banDegemeenefaPe/ al#i#petacpterpouDeit 
ban confcnten (toaer in pet merrij ban m aepiibiype 
gelegen iö) gunftelijp te ittilDeren en tecflargcren/ 
of anDerfin# tot bebojDcringe ban De <0eneraPte te 
Doen na bebinDen/toelberfraenDe Dat pet geen liDma^ 
ten ban een gemeen liepaem Pan toel gaen met pet ge= 
ne Dat een berPranPingc De# gepeelen liepaem# fouDe 
moeten beroo2faPen* 

JjomenDe tot De ttoecDe Dupftemiffe inDe berPlarin-' (foi, s; ) 
ge ban ©oftergo en 3©eftergo geremargueert/ no¬ 
penDe De perfiftentic bp boo2gaenDe ©iotefiatfen: 
^01# ’i Dat De ttoee©20teftatien bppenïupDen aenge- 
roert al# boben berpaclti#/bpniemant5ijn bePcntge^ 
meentte3pninDcboo2f3*perfifientie/ maer toel paD 
ïlottinga berPlaert/ Dat Deeene Beoteflatie/ nopem 
De ’t confent op De Conbopen en Etcenten / niet fpn# / 
maer fijn# Collegen toerP toa#/ Dat pp noeptan# 
geaDbOpeert paDDe na pet gcD2efTeert toa# getoeeft/ 
en aengaenDe De ttoeeDc Beoteftatic op pet berfepil 
ban De loggere ban ^ufburg/ Dat Die niet DienDe ter 
tegentooo’Diger materrje/ toaer bn fppetooPgeerne 
gelaten pebben/ Die alleen in boo2flaenDen ttopfel/ 
ban toat Beotcfïatien ban Die ban Boftergo en 3©e= 
flergo fouDe gefp20Pen mogen getoeefl 5pn/ paDDen 
bp fnlPe occafle pier ban bermaen geDaen / Daer aen 
genoeep pebbenDe / Dat fulPe ©2otesïatien bp Der 
IfanDfrijap niet aengenomen toaren getoeefl/ gelijp 
paer Dan bp eenige upter DanDfcpap boo?óeflelt toa#/ 
Dat fp biaecpDcn na’t gene Dat paer genoegfaem be¬ 
Pent toa#/ tnnuerenDe De ©eoteilatie geDaen op pet 
gebefoingecrDe ban De fpeciale D2te <©?DenuteerDen/ 
upt B2teflanD inden ©age gefcpiPt op De fmtifitme 
ban CoeberDcn/ en pier op paDDen fpberPïaert/ Dat 
fp niet fo gualijp getogen toaren/ Dat fnfoeeilpPen 
bergaDeringe al# Die ban De ülinge EanDfcpap ban 
©2ieftanD/ fouDen toillen abuferen/ in ’t geenc bp 
paer anDcr# bePent toare / Dat paer niet bergeten toa# 
pet gebefotngeccDe ban De ^fortificatie banCoeber^ 
Den / al# geballen 3pnDe in De refpectibe ©leftöenti 
fepappenban Boenen en 5fooP/ maerDatDc©eeren 
Die upt BiicflanD in Den getoeeft toaren / alDaec 
in De BergaDeringe tegcntooo2Dicp al# (bcpalben 
jfoPPenö) De Boeren Cpfinga en aienb02g / ficp gum 
ftelpPen topten te beriepten / Dat op paer fcpcpDcn upt 
Den Bagc/ mijn Boeren Staten <©enerael paer €. im 
De bergaDeringe geb02Dert pebbenDe / berpacit paD^ 
Den De reDenen ban pare refolntic/ genoegfaem con- 
ftrmatoire ban ’t gcp2cfentecrDc felf# bp Die“banB2ief= 
lanD/ en Daer op berfoept DatDeboo2fepDc(0eDepu- 
tccrDc in BotefïanD toeDer PeocenDe/ toilDenfo fab02a^ 
beien rappo2t DoenalöDefaPemcriteerDe/ en Daer in 
Die ban ©2icflanD paDDen niet anDcr# te bebinDeiv 
Dan gefcconDcert te 3pn in paregoeDemccninge/ en 
toant fp paer DctroutocnDe op De fuffifantie ban De 
boopj* <BeDeputeerDe/ en Daer op geDient pebbenDe 
ban alfulPo reDenen al# bp Den felben «BoDcputeerDen 
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foutje mogen ober geffagen5ijn/ en baet of beter te 
boofbe / of betet aengeftaen Ijabben te bethalen / bet? 
rnito bate brpicbdb ban be perticuliete pltcfjt ban 
©rieffanb / bat fpbaee op niet babben mogen gcbcn? 
hen/bat bet felbe al niet tegenftaenbe bic ban ©oftetgo 
en ïlBejlctgo fouben/ toillen bp bc boorgetoerbe jB’otc? 
ftatte/ op bet jiuft ban Coeoerben perftjfeten / baet 
alle rebenenban bten cefferen / en niet anbeto bonben 
berftaenbjoibcn/ aio een $20teftatietegcno baet ep? 
gen prefentatie / bat io tegen bun fdfo / en baet fp biet 
ingebefïituecrt bebonbcn toierbenbanb’anberettoee 
geleberen ban be Eanbfcljap. 

3Bat be berbc bupftetbeib in be becklaringe ban 
bie ban ©offergo en 3Beftergoaengink/ nopenbe’t 
leggenenberleggcn bet <0arnifoenen/ enfonbetlinge 
be Befettngen bet ftcrkten Coeberbcn / gsourtange 
en ©dlmgtoolbet Zijl/ bie fp betfocbteninborigen 
bate tocbctom gebelt te bebben/ baet op babben fp 
(<©cbeputeetbe) betfocbt betlicbtinge/ fo om tebe^ 
nen/ biet boben in ’t botte bctmelbet / aio baetóm bat 
fp niet toiften bat in’t leggen of berleggen bet <0arm? 
foenen/ of in be bcfcttingc bet boo2f3» kerkten eeniclj 
anbet gebrupk foube gebouben 5ijn getoecff of getoor? 
ben / ban in anbere $:obintien gebaen to02b. 

(tot nabet bettcbt ban ’t toeikc fpbabben todbe? 
bent tebeljoten/ batgene<i5atntfoenenofbefcmngen 
befjootben gclcgt/ bedcgt of gcbloot tetootbeninbe 
^tobintie/ en binnen be palen ban ©tiebanb/bup^ 
ten abbtjO ban be Staten of <0ccommittecrbe ilaben 
beo felbcn lanbO/ in effenet gefialt aio fulko in aHe 
anbcte ^rotonden geobferbeert en boor recht gcbou? 
bentoerb. 

|B5aet alfo biet geen quefïic bleef ban’t gum bat 
te boen ffonb binnen maet hupten ©riefïanb/ baet in 
fp niet te min toilben baet fcggenenabbüObebben/ 
jure fuo en na rechten / ’ttoelh bp gene anbete pro? 
bemie gefuffineert toorb / bat ober fulke biet geen ge? 
lijkfjeib / maet ongdijk/ met boorbed boot anbetcn 
gefocljttoierbe. 

3©ant of biel bie ban ©rteflanb aenbcbootfepbe 
plaetfen meet aio anbcten gelegen toare / aio ’t niet en 
io / baet tefpectibcUjh ben Probintien ban <©bcr-jff? 
fel/ en ban «^tab en Ifanben ban doeningen/ aio 
ook bet =Hanbfcbap«©tente/ aen bebcboubeniffe her¬ 
boor» plaetfen / niet btepniget aio bie ban Prteff anb 
gelegen io / baet upt foube niet bolgen bat fp tot bc be? 
toatinge bet felbet plaetfen meet tecbto bebben fou? 
ben / ban anbere probintien boen ober plaetfen bup? 
ten bate palen gelegen / baet aen bic felbe probintien 
niet minbet aio ©tieflanb aen be boorf3» kerktenen 
beften gelegen io / gelijk bp maniete ban fp2elien pol? 
lanb aen 25reba/ Zdanbaen Bergen op Zoom/ en 
anbetcn ban gelijken / bic noebtano ongdijk meet 
aen be felbe plaetfen aio ©tieflanbt aen be bootfj. 
fietkten te bofte gelept bebben» 

pet foube toel fijne teben bebben / bp fo bette <öbct- 
Pffd en 3k:eml}c bet felbe fouben toillen betoaren/ 
baet toe fp mogelijk mochten bctftaen toorben te 
ftoacfi/ en inbe tcgentooojbige gelegentbeib onbet? 
mogen te 3ijn» €n bat in fulltcngeballe bet beter toa? 
te bp bic ban ©peftanb alfullie kerkten toel betoacrt/ 
aio bp anbetcn qualijk bedoren. 3£an alfo biet te ba? 
lanceren io be betoatinge bet <0cnetalttept tegen be 
petticulierc befettmgeban B2icfTanb/ niet upt toan? 
ttoutoen bat be <0eneralitept foube bebben op ©ricf? 
lam / baet ban fo biktoilö gcpjoteflcett to / maet om 
bat eenige probintien upt bet baeb fteb beklagen / 
gefpeutt te bebben / bat bc petticulierc bcfcttingc baet 
foube P2ejubiciabel ballen mogen / feker bet foube be 
<0enetalitept tot beel onlijbelpket quetftnge gebijen 
inbare reputatie/ ald of fp minteberttoutoentoa? 
ten aio eenige perticulicte probintien / inbebefettin? 
ge ban be boorfcljrebcn kerkten/ (bie bun met veefjt 
en fonbet lefte/ en offencic ban partijen toe komt/en 
baet aen ben fo beel gelegen ie / aio bet licbaem aen be 
gefonbbeib / en bettoelbatenban alle fijne geleberen) 
ban bie ban ©2icffanb fteb te beklagen bebben / ban 
in bare reputatie gequetk te tomben / obenmöö bat 
bun niet kan gegebentoo/ben/ toat bun met geenen 
rechten toe komt» 

€n alfo be «Seneralitcpt nopt ©neflanb inbe boorf3 
V. Deel. 

STcderlandfe Oorlogen 
befettinge beeft bcgectcn uptteflupten/ bie ban toe? 
gen bet gelegentbeib/enbp toe boen/cn ten oberfiaen 
bet ^3ebeputeetben ban be $20btntte baet bn geinte? 
rcfTeeut5ijnbe/toel toeten met befcbepbcnljetb te 002? 
beden / bat een pebet fijne naefie<i52cnfealbetbequa<? 
melijkfl kan betoatcu/ fo toanneec befalten baet toe 
gebtfponcett 5ijn / cn ober fuilio be ©2iefcl)c €ompa? 
gnienin fuiken geflaltfullcn boo’ anbetenin baet na? 
burtge befdtinge liebetalo bette banbet banb toillen 
emploperen/ fo importeert bet met bat bie ban ©def? 
lanb cauferen/ aio foube bun inbe boojfepbc befettin? 
ge meet aio anbere gelegen 3ijn/ baet boft be queftte 
io mebe/ of fp be felbe plaetfen niet en futen mogen be? 
fetten/ ban upt toteno nacm & qua automate, fpbie 
('uilen hebben te befetten/ bctoijïe fp jure propric en 
tecbto toegen bctftaen te bebben /cn te bdjoubcu bat 
ben perticulietlijk niet aen gaet/ maetbatfpfdfoal? 
legeren herkregen te hebben/ jure ali$no & mandata 
univerfitatis, bie baet in epgentlijk hebben te btfpone? 
ten/ gelijk bet ïjun epgentlijk teebtftoegen toe komt/ 
cn baet ban be perticulatitept in befen gcepgent io / te 
moeten bepenberen. 

hebben tod moeten boren bat bp bie banmol? 
lanb niet toepniger/ en infonbertjeib ih ’O vSraben? 
toeett gefebteben foube / en bp bic ban Zdanb tot 
Bergen op Zoom / en eltoaerto in ©2abanb en 
©lacnbeten/ baet ook noch befen Zoniet be zaten? 
tenbp be aBccommittccrbcïtobenbanZdanbgcge? 
ben toa ten / banljebben aile ’t felbe niet onbeamtooort 
gelaten / en in ’t genetad/ bat Iojj niet topten fulko ge? 
brupkt of gepretenbeett te toorben / cn in ’t p.aticuïiet 
ban ^olianb/ bat top nopt gdjooit babben bp ïjun 
gepretenbeett te toorben/ bat bc patenten ban bet 
ittijgf-bolk op baet repartitie ftaenbe / fouben bunten 
baet^robimien bpbe Staten ban ïl^oliaab/ of On be 
<0ecommtttecrbe ïïaben / of bp bet felbet abbijfen ge? 
geben toorben / ban tod bat fulkc patenten gegeben 
toorben bp fijn €rcdicmie/ aio ^tabbouber ter plaet? 
fen ban be *0arntfoencn bupten 1'joüanbgdege i, Op 
fijn €)tcdlentie fcggenfp/ of alleen/ betoljle bet felbe 
niet gebifficulteett toorb of bpbdiberatie ban bc aa? 
be ban ^tate/ gelijk men tod gelooft bat b’orbie/ 
baet fulko be gelegentbeib lijken kan/ mebe b2cngt/ 
immeto alfo be medte 0atmfoencn ban v0dberlaub 
ftaen op be repartitie ban Ojoiianb cn be medte beftin? 
gen ban be penningen iipt XfoUanbkomenbe/ bdto? 
fticbttoorben. beeft Beicnen berklactt kntfp (be 
‘Trldbetfe) bieO bie ban ïjolïanb niet hebben onbank/ 
te toeten: maet in ïjatc ndegentljeib ’t felbe nodj boor 
een geluk te achten/bat fp 25onbgenotenbebben/ bie 
baet banupterlijk berberfkonncnljdpcnbcfcbutten/ 
maet bp albien fp fpcurben bat ban bate calamttept 
bie ban ijoltnnb focïjten baet profijt te boen / en bat fn 
bate patenten toilben in be froocDeiö ban 0dbedaub 
bedeenen / of particulier recht tot be betoatinge of be? 
fetttng baetbetftccktenpietenbeten/ bat baet bet fel? 
be ten minften foube lect 3ijn/ betoijl fpbetoapenen 
niet ad captivandam Libertatem, aengcUOmen babbCtt/ 
fo bette toaet bet ban baet bat fp fulko ban Xf eüanho 
boornemen fouben toillen helpen <gjufnficcim ’O02a? 
bentoectt aengacnbe/ bat fp’t felbe upt bafie^punba? 
menten ban autcntijketegifleren/ en anbeto/achten 
te bö2cn onbet be Danb-jFutjtdijeke ©betigljcfö ban 
<0dbcdanb/ en baet ober niet gaern fouben ftch bat 
bie ban ^ollanb of anbere probintien baet ober mt 
fouben hebben te ufutpeten/ bat fptododjoo2tbab? 
ben/ bat be Ijollanbfe nominatie ban ben ïBadjt? 
mcefiet albaet toate boor ankeren aeprcfeteeit tooe? 
ben/ maet bat bet fdbe mocht bp gekomen 3011/ ban 
toegen bet ïjollanbfe tepcitittc/ toaet op alfulken 
3©acbtmeefter ftonbe/ maet nocljtano niet tot cpgcit 
bdieben ban bie ban XjoUanb/ bctoijïe bc electie en 
commiffie gebaen en gegeben toate bp ben ïtabe ban 
/State/ bat bdc betfcljtlbc ban b’actien ban ©ricfïanb/ 
getefolbeett bebbenbe/ ookgecncCapitepnentebeb? 
ben / ban ingeboren ban ©2tcfïanb/ en ban aen en ban' 
niemant anbeto fouben bcrplickt 3ijn/of commiffie 
omfangen ban ban be <0ccommittcctbe of Staten 
beo fdben EanbO/ en met fuiken bun in ’t particulier 
beebigben bolk op patenten bp bun of bp bunnen ab? 
bijfe gegeben/ toilben belet hebben/ be plaetfen leg? 

Z 4 om? 
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$72 . Het drie en 
genöe totpten bare $?obintie/ öe Vodbe feber «iet 
bonbert öefcljnlöigt tooien / fo fp öaer in geenfmaeb 
baööen: jèan Eelanb beeft tenten bebent öat bet 
Vodmogdijb Voare / öat bp nooö# ttjöen / of in anöere 
gdcgentljeöen/ De oSeccmmitteeröe iSaöen ban S£e# 
lanö mogten buiten bare pobnttic toelcenigcf&m 
tenten gegeben Jjeööen/ maet öat fp nopt geptetem 
öccrt baööen/nocb p?etenöecröen'tfdbc alfo redjt# 
Voegen te bdp2cn/ en baööen altijööftjnCrcell. al# 
<©ouberncur alleen/ immers met aöbtjfe ban öen 
üabe toan ^tate/ gaetn öaer «Vet begaen laten» €n 
alfo bier niet gccontreberteert toieröe/ Quid fuadeat 

JoL 84.) neceiiitas, qiise non habetlegem , maei* Vöat Dp 02Ö2C 
beöoojöe te gcfcljicöen/ en öat bet felföe gcfcljteöcm 
De/ niemanö berongelijbt inoeöe. ^0 bebbenfpge^ 
tontluoecrtöat fulbe exempelen niet Dienen tot bebe? 
ftinge ban ’t boo?fenöe bootnemen ban ©2iefïanb. 

^uftincrcnöe Dat bet Vuare bupten alle Analogie 
ban öe gemeene regeringc/ öat upt Dien öat eenigc 
f&obinticn fouöen mogen in ’t berfebot 3ijn / tot ecnP 
gcr tijö 5Po?tificaticn bupten bare palen/ of Hupten 
öefelbe ’t Strijgf bolft op bare repertitie ftaenöe / laten 
gebtupben / fp fouöen eenitb perticulier gcfaclj p?c^ 
tenöercn Voilien / al# ober’t gene öat ban öen bunnen 
Vnare / Vnant alfo fulbe penningen öe<£5eneralitept in 
relieitinge geöeacïjt/ en geimputeert Vbo?öen/ geltjb 
00b öe folötje banbet&njaf-bolb/ op ecu peöersre^ 
partitie ftaenöe/ tot affïag en bolöocnrngc ban eend 
pcDer# refpettibe quote / Die tuit# öe confenten Die in? 
öe©ergaöet1nge Der i^eeren Staten <©enerad t’dbe 
repfc gcDtagcn/ Vooiöert upt öe banö engcVttaltban 
Öe particuliere g&obintten / alfulbe confenten ötagen# 
De/ gciraufpoiteert tn banöen / geVoalt en ter ötfpofP 
tic Der <®eneralitept «002(3. boot Debouöen alleen bet 
reebt öat egali jben bp gemeene betoillmttige gefjouöen 
ixiotö binnen De palen ban een pöere^obintie/ öaer 
ban tegenbjootöig geen berfebil Vnare. 

0bcr fuift# Debtage gebed impertinent 3«nöeöie 
«002 geftdt i#geVoeeft/ om te toeten bp Vnat refolutie 
ftactf-gcVöijfc genomen / fouöe te binöen mogen 3tjn / 
öat öe garnifoenen binnen Den fibobintien (berftaenöc 
ban Die ftaet maben) rtiet fouöen gdccbt of berlccbt 
tootöen bp öen <©oubernettren/ öan bp aöbij# ban 
Den *©eöeputcetöcn öcr felber ffbobintien/ öan bnp; 
ten öefelbe ibobtnticn/ öat bet ïuljgf-bolb op bare 
repartitie ftaenöe / fouöe beboten gdccbt en berlccbt 
teVnotöcn/ bp öen ^ouberneur alfullier plaetfen/ 
mitfgaöer# öen ïïaöe ban ^tatc/ Vnant boben Dien 
öatöefe öiftinctic alleen gemadtt Vnotö/ tot berltclp 
tinge Der falten om te beter te berftaen öat bet bede en 
anöcr gdcgentbeiö beeft / met bet leggen enberleg* 
gen Der garnifoenen bupten al# binnen öe fptobintie/ 
fo iö te Voeten öatter geen refolutie ban noöe i# / tottet 
gunt öat De nature/ ö’tlnic/ enreöenöe# ©erbonös 
fdf# mcöe brengt / namentlijb öatbc<*5eöeputceröc 
Der rcfpectibe $2Qbintien alleen ’t gefacb bebbenöc 
binnen bare fuobintie/ öaer banfp3ijn/ en ober öe 
Vodbe fp alleen geftelt5ijn/ niet mogen baerautöotP 
tepten o’öonnamtcn untflrdtben bimtcn öefdbe P’o- 
hintten Die met bun niet te öoen bebben/ bacr niet 
bebben aengenomen/ of ober bun fonöer baren con= 
fente met bonnen geftdt Vooiöen, t©ebJt)le ö’itnie 
boitö een peöer bn öen fijnen/ fonöer öen eenen öen am 
Deren te onöerVoerpen/ öan fo bdc met gemeene Be* 
Vnilliginge öe generale Regccnnge in falten öe oBcnc^ 
ralitept aeitgaenöe / fouöe mogen betreffen. 

Hpt Vxtel.be DanonbJeöcrfptedtdiiltenboIcbtöatbp 
<0oftergo en fBcftergo / met onberftanö boo: gegeben 
Inert/ öat öe b002fepöe flcrbten en beftingen fouöen 
tn baren booaigen ftaet moeten Vneöerom geff dt Vno2= 
öen / en öat ben öefelbe fouöe afgenomen 5ijn: Vnant 
omöe VoaetbepÖ te feggen/ Voifïcnfp niet öat alfuilte 
ftcrliten in anöeren ffaet opt gefïaenbaööen/ öanfp 
Doe tegentecmöig ftonöen / Dat tö onöet’tgebieöban 
De «©encralttept/ en in baren naem ban öen^taö; 
bouöcr bp öe <0cneralitcpt geftdt 3ijnöe: ^o nuöie 
ban Bueflanö bebennen alfulbe fïerbtcn niet anöcr# 
öan in Öen naem ban öe ^eneralitept uebjaert te Ijeb^ 
ben: ir>ien bolgen# Doet öe <0cneraliteptrecf)tentn 
confonnite ban ’t berfoeb ban Die ban©2iefïanö/mitf= 
Dien Dat fp öefdbe fterbtcnbouöcn in fulben ftaet al# 
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fpöien binöen: ^amentlp onöer’tgebieö ban baren 
naem/ öaer onöct fp propria confeilïone, altijDljer^ 
Vnaett# gdjoo?t bebben: fonöer öatfp of öe v0onbets 
netir bp ben geftdt/ berplidjt3bnöe©defcbe€ctm 
pagnien öaer langer op te laten / öan eenüanö-ïleec 
berbonöen i#/ fijnen pachter öe bure te continue^ 
ren/ miö# öatbPtot nocljtoc tnljureigeVóedti#/ of 
Mandator Mandatorium te laten !U fubjedo fui man- 
dati. itsaer bp alöien öie ban ©jieflanö berftaen / öat 
fp öe b00?fcl)2eben beftingen jure proprio, vel detenfio- 
nis, vel PofleHionis talis qualis. Of pc IttClt ’t anöer# 
fouöe mogen namegeben/ inbetoaringegebaöbeüs 
ben / enöatfpparticulierlpen^übimialp (gdijb 
bet öan mofte bolgcn/ fo bare t|>2obïntia!c ^eöcpu^ 
teeröen öaer in extra Provintiam, (na bare gefuffi; 
nceröe fouöen te feggen en te gebieöen / ofte berbieöen 
bebben) in fulbe beïoaringefouöebeboren gelaten te 
Vnotöen: ^0 fouöen öe Zeereu Staten Weiterad öaer 
met billibr te meer berVnebt Voojöen/ om bolgenöe 
bun ampt/ öaer tocfpbpöe ilnieficl) erpeeiTdijb bin^ 
öen berbonöen te 3jjn / toe te fien / en öaer ober te bom 
öen/ öat niemant infonöcrbeiö Die bacr offtttc em^ 
plopeeröe/ fouöen ban anöeren bernaöcdt/ fonöer^ 
getoadjt/ of in onbeljoojlijbe Boocböije tegen baren 
Voilie geftdt / en in allen geballe bet reefjt ban öe<©ès 
neralitept gebinöiceert Vno?öen/ en berfehert blijben 
fouöe mogen. 

3Beï bjeemt lupöenöe/ öat öie ban <Dofïergo en 
JBcfïcrgo ficlj bcblagen ober ’t afnemen ban öe «002(5 
beftingen / öebeVnaringe ban Vodbe bdltngcn/ fobie 
ban ©jieflanö öefdbe nopt gdjaö bebben / öaninöen 
naem ban öe<s]5eneralitcpt/ bunnen ben niet berftaen 
VDO’öcn/ genomen te 3ijn/ mitfbien öat öie ban öe 
<0eneralitept bebouöcn/ öat fpaltijö/ oobfdfoöoo? 
öie ban ©deflanö gebaö bebben. iBaer inöien öie 
ban ©bcfïanö fonöen mogen fuftineren öe beVoaringe 
gebaö te bebben / jure proprio Provintiaij, al# bOOJs 
fept i#7 öaer tegen öe getnterefTeeröe ^obtmtenen 
üanöfcbappen/ cn confequentebjb De ^encralttept 
neen toe feggen / fo bebben öie ban ©deftoiö fitb niet 
te beblagen ben afgenomen te to02öen/ öat fp nopt 
gebaö bebben / Dat bun particulierlijb niet aen gaet / 
en öaer toe öe <©eneralitept anöer en in baren naem ö# 
^taöbouöcr reebt bebben bet bunne te bebouöcn. 

<Defe ptopooften bebben fommige upt öe©ergaöe^ 
ringe ban ©’ieflanö feer geoffenfecit / öie boe Dibtoil# 
bet fdbe gcitereert en gecrpliceert Vniert / niet fconöeit 
bcröoubjen / öat gefept Votcrt ban ^ofTeffte / Detentie/ 
en ban öat bet bun niet aenginlt/ tauferenöe öat fp ban 
geene ^ofTeffie of öetenfio gcfpjolienbaööen/ en bp 
fo berre bun öe fake niet aen giub/ fpooböaeröatt 
niet te Doen en baööcn / en Vailöen fcljepöcn; 2©e <0e? 
öeputeeröe öaer tegen# bebben berfocljtöatmen bate 
Vnoo2öen toilöcfaneberftaen/ en niet berbeeren/ öat 
fpbctupcljöen niet anöer# gefp^olten te bebben öanöe 
mecuinge Vca# / en ïjare inoo’öen uptötubbeluli meöe 
b’ocljten/ Die bacr gdmputecrtVoieröen: ^ament^ 
lijhöat b«n öebefemngenbuptenbateptobmtie/ in 
bare particuliere $>20bimie niet aen gjuh / nocb bun¬ 
ne pobinciale «©eöeputeeröen ftonöc te Oericöten. 
IBaer öat öie ban ©tiejlanö öaer aen gdijli en neben# 
anöere ^20'mimcn ban öe <0eneralitept/ onöer belnint 
Der felber Vod grotdijb# gelegen i#/ öiemenoobban 
Vnegcn bunne# particulieren tnterefï# ban Vttógen öet 
<02enfen in alle manieren fouöe Voeten te accommoöe* 
ren/ gelijlf men alle anöere peobmtten te öoen ge^ 
Vooonlüb \0/ alleen öat bet moge gefcljieöen bp 0202e 
en in geregdrbciö. 3©at öen naem ban Poffeflïeof 
Detentie fouöe mogen raben/ fp bebben berblaert niet 
curietiöte 3ün ban Vooo2öen/ öie fp geb2upbten tot 
blaeröer ebiöentie ban öe fabc/ öan öat baer inöen 
naem al# fp öaer berfdjeenen biUib# te bcröjieten 
baööe/ öat fp fo niet Itonöcn fpteben/ of Oaerepgeit 
tooo2öen repeteren / öat bet bun Voelfmaebte/ öaec 
info ficlj fdf#contraricrenöe/ föcljtenöefabeteber- 
öupjteren/ en niet lionöen lijöenöeVooojöenöieboo? 
öen omftanö öicnöen tot berlicbtinge/ Voant teber^ 
foeben öat öe fïctliten mogentoeöer geftdtVoojöenin 
bö2igen flaet/ en te Doleren ober öe afiieminge öec 
felber / Voat ban öaer tipt anöer# berftaen Voorben/ 
öan öat öe fterfeten fouöen mogen geftdt Vnojöen/ in 
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575 i$96. Van’t Vervolg der Ncderlandfe Oorlogen, 
veteri ftatu vel Domini, vel Poflèffionis, illegitime fal- 
tem,en bat ben afgenomen toare/dat fp jure ifto gcïjats 
dabben/ Dominium fondcr ttoijffd pretenderen fp niet/ 
fo ban ooft ocene PofTeffio quas vel in faéto confiftit, 
toat foube Ijct ban mogen 3ijn / bat bun afgenomen en 
bat fp begeeren bun toedet gerefïituccrt te toorden. 
J^amcntlgb qaod mancat in mente retentum & asgre 
fei ant expofitum, en bat fp daerom ban bacr niet beto 
ben bunnen boten/ offp moffen fieb binden baec in 
gcoffenfeerttejijn. 

€n alfo nu ««eet met refïcert ban bc geremarqueer; 
dedupfterbepb/ inde betupgeniffe ban Sofïergoen 
3éeftecgo gegeben binnen3leeutoaerdenden i 
tobdö/ ban bat fp geinfïfteert bobben op bc bcrftlarim 
gebandettoee lefienalödcbiecdeenbc bijfde ponm 
ten/ om te toeten toact in be %ercn Staten <0enecad 
bengemeenen man oorfafte gegeben Dabden/ om bie 
ban ©riefïand ban ttoutolofigbepd tebedenften/ en 
tote ban eenigen tn be generale Staten befelbe moefc 
ten 3ün / bp ben tociften bte ban ©defland fcljandelijft 
bebacbt tóatenffo toilben fp befe actie biet* met conrim 
beten/ na bat fp alleen ftillen bctbaclt bebben/ bat fjaer 
biet op geen anbet anttoootb iö getoorden/ aio bat bet 
felfftedcpcndeecde ban defafte ban üoebetben/baet bp 
fp betooft alfo bebben gelaten/ betoijle baet genoecb 
toaö om te p?efentetentotbctanttooo?btnge/ engce- 
nen Stander te binden. 

Sen andere m-faeftiöbaet boorgetoorpen/diefp 
öilliftö nabet bebben tet betten genomen / aïö bat alle 
b’anbete ©tobmtten fp toeten bp bate befte gebeuge; 
niffe niet oftet gefept iö onder’t joelt/ of flecljteljjcft 
onbet Rolland gebtaebt toaten / beïjalbcn fp ban 
©riefïand bieftcböaetom teben babben te nautoct 
boot te fien/ ban alfo baet bit in ’t af gaen boo2 quant/ 
bebben fp baet op geftoegen/ enbolgenö fcbriftelijft 
anttoootb gegeben / aio toefenbe een faelt bie nocb bte 
ban Mand nocljte anbete $:obintien tet cctenna 
gehouden mogen tootben / dien ban Rolland niet aio 
bte Prastextu Libcrtatis, fouben foeften bate 25ondge# 
noten/bie fo toel aio bie ban ïtollanb bate epgene %U 
bettept babben Ijeïpe» boor-beebten t’ondet te brem 
gen/ in fodetate veie Leonina^bett anbeten flliobiittieii 
ebenfotoepnig : Quidam Potentioristirannidifefub- 
ftraxeflènt, fubiifTent jngum asqualium, non fine extre- 
ma ignavi$ nota, en fp bebben bit te toepniget bonnen 
beeftaen bat bie / bie fp fpcurden te ttacbten om baet 
gefag extra limites fua: Provincie te ejttCUbeten/fOCD' 
ten anbete ban ’t felbe fept te befcbuldigen. 

Hlbuö fullen fp balen totte actie ban ben 14. ©cto* 
b2to op ben na-mtbbagb/ aio fp toebet in be ©ergabc* 
ringebanbe ^llinge Staten ban ©rieffand befefjep; 
ben/ enbe ©eet ï^ottinga beeft aengebangen te boen 
een emflbafttge en formele S>2atie/in toelbctO inganlt 
fp gepteoccupeett beeft/bat bent leet toate/ te moeten 
bomen totbe ©ropoofïen bie bP boo2 babbe te bom 
ben / totte betoninge ban be confnfie ban be ftaet ban 
ben 3£anbe/ bie lp liebet toilbe betfebonen/ ban toiet; 
be gedtoongen/baer ban openinge te boen/tot falberim 
ge fijnet eeten/ en uptbe pliebt baet metbP fijner 
Êanbfcbap banBciefiand toate betbonben/ljecft bacr 
na aengebangen bit fonbament te leggen / bat alle be 
beceenigde ©robintien fïaet maftende/ foubetain toa; 
ren/ ober bemiddelen bie niemand anderö babbe te 
commanderen/ of pet te ïmpeteren/ bat baet upt refuft 
teerde bet ontecljt dien ban ©2iefland bejegent/ inde 
betnieutoinge bie boo2genomcn toate / tn bet berleg; 
gen bateö ftrqgf-bolltö / buptert toeten ban be Staten 
ban ©2iefland of bunne Siecommittcecde ïtaden / 
niet toetende upt toat oorfafte de ^tabljoudet bacr toe 

5 > betoeget toate / bie fn niet betffonben bet felfdcte 
competecen/ boeit bat fp bande tijd ber aenneminge 
beo hertogen ban ?tlcn3on / met bet tif cnbecfad 
ban l^oüandttoelgeleetttoaten/ boetoutoelijchbat 
met be $20bintiengebandelt toietbe / en bat bun ban 
©2iefïand geinbetteett toetdetc boen/ toat bie ban 
3|ollanbt in gadingen / ^tabecen / en 25lolt3iel/ ooh 
felfo ten refpecte ban 'OBlanbO middelen gebaen toate 
op-lefenbe daer toe ccnen 252ief ban fijne <0enabe/aen 
fijn (Êtceücntic gefelpcbennvt Sm 70. ban t tup= 
men beo b2ijgf-bolfeö upt 25lob3tcl/ ’t toellt bp ben fél? 
ben ®2ief betupgt toiett/ niet te mogen fondcr bie ban 

Rolland gebaen te tooiden /bacr upt fluptenbe een iit« 
conbenientbanmeetbet tot minder: jsamentlijb alfo 
bie ban Ijollanb geoodoft toate getoeefi/ obet baat 
btijgf-bolb te bifponeren / en baet banben te gaen aen 
andero |È)20binticn penningen/ cn bie jïact maben aio 
©2icfïanb en ©bct-jlffd/lnat teben battet ban toarc/ 
datmen bie ban ©dcflanb foube toillcn ontleggen bet 
gefag obet baat ïidjgf-bolli bupten bate ^obmne/ 
ntaet in fullten plaetfen bic geen fiaet maften / bat bet 
b’eemt toate / batfonber Rolland in ’O <02abcntoccrt 
niet gefebieben tnacb / altoaet be <©oubetneur io ban 
tjollanb en geen Sergeant |ttaj02 macb ooft Op ben 
tiaebgcfldtto02ben/ banbien’tbelieftbieban 
land: en bat baet tegen bie ban ©2icfïand ober bet 
Bolft batet repattiticnict foubenbupten bate 
bintie tefeggenljeöbcn/ en obet gacnbe be befettinge 
ban 25ctgcnopben Zoom/ alöfbn Steellende int 
patticuliet acngaenbe. Stem inde fddenban jftUo 
en tet üeufe / baet met ficfj bie Edanb Ocmoepben / 
beeft baet mede gcconcludcert bet eetfle poinct ban 
bet leggen en bcrlcggen bet <S5arnifocnen/ flaendeop 
be tefpectibe tepattitten / en io geftomen op bet ttoec- 
be poinct ban be ^odificatien/ fieb baet op gcd2agen= 
be tot bet rappo2t bande ©2tefe <6cbeputeetbe/ tot 
dien einde ef p?ejfeUjft getoeefi 3ijnde in bcnlJage.©et- 
meldende alleen be 002faftc toaet upt alfuïfte deputatie 
gcfp20ten toate: iSamdtjft upt feftet tefolutie fiaetf- 
getoijfe genomen in ©deflanb/ bat baat contingent 
tot be berfogte Codificatie penningen foube geemplo- 
peett mogen too?den/met bet geene fo died toegen ban 
b’Smmdanben mocljte bonten totte Codificatie ban 
iftoebetden / macr baec tegen conclubetenbe / batmen 
befe Codificatie (om bic ban BdefTand bacr upt te 
bupten) babbe geacbept tegen te bouben/ en bat upt be 
botgende redenen. 

Serfïeïijft batmen gep?actifeert Dabde een bliegen- 1» 
be 3leger te bouben. 

<l^at be Co2tificatie penningen fouben geemplo^ z. 
peert en gedifiriOuecrt to02ben/baet en alfo ’t ben tfa- 
be ban «^tate babbe te ordonneren. 

batmen berfoebt en geobtineert beeft / om bet 3> 
ftrijgf-bolftban ©ncflanb upt te treeften. 

€11 alfo ©2tcfTandban ©olftte bloten / fonbec be 
todfteonmogdbfttoasbatbe Codificatieban ïjoe^ 
berben boo2tganft foube mogen getoinnen. 

<pat op b’ Sufïantie ban be boo’f3. Co2tificatic öp ,. 
be Staten Weiterad / bic ban ©ber-^ffd etc.toa= 
ren berfcl)2eben/ om alfo be Cortificatiete beletten/ 
ondertufTcljcn 

(Se utgeren fubmiffie tuffeben partijen obet be 6. 
boo2f5 Cortificatien contcnbetenbe. 

(Ce bejegenen / bie ban ©defTandfo fpottelyft met 7. 
bet rcfconttercn bateö betfebotö tn ’t liquideren tegen 
andere jB’obinticn / bie men niettotfi toat tn bat te 
bertoacftten toace/ aïöbetbpbe andere ^róbinticn 
fpottdijft toaö genomen/ bat bpde gedeputeerden 
banEdandinde ©crgadcringebanbe Staten 
neraei/ geftjfte p’efentatie gcdacn toaö acn andere 
©robiuticn/baarberfcljot te rcfcontrcren inbeCodt^ 
icatie ban ©laenderem 

Sn tenacljtfien/ enten lefieninbennaeni bande 8, 
S>encralitept bc boo2fclj2eben Co2tificatie acn tenc' 
men / onder fitlftc conditiën bie men ban te boren toijï 
niet aennemdijeft te 3ijn. 

lipt allen toelften be boo2f3. IJottinga geinfereert 
beeft bc grote ongdijftbept bie bacr gepleeat toarc/ cn 
niet getonduDeect fönöer op anbere p2opoo!lcn tc fto= 
men/ bie bp fepdc fonber flot te 51111. 

Dïtiöin effect batfp uptbe boorfebreben Sratte 
bebben na bacr bcfïc berfianb ftonnen begrijpen/ om 
ber bet fp2cften/ noteren/ en öp bare beffe gebeugeniffe 
ontbonden mógen / toaeropfnin een iip -ftamcr bun 
bertroeften / in communicatiebegeben / ennacenige 
beliberattegoetgebonben bebben/ fondcr hertoog te 
anttooo2ben/alö fp toederftcrcndc gebaen ijebbcm ^ 
mcntlijft. 

<©at fp niet toepniget bertoacïjt babben aïö tc bo; 
ren fuïften Apologie cn crpcobanc ban faften / bie tot 
ber matenje niet bienben/ bic Ijaer betoogen babben 
albaer te ftomen / om bat men ben anderen foube met 
redenen bebben te bejegenen/ be felbe te obertoegen/ en 

de 
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nc inconbenient toilbe ballen tn ’t anber / en cpntdp 

boo2 afffljcpö / bacr op fn boor befettoeebe repfetoe 
bcromtoarenbcfcljepbengetoorbcivbatfpwct toifien 
tot fiillte propoosten gegeben te hebben ccnige oorfahe/ 
mitpbienbatfpbantijb tot tijb betupgt cn geptotc# 
(leeft habben / bat fp niet gemeem noclj belaft toaren / 
om te bonten in eenige conteftatie / maer in alle 
b’üifofrljap (gelijïi Det betaemtonber $robintien/ bie 
fonau alp befe onöee ben anberen berbonben 3tjn) t’o- 
berleggeti/cn te befïuntcn/ toat reben en billibljept fom 
be becepjcljen / niettemin bat fp hun niet en fchrcum* 
ben te bomen tot beranttooorbinge: <la 00b fonbec 
langer bebenben en ftaenp-boetp/ of boel op een reben 
bic ban bier sijbc niet booiract in gepelt toap. 

Om toaer toe te bonten / fpberblaerben batfpbe 
bocpdlwge aettgacnbe toaer bp gefept toorb/ bat alle 
fDrobintien bteficïj in ©rphepbgebinbicecrthebben 
en ba er ober berbonben fijn/moeten geljouben toorben 
I1002 fouberain / enbatbeberbonbene $)20bimiettin 
geenber manieren bdjootbeno’ecnober ben aitbcren 
te ttfurperen / of boo2beel te foeben / tnacr bat fp niet 
berbonben bat bet felbe alleen plaetfe Ijabbe bp be 
pobintien bie ftact rnabctt/ maer 00b bp be gene 
bien Ijct ongclub getroffen habbe / batfe in befe ccnjcc= 
turen ban onP berbjeemt toaren/en geett ftact honben 
ntaben/ betodhe bacrom bc <©eneralitept aio troutoe 
bontgenoten tocflact/gelioubentoaren booste bam 
gaten te befcïjutten/ baer met fp m baer hoog en ge? 
rccbttgSjebemiiet fouben ban pemant mogen berhort 
bJ02bett/boclj barljet tegaitooorbigc gefebil principa^ 
lp toap gelegen nibcelatie/ toaer bp gefuftineert 
toierbe/ bat gene bernietoinge ban ’t leggen en berleg-' 
gen ber (©arnifoenen bupten beProbiutic/op todïterp 
repartitie fouben ftübe<©armfocn-bouöero ftaen mo* fn/beljoo2be tegefchieben/banbpabbyfe bcrfelbec 

tobintic/toaec op fp neen fepben/alp niet refulterem 
uptbe boo2f5. boorjtdlinge/bctoijle bibtoilp ber^ 

fjaelt toaö/bc ^olbaten en mibbden ftaenbe ten biem 
fte ban be (©encraïitcpt / en ingébracht/ en gefamen-' 
berhanb gecontribueert ten bdjoebe ban be <©enerali; 
tept niet ïtonben ban natuurö toegen te gclijb berftaen 
toorben/ onbet’tgefagenterbifpofitieban bepartb 
cultere $robintien/ cn getranfporteemesp aenbe 
<©eneralitcpt ban elite pobintie/ bacr met niet toare 
beblamt/ten aenfien batfnUtc fouberainitept niet toij- 
ber ftrebte / ban binnen be palen ban fullse Probintie / 
en niet ober’t gene bat tufTchcn allen ^robiitticnge; 
meen toaP/en bat beftont in. foctctatc/cn boortoacr nU 
fo een &omnh ban ©ranttrp fo fouberain alp Ijp tp / 
ftcbnict gcfcltaemt Ijecft te bonten met befe P’obtm 
ttcninbcrcentnge/ om fijnen &njg metten felbcn ge¬ 
nteen te rnaben/ fulr bat b’ccnc fonberben anberen 
bacr op niet cnfal mogen quitcrcn. ^oeniphet 00b 
niet tegen be foubevainitept ban bc felbe $)robintien / 
batfe onberlinge metten anberen gebomen fijn in linie 
om tegen eenett fo machtigen Bpanb / bien fp in ’t bp* 
fonber te ftoafc 31311 / tegatftant te boen / hare ©rphe; 
ben/gerecljtighebcn/enfclfb bare fouberatniteit ftaen-' 
be te houbett/en tot fuïben einbe haer ntacljt cn nttbbc- 
lat in bc gemeene fabe t’famen te brengen / toaer ober 
fo elft fijne fouberatniteit fonbe toiücn uptfirccbcn/bie 
moet bepaelt bltjben binnen bc fteeben ban fijne epgen 
^jobirttie / foube bacr upt te bolgen hebben / niet batt 
een upter Jpe confUfte: toat acnginb b’erempden ban 
Boltanb / otSSelanb gcaïlcgccmcitcpnbe banonge-' 
ïphett bic bien ban©?ieflant in ’tleggen en berleagen 
Öep li52ijgé-bolt: op fjace repartitie ftaenbe / geboben 
toierbe/hebben fp berfrïaett nergens toe te bienen/ban 
om be ftoarighebente bermeerberen/ en be berboofbe 
toonbe toeber ratt te ntaben / om be toelbe te bcrfaclj- 
ten/en met goebe rebenen toech te nemen/ fp in Btief; 
lanb gebomen / cn feifs ban bic ban ©rieflanb toeber 
befchepbcn toaren / bat bp foo berre gelijb het beo toe? 
relbö loop io / bat alle fabe in materie ban ftact onber 
bcrfchepben Htanbfchappcn niet altijt gelijb en effen 
bonnen toe gaett / het foube bonnen gcfchicben bat pc 

gen belangbe/ bat ’t felbe boo? bp toarc/en bat bie ban 
i^ollanb be reben plaetö gebenbe / baer in gebefifteert 
habben/ gelijb 00b bie ban©?icfïanb bc befettinge ban 
^affdt/alfo bat fulbe crempden tod mochten gecotm 
penfeert toorben/ en behoorben gebolgt te toorben in ’t 
befijteren/ en niet in ’t continueren ban ’tgene bat^ 
men fdfo bebenbe boo? ongclijh/bat ban25lob3td ber ^ 
maent toao/bacr op ip gefept/ bat fp berftaen habben 
’t felbe in berb:ach te ftaen / en bat tjaer gebacïjt in be 
©ergaberinge ban be Staten <©enerad upt be monb 

iffelgdjoorttehcte 
ïftoarigljepbbupi 

ban be ^3ebeputeerbe ban <©ber-l 
ben/ bat fp ban (Dber-Uffd alfuï 
ten bie ban ©ricfïanb todfonben neer leggen, ©an 
^danb hebben fp bobenbermaem/ nietgefchiette 
3ijn/ upt eenig pretenp recht/ maer om be fabe te 
beter t’accommobcren/ baer anberp bie ban Èdanb 
altijb metter baeb tod betoont habben / batfe fijn 
cdb alp (©ouberneur gaerne begaen lieten / het toelbe 
feer bed berfcheelbe ban het gene bp bie ban ©riep* 
lanb gefuftineert too?be/ alp ofbe^tabhouber bups 
tenbefdrobmtte ban ©ricfTanb niet foube ’t ^2pgp? 
bolb ban ©riefïanb mogen leggen ofberleggen/ ban 
bp abbijfe ban be <6ecommitteerbe Staten ban 
©riefïahb/ bien fp gefegt ’t felbe ^robincialijb niet 
te raben / maer generaUjb ben Kabe ban J>tate/ 
baer in bie ban ©riefïanb 00b be hare habben / gelijb 
hïecboben metbe conteftatien enberblaringen bacr 
op geballcn breeber berblaert ip 

3©at ban het poinct met het loUanbfe Kenbcrfael 
in be fabe ban be ^ertege ban 2Mcn3on opgehadf 
toap/ ’tfdbe hebben fp niet bunnen berftaen / toaer 
toe het btenöe / anberp ban ad quarendum occafiones , 
bie boch bagelijbP fo bed occurreren/ bat het niet 
bannobe toare biergdpe oubc floten optegraben/ 
en hier met ip ongebacrlp beamtooorbt getoeefi/ 
Öet eerfte bed ban be boorfebreben (©ratte; 

^et ttoeebe beel raebte be fortificatie ban ^oes 
beeben / beftaenbe na hun goeb bunben/ eenpbeelp in 
contratietepten / anberbedp in berbertnge ban be 
goebe intentie ban be lieren Staten <©enerael, 
€n ten berben in bcrhael ban ’t gene in ber baeb 
alfoo niet gefchiet toaP / baerem fp ban ter com 
trarie gefept in ben eerften: ^at pt qualijb met-' ffoi. 86.j 
ten anberen accorbeerbe/ bat men om be fortificatie 
teöebinbeccn/ foube ter eenre 3pe een bliegent&es 
ger gepractifeett/ en ter anbec 3ijbe/ het brijgp- 
bolb ban bacr hertogen hebben / toant in bien be fors 
tificatie baer met foube op geïpuben 3P/ bat het 
a^rtefctic bolb in ber noob getogen ip na ©laenbe* 
ren/ fo habbe be fortificatie fonberltnge moeten 
gebo?bert3ijn/ boor het bliegenbc leger/ bat men 
in vütocr-ffffd te houben boor-nemenp foube mos 
gen getoceft 3ijn/ alfo men tod toeet/ bat fonber 
alfulbcn bliegenbcn leger bc fortificatie niet biem 
be acngeroert/ tod berftaenbe ter anber 3ijbe/ bat 
alp ben noob in ©lacnberen fo groot toap/ bat baer 
ban bepenbeerbebe reputatie en merhdpe berftoacs 
hinge ban ben ftact bep lanbp/ het boen ter tijö 
niet toap geraben tot eenige fortificatie in ©riefïanb 
(bieuptftd fconbe lijben) t’emploperen het bollt ban 
horloge/ cn ben bpanb fonber toeberftanb te laten 
betrechen en boo2tgaeninhet fpoet fijner ©ictorien/ 
baer upt ten anberen bolgb/ bat ben üceren ^tas 
ten <6cncrad qualptelafie gelept to02b/ alp of fp 
hetbolh upt ©2ieftanb getogen/ en©2tefïanb hato 
ben onberftaen ban hare penningen gebejiineeit tot 
be fortificatie/ met be refolutie in be todte fp be 
biftributie alfulber penningen ge(ldt hebben aen ben 
ilabc ban ^tate/ te bloten/ om baer met be for* 
tificatiebah föoeberbente beragteren/ toant fotocel 
het upt treeften ban’t ïjnjgp-bolb aen gaet/ (jet iP 
gefepb / bat b’nptcrjte noob baer toe heeft gegeben 
002faiie/ nu top be reben upt/ bat noob berre ip 
bcrfchepben ban btptoülighcpb/ alfo bat het niet 

tocrP b’cene of ben anber toat meer fich foube mogen aen ben toillc of boo2raeb aen be Staten gehangen 
aennemen/ ban hemrechtP toegentoe quame/ het heeft/ cm het lêmefche fenjgp-bollt te ontbieben/ 
felbe foube te btenen hebben boor erempel / niet om te maer ban ben toillc ban ben bpanb bie onP ben boor 
bolgen/maer om te bermijben/fo men niet ban het ee- fch?eben noob aen brogt. €n ’tip berre ban b’im 

tem 
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tcntic ban be Staten gctoeeft / om bic ban ©negand 
ban bare penningen t’ontbloten / bic ober niemando 
penningen begcctcn bifpofitie te bebben/ macr (Iclj 
gaerne (aten contcnteren met be penningen bie inbe 
C5eneralitept bp geltjbbepd ban Contcibutien ge? 
bzagt to02den/ ban be tefpectibe f&obinticn/ bie 
fïcïi felfo bloten ban alfulbe penningen aio fp ter 
<ü5encralitept inb?engen/ toaer ober be denera? 
iitept/ fo fp niet toilben beo gemeen Htanbo reedt 
te bupten gaen/ niet ban pemando in ’t particulier 
eenig betoint acco2decrcn/ anbero ban bp gemc; 
ncn confente/ ’t?p bp repartitie of anbero/ of bp 
aiitporitept ban ben Kade ban^tate toerdgoedge; 
bonden/ boojt ober flacnbe bat ban be fpottebjbe 
P2efentatie gefept toerb in’t liquideren beo ober? 
fefjoto ban be boo?fclj2eben Codificatie aio tot be 
tegentooo2bige fabe toepnig bienenbe/ baer ’t bier op 
tegentooo2big niet aen bomt. ^o io ten berben in dcc 
toaerbepb berre ban baer/ bat om be Codificatie 
te beletten: <©e Staten <6cncrael fouben bie ban 
(Ober-gjfel befclpebcn (jebben omficlj t’oppoferen/ 
en mibbelettijb bp be boo2ge(telbe fubmiffie be fabe 
te bilaperen / en cpnbeltjb be Codificatie felfo aen 
te nemen/ onber fitlbe conbitien bie ogcnfcbijnltjb 
niet fouben te piactiferen 3ijn/ toant bet io fo ben- 
nelijcb/ bat bet niet ban/ (baer bebaeb felfo fp2eebt) 
tegen gefp20ben to02ben. t©at bie ban ©ber-ffffe 
bpfolemnele Sfegatien al eer bet Codban öoeber- 
ben gerecoub2eert io getoeeb / Ijebben in ’t lange boen 
bewonen bet reebt fo fp pdtenberen op en totbetCo2t 
en ©leebe ban feoeberben/ oob in fpectc met befet; 
tinge ban &ctjgO-bolh / en bat bp beugbelnben tijtel / 
fofpallegeerben/ toaer oberbe ©eecctt Staten toa; 
renbetoeegtgetoeeft/ fulben 02b?e te dellen/ en aen 
fijn€«dlentictefcb?ijbcn» <©atbp gebade ban bet; 
oberinge beo felben CodO/ fijn €jccellentie be aen; 
02beninge foubeteboen bebben/ bat niemand in fijn 
reebt berb02t toierbe / en bat baerom eenig J>e«; 
trael <©arnifoen onber ’t commanbement ban <©?oe; 
nebelb/ baer op foube gelept mogen too?ben/ toaer 
met bie ban ©bec-ffffel berftaen tooiden/ conten; 
tement te fullenbebben/ en baer ober bie ban ©2ied; 
land fieb niet Dabben te bchlagcn/ fienbc bat bet 
felbe Cod met bet ©olb ban be <0eneralitept toel 
befettoaö/ op bet toeihe fp geen anberrecljt pieten; 
beren/ ban bet intcreftban goeder betoaringe: g^iet- 
te-min bat men baer in om fieb te boegen met ben 
l$eerenban ©defïanb gecibilifeert beeft gebab/ tot 
bat bie ban ©ber-ffffel/ merbende bat bie ban 
©2ieganb particulier reebt tot be betoaringeban bet 
contentieufe Cod p2etenbeerben/ opgetoaeclit beb; 
ben. <©elijb ban ban eerften aen io te fpeuren/ upt 
be ©lieben ban ben ©cece Bamminga en itooida 
gefcljicbcn: bat d’intentte getoee(ï io / be toelbe fijne 
«Êrceïlentie berblaert beeft bp fijne ©lieben/ foaen 
beboo2fcb*eben’t famptben ©eece ^oniagegeben/ 
bat bp geen 002baeu en ban’t baer ban aenbe <®ene; 
raliteptte boen openinge/ beeft oob bp andere jlJtf; 
fibe aen ben ^tadbouber ban ©liefland ban bem be; 

eert berfebertbepb / bat niemand in fijn reebt fott; 
e bcthoit to02den/ baer opfrjn <0enabe berblaert 

ftjntooo2d/ monblijb ban bem gegeben te bebben/ 
baer nu be fabe in fulben terminiö (tonde / en bie ban 
<Dber-|JffeIuptbQOdbcrbaclde redenen ooifabe be; 
toogen ?ijn op be tnftantic en conditiën / bie baer 
becaemt en gebacn toaren op be Codificatie ban 
tkoeberden / bupten bie ban ©bcc-f3fTd bie bier in 
obcrgefïagen en niet gebent en toaren / bebben aen 
de Staten (©cuerad baere toeblucbtgenomen/ om 
bolgenbebe ënic/ boben baer reebt niet bedroeft te 
too?ben/ en bat baer in bp den Staten bacrinfoude 
mogen gcp20cedcert to02ben / gelijb in comraberfiam 
tuffeben Sanbfcbappen be reden upt toijfen / en 
beberbinteniffen medebrengen, ^o bebben de ^ta; 
ten <£5enerael toepniger niet mogen boen/ aiopac; 
tpen folcmnelijb en ten ober toefen ban ben ^tabbou; 
bet/ mitogadcroden Kade ban ^tate bier op in’t 
lange te boien/ bereden aen toeber 3ijdentc debat; 
teren middelen ten accoo2de bienenbe booi te gaen / 
en baer be felbe niet toilben treffen / aen te bonden op i 
be fubmifTie die de Staten betoonden/ bat in allen 

geballe niet boude afgeflagen tooiden/ behoudende 
ënie/ baer oob bet felbe boben alle reden niet toïïde 
ballen (bp gebdb infonderbepd ban bie ban ©iteO; 
land / fo bet febeen bat bie ban ©bcr-JïfYd fieb fouben 
bebben ober-reden laten.) <§o bebben be Staten <Öe; 
nerael niet nader bonnen bomen/ aio ban be bde 
middelen bp ben i^ecren ban ©2ieflanb gep’efenteert / 
om tot be Codificatie ban ^ocberben te bomen / bet 
felbe middel aen te nemen/ ’t toelbe bie ban ©deO; 
land bie bet felbe middel boo2gefTagen Ijaddcn/ niet 
bonbe febijnen tegen te 3ijn / en toao fonber offenfie 
enlefieban bie ban <©ber-§ffel/ niet mogende bet; 
fïaen to02ben/ cenige conditie fubject ie 5ijn/ bic 
niet ban te bo?en bp ben p2efenterenden ban ©aeflanb 
bebben moeten ober-ïegt 5ijn / bie toel toeten datdc 
Staten <©enerael niet bonnen eenige Codificatie 
acnnemen/ fonber middelen/ en bat be felbe mid; 
delen niet bonnen bomen/ ban bande confenten ban 
be particuliere ^20bimien/ bic baerom moeten ber; 
focljt to02ben/ gelijb bieobalben al-bereeto cemgc 
rebeninge gcbacn toao/ ban 6000 dulden / be 
toelbe ramingc ftonbe aen ben =tjccren ban ©2tefïanb 
te abbanceren/ betoijle men niet ttoijfelde of b’an; 
berc $20bintien fouben te betoegen 5ijn/ mitofien; 
be be gocbtoilligljepb ban mijn ï^eeren ban ©?ieO- 
land/ fulböbat men ben lieren Staten <0enerael 
niet beeft te bertoijten eenige conditiën bic fracn / 
booenamentlijb te prefteren aen mijn ïjeeren ban 
©deiTand/ en fonber toelbe be p2efentatie aen mijn 
i^eeren be Staten «6enerael gebaen mofïe ülufoir 
ballen: ban bet io meer te pdfumeren/ bat men 
ben lifeeren Staten <6encrael fulben middel gep2e; 
fenteert beeft / bat men toao achtende / bat fp niet 
fouben aengenomen bebben/ en bat bun ober fulbo 
leet io tegen bunne meeninge aengenomen te 3ijn / in 
alle geballe/ datfp niet bonben begrgpen/ toaton; 
gelgbljepb bier upt bonbe geconclubeertto02ben/ bat 
be ï^eeren Staten begeerden tot onberbottbingeban 
alle getijbbcpd/ bat be^^ecren ban ©eiefland fieft 
foubentoillencontenteren met bet gene bat bun io/ 
en fieb te behelpen binnen be bepalinge ban bunne 
fouberanitept/ en be felbe niet upt te ftrebben ober 
anderen/ bic fieb met reden baer in oppoferen/ ge; 
lijbmen berjlaet bat alle andere ^2obimien te boen 
fcbuldig 5pn/ fo men niet foude toillen/ aio b02en 
berljaeltio/ foeben gelijbbepb inongelijb/ berfïoo:; 
ber ban alle tocttelijbc focietepten/ ofnudefe enaii; 
berc bare boo2gacadc redenen/ of bie gene bie fp 
bomen te bcanttooo?ben/ meer (Toto badben/ bat 
bebben fp ben onpamjOigen omftanbelijb te beden; 
ten gelaten / en bun noebtano betupgt te fubmit; 
teren onder’too2becl ban be Zeereu Staten <6ene; 
rael / ban toten fp gelaft toaren. 

jfiBaer alfo be üccre ©ottinga ontbenben aïfo ge; 
fpdben te Ijebben/ aio bp bun toao upt fijnen mond 
acngetebent/ ban’tepnbcbcrdDber-^lffelfe befcltoj; 
binge op’t (lub ban Hoeberben/ boetoel nocljtano 
fijn gebccle berbolg ban fijne redenen baer op gebi; 
rtgeert toao / en fp nu in berfebepden andere puneten 
geleert toaren / boe toepnig bat eenige bunne engen 
gi?opoodenfmaebtcn/ toaer na ben bic bp repetitie 
naelitelpb boo2 oogen gefïelt toierden. bebben fp 
berfocljt bat om bolgende bun epgen berblarmge/ 
en uptlegginge ban bun epgen tooo2dcn te pertinenter 
folutieopallcO tegeben/ en in bun rapp02t te feber; 
beren onbebaeltte gaen/ datfp gelieben toilben aen 
bunbp gcfcïpift ober te neben/ toat en boe bede fp 
toilben flaenbe Ijoubcn / ban ’t gunt bat nu bef: naefie 
ttoce dagen toao op bier 3ijben gefepb geto02ben. 
^aeropfp p2efentccrden ooit bun boo2-gebcn up ge; 
fcljuftc ober telcberem 

iBaeralfo fp baer toe geen apparemie fagen/ bat 
be boo2fcb?eben monbcltjbe bifcourfen ban fouben 
bp gefcl)?iftc obergegeben to02ben / fo bebben fp 

Op ben 15. ^ctotoiö ingcbelt (bic fp ^ater; 
baego ben 16. aen be gedeputeerden ban be bier 
gameren obergclcbcrt bebben) fdtere fcb2tftdij; 
be memo2ie/ tenberenbe ten fijne boinfclpebin: 
^amentlijb toat be lijccren ban liefland fott; 
ben fcbnftelijb toillen jtaenbe bonden/ ban de 
Ifcopooiten bic in be bootgaenöe Conferentie 

toas 



2 j6 Het drie-en-dertigfte Boek, 
toaren ocbaïlcn / bacr op fp ban ooft onbebangeu 
Dunne mening* foube mogen bp gefd)2ifte inbienen. 

€n toant fn pare giffingc niet anbers honben ma* 
ïten/ als bat bic ban bcc lanb-fdjappc ban ©2ieS* 
lanb fouben toefen ban berfdjepben bebenben/ gciijb 
fpbaec ban bc tebenen tot noch toe genocgfacm ge* 
merbt Dabben, bebben fn op ben booefdpeben 
fcftien&en aen bc ©ccren Staten <©cncrael gefd)2c* 
ben/ om tc toeten ber fclber goeber meeninge/ toaer 
na fp bacr in gebade ban ttoeeftallige opinien fouben 
ïjebbente reguleren. €n miöbclertpb 

«Op ben febentienben geabbcrtcert 3tjnbc / bat bet 
goeb toare op al fulDengefdnift aen te Ijoubcn/ fjcb 
benfp’t felbeoohbeste raebfamec gebonbenomtijb 
te getoinnen/ toaer-ett-tuffcDen fp ber felbet ant 
tooojb fouben mogen bertoacDten. 

<©en negentienben en ttoimigftcn 3ijn fp berftenbigt 
getoo?ben / bat bic ban bc ïDolbcn en ^teben in 
nteenige toarente berfoeben bare berblartnge/ boe 
bat bet bp be <0enetalitept gebouben toiert met be 
commifficn en bet leggen en berleggen ber <6acnifoe 
ncn/ toaer toe fpljaerberept bebben. ^an3ijn 

<Op ben cen-en-ttointigftcn / bc <©cbeputeecbe 
ban be 3©olben en ban bc Jjtcbcn bier in ’t getal / als 
namentitjb (Cetmans / fCeffe ©bbeffj. 5Itcm be 
2durgemcc|tctban naarlingen/ en ben fóentmeefter 
ban lochum .f jans ;f2anf3> boo?ben mibbag bp 
bungchomcn/ en berfogten alleen bcrblaringc ban 

{roii. §7-) bet leggen en berleggen ber •©armfocncn / fonber ban 
bc rommiflïe in ’t minde te fp2ebcn / bc todbe fp ge* 
acfoebeert/ bacr bp bun ten ecten gelaben / enonber* 
tuffdjenbat be tafel gereet gemaebt toierb/ bebben 
be berhlaringe ingeflélt / in bate bootfdpeben bc 
©bimagtigen in banben gcftelt/ en toiert befc ber* 
ïtlaringe fo men bun berigte / berfogt tot bien cpnbe / 
om beti anberen ban ©oftergs en iBeftergo te ber* 
tosnen bun ongdijb/ fo fp met fdjerpee amtooo2b 
boojgenomen Dabben/ Dunte bejegenen/ om bet 
todbe booj te bomen/ fp nodj bebben bien epgen 
abonb tegen ’s anberen baegs boen berfoeben aubien* 
tic/ en is ten fdben bage: 3&amentlijb 

&cn ttoce-cn-ttoingften’Smo2gcns ter goeber tijb 
ontrent acfjt urenbp bun in bare %rberge berfdjee* 
ncn ben ©eerc liotttuga / met bier anbere ©oïmag* 
ten ban ©ojtergo en 3©eftergo / fo uptben € beien als 
epgen-erfben / en bebben bun obergdebert febere ba* 
re fcb2tftdijbc beridjt / in bato ban ben 21. boo2fdj2e* 
ben / ’t toelbboo2 en al eet tc openen/ fp bebben gein. 
fiftcert op bie ban ’s abonbs te boren berfodjte au* 
bientie/ bie bien mo2gen foube te bienen bebben. 
IBaer geurgeert 3ijnbc om bet obergegeben fc&ift 
«erft tc lefen/ bebben fp’tfdbe niet bonnen toepge* 
ren/ en geperfifteert op bc berfodjte aubientie/ bc* 
todbe bun nodjbien mo2gcnis fonber hertoog geac* 
t02beert getoeeft / fuïbs bat fp bebben bp articulcn 
gcftelt aïlebc pointten ban bare 9!nftructien en me* 
inorien/ en3ijnbacrmebe gegaen in bc ©ergaberin* 
gebanbe lieren Staten ban ©2icfïanb / Ijebbenal* 
bacrecnnieutoe en alsbunbocbt onbertoadjte^jo* 
pofitie gcbaen/ in tho2te bermanenbc ban bat bun 
inbc boo2gacnbc conferentie/ niet met be befte gra* 
tic als fp bun lieten bebunben bejegent toas/ en in 
fpeciebeanttooo2bcnbc/ bat inljaer beridjt ban ben 
een-en-ttointigjten gcftelt toas/ of op Dunne gemo* 
beerbe ftoarigljcben en bupftcrniffen genoeg gcbaen 
foube 5ijn/ en op bc refittutte ber Roeten/ bie fp 
nopt jureproprio, baninbcnaenibaitbe ©enetali* 
tept in gcljab Dabben: bc todbe ©eneralitept 
baeront bupten alle tegen -fp2acb redjt babbe/ bc 
felbe bacrc ©ofTeffic ban betoaringe te continue* 
ren / fp teffens ftoartgljepb mabenbc op bare geam 

bun bodjt bc fdbe eenige cabilatic fubjcct te 3jjn / 
mitsbien fn niet in en bidt continuatie ban bun be* 
foigne/ fo bare t|oog. jBog. intentie toas: |©acr 
hipt als of fp in een rautoc befoigne gebomen toaren / 
en bier met ober flaenbc toatban ©2ötefiatien/ re* 
folutien/ en anberfints gerepeteert toas/ als niet 
nicutoS3ijnbe/ bebben fu ten leften bermclbct / alle 
be poincten bie fp Dabben in bare commiffie / bacr op 
fpbegeerbenbat foube gcrefolbeert tooaben/ bienen* 
be bacr bp ban alfulbe tebenen als bun be memorie 
fuppcbiteecbe/toat aenginb be gebifftcnlteerbe qualtfi* 
catie/ bebben bie ban ©oftergo en tBeftergo fonber ee* 
nig fonberling bebenben berdlactt / gcfdjïct tc 31)11 tipt 
bergetelijcnb/ banuptgeene guacttoilligljcpb/ om 
’ttoclbtebetoonen/ fpberfoebtenban bun bat fp Ijun 
toilben Daet obcrgeleberbe fclj2iftdijfi beridjt toeber 
geben/ en bat fp bet ban ftonben aen fouben boen 
toefferen/ enaengaenbe bebotbere principale poinc* 
ten ban bare ©lopofitie/ betotjle bie bed toaren/ 
foubentoillenftdlen enobergeben bpgefdjtifte/ bet 
todbe fp gaern acngenomen bebben/ als bie anbers 
niet fogten / rnacr bebben bacr toe tijb begeert / in 
boope batbaer binenbare €.|Kog. anttooo?b bun 
foube mogen toe bomen/ enbcrfodjt batfp bentoil* 
ben bp ben anberen bouben/ fonber te bertreeben/ 
of immers toilben toeber bomen/ om alle fabenin 
befter beienbfdjap te befïidjten/ en af tc banbden/ 
en fo bed bc gualiftcatie aen ginb / bebben fp bare 
<£. niet toillen ontbaren in ’t toeber lebcrcii ban 
bacr fcbnftelijb beridjt/ ntaer met-te-min betupgt 
batfpaen Ijare berbïaringe goeb contememcnt Dab* 
ben / niet anbers fodjtenbanbaer €.getroiitodijbin 
baregemeene alliantie te bienen in alle mogdpljenb 
tcbeltcben/ en 31)11 alfogdijb bet niet anbers fdjeety 
met gonflen contentement aen toeber 5ijben ban ben 
anberen gefebepben. 

<©ber tafel ’SmibbagS iS bun te bennen gege* 
ben bat Dunne berbïaringe gcbaen op bcb’agebanbe 
holbenen ,^tcben/ nopenbe'tléggen en berleggen 
ber «©atntfoencn/ ban bato ben een-en-ttotmigfïe 
fommigen niet ten beften gebalïen Dab/ mitsbien 
bai fp bepofeerben niet topberS als ban bacr berftanb/ 
en niet ban’t gene bat foube mogen behoren of gene* 
geert toorben / toaer op fp niet anbers bebben bonnen 
f eggen / ban bat fp niet meer bermotbten. 

<Dp ben boo2fcbtebcn ttoee-en-ttointigjten ’S a* 
bonbS ten fes uren/ is bun boo: ernft ban Mtitoa/ 
^ixma / en ttoce Oepgen-erfben alle bier tipt <©o* 
ftergoen ï®ejtergo/ toeber ter banben gejtdt bacr 
boo2fepbe fcljtiftdijb beridjt/ toaer in fp bertoadjt 
Dabben eenige beranberinge / ban bebonben bie niet 
anbers gebalïen te 3ijn/ ais in be gualificatie/ en 
bebben bunbe bootnoembe ©oimagten bp be ober* 
leberinge bes berfdjtS bermclbct / bat fp niet toijbers 
Dabben tc bertoadjten / fp bacr tegen bebben bun 
b2ienbelijbbebanbtbcr moepten/ enniet-te-minge* 
lieben tc bearbepben/ bacr met fp in qualitept ban 
bare €. |Bog. niet fo toepnig fouben mogen gere* 
fpecteert tootben/ als om met fnm tc fpccleit / met 
bcgceren baii bare fdjufteUjlte p?opofitie/ en baec- 
en-boben te bertreeben. 

’t a©db bun ten boogftenbebommerenbe/ bebben 
fp nodjbien abonb bp ben genen bie fp meenben baet 
in macht te bebben/ aengebouben/ om alfulbcn 
oncaetaf tc toenben/ en hebben ban ben fdben ber* 
ft aen/ bat in ©oflergoen ©eflergo febere actetoa* 
regeconcipieert/ om bp eenpeber in’tbpfonber ge* 
tebent te to02ben/ ten cpnbe bat fo tod op bare ba 
bcrbootgacnbe aengeben niet foube gcbaen toojben/ 
ten toare bat bic ban ©tiefïanb cerft fouben gerefli* 
tuccrt 3ijn mogen inljaer gdjccl op^oeberben/ en 

putecrbcqualtftcatie/ tnfonberbepbfo be ttoee J^ec* anberc geptetenbeerbe Roeten/ bod) bat befe acte 
ren ban ben töabe bacr in bergeten toaren/ niette* toare bplupben ban qualitept/ 00b bp b2ic of bier 
gcnflacnbe bat bare onbcrtelicmngc onber bc memorie <02ietenijcn in be boo2fdj2cin'n ttoee *t5oon getoepgert 
ban ben bijftienben toas gcftelt / na bc tooo2bc bic getoeeft te tebenen/ anbersbanonber ©20teftatie. 
fp in bun epgen beridjt ban ben een-en-ttointigflen btic-en-ttointigfte ©ctobns bebben fp ’S mot- 
upt gefebteben Dabben/ en onaengefien baren laft gens ter goeber tijb berftacn bat bie ban ©oftergo 
bic to ban bc Staten <©encradt’famen Dabben/ om en 3©cftergo fouben met confufie gefdjepben 3ijn/ 
be todbe te toonen/ fn bebben boo2gelefen bet Dooft ban recht na bet noenmaeï is Dun bpgetoifTe C02cef* 
enfïotban Ijarc^afmime/ enaebterboubenbebare ponbentie aengebomen / bat fp toaren gerefoibeert 
crebemie/ bic fp bp befeu toeber ober geben/ aifo, toeber te beer en/ enbc fabeafte boen. 

1595. 
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9©aec tos fonöerltnge fcpccn tc dienen dat boo: 

ttoec dagen panthuptinge op den ontfanb der gemee# 
ne penningen aen toeder fpöcn gefepiet toaö. 

<©cn rriuj.pebben fp ’ö middagö bp bun ten eten ge* 
Bab de ttoec (Burgermcèher en ban Eccutoacrde in der 

. tijïj / met namen Co?ndiö ,§pmoiif5. Cedeptt# 
teerde ban de Staten ban ©2te|ïand/ enölenbucg/ 
met der &tab ^ecretattö iillema / en daer bene# 
ben1tcentBacbenbucg/en(3acobde©alh / iBeen# 
Aupden/ detoelbena gepoudene maeltijd / doo?dcn 
monbban^. alenburg pebben gebeaegt/ ofterpet 
toarcdatfpbanpun begeerden/ daeropfp naefï be# 
Doo?ltjbe öanfefegginge/ geanttooo?t pebben/ niet 
anöerö te berfoehen alö puntte affectie oh fabeuc / tot 
beboedcringe ban de gemeene fahe/ gelpb fp Oen 
bertrouöen/ en berflaen padden ban ’t deboic ge? 
isacn bp öe goede ^taö Eccutoaetden/ en öaer 
in fp berOoopten dat pare €. foude gelieben te con 
ttnueren. ^ 

<©0125. Oebbenfp ontfangenöer ^eeren Staten 
«5enecaelö anttooo2d/ inOouöende/ Ooe fp Oun te 
b?agen Oaddcn in geballe ban ttoeeflalüge optnien/ 
mitö de $20teftatie die fp t’ Oaerder difcretie fon# 
den mogen obergeben / geparapöcert en bp den 
«Bjiffictgetehcnt/ in dato ban den eerften^obem 
b?iö ftilo nobo. 

ïBcnrrb/. #ctobpef iöpacc $?opofttie die fp den 
jgbij. mondelijft gcbaen padden/ fcp2iftclph ttoee 
mael afgefcfoeben jijndc / obcrgelebert. 

IBaer alfo fp herbonden dat ooh de andere ttoec 
gameren begeerden geitjhe affcp2tften/ fo pebben 
fp de felbe doen beerdigen/ en te famen in de ©erga# 
deringc ban de Staten erfeppnende/ endeninpouden 
liannieutoö recommanderende/ obergegeben. 

(©pöenrrbip. alöbpotcafio/ dat den hertog ban 
bouillon fijnen 252iefaenöe Staten ban ©eiehand 
nefepteben in date Iran den tip. $obemb2tö / ftilo no# 
bo (na upttoijfen ban dv Copie penlupden teffenö ober 
eefonden.) €en epndc dat paceC.flcD toildenboo? 
al laten Oebolcn 3pn de eenigpepö/ die pp Dun bp ee# 
nen andere ftjnen (S?ief padde gerccommandcert/daet 
met fp dien felfd fouden toillen p2efenteren/ fp padden 
|)un fonder’tboo2fcp_2ebente binden in de ©etgade# 
ritme geltjb fp gcdacn pebben / enpebben rnttö ober? 
lebcrtngedcö (B?iefÖ ban ^oog-gedaepte fpne €rcel# 
ïentie ban (Bouillon bertoont / toaerom fp aepten dat 
«p fijnen (B?ief toel te letten ftondc / alö gehomen 3pn# 
bcuptboo?-fo?gc/ dat niet den bpand/ bermttöpun# 
ne oneenigpepd / meet foudc mogen gefteebt toerden / 
alö doo2dc alliantiemct aptpeentfe ©aincen. ^at 
ten ttoeeden/ de gitteen toeptug haetö banpunfou# 
ben toillen maften/ op toelherö maept fefterlpft te 
botttoen/ daer fp doo2 pare onderlinge oneenigpepd 
felfö de felbe maept dtffipcren/ niet toefende te p2efu# 
meren / dat top bafïer aeneenen b2eemden ©eince/ 
aio onderlinge aen den anderen (toefende betltnupt alö 
^u|tetö en (Bioederö ban eenen bloede/ en fubfect 
cenerlep pectculen) fouden gedenben te pottden / en ten 

' aldcrbeflen bomende / dattoptoel padden t’oberleg# 
gen / of pet niet foude mogen gefepieden / dat ban onfe 
oneenigpepd de geallieerde finten fouden mogen 
Baet P20fpt maben / en den btede tuffepen bepden ne# 
men/ daer ban erempelen fo blaer 3tjn. 

^enrrr. toefende ^ateröagd / 3pn opdenabond 
bp pun gebomen ölbe ban 96lutoa / «Öfinga/ Bei# 
niga/ en gjan €02nelif5. alle bier ban <@oftergo 
en 3©eftergo/ enpebben pun ober geb’acpt pare 
finale anttooojd/ toaer op fo fp onderhonden paet 
te induceren/ om de fabe te perbatten / nader be# 
denben/ en te bomen in cenigpepd met de andere 
gameren/ en confeguentelpb met de gemeene Be# 
geringe/ pebben fp pun geanttooo2d/ niet gclaft te 
3pn om ftep met pun in te laten in eenige topdere 
conferentie/ daer op fp gercpltccert pebben/ dat fp 
daer toaren/ en de tepfe dcrtoaertö aen genomen 
padden als b2ienden/ om de impedimenten banfalle 
bafïe btïentfcpap toeg te nemen/ en de goede co?# 
refpondentie en eenighepd te herben/ en dat fp pun 
daerom niet padden te bermpden/ alö fulbe andere 
die guamen ban c©lden5eel of andere plaetfen / die 
bonden partpe ban den bpand. mm fo fp paerlupden 

V. Deel. 

meutoerd andcrö toe pebben bonnen betoegen/iö 
penbcrblacrt/ öatfp ontfangen padden febere p?o# 
tchaticbanöe €.|Bog. ^ceren Staten <6encracl/ 
metlah om de felbe ober te geben: €n berfoeptdat 
fp dc felbe fouden toillen aennemen/ ofbp paeren p?in# 
ctpaleubebo?öercn/ öatfe öaer op nocpeenmaeltoil# 
den t’famen bomen/ macr fo fp perfiheeröen 00b 
pier toe niet gclafl te3pn/ en dat pare ^2incipalen 
b002 den mccftenöeel hertogen toaren: fo pcbbenfp 
moeten patientienemen/ poetoelfpfe gcnodigtpcb# 
Oenompunöemaeltpdte pelpenponden/ öatfp00b 
gerefufeert pebben. 

<©p öe geöacpte $?oteflatie ban de ïjeeren Staten 
<!3enerael lietmen fiep hernemen/ dat men öe felbe (FoL 
bonöe hellen in panden bande gedeputeerden/ dat 
fb 00b ban te boren toel alfo begrepen padden / maa* 
öefabe gelept in rpper deliberatie/ pebben beterge# 
bonden niet te precipiteren/ en pare €• |Bog in 
paergepeelte laten/ om op pun befoigneeröe toelte 
letten/ alleö robertoegen en te concluderen / of met 
fulbe $?otehatieöefabe foude te pelpen 3pn mogen/ 
daerom fp de felbe ^eotchatte pebben aeptee gepou# 
den/ entoeöeromgeb2agt. 

I^a dat öe booenoe'möe bolmacpten ban <öoher# 
go en 3©ehccgo gegaen toaren/ 31)1? op de maeltüö 
’öabonöö den boo?fc02eben«:jc.gcbomcn andere bier 
bolmacpten bande JBoldenen Steden/ en met na# 
men?8e|Te <Dbbcö/ en i€iube <©enema/ gietman 
in öe 3©olden / ^Jtctn eene ban öe bolmacpten dcc 
^taö ïïeeutoaerden/ en gieter <jnerritf3. turner# 
meeher ban (Bolötoacrt / en pebben pun gep2efenteert 
öefcp2iftelijbe berblaringe bp panne #2incinale ge# 
daenopparebooegaende ©2opofitte: detoelhe fptcr 
loop / en ondertufTcpen dat öe €afel gehoffeert toicrt / 
oberlefenöe en eraminerende/ behouden pebben in bep# 
öedcpooft-hucbenbande Begeringeen Contributie 
te mangueren / contrarie öe toefage ban contentemcnt 
pun gedaen/ onder conditie: dat fp fcpeiftelpb be# 
fepept (tuiden geben/ dat nopende öc gemeene Bege# 
ringe/ die ban ©?ie|ïand niet min alö andere ©20# 
bintien gefepieden foude/ en pebben na gepoudener 
madtpd den boo?noemden boïmacpttgen alfulben 
ftoarigpcöen bermeit/ metbertontngeban d’onbol# 
homentpept paree reföUUie/ en inhanöig berfoeh/ 
bat paec toilöe gelieben tebearbepdenöatpare #?in# 
cipalen bp een gepouden too?den / teeöer t’famen 
bomen/ en alleö bepoo?lijfi ter parten nemen/ en 
pun te doen pebben pet fcherö daer op te heunen / 
poe toel nu dc booefepöe bolmacpten fiep behïacg# 
den/ dat pet gualijh foudc bonnen ballen/ öetoijlc 
punne ©?incipalen ecnööeelö hertogen toaren / en de 
rehe hout op paec bertreh / die deö bolgenden öaegö / 
toefende bondag/ gualijb fouden op te ponden / en 
bpeen tebrpgen 3pn: ^0 pebben fp noeptauö pun# 
lupöcnfo goet gefp2oben/ datfe geaccoeöcert peb# 
ben om de paren bp een te ponden / en t’fampt 
den felben met pun te bomen in nader communica¬ 
tie. 

detoelhe op benlehen Cctob?iö gepouden iöop 
pet ïand-pupö/ tuifcpen öe bolmacpten ban de 3©of# 
den en Steden/ öiefp noep in compctenten getalle 
bpeen gebonden pebben/ ter eenre/en punt’fament# 
lijb ter andere ftjöe/ alö fp pebben gccemonhrceit 
degebteben in de Begeringe/ niet alleen in’tbpföe 
artpbelban pare ^?opofitte geremargueert/ dan 
00b nopende debefettinge met «©arnifocnen / haenöe 
opöe repartitie ban andere ©?obintien/ alö daer öe 
befettingebalt/ toaerinfpfcpeenente ptetenderen be 
felbe/ bpfondcrpepddie den anderen gameren ber# 
oo?faebt padden tot öe tegcntooo2öige ftoarigpepb / 
gelijb 00b op pet ftub ban öe SJömiralitcpten / ’t foei# 
be bp den JBolden en Steden ober ocfïagcn toaö / 
en in fondert ban toegen der Confenten/ daer in 
fiep die ban <©o|tergo en 3©ehergo refereerden op 
febere refolutie ban den bijföen ^umj / die fp tod 
berhaen padden niet reeptigp te 31)11/ ^n, die bp öc 
JBolden en Steden tacite boo?-öp gegaen/ en öaer 
op niet gefent toaö / met meer andere Krticu# 
len/ die fpbolgenö pertinenteltjb gefpecificeert / 
en 3imfma in gefcp?ifte ter panden ge|ïeït peb# 
ben: 4iBacc bonden fulbö niet eer m hellen en 

% a ober# 



Het drie-en-dertiglte Boek, 
ebergeben/ ban be naber interp?etatieban be 3BoI? 
ben en Jïtcben genomen toa$/ bpbetodPe uptbjuc? 
PdjjP oiitftcnt too?btbc refolutie ban ben btjföen 3Iu? 
nij/ baecopficp bic ban ©ojtergo en ïBeficrgo be? 
roepen/ bantoojbgeperfijïeertbpeenander ülefolu? 
ticban ben bsjf ben .ijBartp/ fiaeto-getoijfe op be Con? 
fenten genomen / en bc Clcbeputcerden om te crccutc? 
ren in panden gejtelt/gdöP als iï. C. .ülöog. fuüen ge? 
üeben te ber jïaen tipt be iBolden en Steden naber beu? 
Plormge / en upt bc autcntijPe Confcnten/ bp Sfpofiilïe 
op be gedane fbopofitie gebogen / ftaeto-getoijfe op 
ben bijfden partij booefcDicbcn/ toaer toe be naber 
berïtiartnge boo2f5. fitp refereert / cnpunacnïpbinge 
gebaen peeft/ cn bie fp bolgenss geautentifeert bcPo? 
men pebben. 

iBaer aïfo be refïe ban ’t befect bp bun gemobeert / 
cen$beelbüpbeboo?fcï)?eben berPIaringe gebtlapeert 
toag/ enanderdedö bp prejudicie bleef geejetenbeert 
inde berPIaringe ban bc JBolben en ^teben / in date 
ban ben yrr. en namcntlpp / tn be befettinge ban öoe? 
berben / en anbere 5po?tcn bupten ©pcflanb; peb? 
ben fp pun tn pet ccrfïe moeten te bteben ftetlen/ en tn ’t 
ïefïc niet ander# toeten te drefferen ban bp beranderin? 
nc ban ttoee toootben In ’t fclmft ban ben rjrjc. ten 
ecrfïen/ dam plactöban be ttoee lefte toootben ban 
be ccrfïe 5ijbe / lunbenbe/ verftaen en berfoePen / fou? 
bc alleen gcfïelt too?ben/ berfoePen s €n ten ttoeeben: 
bat tn bc anbere fijöe / tn be negentiende regel / pet ber? 
be toootb / namcntlpP / behoren, foube mogen upt ge? 
laten tóo2dcn. ©icr toe Ijebbcn Dun be gietman ©e? 
ttema / ctt ben ©urgcmeefïer gieter <0ecrltf5- 
(Ccmmtfftc aen- genomen pebbcnbe pan pare ©?inci? 
palen/ om te bebotberen pun atteffatteop degdtjp? 
pepb tn ’t pub bande ïSegcringe) goebe poop gegebett/ 
en fo bed te toege gebtaept / bat pun berfoeb foube ge? 
geaceordecrt getocefopn/ fontetbe bolmacptenban 
tocpntg ^tebentoaren hertogen getoeejl / dïeb’acn- 
toefenbe niet dorften berbangen: ïebben pun niette¬ 
min beefebert/ bat be meemnge ban be Steden en 
3Bolbcn niet ander# toajff / ban in conformite ban pun 
berftanb / fonber bat be tocojben bp pun aengetebent/ 
bacrin jouden te derogeren pebben/ begeerenbeober 
fulp# / en ban bag tot bag feet neerftelpp infrftcrenbe/ 
batfp totlben pjejtcren punne beloften/ ten regarde 
banbeböö2f3. attejïatie/ ’ttoelbfpna mcnigbulbtge 
confuïtatien/ enbp bolbomen belibcratic/ epnbelijb 
gcbaen pebben / alfonoeptanó/ dat pet gene toa# pun 
acn be ^eben aBolbenen Steden geb?aP/ nopenbe 
pet gep2ctendeerdc berftanb/ en bepoo?lpbpepb ban 
be befettingen ber 4p02tcn bupten ©ucfïand gele? 
gen: Pebben bp puntte berblaringe gcprccabeert/ 
in julïtcr boegen/ bat met be felbe punne becltla? 
ringemenfiepnergen# foube pebben te bepclpen/ of 
ftep gclijlt gebangen te gebett in paren berftanb 
cn bcp002ltjhpept / nopenbe alfulben befettinge: i©e 
boo2fcl)2eben 3Sctc ban attejtatie iiS gebatcert/ 
cn bp pun aen ben g^urgemccfterban fBol^toeect 
boo2fcp2ebcn/ in abfentie ban €>ettcma/ oberge? 
neben. 

<Op ben 3. ,^obmtb2i3 peeft ben berfoeber^ ful? 
be punne betupgeniffe niet ten beften gefmaebt / 
nietten acnfien banbe gepjecabeerbc p2Ctenfietotbe 
befettinge ban be 3po2ten: macr bat fp fimpel bc? 
utpgtpabben ban pun berftanb/ baerfp ban begeert 
pabben berfebertnge ban’t geufeerbe/ toaer tegcntS 
fp anbcco niet pebben gepab om te feggen/ ban 
boojgaenöe opgelpbc berblaringe gefopt toaö/ bat 
fp niet anbere bermogten/ bat 00b met anbcrë te 
boen pun geen bienft gefepienbonbe: macr toet bat 
pare €. |Bog. baer ban felfd fouben mogen boen 
berblaringe/ bic fp poopten bat tegen ben nacft- 
ncuftacnben Sant-bag niet foube getoepgert too?? 
beu. 

f^ier bp iö’t gelaten/ cn tcffcnö gcepnbigt alle 
punne befoigne met bic ban be Staten ban ©2ief? 
ïanb/ toaer toe in’tboo2-bp gaen btent bermacnt/ 
bat geburenbe bc boo2fcp2eben pacr befoigne/ mijn 
l^ecre be ^tabpouber ban $?iefïanb peeft 00b ee? 
mg ber toon gcbaen aen be Staten beO felbcn ilanbö / 
toaer bp fijne <6enabe be reben berpaeit peeft/ bie 
pem betoogen pebben tot foöanigo beranbednge 

ban be ©?iefcpe Compagnien/ op be booj-gercer? 
be Jf02ten / aio gebaenof boo?gcnomeuaetoecfï3nn 
mogen/ ban be ftueben befen aengacnbe peeft fijn 
<6enabe toeber gebo?bert/ fulbO bat fp bie tegen? 
tooo2ötg niet en bonnen crpibcren: jjj.jaec fyn «Se? 
nabc peeft bacr-en-bobcn noep boo? bc felbe ^ta? 
ten f»20ceö geboert tegeno ben Zeereu itoo/bn / tot 
ben üïeplibeinblupo/ op alfulben iBiffibe aio be 
boo2noemöe öooeöa gefepeeben peeft aen ben ^e? 
cretano ban €ndjupfcn ^jacob <Soofïen/. in bato 
upt Heeutoaerbcn ban ben 9. c§eptemb2io / toaer 
ban pun Copiemet gegebentoao/ en toaer öptoeï- 
gebacpte 3pn <0enabe berftonbe gclebcert te 3ijn: 
<©it #20teo iO in punnen panben geflelt / en bp 
pun ober getoatpt/ maec alfo pet niet ïo punnco 
toerbo/ pebben fp’t felbe niet gepab ober te leggen/ 
met p2cfentatte noeptano ban ’t felbe t’erpibercn / 
aio ’t paer €. |Bog. belieben fal fjtrn te belaften. 

^ict-te-minecr fpb02berbomen/ bientinfonber? 
pepbtot toueptbaren effect ban pun gebefoigngerbe/ 
baer op gelet/ batfpfoin familiare conberfatienalo 
anberfino/ tod pebben bonnen (peuren/ öatbefabe 
foube mogen gcraben tot meerber bertotlbermge/ 
en bat om be felbe tc pjebenieren/ fön*0enabein ’t 
fepepben boo? gefïagcn peeft feberen miöbden/ bie 
foube mogen bienen om be fabe bp geboegt / fon? 
ber pjejubicic ban be <tf5encralitcpt / cn tot comen? 
tement ban bic ban ©?ie<ïanb te binben/ tot tod? 
ben cpnbe fijn <0enabepun na gefepibt peeft feberen 
Hrtpbden / bie in ben lage op ben rrp. üobemtoio / 
bolgcnbe ben <®uben ftijl (toaer op fp boo?gaenO in 
befen paren «lournael geftdt pebben) ontfaiigen 
pebben. 

€n ter anöcrc fpbe upt ben 252ief ban be ^tab 
25olotoacrt/ punopbenaeptfien ^>ecemb2iO in ben 
S|age toe gebomen te fpeuren 31)11 be gebaerlpbe p?ac? 
tijben bie ober al niet min aio te (Soletoaert om gaen/ 
toaer ban of tod pun eenige bïocpmaren ter ooren ge? 
bomen toaten/ fo pebben fp noeptano ben boo2fcp? 
ben^5?ief/ na batfp dienen en §uniuo ben inpou? 
ben gecommuniceert pabben/ met fnn <£rcdlentie 
goet gebonben/ tot op beter gdegentpept onbec puit 
te pouben. |Baec alfo fp pier gebonben pebben be 
gepeelefcDnftdijcbe negotiatiebanbe meneeobinnen 
25olOtoacrt/ bie paer boeptentoatberre te fien/ peb? 
benfp pliepto palben niet mogen laten ben boomoem? 
ben 952ief ober te leberen/ baer met b’oo?faben en 
occafien niet fouben mogen bertoaerloofi too2ben/ 
om in tijbjS met allen ernft te bdibereren / poe batmen 
foube mogen toucljtbaeclp contramincren/ baer 
toe alleö fcppntte inclineren (gclplt 00P berfepepben 
co2refponbentten aentopfen) om ben gepeden fïaet 
ban Bncgatib te rebuceren tot paer eerfie con? 
ftitutie / fonber be <©eneralitept / upt feraepte ban 
be ünie/ ergenö in te Pennen/ bo?ber Dan tot paer 
epgen en particuliere befeputtinge foube mogen bie? 
nen. 

^aer met ban 00P tegen bat b’aenfïaenbe Con? 
fenten gebogen fuüen mogen too?ben/ niet gefupmt 
toojbe/ toattet af-toenbinge ban biergdij&e p;ac? 
tijpen/bp be toelPe al te paefl gefrpien Pan bat be Con? 
fenten belemt too?ben/ fouben mogen met alle goebe 
manieren geftuptet/ en toatfotbchojbermgeberfel? 
ber Confcnten fal mogen bienen / gefacilitcstttoo?? 
ben: 3Bant of tod fp ten naefle bp be Confcnten ban 
bit <3Iaerberpopenb2UCbtbaergemaePt te pebben / fo 
mogen fp noeptané nietberjtopgen/ toeifobedber? 
nomen tc pebben / bat tegen pet tocPomenbe gjaer alle 
toegen fullen gefoept to02ben ombe Confcnten fo te 
bePmjpen / bat be b?ucpten fouben fober inPomen 
mogen. 

©an alle ’t todP b002fcp2eben iö/ en toatfpnocp 
b02bcr ter erecutie ban ’tgepafTcerbemetpetÊanb? 
fepap/ enbpfonbetin’tauPban befinamfe / fiaenbe 
00P eenfbedö ter btfpofitie banbe (©ebeputeerhe ban 
©?icgant/fp boo2 be ^tabt-pouber en be«0ebeputeer? 
be gepanbdt pebben/ fpnaparetoeberPomjfeaenbe 
l^eeren Staten Ccncrad bp gefcpdfte rapport ge? 
bacn pebben : alö 00P ban ’t fïuP ban be Con? 
bopen en Stcenten / en pet opreepten ban mt 
Coücgietcrmmiralitcpt/ ban alfo ’t felbe Colïcgie 

baer 



V? Van ’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
rughs heeft lijden moeten) die felve fijn Genade by 

i5 96- 
öaa*uaDuöe ^mcralttept iötoegcfïaen/ fomafeen 
top öaec ban aUjicc geen bojöer berftael. 

(©eburenbe öc tjanödinge öat befe <0ebcputeertie 
bei* lieren graten <0cneract in ©aeflanb toamt/ 
beeft ms jnï^eete Dc^tabboubec ban'é.nejïanö <©2abe 
3©iilemban kaffan/ ccwcf)bcitoodj geöaenaenbe 
Staten be« felbenSanbö/ toaa* bpftjn <£5cnaöe be 
reöenenbcdjaeltbeeft/ bicbemDabben betoogentot 
bebeianbecingebanbe ©Jiefcge Compagnienopbe 
boo’gccoccbe Roeten, ^ijn <©enabe beeft baer-en- 
boben ^>ioccö geboeit tegen ben I$eece 0oo2ba / tot 

fa“u Pieten be nepiijegue mltlupö/ op alfulfte iBDTtbe alö be 
Deert te^ boo?nocmbe dooiba gcfcbccbcn Dabbe/ aenbe^e; 
?'"'***ceI ccctacio ban €nbbupfcn <3!acoli pootten ban ben 9. 
*,0°''■ September 1596. fltio ant; onbertefcent / Carei 

Roorda. 
J|et 252iefben ban Carei aoo2ba aen ben boontoem- 

be eèeccetariö Éacob gioojlen / toast lupbenbe albuo. 

<©?abe 
JBitlein 
Dan 

«Brtcatt 
upt feltec 
^ilTlöe 
gcftfjjeben 
upt Hcni- 
tnaerben 

GOedgunftige Heer en vriend, UE. gefondheyd 
is my lief om te hooren, gelijk U £. fonder twij¬ 

fel de mijne is. Ik twijfel niet of men roept daer on¬ 
der den gemeenen man 5 dat die van Vriefland wil¬ 
len malcontent werden , door eenigen twift die fy 

fterT^sitp* met haren Stadhouder hebben , die foekt fo fy hen 
tem. 1596. dunken laten, te reguleren boven fijn commiffie, en 
onDerte”*’ buyten het gebruyk, dat u-luyden konnen fieninde 
ïtentCarcl Kuynder , Blokzijl en andere naeft leggende plaet- 
SoojDa. ièn : Ja dat hy fchijnt hier metter tijd te willen domi¬ 

neren , gelijk hy in de Ommelanden en Groeningen 
uytdruckelijk, en nietgeveynft vertoonende is, Daer 
hy wil de befchrijvinge van de Staten hebben , daer 
hy wil de derde ftem in de Staten hebben, daer hy 
wil de Garnifoenen leggen, verleggen en gebruyken 
tegen den Vyand, daer ’t hen belieft , met dierge¬ 
lijke claululen meer, hoe dit ftemt met onfe Vryheyd, 
waerom wy met den Konink van Spangien Krijg voe¬ 
ren , geef ik U E. en alle vrome Lief-hebbercn van 
de Nederlandfche Vryheyd te bedenken: Dit is d’oor- 
fake van’tgefchil, en anders geen, &c. 

Gefuperlcribeert aen Jacob Jooften , Secretaris tot 
Enkhuyfen. 

<©ocD fijne «6enabe ntetften&e bat boo2 befen ttotfi 
be fabelt in meetbec becloop quamen / en bc partij; 
fcDappen becmcerbetbcn / enbatboo2f3 ft002babeel 
aenfiango Dabbe/ en batmen onbec betel ban befen 
ttotfi focDt fijne autotttept te bccminbecen / en Doe 
toel Ijp toel ttttbbel faclj om obet fpne partijen meejïcr 
tetoeeben/ fo toaj$DP nocDtanö meet geftntomtot 
eemgfiepb enrufleteraben/ enten lefien felfö eenige 
intDbelenban 2Cccoo2t aen be Ciecommttteetbeban 
be üanbfcDap tet Danben te fiellen/ tot befltcDttitge 
ban ’tgcfclnl tufTcDenDem en iftocnöa / toaet op fpn 
<6enabe feet noötcD acDte om getefolbectt te tootben/ 
omgcbnttgetufltnbefe ^eobtntie te planten/ cnbe 
appatente to02telen bannteutoeof atgeten ttusbev 
fianbenaf tcfmjben/ bantoelbe 2BrttcuIenfqn <£5e- 
nabc be %eten <6efanten banbe Staten <6enerael 
op ben 26. <©ctob2iö 1596. ftiloantiquo, ofbcnbijf; 
ben 5Sobemb2to na ben meutoen fiijle een bubbel obec= 
leberbe / bact ban ben tnDoub toao lupbenbe aio 
bolcDt. 

fcn^öcatoe r'\^t Genade commiffie op voorgaenderefolu- 
JBïiirm E van defe Landfchap by de Heeren Staten Ge- 
baii $af» nerael verleent gemainteneert mogen blijven, opdat 
fau be» niet hier namaels van nieuws gearbeyt worde , om 
befUrfitin* Genade met veranderinge van commiffie te befwa- 
qt Dan 't ren* gelijk °P voorgaende Lands-dagen in de pen ge- 
eefctjtl tuf* weeft is , konnende fodanige veranderinge geenlints 
enftaref1” ge^cb’e<^en ’ fonder hoogft verkleninge van lijn Ge¬ 

nade, hebbende op defen voet van commiffie nu 
twaelfjaren met groote trouwigheyd, enmetfulken 
voordeel en verbeteringe van den ftaet des Lands ge - 
dient, dat fijn Genade eerder ampliatie van autho- 
riteyt als reftriétie meriteert, wefende mede fijn Ge¬ 
nade geheel en al ongeraden en ongelegen, op ver¬ 
anderde commiffie te dienen. 

Dat dien volgens (om materiën van calumnien 
wech te nemen , die fijn Genade hier over achter 

V. Deel. 

ïBaojDa 
otugaen. 

gelijke autoriteyt in’t verleggen van de Garnifoenen 
gehandhavet blijve, als fijn Excellentie Gouverneur 
over alle d'andere Provintien wettelijk is gebruyken- 
de, met welken gebruyk de claufule van fijn Gena¬ 
de commiffie over een komt, en overfulksopeener- 
leye wijfe behoort verftanden , en fijn Genade nie$ 
verkleynert worden, ftaende in den felven tijtel en 
graed. 

Dat het Collegie van de Heeren Gedeputeerde 
Staten geautorifeert worden, om het different over 
die verlchotene Krijghs-koften tuffehen defe Provin- 
tie en Ommelanden hangende, ten Ipoedigften by de 
hand te nemen en af te doen, tot hun nemende fo¬ 
danige perfonen uyt defe Provintie, als fy bequaemft 
achten lullen, 't fy dat het gefchieden konneby min¬ 
nelijk Accoort tuftchen de Provintien j of met over- 
ftaen van de Heeren Generale Staten. Op dat niet 
gelijk te vorens gebeurt is, fijne Genade deur defen 
twift gedenigreert worde, als of de felve meerden 
Ommelanders als de Vriefen voor ftonde , fo doch 
fijn Genade Stadhouder wefende, van beyden hem 
Ncutrael dragen moet, en den eenen geen recht 
noch den anderen onrecht geven kan , prefenteren- 
de niet-te-min de Provincie van Vriefland te fulleri 
handthaven in de Schanfien Delfzijl en Soltcamp , 
hen ter tijd de felvige fal wefen neder gelecht, by mid¬ 
delen als voren. 

En alfo het gepaiïèerde mifverftand eenes groten 
deel daer door veroorfaekt is, dat by eenige de Li- 
miten van hare beroepinge fint onderfcheyden wor¬ 
den. Gelijk Roorda in de Generale Staten fittende, 
medo gepoogt heeft, in de Regeringe binnen Lands 
hem te mengen , en fijn Genade met den Collegio 
dien de Regeeringe van Vriefland toebetrouwt is , 
in haer ampt toe taften : Gelijk mede M. Eko If- 
brandi te buyten gaende fijnen beroep van Secreta- 
rifchap , de refolutie van den Collegio na den Hage 
heeft overgefchreven , en Roorda aengeritfet , om 
die faute ( na fijnen fin) by den Collegio begaen al- 
daer te repareren, wefende voorts den Heeren Vol¬ 
machten bekans eik in ’t particulier bekant, hoe diep 
en verre hy hem in vele faken buyten fijnen beroep 
is mengende , is nodig dat foodanige ordre by de 
Landfchappe geftelt werde, ten eynde elck een bin¬ 
nen fijn Limitenblyve. En dat den Secretario belaft 
worde, en hy onder eede aenneme fich hen vorders 
te dragen, als eenen getrouwen Secretaris betaemt, 
fich alleen te bekommeren in ’t fchrijven en tekenen 
van ’t geene hem by de meefte ftemmen van fijne 
meefters belaft wort, de befoignen van den Colle¬ 
gio niemants daer buyten fonder bevel te communi- 
ceeren, veel weyniger defelve te beftrijden, by namen 
deadvifen fecreet te houden. 

En want de voornoemde Secretaris etlijkmael ge- 
weygert heeft, eenige faken by den Collegio gere- 
folveert te depefcheren , en ’t felve hier" namaels 
wederom kan gebeuren , fo kan de faek niet recht ge- 
remedieert worden, fo lange niet eenen tweeden Se¬ 
cretaris word geftelt, waer mede ’t Collegie te be¬ 
ter gerijft fal wefen , en fonder dat ook der Land¬ 
fchap te raden is , noch eenen Secretaris om leven 
enfterven, ook fiekte en andere accidenten willen by 
tijds te doen aenvoeren. 

In defe voornoemde poin&en behoorlijke ordre 
geftelt zijnde j fal fijn Genade den Heeren Volmach¬ 
ten tereeren, en ter liefde van de gemeene ruftde- 
fer Provincie te vreden wefen, den particulieren twift 
met Roorda op foodanige form reconcilieren te la¬ 
ten , als by de Heeren Gecommitteerde Pacitica- 
teurs fal getroffen worden. Welverftaende dat het 
den Heeren Volmachten voor het eerfte gelieven fal 
eene Schriftelijcke verklaringe te verleenen, dat lijn 
Gen. in ’t redres van Hafielt , en deurgaens in fijn 
Gouvernement fich gedragen heeft, als een getrouw 
Stadhouder, tot meefte ruften dienft van’t Land be¬ 
hoort heeft, en fchuldig is geweeft te doen, fodat 
de Heeren Volmachten voornoemt , volkomen ge¬ 
noegen daer aen hebben, op dat fijne Genade by fij¬ 
ne verwanten, Heeren en vrunden, binnen en buy¬ 
ten Lands, daer die atrocc befchuldingendeur’tge- 

i\l 2 mtfie 
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roeene gerucht gefpreyt zijn worden , yetwes toonen 
konne, wanneer iijn Genade huyden of morgen mif- 
fchien claer na mochte gevraecht worden. 

35ocfj «5 en fian niet teUmtten ben boü2f3. rtmft 
tc vïcc trjöt noeft gefïetcn tö getooföen / maa* öaT 
ter noch al onoifïtge geeften toomt tue 0ct gefc0ü 

gegeven , feggende fiet , daer van ik u ecrgifleren 
waerfchouwende, is nu voorhanden, en nu zijn fy- 

llayden alreede ter voorfchreven plaetfe in ’theyme- 
jijk vergadert, en daer is een mede inden Raeddie 
’t fpel mede drijft, jwacht u. En alfo wy dien avonden 
’tfelve alfo in ftilligheyt hadden befpoort,wy fulke hey- 

fochtcn re hoeben/ ^cnSunöcn particulier I32öftjt ïsacr in gelijke Conventicula (daer voor wy bevreeft waren) en 
(OChetibCÏiOelaaclïïUCn particulier ^Jicfïtcitbpöcnjc^i-^ ‘o.Hdcrby nachte niet behoorden te lijden fo hebben 
ten föoiubaime fijn epgen ïjanb acndenl^ccrc <©2ict 
wan (Cetmatuf géfcBzetoen aefien/cn onöcr mp tjcböc / 
iupbenbeban tooojtsetetooojöe alïmte 

h; 

‘0CUS 

r.icsrüe 

tiElt, 

Eer Grietman , volgende UE. aengeven, ben ik 
te vreden met fijn Genade te vereenigen, voor be¬ 

houden Godes eere, de welftant van’t Vaderland, 
en mijne goede raem , ’t welck ik altijd verklaert 
heb , en noch doende ben by defen , tot Leeu- 
waerden den Zi. Odtobris 1596. ftilo ant. en was 

• ondertekent aldus Care/ Rnorda, Het opfchrjfc was : 
Aen mijn Heere Tetmans. 

fiftifffae her &tab 25alftoait öacr fn'ec boren in 
’t copp92t ban öe <0efameit bec l)eercn Staten 
<0cncraci mentfe gemaft terbe/ toa£ ïupbenbeab 
bnp: 

(Foi. 90.) |^[)ele, Geftrenge, Erentfefte , Hooggeleerden, 

'oliiöe Ho°g -vermogende , gebiedende Heeren , wy 
mogen Ü E. G- klagelijker in aller onderdanigheyd 

iiKtfltcen/ onvermeldet niet laten , hoe dat hy ons alhier naeft 
eenjge tijden herwaerts in ’t heymelijk is gepradti- 

an^lSKe teert ge weeft van Onfen Borgeren , om binnen onfe 
53olfwart/ Stede in te voeren novum formam Reipubl. en al- 
amöcl$«*f0 een vreemde maniere van Magiftraten te kiefen,1 
fh dewelke foude ftrecken tot oproerte en diffidentie 
i-atisn 5Sa» tuftchen onfe Ingefetenen, berovinge van onfe Stads 
bz taiy oude Privilegiën , kleynachtingen van onfen tegen- 
&«“nÖCCwoordigen Heere den Stadhouder, en krenkingevan 

de hooge Juftitie, en (’t welck leer beklaec'nlijk fou¬ 
de zijn ) dat alfulke maniere van doen , alhier Ton¬ 
der twijfel fal cauferen een ftadigen, onuytblufiche- 
lijken enakijdsgedurige jaloufie, oneenigheyd, wan¬ 
vertrouwen , haet en nijd onder onfen Burgeren , die 
alfo lange foude geduren als de Stad in ’t welen fal 
gijn , en dat meer is, en op welken wy t’aHen tijden 
onfen oogemerk behoren te houden , dat fulkes een 
oorfake foude zijn van beroerte onder den Lidma¬ 
ten der Gereformeerde gemeynte Chrifti, en verfto- 
ringe van de_ Kerken-tucht , en daer door ook ten 
laetften foude influypen, als dat de groote Gemeyn¬ 
te foowel Papillen als andere fouden mogen kiefen 
predicanten, na de welke henluyden de ooren alfdan 
fouden jeuken. En alfo wy de voorfz. nieuwigbeyd 
en vreemde attentaten, eerft welinfiende, helpoort 
hebben dat uyt fulks alhier fouden volgen veele in- 
convenientien, waer af wy U E. G. als reprelentee 
rende de ibuverainité van de Geünieerde Provintien, 
hier voren onder andere in ’t korte eenich verhael 
hebben gedaen. Soo hebben wy U E. G. als onfen 
gebiedende en regerende Heeren , daer af in alder- 
onderdanigheyd wel willen en moeten advertee- 
ren , hoe fulks alhier onderlecht is geworden , en 
fullen U E. G. alfo in den eerften gelieven te weten, 
dat op ten dertienden dage des Maends Novem- 
bris leftleden een notabel perfoon ons gewaerfchout 
heeft , dat etlijke van de gefworen Gemeente ge 
concipieert engemaekt hadden (juyft als iijn G. uyt 
defe Landen na Hoogduytfland getrocken waren ) 
fekere concept en Articulen , waar op men den Ra¬ 
de foude veranderen, en dat fulcks des Maendaeghs 
daer na op den xv. der felver voor genomen foude 
worden, en alfo nu de felve perfoon den voorfchre¬ 
ven xv. Novernbris by dage vernomen hadde, dat’t 
voorfchreven Concept al eenige te voren ware gele¬ 
ien , en dat onfen Stad-bode (die ons getrouw be¬ 
hoorde te wefen ) fonder wete en content van ons, 
den gebeden gefworen gemeente, zijnde 24 inliet 
getal, by den Keerfe gekettet hadde te komen ten 
huyfe van eenen Syvert Janfz, Procureur op de nieu¬ 
we merkt by nachte te fes uren, foo heeft die nota¬ 
bel perfoon , zijnde mede een gefworen gemeens- 
nian, fulcks ons omtrent fes uren weder te kennen 

wy ’s anderendaegs twee uyt ’t midden van ons naden 
Hove afgeveerdiget, en hun van alles geadverteert, 
en alfoo de voorfchreve Syvert Janfz. die het felve 
concept met fijn Complicen gemaekt , en noch in 
fijn huys hadde , ter felver tijd om fijne faken tot 
Leeuwaerden ware, en by den Hove ontboden zijn¬ 
de , plot fel ijk ontkende eenig Concept gemaekt te 
hebben, beeft het Hofonfen Gecommitteerde bevo¬ 
len, diredelijk te rugge te trecken, en van alles in¬ 
formatie te nemen, en defelve by gefchrifte in der 
yle over fenden, uyt welke wy verftaen dat fy do- 
lofelijk pretexeerden aldaer te willen doen een rap¬ 
port van fekere rekeninge, en het Hof d’informatie 
gefien hebbende, hebben rnetter daed geciteeit, pn 
op den 2.9. Novemb. voor den Hove te compare¬ 
ren , Haring Jongerfz, onfen mit-Burger , Johan- 
nes Egbertfz. onfen Stad-bode, Syvert Janfz. die het 
Concept gedigt en verlochent hadde,en Tyebe Emefz. 
die den Bode hadde aengefecht dat hy den gefworen 
Gemeente folde koken, diens Broeder Sybelt Attema 
genaemt, onlanksbyden Hove uytgebannen zijnde , 
nu te Bruflcl is. De voorfz. vier perfoonen geciteeit 
zijnde, nu confiderende dat fy hadden mifdaen, heb¬ 
ben Rommert Thomalz. Tyaert Lyuves, en de voorfz. 
Tiebbe als gefworen gemeens-luyden rnetter daedt 
verfocht dat de gefworen Gemeente ( ofde fes-en-der- 
tig) nu by dage gaer gelecht mochte worden, om 
(quali) het rapport te doen van de voorfz, rekeninge. 
En alfo de preiiderende Burgemeefter antwoorde , 
dat de Rade ook mede onder die fes-en-dertich Ware 
fo wilde hy den geheelen Rade gaer leggen , om het 
voorfz. rapport mede te aenhoren. De geheele Rade 
(uicgefondert de voorfz. Haring Jongerfz. hoe wei 
mede verbodiget zijnde) en de voor/z fes-en-dertig 
op ’t Raed-huys by eenverfamelt wefende, hebben 
de voorfz. drie perfonen verfocht datmen ’t voor/z. 
rapport in den gefworen gemeente of fes-en-dertich 
alleen mochte doen , waer op fy-luyden in een Ka¬ 
mer alleen zjn geweken, alwaer bekans anderhalve 
ure alleen wefende, heeft de voorfz. Syvert ( niet te- 
genftaende hy geciteeit ware) aldaer henluyden twee 
manieren van kiefinge tc voren gclefen , en na lan¬ 
ge communicatie, is d’eene by hem en by noch acht 
uyt de fes-en-clertigh perfonen doen getekent, en 
de refte zijnde de notabelfte, eenige wech gaende, 
en eenige fulks tegen fprekende , hebben fulks niet 
willen doen : allen ’t welken alfo in ’t werk gegaen is 
fonder onfen weten. En de fes-en-dortigh ftralcs we¬ 
der by ons komende , heeft de voorfchreve Tyaert 
Lyuves in prefentie van ons, en van den geenen die 
daer noch gebleven waren , rapporteert , dat de 
boven gemelte rekeninge wel en oprecht gedaen, en 
daer in geen faulte bevonden ware. Is vorder den 
voorfchreven Syvert ftoutelik voort getreden en ge~ 
vraecht ofde Magiftraet geliefde te conlènteren, dat 
de boven gemelte maniere van kiefinge fijn voort- 
gank name, of niet, waer op wy henluiden voor ant¬ 
woorde gaven , dat wy fulks niet konnen doen fonder 
advijs van fijn Genade,en de Heeren van den Hove, om 
niemand van fijn authoriteit te beroven. En alfo onder 
’tdifputeren Rommert Thomafz. onfen Rentmeefter 
gevraecht worde, waer orn men nu fulks voort name, 
heeft Koninklijker wijfe geantwoord , dathet hen¬ 
luyden alfo geliefde &c. Waer na die fes-en-dertig 
verfcheyden is , fonder dat ons doenmael kunt gek 
daen worde, dat de voorfz. fubfcriptie by de voorfz. 
negen perfonen in ’t heimelik ware gedaen-En gemerkt 
wy wel weten, Cjuod omnis mutatio public^ (ut Xrwo- 
pbon fcribit)Jit noxia, en infonderheyd die by een klein fetal, by nacht in ’t heymelik gepraiftilèert word, en 

ie fonder weten van een Magiftraet fubitelijken foude 
gefchien , te meer dat alfo daer mede aliengskens 
en rnetter tijd gepradtkeert foude mogen worden, dat 

de 



15 <}6. Van ’t Vervolg der Nederlands Oorlogen. 3 g f 
de Steden met dén Ldnden in dien deele toevallende, 
fich fouden fepareren van onfen nabuurfe en getrou- 
fte lidmaten , als Holland , Zeeland &c. Èn allo 
volgens van de befworené nadere Unie, gelijk op vee- 
le plaetfen by den Lantluyden ook wel wordt voor¬ 
gegeven , dat wy ons felfs wel Tolden regeeren, en met 
ons eygen gelde Soldaten betalen. Item dat de 
Stadhouder niet meer als een dienaer ware, met meer 
veimetelijkè redenen hier te lange te verhalen : al¬ 
len ’t welken tenderen Tolde tot een fchoeringe en 
kleynachting» van de booge Regeringe der Gene¬ 
rale Staten. Soo hebben wy onfen toevlucht willen en 
moeten nemen totUE.G. als onTe foüveraine enre- 

eerende Heeren, te meer dat Too verre en indien To- 
anigen forma Ejipub. als éenige pretenderen , al Ton¬ 

de worden voorgenomen , To Toude fulkeston geen 
Stad min praéticahel noch raedTaem zijn,dan binnen on- 
fe Stede (alwaer de eene Burger den anderen niet (ou¬ 
de geboorTamen) doordemenicbteder Mennoniten, 
en der Papiften, daer afonTen Stad meer dan andere 
Steden ( Godt betert) altijd vermaertis, en dat daer 
door Tekerder dan feker alhier in der Regeringe metter 
tijd fouden in fluypen, Libertinen en PapiRen, welke 
PapiRen alreede mede prijfen fodanige fonha van Re- 
geeringe, en dat meer, ja bedroeflijken is , hebben fy~ 
luyden in ’theymelijk al eenigevanonfeOnderfaten, 
daer toe ook al geinftigeert en vermaent: verhopende 
dat daer door een verwerringe twiR en oneenigheit al¬ 
hier al-te-met (gelijk ookalredegefchiet) Touderijfen 
en ontRaen. Bidden en begeeren daer om aen U. E. G. 
Teer onderdaniglijk met alderootmoet, dat U. E G. als 
wij Te en vooriïchtige Heeren gelieve de voorfz. on- 
fe fake te behertigen, en in de mutatie, forma en ma- 
niere van onfe Republijke tegen onfe Stads Privile¬ 
giën niet te laten gefchien , noch de voorfz. onfe On¬ 
derlaten Teer weynich in ’t getal zijnde, hare petitie 
laten erlangen, voor en al eer U. E. en G. daer van met 
den wel geboren Heeren, Heere Willem Ludwig Gra- 
ve van Nafiau , onfén G. Heere den Stadhouder (wiens 
vertrek uyt defe Landen , de confederanten voorfz. 
waer genomen hebben) Tampt ook met den Hogen Ra¬ 
de deler Provintie, en ons als Magiftraten , devoor- 
fchreven fake, en de Twarigheyd van dien Tullen hebben 
gecommuniceert , en dat om boven gewichtige en 
bewegende redenen, eenfdeelsgededuceert, en noch 
( des nood zijnde ) meerder en nader te deduce¬ 
ren. ’t Welk wy met alle fchuldige plicht en ge- 
trouwigheyd tegen U. E. G. en de Geünieerde Pro- 
vintien gehoorfamelijk (To veele mogelijk Tal zijn ) 
t’allen tijden willen verfchuldigen : En hier me¬ 
de 

Edele,Geftrerge,£rentfefte,Hoog-gelcerde,Hoog-. 
vermogende Regeerende Heeren U. E. G. in de hoede 
des Almachtige» bevelende, die U. E. G. in gelukfalige 
Regeeringe, en welvarende gefondheyd lange moet 
fparen. Gegeven uyt Bolfward den eerden December 
Anno J596. 

U. E. G. Teer dienftwillige Onderdanen, 
BurgemeeReren, Schepenen Ra¬ 
de der Stede Bolfwaert, en was on¬ 
dertekent T. Siccan, met veele lijn 
gewoonlijke Rieken. 

Hetopfchriftwas. Den Edelen, GeRrengen, Erent- 
veRen, Hoog-geleerden, Hooch-vermogènden , ge¬ 
biedenden Heeren, mijn Heeren den Generale Staten, 
en den Raden van Staten geordonneert in de Neder- 
lantfen Geünieerde Provintien,onfen gebiedende Hee¬ 
ren, t Tarnen en elks befondereonderdanichlijken. 

25r> ittfim neef) (jebwdit ftet Cfticesjt of 
ïk ^SctiCHiciv öte fp-'üptien fja&txn 0ïUlB02p2n / om 
tót!)m-ïuptter boezemen te bomen/ baccobcrfpin 
ö:fc IBiflfftfê terljasl maften/ lupöenöc aio' bolcöt.' 

^TarftUt fo voortijden door de heerfchïngeen Tyrannie 
bp e entje Ia van denKonink vanSpangien en’t Hof van Bur- 
■wafi'° Sl,nc!ien binnen Bolfwaert mede in gekropen is, feker 
e 02gsfleitf°''me van verkiefingeenveranderinge des Magiftraets, 
om m>vi* Rrijdende tegens denolden plebifcitenen 'Vryheyden 

V. Deel. ; 

der fel vei- Stede , welke forme als hodi Too het Tchijrnöf’ Inge tg 

geobfervéert word. En na dien wy door Godes mach-,lia!iCl1 lft 
nge hand en Tegeninge van de Tyrannije en hecrfchin- 5*n« »an# 
ge des Hofsen LLoninks voorfz. geredclet en verloifetfcc 
zijn. So behoort defelve ingekropene forme ook gei e- Graten cl* 
formeert te worden. Nu ift dat volgende den Plebifci- öaet* 
ten Anno 1455. by gemeyne confent en verwillinrae 
van de hoofden en Burgerije defer Stede concipieert en 
aengenomen ( de Nominatie ) uytRellinge, enveran- 
deringe van de MagiRraet voorfz.effectuejik beRaet by 
de Burgerije, gelijk fulks ook in de Heylige Schriftu- 
re gégrondet is, Deut. in ’t 1. Gap. verf 1 f. Ador. in 
’t 6. verf. z. En daer boven opentlijken afgenomen en 
verflanden kan worden uyt den annotatien Marlorati (Tol. 31. ) 

over het 18. Gap. Exodigedaen, en gemerkt nauyt- 
wijfen van oude HiRoi ien eene vrije Re(publica,by alle 
verRandige en Rechtgelinde perfonen, wefende Lief¬ 
hebbers van’tgemeenebefte, hooglijken gelaudeert, 
en t’allen tijden met behoorlijke middelen gefoebt 
en geexopteert is geworden , immers d'experientie 
wel getuycht dat fodanige Republijken gemeen¬ 
lijk boven andere floreren. So ifl dat wy Edelluy- 
den, gefworen Meyr.tf-mannen , Hopluyden , Ëe- 
vel-hebberen, en gemeyne Borger der Stede Bol- 
I waert, aengernerkt ’t geené voorlchreven is, en me¬ 
de in conflderatie genomen,de abuyfen en exceffive on- 
koflen naefr eenige Jaren herwaertsover voorgaende 
torme van veranderinge gevallen, famptdén droevigen 
Rand der Regeeringe en Polidje deler Stede, na be¬ 
hoorlijke communicatien en lijpe deliberatien van 
Statswegen, eenlamelijke» en eendrachtelijke» oere- 
(ol veert hebben, om met alle gevoechlijke middelen 
den Rand der Policijen defer Stede, na onfen vermo¬ 
gen met Godes hulpe te reformeren en re beteren 
daer toe wy van natuuren en Ampts-wegen ons bevin¬ 
den verplicht te zijn. Ten welken fijne wygoed en 
raedTaem achten, dat van nu vportaen dc uytfiellii ae 
ele&ie, en veranderinge des Magiftraets, gefchiede 
en gedaen worde by onfen Burgeren, na Teneur van 
dc Inltrudtie en Articulen Hier over by onsberaemt. 
En hier naverklaert onder expreflè ProteRatie noch¬ 
tans , dat wy door defen nochtans geenflins gedenken , 
fijn Genade den Stadhouder , en de Heeren van den 
Hove defer Provintie, neffens hun refpe&ive ampten 
en iCOijmniTIen te prejudiceren, noch den felven eeni- 
ger maten te rebelleren, dan in alles hun na behoren 
te willen geboorTamen, en dat wy defen tol genen an¬ 
deren fine onder ftaen te doen, dan van onfe Stads pfe- 
befciten en Vryheyden te reintegrei en, reftaurcren re¬ 
formeren, en te beteren. 

Om dan te komen tot de Inftru&ie en forme 
van verkiefmge, So iR dat wy goet en raedtfaeinj 
holden of achten , dat van nu voort’slaeis twee 
tan de outRe of larkR geweien BurgemeeReren en 
Schepenen met eyndinge des ouden Jaers Rillen 
argaen en verwandelen , gelijk d’eene Raedts-man 
langlt in Oihcio geweeR zijnde , en 111 plaetfe van 
dien , fullen drie nieuwe verkoren worden : wel ver* 
Raende dat d’afgaende Raedts-man alsdan mede tot 
Schepen genomineert en eiegieert fal mogen wor¬ 
den. 

Dat ook van nu voorts Jaerlijks d’eerfte Dingf 
dach nae Carftijt, precïjfe de MagiRraet gehouden'jal 
welen, voor noen te convoceren de Tworen gemeente 
op den Raed-huy Te, en dat alfdan bey.de MagiRraet en 
gefworen gemeente door deméeüe Remmen uyt den 
groten gemeente defer Burgerije, uytgeilelt en nomi¬ 
neert Tullen worden, acht perfonen, wefende ru ge¬ 
meen e naem en faem goede Pandoren, Lief-hebbers en 
Eaators van de ware Reformeerde Refigie;en V vanden 
van de Spangiaerden met hun adherenten. 

Dat fulks gedaen wefende , voorts ten felven tijde 
uyt den MagiRraet fes-en-dertig, en de voorfz.acht. 
van de grote gemeente dooi 't Lot, na overroepin- 
ge van Godes name, verkoren Tullen worden acht per- 
ionen. 

De welke acht perfonen ten felven dage na noen op 
den Raed-huyfe vergaderen, en voorts uytRellinge en 
nominatie doen fullen, van fes perfonen efeen dubbelt 
getal. 

Dat de voorfz. Ele&eurs’sdaechs daer na ten over-' 

* 



282 Het drie-en«ciertigfte Boek, 
ftaen van de geheele Mdgiftraet uyt ’t voorfchreven 

dubbel getal door Lotinge , na gedanen gebede ver¬ 

kleien Gillen, den helft, die in plaets van de drie afgaen- 

de Magittraets perfonen fullen fuccedieren. 
De Gecommitteerden of Eleéteurs fullen gehou¬ 

den wefen, met goede difcretie indevreefedesHee- 

ren, harendevoir te doen , en over fulks tenomme¬ 

ren, tijd te Geilen en elegieren uyt onfen Burgerije 

fodanige perfonen, die geacht worden, wijfe, ver- 
ftandwe, ervarene en redelijke luyden te zijn. Item v-~<. r***'ï^. 
die God vreefen , waerachtig , en der gierigheyd | ©20fe£UUet1 berbtebCtt/ bBCt UpÉ ntCll IWCllbC bat tod 

©mam befen tijb toag tot Stttoerpen onöer Ewnoec 
ben feoopüeöen een groot rumoer / om bat fp tij 
öingc iKitiïten bat öe Homurtt ban ^pangiai Uaböe b0^ni 
g -Tefufeert te betalen be 3©iffelen ban b2ie en een fjalf fufnm 
jjlêütoen/ biemen boo? becfettcrt liiett / en toüöere £>ehé. 
boteren alle fijne Iffignanen / en farceren öe öetaiim iSJjj|ftJec 
ge ban alle fijne fiftulbcn/ pier boe? toao groote om bi? cl0, 
rufte / en bc ïsoopUeöen beöen terfèonb alle pare *an 
felen peotefteren. <De Caröinad 2ilbertup bjeefenbe <$P£I!ie!fn. 
bode mceröere inconbenienten / bebe alle Beotcfccu en 
^o'fecutten berüteben / baer upt men meeabe bat bid 
eenig groot befoibie foube mogen ont|taen: 3©ant al- 
ttoc-tod nien genoeg adjte bat öe ïiomntt ban ^pan* 
gien fijne üeöerlonöen in geen gcbacr foube laten bal* 

Vyand zijn, fampt den ware Reformeerde Religie 
profiteren of beminnen, en defendeien. En ter con¬ 
trarie den voorfchreven Ronink met den Spangiaer- r o»**...«3..~-—- 
d-n en hun Adberenten, mitfgaders den Paufelijken llot GUI CCluge 3®iffeïen / fDÏJteltmen Ijd nCCljtat^ 
funerfntien haten , en defelve abjureert hebben, of baerbOO?/ batbeCarbtelbeJötffefcnfoaÖUtlÖattt 
f?'“willip' zijn te abjureren, bypene fo verre de voor- i niet fOHÖe iiCtjgen/ CU bat OOtt öe IsOOplïebemnfjet 
ichreven Elefteurs hier tegens doen , geacht fullen jfCÖKtcn ban bc penningen bcdmccrbcrftoangpcp^ 
worden als trouwlofe, eninhabil toteenigedignitey- 
ten. En dat indien gevallede voorfchreven Eletfrie van 
geender weerden gehouden,en datelijken by de Magi- 
ilraet en fworen gemeente tot nieuwe nominatie en e- 
leftie geprocedeert fal v/orden. 

So wie by voorfz. eledie tot Burgemeetter of Sche¬ 
pen, in plaetle van de afgaende gekoienwoid, fal 
daer in drie Jaren blyven\ doch die tot Raeds-man 
elemertwort, fal twee Jaren’continueren, tenware 
fake dat fy fulks verbeurden, en aflet worden , na den 
rechten, en fullen de felve in hun refpe&iveampten 
niet langer als voorfz. aen een continueert mogen 

Dat over den nieuwe te doene verkiettnge, noch ten 
refpe&e van dien,geen verbeteringe gedaen lullen wor- 
den by den Magiftraet, fworen gemeente of Ele&eurs 
voorfz. tot latte van de Stad. 

In ’t Recht fal welen geen Vaderen Kind te ga 
der, geen twee Broeders, noch twee Swagers die twee 
Sufters hebben, noch geen Man beneden de 24. Jaren 

OL't)aer moet geen man Burgemeetter noch Schepen 
worden binnen defe Stede, die in onecht geboren is, 
noch felven geen huys binnen onle Stad heeft, en daer 
te boven rijk is hondert guldens. 

Ook fo moeten voorfz. Ele&eurs hun fel ver, noch 

elks anderentot Burgemeetter, Schepen ofRaeds-tnan 

nomineren noch uytttellen. 
Den nieuwe gekoren Magittraets perfonen fullen 

des Sondaechs na de Elegie over de Kerke , en Maen- 
daechs daer na van den Raeds-huyfeafgekundigt wor¬ 
den, en fo geen wettelijke oppofitie gedaen, noch 
in gebracht" wordt , binnen acht dagen na de Pu¬ 
blicatie en voorftellingen, lullen fy voorts ten rechte 
fweeren, en hun behoorlijke eed doen , in handen van 
den Magiftraet, die de nieuwe gekorene fullen confir- 

meren. , . , r 
En alfo de voorgaende Articulen in de voorlz. Ple- 

befciten, als mede in Godes Heylige woord gefon- 

fouöen matten al# ban te tanen/ ’ttodtt ötenenfouöe 
om ben ©acömad ban gdb tc benautoen/ en om min* 
öer 02b:c op fijn fatten te fullen bonnen fïdlen. &om« 
uiige mcenben bat bit gebiett tod motgjte -ftp getto* 
men toefen / om be grote fcljabc bie be €ngelfe 
©ïote in be Corner tot Cabt# jiBaiso gebacn Ijabbe / 
en fonberïtnge aen ’t berlieb ban be ttoee ipüioe* 
nen biebe Éontnttban^pangien int ^dhpPn* 
itppo geleben Jjabbe. Slnbere boedjben baer bp / 
bat men liter int tod ftonöc mertten / bat ben Sonintt 
ban ^pangieh/ bic lange tijb gebed ttranfe gelegen 
liabbc / niojïöooö toefen, gjnt naerbolgenbe ^laec 
ttrccg uien bubbelt ban t paccaet en betreet gepublt* 
ceert in ^pangien boo: ben ïiomntt |Bijil?po/ aen* 
gaenbe fijnen ttIBiffd en Ijet opnemen ban gelbe. 
•©aer banton intnabolgenbe JSocltbcrïjadmatten 
fullen. 

3©at boo2 befen tijb toao binnen ber ©eer een ^«uieifn# 
^rlj.otb €belman / genaemt ^ameö 3©tmiS 
omtrent 27. garen / outjle ^oon ban ben ©aren i©„ntf/ 
ban Hogpe / öe toeltte upt ^cfjotlanö berbteben «siöcr 
toaa’ / ojit bat Ijp pemmebe tegen ben üomnttjjab-^1™^01» 
be geffdt naberfjanb in ©jabanb gehangen baiSf 
toefenbc op fufpme ban fetteren 25?ief bte lip aen ben ©tere m 
<©2abc ban <»êffej:l)abbe toiüenfcljtijben / om fsern te 
berfoccttcn bat ïjp be j^oninginne foube toillen 
manen/ batfe bc Ijanb baer aen tobbe Ijoiiben/ bat ^pamjun 
ben ^eliotfen fllbd alfo niet berjaecfjt toerbe / tsste^enam. 
cpnbdijtt bp cenigc ^efupten / en onber bien eenen 
©amdton bctoiüicttt / en met ftïjone tooooöenöaa: 
toe gdtoacfjt / bat fjp mo|?e beloben ben Bonintt 
ban ^pangien «enigen fignalen btenfï te boen/ tn* 
bien 1)p in be gebantteniffe niet toilbe bergaen / en 
na eetnge fjanbelinge baer ban / Ijabben (jent boo?* 
gdionben om bp centge mibbeïen be ^tab ban 
©liffingen/ ©ergen op ben Eoom / ber ©eer / 
of ben ©2ide aen ben tiomntt boojfclpebcntctocns 
gen/ tot ejceeutie bantoclctte Ijp foube mogen bdo* 
ben bonbert bupfent laroncn / baer boren fp bo:ge s mede in vtOCics ricyiii;c wuuiu y • r c.“v 

de°rtziin en wy vaftelijken vertrouwen , dat de fel- ! blebcn / Ctl alÖ l)p baer tOC CCUïgen bsguamen toiö 

t met Godeslmloe en fegeningefullenftrecken tot fOübe Mm / fOUfc Uldl f0 becle &Mfulttc 

welttand defer Stede , fampt. tot rettauratie en ver- berfctteniigcU ban De betoftCH fCltbCU / ^bat bCÖ ge* 

heterintre der Privilegiën en Policien van dien. So ifl j UOCfl) toCfcnfOUbC / bat ÖP bacrOEU llt be fd\3C UKt 
, te bflf,m,n .n elks befonder verfoeken en be- b’ei'H Of b’aïlber fOO bcel bCrfianb.9 matteit fOttbC / 

pee rei/ dat onfe G. Heer den Stadhouder, en Raden batfjp mOCijt bcrmecftercn CCÏÏtgc ©00?tC/ Om baer 
|ef P’ „inrie dele onfe beraminge voor ooed wil- j b002 ÖP Uatfjt bUIt Kt tC tótett t ©Olfe/ t todtt belt 
idef Entten Dat ook onfen tegenloordigfn Magi- Cacötitael baer toe ban ©upitttcrttm of CalepfoiD len aenlien, üat-ooK^omen teg-nwooimgen r mu jju hdofreu ïtU UPt be OebOtt 
ttraet geheven wil delen mede te aggreren , en hand¬ 

haven , gelijk wy door reden voorfchreven van herten 

geneycht zi jn na te komen fonder conventie, voor be¬ 

houden nochtans, dat wy en onfe Succeïïeurs, met 

advij» des Magittraets dèfen fullen mogen corrigeren, 

verminderen ol vermeerderen, lo, en als na gelegent- 

hey t der faken , tot dienft en welttand , fampt tot ver¬ 

beteringe der Privilegiën en Policie der Stede, en Bur- 

creri je bevonden lal worden, nodich en pi ofijtelijken te 

wefen. t’Oorconde hebben wy ten refpefte als voren 

defe elks met onfe plegende of gewoonlijke hand¬ 

schriften bevefticht. Onderftond. 

Accordeert met gelijke onbeveiligde Con¬ 

cept of Articulen, in kenniflè van my 
B. lelt inga. 

be fenben. 3©et toeltte beloften ttp upt be gebat-' 
Itomffc gettomen toefenbe / Ijabbe fjem berboecïjtna 
liilo/ cnbealbact ttemufje gemaettt met ben^op* 
man Holle/ bie boe öaet in <©arnifoen lari)/ bien 
lip tc galïe nopöe engocbedjiercaenbebe,- en toa^ 
öaet na gettomen ter ©ecte/ baer Ijp öemeenigen 
tüb omttouöcn Ijebbcnbe/ cn op allebegelegentbepb 
ber ^tab gelet / beeft Hem ten ieiten geabbieffcert 
acn be boo?fcÖ?eöen Holle / bic ban XiHo nu ab 
baer in <«Bamifocn gettomen toaö / en alle bagen 
Hem gcfiantecrt/ en baer na beginnen te toutfen en 
berttalen ban bc qtiabe gelegemljepb bie baer toas 
Op be Staten te btenen/ cn poe toepnirtt abbanee* 
,ar;K óp be felbe toaO tc bertoacfitcn/ en rntito öat 
Holle ijent baer in toat bolcljbe/ Heeft ïjem begin* 
nen tc ontheetten bc grote matljt ban ben ssonmtt 

ban 



1596. Van ’t 
(Foi.92.) ban /§pangtcn/ cn be recompenfe bic pp bcbc aen 

ben genen bic pent ccnigen fignaïen ijicnft betoe; 
feit. Orn alfa boottb Pomenbe pabbe pem epntdpP 
l)002-gcpauben/ om ben feiben ÉonïnP eenige bieufï 
te boen/ eninjnede ont be ^tab banber ©eer aen 
pent ober te lebecen / baei* fijn Helles' ©aber tod 
eec «©oubetneuc toaö getocefi: ©olie pent po»- 
benbe of befen boöjffag pent gebid/ fneet bic ©20^ 
poofcen af/ ont batfe bacc niet fo b2p Ponben fp:e? 
Pen boo2 bie tijb/ of fonber eenige fufpitte/ bejïetm 
be baei-om een feher ure tegen beef anberen baegs 
na noen Pp pent te Ponten / en niet pent alleen te 
fptepen; cn baer mebebnn pent gefepepben 3'jnbe/ 
peeft bn ben ©ucgecmeeffer Hcpgersbergen alles te 
Pennen gegeben en geopenbnctt/ om fpn geboet 
lenen meemngetc beefiaen/ biegoct bonbbat HoP 
Ie boojts panbden foube/ en 00P toare pet nut fpn 
panb gebeu/ cn bes depots «êbelntans panb ne* 
men foube/ om aifo bie faPe gcpcel te ontbecPett/ 
beier op bat Holle nodj ftoarigpepb macPre/ ten 
toare petn een Hitte ban befrparge ban be Staten 
gegeben toeebe/ en peeft pent Hepgetsberge bed 
anberen baecps ’S mo:gcns beoctp een Hete ban 
befeparge ban be Staten boen pebben/ baer op pp 
toeberom met ben ^epotdman in communicatie 
gePotnen id/ bie pent boo:gepouben peeftte faiferen 
be ©oo2te aen ’t ©ooft/ bat men op be natpt aid 
men ’t fdbe te toerP foube ftellcn/ baer foube boen 
Ponten 600. iBannen te -§tpcpe ban ©upnPerPen 
en Caled/ om be ^tab in te Prijgcn/ en fo pet 
gebinte / Ddoofbe pcm tot recontpcnfe een 
lomtclfcpap/ meteen ©aen Hupteren/ en boben 
biett aen gdbe 40000. Cronen/ en te toefen ©oic 
berneur ban ber plactfen. <£n om bat men traepte 
befen titan te acpterpalen / en men beftoaerPP bont 
fuiPdmetpetfeggen ban ©olie alleen te boen/ peeft 
men een Hete ban belofte boo2 be recompenfe ontto02^ 
pen/ bie Holle fdfd perfeptebenpeeft / en tn 't boo2td 
panbden ben ^cpotdntatt boen tePeiten/ntitd pp pent 
biets maePte bat ppbe geenc bic Pp tot bit erpïoiet 
betoillicpt pabbe/ eettigen feptjn of betopd ban be 
beloften pcm gcbacn/ toiiben pebben. ©aec te; 
gend nam ben ^epotdman toeberom be panb ban 
Holle/ ’tfdbe erpïoiet te falie» effectueren/ cn be¬ 
loofde ben ^epotdman aen Holle/ pent be epgen 
panb ban beit Carbinael binnen Pojtett dagen te fuP 
Icn boen pebben / cn btffemden ben 20. ©cccmbus 
boo2 ben bacp ban ’t erploit. ©it albud gefepiet 
3pnbeben acljtftcn ©eccntons/ peeft ben ^cPotS-- 
man fgne getepenbe Hete in ben boefent ban Holle 
ge (Iepen / feggendc bat pp bacc mede fpn leben en 
pooft in fijnen panben fielbe/ cn peeft bp Holle be 
comre-Hctc in fijnen boefent boen ffePen. j©aer HoB 
ïc teeftond baer na be Hete aen Hcpgcrsbergcn ge; 
lebertpebbenbe/ peeft be |©agi|ïcaet banber©cece 
noep bten abonb ben feiben ^cpotdmanbp bcnpald 
boen batten/ bieeerff be ganfepe faPe omPcnbc/ en 
ooP’t gefeptift bat pp aen Holle gegeben pabbe/ 
feggende ’t fdbe niet gefepteben noep getepent te 
pebben/ notpte 00P be ©ranfe t€ale (baer in pet 
fcp2ift gcmacPt toad) niet te Ponnen noep te ber- 
ff aen: |©aec nabccpanb gcb?acpt 3pnbe boot be 
©ijnöanP / en gedtepept met be tottuce/ bePcm 
be’t fdbe toaeracptig te 3pn: cn bat pp Pp be gjc- 
flipten als boren baer toe gcb?acpt/ ett erp’cffepjp 
tot directie ban dien binnen ber ©eerc gePonten 
toad/ en oat pp met niemand anberd ald ntctHol; 
le baer ban gefptoPen pabbe/ enbe bat in ©2a; 
band niemant ald ben ^jepotfen <3IefiHjt©amelton/ 
en ttoee ^paenfe gjefuijten met pem pier ban padden 
gefp20Penin boegen ald boren. ©ït erploit/ toam 
neer pet pabbe Ponnen gceffectueeit toerden/ foube 
boo:defe Hanbenfo gebaerlpp getoeeff 5pn/ barna 
apparentie ben onberganP ban ten ntmfïen een 
bed ban dien/ baer na gebolcpt foube pebben/ en 
fobcguaettoilligen banbeooren padden opgcffePcn/ 
mogelijp ban alle be 3!andcm ©m bat baer ntebe 
©ollanb ban geland gejcpctJbcn foube 3pn ge; 
toeeff/ enbe ©oeloge niet op be frontiercu / utaer 
midden in be jtanben geftelt / en ald dPd pent 
al ffiüe pabbe gepouben/ foube men eben tod al-' 

V. Deel. 

=83 Vervolg der Nederlandfe Oorlogen* 
Ie be maept ban be 31 anben baer boot pebben moeten 
cntploperen / en tmotylertpd tneefl alle be 5?ron; 
tieren bat ©panbabanbomieren. ‘«©acrcrnt ©cö HD 
madjtigte meer te banpen id/ batIjp niet gepenot 
peeft/ bat bit aen pemaub fp berfodjt/ bie baer 
na gdupffert pabbe / of met 3p uptgeboert/ cit 
bat men pier boot nu PlacrlpP Pan bcPcnncn/ ntet 
toat bebuccpljjPe peactijPen ben ©arbinad en be 
^efupten/ na befe panden traepten/ be fdbe lec- 
rende batfe binnen niet moeten ai te foigeiood toe-' 
fen. ©ptoerbe ben 8. ^fanuarij Hnno 1597- binnen 
ber ©eer ontpooft/ en baer na gcquarticit: lp 
toad fo lange opgdjouben/ ont te beter Penniffeban 
befaPe te nemen, ^©e feutentie id getoefen bn be tfI3a- lun ö‘c 
gpïraet ban be &m/ met abbpd ban be Staten Sh! n! 
ban Edanb. öaernage» 

©e gelegentpeben ber faPcn in befen (late ffaem rjUdUUU° 
be/ fo peeft men boo2 beefepepders afgeto02pcne cn 
gcintcrcipiccrbc ©tieben / bie fobe ©eerett Staten 
©enerael padden bePomen: ald bie öeïlïomnp ban 
©2anPnjP ben ©eeren Staten <©enerad ber 3Dcr- 
cenicpbe ©20bintiett pabbe toe gefonben/ berfcacn 
be lifrigc panbdinge cn p?actppen bie be ^paenfe 
tegen befe 31 anben/ en tegen be Hl anben ban ben 
©ertog ban Idcbe/ ©O2fïcnbomban<©ulip/ ©cd 
ge etc. boo2 padden, ©e ïioninP ban ^pattgien 
pielt boot Hmbaffabeurbpben iiepfer Hoöolppuö/Stffr 
renen gettaemt ©on ©iiillaent be ©Icmcm/ lanncc^ 
een fecr lood cn dooHrapt perfoon in alle toerdbfe ^‘cmnu / 
faPcn cn panbdinge ban ©naren en grote Dotcn 
taten. ©efe pabbe bg ben ïJcpfcr groot credit/ 
cn be monntP ban 43pangten bertrontobc pent »anj,yan» 

fijn albcrgrootflc cn fecreeplc faPcn/ aen befen !ö; fi!e,v bi* 
fen bod fepteef ben BoninP biPtoild/ niet alleen S»atem 
ban be ©cberlanbfc/ j?ranfe en €ngdfc faPcn: tW 
fDacr 00P ban ’t gene ijp boo2 pabbe om be ï;o= 
ningeit ban ^toeben/ ©encmarPeit / ©olen cn 
l©ofcobicn/ ban met poope/ ban met b?eefe te 
bdepden/ baer upt pp ban fijn boordde toiff tetree^ 
Pen. 0oP pielt be fdbe groote coircfponbcmiemetbe 
©unttud ban ben ©and/ bie pp fo totfï te bdefen 
en met grote beloften ban rccompenfcn ban benïjo- 
ninP ban ^pangien te bdepben/ bat Pp dooi ben 
felbctt ben ©epfer en ben ©and ban Homcn toijt 
genegen te maPcit/ bed feoninPd ban ^pangicud 
faPcn te faborifcrcn / al toad ’t fo bat pet al-te¬ 
met fepeen bat fp - lupden be faPcn ban ben ï5o= 
ninP ban ©abarre/ bie bp be ^paenfepe alleen 
toerbe genoentt ben ©2inceban©carn/ cn baer na 
gcto02bcn id ïionmP ban ©2anPrpP/ ©ennP be 
bierbe/ gdijPberpadtid/ gdjed tocgcbaen tonren / 
en op bat ben curienfen lefcr foube mogen fien be 
liffigpepb en ptactijhen bed liomuPd ban Svap 
gien/ en poe pp pcm toad gedragende in alle fijne 
panddingc / pent bemoepende ntet alle andere ©0- 
tentaten faPcn/ om baer fijn epgenc faPcn na te 
fcpicPeit/ en fijnen boo2bde unt te trccPen / fo fau 
len top pier eenige ©2tcben ban ben jjom'nït toi;i 
^pangien aen ben feiben fijnen Hmbaffadeur/ en 
ban ben boontoemben Hntbaffabeuraen den frontnP 
ban ^pangien en andere bcrpalen/ cn eerfr een 
©lief bed ©oninPd ban ^pangien/ aen 
boo2fcp2cben fijnen Hmbaffabeur / lupbendc 
bolcpt. 

ben 
ald 

D Don Gnillaem de Sint Clement, van SSjftf bart E Konink ___ __ ^ IUIJ _ 
onfen Rade en onfen AmbaPadeur, uwe Brieven ^ ‘,ï0 

van den feftienden Maert zijn ontfangen gewon- %nJ\J**1 
den, op welke Brieven hier geantwoord fal werden , fm ©on 
beginnende van de approbatie van uwe grote forg- «Builiami 
vuldigheyd van ons te verwittigen van alle ’t gene dat- J 
ter voor valt, continueert fo, na dien gy het3[roe vee! ba^ai"1 
daer aen gelegen is, datmen verba watter in defen C’e.o «o- 
pafieert. nuir ban 

Het fal feer goed zijn dat gy continueert de devoi- 
ren die gy by den Keyfer mijnen Neve gedaen hebt, in fteeftr 
faveur van de Katholijken van Vrankrijk, opdat de 
wervinge en gelt-hulpen , die de Proteftanten hullen 
willen doen voor den Prince van Bearn, belet of ver- 
achtert werden, en datmen imgeender voegen denke 
een Ambafiadeur van fijnent wegen in dat Hof toe te 
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2S4 Het dne-en- 
met den tijtel dien hy pretendeert, 

drk-en-dertigRe Boek, 
en ten is 

men om het tegendeel te doen, exem- 
laten 
niet billijk da 
pel neemt van des Paus Procedure; maerde Keyier 
moet eer fijn rekeninge maken van anderen exempel 
te geven, Puiks als men dat van Pijnen peiToon, en 
van’de Profeihe, diehy akijts gedaen heeft behoort 
te verwachten , 't welk gy hem Peggen Puit van mij¬ 
nen’t wegen, met het gene dat gy meer weet, en 
lult met alle nootwendige middelen de hand houden, 
dat men in geenüeiley wijle ter wereld andeisdoeop 
defe materie. En na dien u dunkt dat iich de Nun¬ 
tius wel en met goeden yver dragen lal, Po beftiert 
hem, op dat hy aen fijn fijde by den Paus en den 
Keyier behoorlijke 'devoiren doe, hem van mij¬ 
nent wegen feggende’t gene noodich ial zijn, om 
hem te bewegen en moed te geven. 

Daer is apparentie dat de praeftijkedie de Swede ge- 
onentheeft, om den Eerts-Hertoge Ernefit aen üch 
te doen nemen , de pretentie van Polen, een trek is, 
van den Cancelier van dérwerts over, gelijk gy legt, 
om tweedracht te itroyen tuflchende Broeders. Maer 
aen de andere zijde is’t niet buyten Propooft , dat de 
Swede, indien hy miiirout daer te Diijven , liever be¬ 

geert dat een ander in cat Koninkrijk gebracht wercle, 
öan de gene die hy gevangen gehad heelt, van 
den welken hy denkt fleets in meerder naden¬ 
ken te blijven. En het is nodich hier in met leer 
groote difcretie te werk te gam, en in iulker voe¬ 
gen dat men door delen vonci (indien het miflehien 
tenen vond is ) niet en mille te verkrijgen ’t gene 
men verhopen mach, den Swede wech gaende, en 
de Broeders eendrachtich zijnde, en malkanderen 
helpende als Broeders, het welke gy hem en den 
Keyier van mijnent wegen feggen lult, en fulter 
alle behoorlijke devoiren in doen, op dat men niet 
in eenwe dwalinge valle, ter oorfake van de ver- 
fcheyden pra&ijken uyt Polen gebracht op defe 
faken , maer dat men uyt alle Vrucht trecke, op 
dat de géne de welke Ichijnen fal waerfchijnlijks 
tot het Koninkrijk te mogen komen, van de andere 
daer toegeholpen worde, na dien de fubftantie daer 
in beftaet, dat’et van een van hun ingenomen worde 
met fodanigen verfekerheyt als daer in mogelikfal zijn. 
Gy fult alles'ld belijden als gy fien fult nodig te zijn 

Aengaende ’t Hertogdom van Cleve, na dien’t in 
H-o ■»£-> r,ir r^lvriii-r H Bi I *(• mnimot <7 1 in de ftaet is alsgy fchrjjft, fo fal’t niet quaetzijn daer 

op te denken, eer dat de faken in meerder fwarig 
heyd komen, om te beletten dat de Ketters fich 
daer geen meefters van maken, gemerkt d’occafie 
die den voorfchreven Hertog daer toe gegeven' 
heeft, fo goed is, behalven noch’t gene hy den 
Keyfer ontboden heeft, nopende’t welke gy my 
verwittigen fult van’t gene daer befloten is , en 
voor wien van de Broeders, zijnde bequaem dat’et 
voor eenen van hun zy : Maer indien ’t door Hu- 
welik wefen fal, fo fal ’t van node zijn voor alle din¬ 
gen, dat men fich verfekeredatde Vrouwe Catholijk 
zy, want anders moet men daer niet eens op denken. 

Na dien gy liet dat de fake van Mofcovie der- 
werfs over in’t vergeet geftelt word, niet tegen- 
ftaende dat’erfo veel aen gelegen is, voor’t gemeen 
befte, gelijk gy fegt, fo onderhoud dien Hertogin 
goede genegentheyd en wille, het fal goed zijn dat 
gy den Keyfer daer van fpreekt, hem vertonend? 
de vrucht die uyt fijne vriendfehap verhoopt kan 
werden in alle dingen, op dat hy ordre geve, dat men 
den goeden wille die den voorfchreven Hertog heeft 
doen blijken, bejegent gelijk het betaemt, en fult 
my verwittigen van ’ t gene in defe en alle andere faken 
gedaen fal wefen. 

Uyt Aran Xuez den 16. Mey 1596. ondertekent 
J oelR'y, dat is, ik de Konink. En lager Don Mar¬ 

tin d Idiaques. 

Ifienia sHlc!)tcm jBifTüJe ballen boojfc9?cbnï 
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bruyktheeft, om oen aenfiachvan Kluift uyt tevoe- nróüe 
ren, welke fodanich is, datik hope dat wy met den H-or 
eerlten tijdinge lullen hebben van de veroveringe'der 
voorfchreven Stad, en dat dagelijks onder defe grote 
dapperheyd en vromigheyd van lijn Hoogheyd, an¬ 
dere goede fucceflèn lullen volgen, tot de ganfehe- 
hjke verftoringe van de Vyanden, en Rebellen van 
derwerts-over. Ondertuftchen lullen wy verwachten 
wat de Engelfemethaer Vlote denkt te doen ; ik late 
my voorftaen datlefo bejegent fal worden, dat wy 
eerft-daegs tijdinge ontfangen lullen datfe wel be- 
fchaemt yanhaer reyfe weder gekeert fal zijn, ton¬ 
der y et verrecht te hebben , ten zy daer in datfe lullig 
Hagen gekregen heeft. 

ïk wete noch niets van’t gene dat’er gefchiet is, 
inde vernieuwinge van de M agiftraet van Befancon : 
Niet-te-min feyt men dat den Erts-Biftchop en den 
Gi ave van Champhte daer van aen de Keyfer gefchre- 
ven hebben, doende hem breed verheel van alles; 
ik fal onder-vragen wat’er van is, en dat wetende 
fal ’t U E. mede deelen. 

Ik verfta dat men van dèrwaerts gefchreven heeft 
op de aenflagen en praétijken, die eenige qualljk gein- 
tentioneerde Vaflallen, verwanten en geallieerde van 
de Hertog van Cleve hebben, en houden met de Re- 
belle Staten van derWerts over , en de Proteftar.-tfe 
Vorften van Duytfiand, om fich meefter te maken 
van de Staten van de voorfchreven Hertog van Gulife. 
Maer ik ben wel verwondert dat men my daer ook 
niets van gefchreven hééft, noebte laft gegeven om 
eenige inftantie of dévoir te doen by fijne Keyfer!. 
Majeftey t, van hem aen te porren van wegen den Ko¬ 
nink omen Heere , als een van de rneeft ge in tere fleer¬ 
de, om hun van een te fcheyden en te breken; ge¬ 
lijk ik niet te min uyt my felven gedaer hebbe, gefien 
de merkelijke en blijkehjke inconvenienten, die met- 
ter tijd daer uyt fouden mogen fpruyten, hoewel’t 
met meerder fondament en aenfien geweeft foude zijn, 
indien ik het met uytdruckelijke ordre gedaen hadde, 
waer van ik U E. wel hebbe willen verwittigen, ge¬ 
lijk ik ook fijn Hoogheyd gedaen hebbe, opdat een 
ander tijd daer fuik inlicht op genomen mach werden , 
als den dienft van de meefter fal (chijnen te vereyfeben; 
en met eenen te feggen, dat fijne Keyfer! Majefteyt 
alreede alle de geinterefleerde Princen, en die fich roet 
die praftijken bemoeyt hebben , verfogt en wel ex- 
prefl’elijk belaft heeft daer van afftand te doen, of dat’er 
anders in verfien fa! werden, ’t Selve heeft hy ook ont¬ 
boden aen de voorfchreven Rebelle Staten. 

’tGenedat regtevoort hier is, isdat de Turk met 
grote forcen van Conftantinopolen vertrocken is na de¬ 
fe quartieren toe, maer men v/eet noch niet waer den 
dag vallen fal, te weten op ons, of den Prince van 
Tranfilvanien. De gemene opinie is, dat’et op hem 
zijn fal. En te dien eynde feyt men dat de Puien, 
niettegenftaende datfyin handelinge fiaen van Ver¬ 
bond te maken, met het Huys van Ooftemijk, de 
Tarters in’tgetal van locooo.door Moldavien heb¬ 
ben laten palieren na fijn Land toe; Ondertufchen is hy 
op fijn hoede, en verfterkt lig ’t befte dat hy kan. De 
Keyfer heeft hem 5000. Paerden gefonden, en jooo. 
man te voet, welk volk voor 6. Maenden betaelt is. 
En als men fekere tijdinge fa! hebben waer hy fal wil¬ 
len aen vallen, fo fal het Leger van Hongarijen, ’t 
welk men feyd regtevoort van 60000. man te zijn, fig 
by het fijne voegen, ofiiet fijne wederom by dat van 
Hongarijen. Het gerugt gaet dat de grote Turk in 
perfoon te Adrianopoli blijven fal, maer dat fijn Le¬ 
ger voort fal treckeh, om uyt te voeren den aenflag 
dien hy voorgenomen heeft. H y heeft ook een Vlote 
doen uytvaren, dewelke van 100. Schepen foude zijn, 
maer niet Wel toegeruft nochte in ordré, tegens dewel¬ 
ke fich ftellen lalde gene die fijn Majefteyt in Ita’ien 
gereet heeft,de welke beloopt tot cntrent8o. Galeven; 
en daerisGenerael van den Prince Doria , met fijnen 

y»»...W!ps» «WISoM Don Charles Doria. De Konink MaxilniÜaenis 
m M öriflmbulc m teil ttaSoV t„en,,Wig jn rtLeger, ’twelkefidiby Breit,, t, 
gCftnC lltyOHuCÏÏ» I hebbende de Vyand verlaten de Stad en ft er kt? van 

%:iif toan m #Yn Heere. Ik ben feer blijde uyt u fchrijvens Watze. Het fchijnt dat men van meningeis, de voor- 
IVl van de i ï . der voorfchreven Maend, verftaen te 
hebben den Krijgs-lift, welke fijn Hoo'gheyt ge- 

he aBuit- 
Irrne ö.; $ 
Clenum 

fchreven Stad van Breft of Buda te belegeren. Den Al- 
machtrgen beftiere het gelijk het van node is , en 

verleenc 
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verleene ons aen allen zijden goede fucceftèn, en 
hand-have U E. altijd onder fijne heylige befchuttin- 
ge. UytPrageden 6. Augufti 1596. Ondertekent Don 
Gmllnme de Sint Clement. 

Opfchrift: Aen Monfieur Daftonville. 

ook uwe Majefteyt te verwittigen van ’t ^ene daer in 
pafterenfal. 

Uyt Pragedenzi. Oftober. 1596. ©OlfÖE ÏH öCtl 
felben^tcf. 

32))i (uilen fjtsc noefi eenige anöerc 25:ieben laten 
boïgen ban öen boo2|cf)2cben 3lmbaffabeui- <©utE 
laent Clement/ aen ben montnft ban ^pangten/ 
baecuntmen ften ftanbe lifttgljenö ban ben felben/ 
enbjatbooz acnflagcn be Jkanuib ban ^pangtenal 
boo: Ijabbe/ en bat ÖP fient met be fahen ban alle 
anbece potentaten toab moepenbe / om bacr fijn 
booeöeel upt te tcechen / tot acDtecbcel en fcljaöc ban 
b’anbeee. 

^J^jjanTT Olgende’tgene uwe Majefteyt my belaft byfij- 
©ou V nenBriefvan den 15. July , hebikmet den Key- 
<Bui'Kame fergehandelt de fake van Finale , en hebbe noch een 

meru'iaenan^eie re(len g“bad, te voegen byhet feer voorfich- 
öen tigefchryvens van uwe Majefteyt, op defe materie , 
itftift ban waervanu Majefteyt mygeen bevelen dede my daer 

\ mede te behelpen, alfo hy ie noch niet wifte doe hy fij¬ 
nen Brief fchreeF, ’t welk is de dood van den Marquis 
Alexander. Want hoe wel een yder befiuyt dat Andries 
Carretti, ’t welk de gene is die fich herwaerts over on- 
hout,nogttinsfo zijnder andere,dewelke hem in de fan- 
tafie brengen fijnen outften Broeder, dewelke is van de 
ordre van Sint Jan van Jerufalem, en fot, hoe wel 
met blijkelijke bewijfen, dat fy foude mogen fucce- 
deren,zijnde de oudfte,hoe wel hy gerenoncieert heeft. 
En hoe wel dat defe pi eteniie voor feer goed gehou¬ 
den word, nochtans heb ikfe geappliceert met de an¬ 
dere , om te doen opfehorten de refolutie van den 
Keyfer, dewelke my antwoorde, dathy alreedeuyt 
het fchrijvens van fijnen Ambafi'adeur, wift’tgene 
uwe Majefteyt hem geordineert hadde in defe fake; 
en dat hy daer op letten foude, tot contement van 
uwe Majefteyts rufte van Italien, en van de Staten 
die hy daer in heeft, en dat hy ook inlicht nemen fou¬ 
de op de nieuwigheyd, die de dood van den voor- 
fchreven Marquis Alexander in de voorfchreven fake 
veroorfaekte , gelijk hy van gelijken begeerde dat 
uwe Majefteyt dede aen fijn zyde, waer in eynde- 
f ijk hy niet minder doen konde in confeientie, dan de 
inhuldinge te geven den genen diefe toe quam. Het 
is wel te pas gekomen, dat ik den Brief van uwe Ma¬ 
jefteyt (waer op ik rechtevoort antwoorde) een 
Maend te voren ontfangen heb, door dien dat ik mif- 
fchien in kracht van de commiftie, de welke uwe Ma¬ 
jefteyt my gegeven heeft: , Andries Caretti hadde 
mogen fchade doen, dewelke rechtevoort, nu hy 
fich Marquis liet, gemutineert is, fo dathy uyt alles 
achterdenken neemt, overmits hy een feer licht ver- 
moedende man is van weynich verftants, enfoklcyn- 
moedich, dathy fich felven wijs gemaekt heeft, dat 
de Keyfer hem’t hooft fal doen afftaen, fo hy ver¬ 
neemt dathyyetwesmetmygerefolveert heeft, aen- 
gaende de fake van Finael, door dien dat hy denkt dat 
de Keyfer ftaet na de fucceiïie van defen ftaet, en om 
fich te verfekeren van defe beduchtingen, heeft hy 

ftMHttoat^ern belooft*xxv - - - fo hy hem d’inhuldinge 
te 1ontbje* §ee^ > en hem de plaetfen doet weder geven : En van 
fetn. te voren was hy vol achterdenkens en qualijk vol daen 

van eenen Antonio Cornazaro, dewelke hier wel 
twintich Jaren geweeft is om defe faeke, en rech¬ 
tevoort heeft hy fich in fijne armen geworpen, 
als van een man, die de faken veel beter verftaet 
dan de Marquis doet, maer hy is een feer oprecht 
en obftinaet man, dewelke fich noyt heeft willen 
laten gewinnen, wat neerftigheyd ik daer in 
ook hebbe weten te doen. Nochtans feyd den Mar- 
quis Andries tegens my, dat fo haeft als hy te Mi- 
lanen fal zyn, of uyt dit Hof, (alwaer hy fterft 
van vreefe) hy vryelijk handelen fal met de dienaers 
van uwe Majefteyt, endathyhunaltijdsfaldoen be¬ 
kennen , hoe feer hy geaffe&ioneert is tot fijnen 
dienfte. Ick hebbe aen den Gouverneur van Mi- 
lanen gefebreven , om hem al door gaende te 
houden tegens dat het tijd fal zyn, en wat my 
aengaet „ ik fal defe fake niet vergeten , nochte 

ÏK heb den Keyfer gelêyd alle’t gene uwe Ma¬ 
jefteyt my belaft heeft: by fijnen Brief van den z6. 

Julij, nopende de Propofitie van Juda Ifcarif He¬ 
breet ; en hy heeft tegens mygefeyt, dathy alreede 
verftaen hadde, dat dien man na Spangien getroc- 
ken was • en dat hy aen fijnen Ambafladeur gefchre- 
ven hadde op dat fubjed ; en prijft , gelijk hy feyd , 
dat uwe Majefteyt defe faken fo feer acht,- en be¬ 
ladende myte handelen met Rouffien Tranfet, no¬ 
pende dit poinét, het welke ik hun vertoonde, met 
alle de conlideratien die uwe Majefteyt my bevolen 
heeft ,en fy letteden feer aendachtelijk op den voet, den 
welken die man my gaf, dien fy wiften dat uwe Maje¬ 
fteyt bevolen hadde in een Dorp te blyven,en tot op fijn 
wederkomfte toe niet gehandelt kan worden van ’t gene 
hy voordek, het welke my dunkt, en dat fy feer blij¬ 
de fouden zyn fich te fien uyt het gevaer, en uyt de 
moey te, waer in defe Oorloge hun houd , en hoewel 
dat uyt eenen Chaons, dewelke gekomen is by den 
Prince van Tranfilvanien , gelijk ik al alreede gelchre- 
ven hebbe aen uwe Majefteyt, verftaen wort, dat 
den Turk beftand begeert: nochtans wat my aengaet, 
dat dat met feer harde conditiën fal zijn, fo hy die 
miflehien niet veranderen fal om de begeerte, om 
fich door dien wech te verfekeren van de forcen van 
uwe Majefteyt, Ik gelove dat de Jode fo haeft niet 
komen fal, over mits ik tijdinge hebbe van Barcelone, rFol m > 

dathy daer was wachtende na bequaemheyd om over ' J ' 
te varen,- en ik vrefe, dat hy een lichtveerdich man 
zy, door dien dat hy wetende dat den Grave van 
Quiora mijnen outften Broeder was, hy een Brief 
van hem geeyfcht hadde , tegens hem feggende, dat 
hy met my hadde te handelen een fake van importan¬ 
tie ; hoewel hy hem niet en feyde wat. Ik fal uwe 
Majefteyt overfchrijven alle’t gene op dit fubje&paf- 
feren fal als het tijd fal zijn. 

Uyt Prage den 11. Oftober 15 9 6. 

©oïgcnnoclj eenige anöerc 232tebenban öenbücu- 
fetpeben 3£>on <0mllaem öe ^ant Clement / aen öen 
Ihomnli ban Spangien / upt $jaga $nno 1596. ban 
öcn 21. enöe 25. «öctoöer* 

IK hebbe ontfangen de Brieven van u Majefteyt van 
den vijftienden en negen-en-twintigften Jubj, de ban ©on 

welke traderen van de pacificatie, waer op ik ant- 
woorden fal, na dat ik gefeyd fa! hebben, dat den Ad- ment’ aen * 
mirantd’ArragongearriveertisinditHofden vier-en- öen fóo» 
twintigften Augufti, en al-hoe-wel fijn commiftie hielt ^aI1 
dat hy den Keyfer en fijn Broeders foude befoeken, gfenTban 
nochtans fo handelde hy van poinden die u Majefteyt öm 21. ere 
fien fal in de memorie», dewelke zijn by den Brief in ’t V‘ 

Fran$ois, dewelke houd aen den Secretaris de Laloo, fo öïr* I596'' 
dat den Doorluchtigften Cardinael my liet weten dat 
den voornoemden Admirael van alles handelen foude, 
daer van ik met hem adviferen foude: Wy advifeerden 
t’famen dat het welgelegen foude komen te handelen 
van de fake,vervattet in de voornoemde memorien, om 
de aftairen van Befanfonte referveren tot fijne weder- 
komft, en boven dien belangende de Pacificatie, en de 
faken van Nederland, hy verhandelde ook eenige parti¬ 
culiere affairen van den Doorluchtigften Cardinael, ge¬ 
lijk u Majefteyt verftaen fult, uyt de voornoemde me¬ 
morien , ook uyt de antwoorde hem daer op gegeven. 

In de fake van Bcfanfon is alles gedaen dat mogelijk 
geweeft is, en men heeft daer uyt niet konnsn eenige 
fubftantie trecken, dat het gene dat uwe Majefteyt, en 
na dat wy gerepliceert hadden al wat wy konden, heb¬ 
ben wy geoordeelt dat wy ons moften te vreden hou¬ 
den , dat wy verlicht waren, dat wy niet fouden in dele 
fake yet doen achtende dat het beter was defe fake 
onderweech te laten, dan om te ftóten. 

Wy hebben ook geen groter inftantie willen doen 
belangende het faidt van de lichtingen, door dien 

dat 
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dat fy ons dit woord Legioen uytgeleyt hebben van 
twee Regimenten, en de dienaers hebben ons gefeyt 
dat men met aïler vlijt, als den nood dat vereyfchen 
londe, middel foude Toeken om defetroupuyt te ma¬ 
ken. De vrede is hier fo groot, dat fy denken en haer 
voor laten ftaen, dat al’t gene dat fy doen niet fal we- 
fen als kollen Tonder profijt. 

Ik ben wel blijde geweeft, dat ik fuik een goeden 
getuyg hadde, als den voornoemden Admirant is , 
van fwarigheden die fieh in dit Hof laten vinden in de 
faken, daer u Majefteyt na verlangt, door dien men 
het naulijks geloven foude, u Majefteyt niet verfoeken- 
de dan leer rechtveerdige faken. 

So veel de pacificatie aengaet, behalven het gene dat 
u Majefteyt in het gefchrift Tien fal, fo heb ik monde¬ 
ling verklaert al 't gene,dat in defe faek geproponeert is. 

Na het vertrek van den Admirant, zijn hier Brie¬ 
ven gekomen van de Staten des Rijks, genomineert 
tot defe faek, volgende de relblutie, genomen in een 
Vergaderinge gehouden te Frankfoort , en adver¬ 
teren den Keyfer al-te-faem met eene felvemeenin- 
ge, dat hy een Ambaftade préparatoir behoort te fen- 
den, niet tegenftaende dat de Hollanders die door 
haer Brieven verwerpen, daer ik wel blijde om was, 
al-hoe-wel ik twijfele dat haer verfchil meer beftaet in 
’t handelen vandereftitutie der Rijksplaetfen, dan in 
eenige andere fake, het welke voor aen te ftellen qua- 
lijk foude paften, en in confideratie, maer is correla- 
tijf en acceflbir , fo hoop ik nochtans fo op de be- 
weginge of werkinge die defe Ambaftade veroorfa- 
ken fal in de vrome mannen ( of gemoederen ) als 
ik grotelijks verlang clie te fien , alreede begoft, ge¬ 
lijk ik mijn beft daer in doen fal in allevlijd,en al- 
hoe-wel daer anders geen effedt uytontftont, als het 
Rijk te verbitteren , en oorfaek te welen dat het de 
caufe van u Majefteyt meerder toegedaen wiert, dat 
i'èlve foude van groter importantie wefenfelfs fo der 
een Rijks-dag gehouden werd, om te handelen van de 
faken van Hongarijen , gelijk het den fommigen nodig 
fchijnt daer van te handelen defen naeft-komenden 
Lenten : Het geene in defe affaire gedaen fal werden, 
fal u Majefteyt in ’t particulier geadverteert worden. 

Eer ik defen Brief befloot, heb ik van den Vice- 
Cancelier verftaen, dat den Keyfer een relaes gedaen 
had van de veradverteringe die hem gedaen hadden de 
Gedeputeerde van de Staten des Rijks, genomineert 
op den Rijks-dag te Regensberg, tot pacificatie van 
de Nederlanden , dewelke defe voorleden dagen te 
Frankfoort vergaderden, om te confulteren over de 
antwoorden gegeven fo van wegen u Majefteyt, van 
den Doorluchtigften Cardinael, als van wegen de Re- 
belle Nederlanden , belangende de fendingcn van de 
Ambaftade préparatoir en requifitoir, in den naem van 
’t Rijk, om te vorderen de handelinge van de Pais. De¬ 
welke ( Keyfer) haer verklaert heeft, dat hy voor 
goed hielt de meyning van de gemelte Gedeputeerde, 
endathy fich geheelijk daer na wilde conformeren, en 
ook fchrijven indefelve forme, diefy geconcipieert 
hebben : dat de antwoord te prijfen is, die van wegen 
u Majefteyt gegeven is, en te mifprijfen deinfolente 
en indecente van de voornoemde Rebellen , door dien 
fy leggen dat het nietbetaemt voor de reputatie en au- 
thoriteyt van het Rijk om defo negotiatien te niet te 
doen, maer veel eer te continueren, en noch eens haer 
te fchrijven van wegen den Keyfer en des Rijks ften- 
den 5 op haer verfoekende met groter inftantie dat fy 
den voornoemden Ambafladeur préparatoir toelaten 
met gelijke verfekertheyd en faufconduït, als den 
Doorluchtigften Cardinael in den naem van u Maje¬ 
fteyt , die geprefenteert heeft van fijn zyde te ontfan- 
gen, dan lal men handelen niet alleenlijk van den Pays, 
maer ook van de reftitutieder Rijks-plaetfen diefy in 
hebben, en andere faken, concernerende hetgemeene 
befte, haerdreygende, indien fy continueren in het 
afilaen, en niet achten defe nieuwe inftantie, aengaen- 
de de Ambaftade, dat het Rijk niet fal konnen laten 
fijn reputatie te bewaren, en het geene tegen haer op ' 
een ander manier te refol veren, dat tot noch toe niet 
gedaen is, en dat dit conform is met het gene dat op 
den voornoemden Rijks-dag te Regensburg gerefol- 
veertis. 

Het had beter geweeft, dat de Rijks Ambaftade 
plaets gehadhad Tonder defe nieuwe Replijc , ‘gelijk 
ik verftaen heb dat gefchieden foude, doen ik my be¬ 
geven hadde om te fchrijven den voorgaenden inhoud, 
belangende defe affaire; en ik ver wonderde my , dat 
fy alreed fo verlieten haren ordinarifen train , met de 
welke men noy t tot de perfeiftie van eenige laek komt: 
lk fal van alles den DoorluchtigftenCardinael reden ge¬ 
ven, ( of rekening doen.) 

UytPraegden n dach vanO&ober, Anno 1596. 

DEn Keyfer is feerwel vergenoecht, foovan het 
fecours van penningen dat u Majefteyt hem ge- 

daen heeft tot de Oorloge van Hungarijen, als van 
de Armade diehy belaft heeft uytde Middellantfe Zee 
te gaen. Soo is hy ook van het geene dat u Majefteyt 
met den Tranfilvaengehandelthebt, en van het gee¬ 
ne dat u Majefteyt heelt laten fchrijven aen den Legaet 
van Polen , en befonderlik is hy daer van vernoecht 
geweeft, dat u Majefteyt bevolen heeft, datmenden 
Paus foude antwoorden, van perfoonlik in den Oorlog 
te gaen, om de Religie te hulp te komen. 

Ik heb al mijn beft gedaen fo veel mogelijk geweeft 
is, om alle gefchillen van de Bearnois te flichten, en 
die te weerleggen, die hem Konink van Vrankrijk 
nommeret, enhebbefo veelte vlijtiger de hand daer 
aen gehouden, als ik het te meer fie genegligeert, en 
fal vooitaen defe fèlve neerftigheyd continueren , 
door dien men begint te feggen dat defe Lente een 
Rijx-dag en vergaderinge gehouden fal werden. 

Den Brief voor den Legaet is hem gefonden, maer 
defe faek is by na geheelijk omgeftoten, door dien de 
Polacken noyt m de fin gehad hebben defe Ligue te 
beftuyten, gelijk dat blijkt door de fwarigheden, die 
fy voorgeftelt hebben, en haer intentie is altijd ge¬ 
weeft fich met defe faek niet te mengen, gevende den 
Keyfer ongelijk. Maer de Paus isfo bedrogen, dat 
hy altijd anders gemeynt heeft. Soden Legaet weder 
na Romen kerende, door dit Hof paffèert, gelijk 
ik geloof dat hy doen fal, fofal ik hem defen dienft 
doen, van hem te verftaen te geven de eftime, daer 
in u Majefteyt lijfi perfoon hebt. Ik denke niet dat dc 
Propofitie van Mofcovien niet zy. 

Aen de fake van de Vryheyd des Graven van Franc- 
kabourg fal ik neerftelijke de hand houden, maer ik 
denke niet dat fy daer in conlènteren fullcn , al-hoe- 
wel ik haer alle daeg aen ga met redenen en exempe¬ 
len , door dien dat ik my houde binnen de Limiten, 
die u Majefteyt my geprefcribeert heeft. 

Ik heb u Majefteyt gcfchreven onlanks geleden,over 
Vrankrijk, hoe dat de Koninginne van Engeland haer 
Ambafladeurs gehouden hadtenhuyfe van den Lant- 
Graef van Heffen,met feer veel prefenten, om van hem 
*-•-het welke waer was, maer niet het gene dat ik $ïeroM* 
ookfchreef, dat de voornoemde Ambafiadeuren daerfa2alil:naï» 
na voort na den Palts-Graef toe trokken. Want uyt des 
Land-graefs huis zijn fy weder naEngeland vertrocken. 

Den Vader Carillo, al-hoe-wel hy hier komt on¬ 
der pretext van te handelen van de affairen defe Oor¬ 
loge concernerende, fo geloof ik nochtans dat het 
principaelijk is om den Keyfer reden of te verftaen tc 
geven van de natuurlijke impotentie, die hem in dc 
Tranfilvaen ontdekt heeft, en hoe daer feer veelc 
merkelijke tekenen zyn, dat het door toveryen zy, de¬ 
welke hem niet alleen verooriaekt dele inpotencie en 
fwakheyd.maer ook fiekten aen het lichaem, en krank- 
heyd aen het verftand, dewelke haer aen alle Propoo- 
ften openbaert. Ik geloof dat den voornoemden Padre 
Carillo u Majefteyt ’t felve veradverteert heeft; want 
fo feyt hy my. 

Uyt Prageden zj.O&ober 1596. 

IK fal Don Miguel Lopez gade ftaen , volgende 
den laft van uwe Majefteyt, anderfins dient 

hy in Hongarije, en met fatisfa&ie, gelijk men feyd. 
Tonder te geven eenige fufpitie contrarie het gene dat 
hy gefeyt heeft dat hylbu komen doen. Ik fal ook een 
oog nemen op den Graefvan Crios; nochtans dunkt 
my , datter geen fondament is, van den dek-mantel 
in de faken van Befanfon, door dien hydood Vyand 
is van het Gouvernement of Overheydvan defe Stad, 

tegen' 
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tegen dewelke hy fijn klachten aen den Keyfer is ko¬ 
men doen, van dat fy hem tot prejudice van de Key- 
ferlijke Privilegiën, die hem geaccordcertzyn, het 

i0 voorleden Jaer condemneerdente betalen * --- 
toatupf. duyfentenfo veel Cronen, om de contributie diefy 

op haer geburen lichteden , tot het prefent dat fy die 
van Bearn gaven. 

UytPrageden n.vanOdober 1596. Ondertekent 

Don Guillame de Sint Clement. 

<©efBcmoriebcin öe banöeünge b&fOtatritant# 
ban Sdccagon met ben ftepfer / öact ban ^©on <0utK 
ïame De ^tnt Clement bevfjaeït / in fijnen *©?icf ban 
ben 21. Cctob. 1596. hiaten begrepen in ’t bectoocD 

/toi-sjO enberfoeb gebaenaenben ïkepfec bp denboojfj. 
micael ban lEttagon/ baec ban tjet eerfte potnet 
toa.$* 

©tttootfj I. r** At het den Keyfer believen foude om rede- 
tn neefoeft \J nen fijne Keyferl. Majefteyt voor gehouden, 
Drtoepfec/ den Konink van Spangientc voorfien met het Vica- 
000} ben riaet van Befanfon. 
9»ömftael Dat den Keyfer hem opentlijk verklare, tegens 

de gene die daer beletten den Vrcde-handelmetde 
SnSm Staten van Nederland. 
ninh »an 5. Dat de Keyferlijke Majefteyt een Gouverneur en 
£yangun. j^aed committere over den Landen van Cleve enGulik. 

4, Dat de fententie gegeven tegen die van Aken 
ter executie werde geftelt> fonder cenich vorder 
uytftel. 

j. Dat de Keyferlijke Majefteyt believe die Steden 
van Hanfe te voorfien van eenige gerede remedie om te 
verhinderen en wederftaen de ftouthcyd en moet wille 
van de Engelfe Zee-rovers. 

6. Alfode Konink van Spangien geen ander mid¬ 
del fiet om fijne Rebelle Onderlaten tot gehoorfaem- 
heydte brengen > als door geweld, dat de Keyfer- 
lijke Majefteyt foude gelieven te gedogen, dat op 
des Rijks bodem gelicht mochte worden, ten minften 
fes of teven Regimenten Krijgs-volk op verfcheyden 
ftonden, en wanneer fulks van node wefen fal. 

<©pdefe $?opöfitien bpben mmitaelban Sfrta; 
gon ban toegen ben feoninb ban spangien gebaen / 
Seeftliïepfecaldug geantbjoojd op’teerfleawtcul. 

i. rv En Keyfer is niet onbekent hoe veel daer is aen 
fit# op K L/gelegen voorde naeftgelegen Landen van de 
tooo?fj. voorfchreven Stad Bezancon wefende onder de ge- 
©j*pofitle. hoorfaemheyt van de Konink van Spangien, en van 

den huy fe van Ooftenrijk, dat de felve Stad gehouden 
werdein Vrede, en ter devotie van’tKeyferrijk, en 
daerom fal fijne Koninkl. Majefteyt bedenken by wat 
middel men’t voorfchreven Vicariaet metten aller 
eerftenfal mogen toelaten en beveiligen. 

2. Op dit artijkel word verwacht’t rapport van de 
gene die van’t Rijks wegen gedeputeertzijn geweeft. 
En middeiertijd fal de Koninklijke Majefteyt niet na¬ 
laten van allen occurentien den Konink van Spangien 
kenlijk te maken. Hoe groteliks fijne Majefteyt ver¬ 
langt , en gaerne fage dat de voorfz. Nederlanden tot 
vrede mogen gebracht worden. 

3. Belangende Gulik en Cleve de Koninkl. Majeft. 
isgerefolveertderwaerts tefenden een of twee Perfo- 
nagien oprecht Catholijken, om meerder quaet voor 
te komen. Daer-en-tuïïchen verfockeh dat den Ko- 
nink van Spangien van fi jnent wege goede waeht hou- 
de, en veerdich hebbe fecours dat van noden werd 

5. Den Keyfer heeft op den lellen Rijks-dag tot 
Regenborg der Rijks Staten doen voordragen de me- 
nichvuldige klachten van verfcheyden Rijks Hanze 
Steden, en met der fel ver advijs dien aengaende ge- 
fchreven aen de Koninginne van Engeland, welke ant¬ 
woord fo inpertinent en oabilhk is geweeft, dat beter 
is defelve te verfwijgen, als openbaer te maken, waer 
door fijne Koninkl. Majeft. goed gevonden heeft, te 
wachten op eenige vorder en lwaerder diergelijke 
klachten om daer in voorfien te worden, door fijne au- 
toriteyt. En is fijne Majefteyt gerefolveert detelve 
fulks te gebruyken , dat men wel fal konnen vermer¬ 
ken , dat men niet na gelaten noch verfuymt heeft , 
van ’t gene de fchuldige plicht van den Keyfer en de 
Juftitie toe behoort. 

6. Men moet verwachten ’t rapport van de gene die 
Gedeputeert zijn tot de Vrede-handel, al voor eenige 
beftellinge uyt te laten gaen , om Volk van Oorloge 
aen te nemen. En fo verre de Staten hen geenfins wil- 

, len voegen tot’t gene dat redelik is, fal men mogelijk 
vernootfaekt worden eenige ftrengen middel te ge¬ 
bruyken. Ook fo kan den Catholijken Konink geen¬ 
fins twijfelen van des Keyfers goeden wille , door dien 
hy hem over veel Jaren door middel van fijne Patenten 
toegelaten heeft diergelijke bevelen te doen , de welk 
noytgeconfenteert is geweeft, fijnewederpartijedie 
nochtans wel eenich volk opgenomen hebben, maer 
is gefchiet buyten fijns Majefteyts weten, en ’t welk 
hy niet en heeft konnen beletten, hoe wel hy wel gaer- 
nc fulks gedaenhadde. Maer dat fijne Majefteyt den 
Konink van Spangien fulks foude toelaten by Patente , 
byopene letteren van commiffie, en is niet wel doen¬ 
lik, dewijl men genootfaekt is veel Krijgs-volk aen 
te nemen , en te lichten tegen den Turk , vretende 
daer door de opfprake van ’t ganfche Rijk: Nochtans 
fo is den Keyfer willig hem daer in onder den duym te 
accommoderen voor fo veel doenlik word tot dat den 
ftand en gelegentheyd der faken van Hongerijen fullera 
mogen lijden, hem opentlijken te gelieven. 

TotPrage demi. September, 
Zdnno 1596. 

Utet op beeft D’lDmtraei ban Strragon toebéröm 
gecepliceertalöuö. 

1. T^TAdien hyden Keyfer heeft bedankt en met ee- 
JCVnen vertKoont, dat hy hem van de voorfz. ant¬ 

woord niet is genoegende. 
Verfoekt het Vicariaet van Befanzon, om geccn- 

fenteert te worden, na fo veel verfoeks en vervolch 
daerom gedaen , fonder regard te nemen op de Voor¬ 
gewende excute, als dat felve den fommigen qualijk 
tot het Rijk geaffeófcioneert zijnde, oorfake foude mo¬ 
gen geven tót eenige alteratie, ter contrarien fo ver¬ 
toont deAdmirael door defelve redenen dat het fo veel 
te meer behoorde te gefchïeden 5 om des te beter te la¬ 
ten blijken de auforiteyt van den Keyfer, en te gevoe- 
lijker mogen 'tquaed, ’t welk hem van alle zijden is 
prefenterende, voorkomen. En gelijk alle faken meeft 
beftaen in hun bcginfels, de welke eenmacl wel aenge- 
vangen eh in 't werk geftelt zijnde, het uytvoeren van 
dien des te lichter valt, alfo ook by aldien den Keyfer 
’t voorfz. Vicariaet’t welk al niet geo&rojeert om te 
beveftigen,lichtelijk de middelen gevonden lullen worg¬ 
den, om’t felve tot executie te ftellen. 

2. Verfoekt dat den Keyfer de Vrede-handel van 
’t Nederland fal behertigen, dat het niet tevergeefs 
en zy , dat men daer in heeft begonnen te arbeyden : 
En na dat hy fal hebben verftaen, hoe des R ijks- Vor- 

't welk nochtans teer behendichlijk moet beleyt wor- ften die daer van den laft gehad hebben, gefint zijn 
den, op dat den genen die recht pretenderen in de j dat hem gelieve te onderfcheyden , de faken van Ca- 
voorfz. Landen , geen oorfake gegeven Wert tot eenig, tholijke Majefteyt , van de gene van fijne Rebelle 
nadenken, wefende den Keyter genootfaekt de fel- ~ 
ve te onderhouden , overmits des tijds ongelegent- 
heyd. 

4. Men moet verwachten dat den tijd die van A- 
ken geprefigieert geexpircert zy, en fo fy als dan niet 
obedieren, fijne Koninkl. M. fal daer in verfien, fulks 
des Rijks weerdigheyd verey fcht, cn van node wefen 
lal voor de gemeene rufte. 

Onderfaten > en alle de wereld kennelijk make by wien 
dat het ftaet, dat deVrede geen voortgank hebbe, mits 
ftraffende de fchuldige metter penen,geftatueert by des 
Rijks Ordonnantiën , te meer alfo die conniventie oft® 
geveynftheyt 't quaet is voedende. 

3. Verfoekt aatde K. M. op het fpoedichften fijne 
ineyninge verklare, aengaende Gulik en Cleve, en fal 
de Catholijke Konink daer - en - tulfchen fijne forten 

daer 



■SS Het drie-en-dertigfte Boek, 
daer op veerdig houden. Begeert ook dat de K. M. de 
Princen die recht pretenderen in de fucceffie van den 
Lande, ontbiede dat fy voortaenniet nieuwsbeftaen 
aen te rechten of aen te roeren, ’t welk fou mogen 
ftrecken tot verminderinge van des Keyfersauthori- 
feyt, of nadeel van de Majefteyt Catholijk, iafelfs 
dat fijne K. Majeft. weder-biede de Commifla- 
rifen die tot Duiïeldorp zijn, als autheurs van de quade 
praftijken, op dat fijne Majeft. Catholijk niet genoot- 
iaekt werde fijn toevlucht te nemen, en hem te behel¬ 
pen met andere middelen. En hoe wel billik is dat 
menachtingehebbeop Princenen Vorften, fo moet 
men nochtans fo onachtfaem niet wefen dat men: mits 
werende het quaed van buyten , daer-en-tulfchen 
niet lette op het gene dat van binnen foude mogen ont- 
ftaen. 

4. Men moet den ordinaris wechoftrap van jufti- 
tie te begaen in ’t regard van die van Aken, als des on- 
weerdig zijnde , en datelijk met de executie van de 
fententien voorts varen , te meer gemerkt de geprefi- 
geerde tijd alle dage ftaet te expireren, en geenappa- 
rent en is dat den tijd haer tot gehoorfaemheyd fal 
brengen, maer wel meer tot meerder moetwille. An- 
derfins fo fal de Catholijk genootfaekt worden daer in' 
tevoorfien, met al fulke middelen als hy fal bevinden 
dienlijk te weien. 

5. Het is meer dan tijd voortaen dat den Keyfer fij¬ 
nen wille verklare, aengaende van de Hanfe-Steden, 
en henlieden voorfie van prompteremedie fonder lan¬ 
ge te lijden fodanige moetwille van de Engelfche 
die daer des Rijks binnenfte of Ingewant doorkna¬ 
gen. 

6. Verfoekt dat de Patententen gedepefcheert 
worden, inhoudendecommiffievan Volck te mogen 
lichten op des Rijks-bodem, niet tegenftaende de re- 

contributien daer door komen te krenken en te mil¬ 
deren. In fomma den Keyfer bid dat den Konink van 
Spangien fo wel in defe als in alle andere laken hen ver- 
fekert houde van fijne Majeftey ts goede wille, en hoe 
grotelijk hem defe folemneleAmbaflade zy aengenaem 
geweeft. 

5$é. 

Tot Priïge den 18 September ? 
Anno 1596. 

©oïcfjt tiocl) een anöec 25:tcf ban t©on Ctaillaeme 
bc Clement/ aen öen Cacbtnacl Slllbcmrê/ iuUou; 
öenöeal.öbnlcDd 

M 
Y N H E E R E. 

Ik verfta dat men van daer aen de Key ferlijke SöJieffrtt 
Majeftey t gefchreven heeft op de aenflagen ende pra- 
etijeken, dieeenigequalijekgeintentioneerde Vafial- mem’aen* 
len, Verwanten en Geallieerde van den Hertog van ö* <£acöi< 
Gulik hebben, en houden met de Rebelle Staten van no*l2tllMW 
derwaerts over, en met de Proteftantfe Vorften vati 
Duytsland, om fich meefter te maken van de Staten 
van den voorfchreven Hertog van Gulik. En hoe wel 
ik van uwe Hoogheyd gene waerfchouwinge nochte 
ordre gekregen hebbe/om by de Key ferlijke Maje¬ 
ftey t eenige inftantie ofdevoirtedoen, om hem aen 
te porren van wegen fijn Majefteyt, alseenen van de 
meelt geintereflèerde, om hun van een te fcheyden en 
te breeken. Nochtans gefien de merkelijke en blijke— 
lijke gevaren en inconvenienten , die metter tijd daer 
uyt fauden mogen fpruyten , tot nadeel en ondienft 
van fijn voorfz. Majeftey t. So heb ik niet konnen laten 
van in defen deele my te quijten in mijn feer ootmoe¬ 
dig devoir , en daer op by de voorfz. Keyferlijke Ma¬ 
jefteyt fulke inftantie te doen > als de moejelijkheyd 

denen daer tegen gealligeert, dewelke conferveren het |,ai1 Kheen te vereyfehen: waer yarijk u Hoog- 
rapport van de Rijks-Vorften en den Hongerfchen iey, “*er by rnet een woordjen of twee wel hebbe 
Krijg, daer op als nu geen confideratien vallen, ge¬ 
merkt den Keyfer wel tóeg’elaten word gelijke weer 
te doen in Nederland, om tegen den Turk te gebruy 
ken , en de conniventie die den Keyfer belooft is 
niet genoechfaem, dewijle niemand fodanige bevelen 
mach doen, fonder expres confent en beftelUnge, 

©tipipe 
ban De 
Hcplec/op 
De öeplntie 
ban Den 
3tDimraeI. 

(•Jol, 96.) 

DE Keyfer om merkelijke confideratie , moet het 
voorlchreven Vicariaet communiceren met den 

Rijks-Vorften, en op dat het gefchiede met meer¬ 
der authoriteyten verfekeringe , fal hen-lièden ern- 
ftig vermanen daer aen de goede hand te houden, daer 
tuftchen verfoekt dat den Konink van Spartgien het 
voorfz. uytftel in ’t goede neme. 

z. Den Keyfer heeft tot noch toe fijnen goeden 
y.ver bewefen tot de vrede van het Nederland , en 
na dien hy ’t rapport van de Gedeputeerde gehoort 
fal hebben 5 fal daer op voorder vervolch doen, voor 
foveelhy door fijn autoriteyt fal mogen te wege bren¬ 
gen. 

3. Aengaende de faken van Gulik en Cleve , de 
Keyfer fal de Princen daer aen recht pretenderende 
ontbieden dat fy hen daer mede geenfins bemoeyen , 
noch hen vervorderen eenige nieuwigheyd aen te rich¬ 
ten, gemerkt fijne Majefteyt alleen toe ftaet daer van 
te difponeren, en niet henlieden, hy verhoopt dat fy 
’t felve fullen na komen. 

De Keyfer kan voor als noch by voegen tot ’t ant 
woord die hy heeft gegeven, aengaende de Stad Aken, 
en de faken van den Hanfe. 

De Keyfer vermaah niet den Konink van Span- 5- 

gien te geven eene generale Patente of confent op des 
Rijks-bodem fo veel Regimenten Krijgs-volk te lich¬ 
ten als hem gelieft, dewijle in voorleden tijden fulks 
noyt is gepleecht geweeft , maer we! mach hy hem 
voor allo toelaten de Regimenten op te nemen ter 
plaetfen voorfz. van de Donau en den Turken naeft ge¬ 
legen. En foude hem geern wijders gelieven waer’t 
mogelijk, maer aengefien fijne Majefteyt niet mach¬ 
tig genoech is om defe Oorloge te voeren fonder 
hulpe van de Rijks-Vorften , is niet te twijfelen of 
fulks foude hem ter eerfter occafie tegen geworpen 
worden, en tot laft geleyt, en foude fijne beden en 

willen verwittigen, en met eenen feggen dat fijne 
Keylerl. Majefteyt federt alle de geinterefl'eerde Prin- 
cen , en die fich met defe pratftijken bemoeit hebben, 
veilocht en wel uytdrukkêlijk belaft heeft > daer van 
ar te ftaen, of datter andere in verfisn fal worden , hes 
ïdve heette hy ook aen de voorfz. Rebelle Staten ge- 
fchreven, gelijk t u Hoogheyd believen fal uyt het 
extraft hier by gevoecht, van den felven Brief dien hy 
aen hun heeft doen fchicken » op dat indien ’t van node 
is daer noch anderen vlijt-en devoiren in te doen, dat 
het defelve believemy die te ordonneren, fich voorts 
verlekerende dat ik altijds feer veerdigh fal zijn om fij¬ 
ne bevelen te gehoorfatriéri , en na te komen. Hief 
mede na mijne feer ootmoedige recommandatien in fij¬ 
ne goede gratiën fal ik den Schepper bidden. 

Mijn Heere, uwe Hoogheyd te verleenen feer 
goede en feer geluckige fucceflên in fijne feer hooge 
aenflagen. Uit Praeg den 6. Augufti 1496. On- 
derftont uwe Hoogheyds feer gehóorfame en oot¬ 
moedige dienaer. Ondertekent Don GwlUume de Sint 
Clement* 

Opfcbtift. 

Aen mi jn Heere, mijn Heere de Cardinael Albertuj, 
Eertf-Biflchop van Toledó, en Értf-Hertog van Oo- 
ftenrijk, LieutenantGeneraél en Gouverneur voor fijn 

Majefteyt in Nederland. 

ï|ct extract ban ’t féenferlijft fcOxijbens? / bate batt 
in öcfrn Bnefbtröael gcmacht toctt / toag lupbcnbe 
algbolcfjt. ; 

DAer op nochmaels ernftelijke begerende en beve- Segf 
lende gy-luyden wollet niet alleene tot gevaer 

fttltflt 
toen 

en nadeel der voorfz. onfef , over den Hertogen 
Gulik Landdragende Adminiftration , Regeringe en banrot 
voortredingein ’t geringde niet, noch heymelich nochlanU. 
opentlichftiften, beginnen of voornemen. Maeroolc 
allen Krijgs-gewald, of befwaerniffen, van daer en in 
het gemeyn onfenen de des H. Rijks aengehorigen , 
af en te rugge houden , welk wy niet weyniger on- 
fen vruntlichen engelieften Broeder Albertum Cardi- 
nalen en Eertf-Hertogen zu Ooftenrich , byfijnea 
L. Guvernement en Krijgf-volk te vervoegen , ver- 

Hiaest 



i5 96- Van ’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 

mw* 
roufif “Sn' 
‘CElimifl! 
inert ban 
öeii Oio* 
ninN ban 
©?an(icijb 
naec 

rnaent hebben , en gelijk wy ons van dier zijde alle 
gebuerlijk volgen, en welvaringe ganfelijk verfien, 
alfo wanneer hier en tegen by u onfe Keyferlijke 
authoriteyt , ook dermaten meer gemelte beweeg¬ 
lijk , billich vermaningen en erfoekingen , immer 
daer in den wind flaen wolden, en u-luyder noch 
yet haeftiger en befwaerlijker als gy meynt, dat gee- 
niger wat tot onfer, en desH. Rijks mede-litmaten 
defention veelmaels voor delen , fo wel noch on- 
lanks beraetflaget en conniveert werden, en daer toe 
noch vermits Godlichen verlieninge en onfer toe- 
doeninge middel niet mangelen worden , te huys qua- 
me, fo haddet gy die veroorfakinge delfelven u-layden 
toe te meten, en tegens aller wereld te verantwoorden. 
Datum Prageden 23. Julij 1596. 

3Bp hebben l)icc boo? bcufjaelt bat tn ’t ©er* 
bond oernacht tuffeben bc üontnb ban ©ranbrijb 
cn €naeland / onder andere ooit geconditioncett 
toas / bat bc 23ond - genoten ban geljjften fonben 
tot bit ©etbond nodigen / alle andere Woningen / 
©orften/ finten en ttepublijben / bic bit ccnicfp 
ftns fonben mogen aengacn / om bun in tijds te 
mogen toacïjten beo? be ambitteufe aenftagen cn 
lijtigbedcn die ben Noninlt ©IjilippuS ban ^pan* 
gien boo2 Dabde/ tegen fijne nalmurige panden/ 
en tot bc felbe boe bed en toaer bet bun beïieben 
foube StmbaffadeurS tefenben/ en bat met be eeefte 
gelegentfjepd / en fo Dacft bet beguameltjb foube 
bonnen gefebreben/ alfo hebben fp boo? eerft be ;§ta* 
ten ban be ©ereeniebde 'Nederlanden onder benlup* 
ben ©erbond mede genomen/ gelijh boren Daccbcc bet? 
baeltis. 

©cn lioninh ban ©?anbujb beeft om bit poinct 
te bolboen na ©uptsiand in ^mbaiTabegefonben/ 
3©iiDelmuS 2Cnce»inuö een peefoon ban groot ber* 
(tand en oordeel/ die fijn tooo?d tocl bonde boen / 
om be ©orften mede tot bit ©erbondt te raden 
cn nodigen / en bat fo (til Dp foube bonnen / om 

©uptfianö niet bebent te toerden / DP Dabde eenige berbtnde* 
iefonDen- rtnge/ fo bat bP in bet laet(ie ban ’tlaet eerft tot 

hamburg aen quam / ban toaer bP in öer (ïilte 
boo?ts repsbenaer Norenberg / al toaer bent oob 
binden liet cenen anderen des taonmbs ban ©?anh* 
rijbs SCmbaffadeur / die al lange te boren des &o* 
ninbS faben bp bc ©uptfe ©orften horderde / cn 
toas fecr geleert / bloeb / erbaten en berltanbig / 
als fp - lupben nu bc faben met ben anderen bad* 
ben obcrtoëgen en gccommunicecrt / accordeerden 
fp daer tn batfe befefabe alber-cer(t metdeCDeur- 
©abS - <02abe 5prcbcttb een begin tobben maben/ 
fo om fijn groot aenfien bat bP Dabde onder alle bc 
©orften ban ©uptsiand / als oob om batfe toifien 
bat bP be fabe bes tftoninbs ban ©ranbrtjb toe* 
gebaen toas : ©an alfo bP te defet tijd niet bp 
bups toas / maer gcrepjt bp ben jBarb-<0raef 
<0eo?gen jfrederib ban 252andenbutg te befoeben / 
en met ben felben bent eenige dagen op de jachtte 
herïuftigen/ fo bonden fp raebfaem defe Jpurften 
bepbe gelijb ban befe faben te fp?eben/ en mede te 
bandelen / berbalbcn fp t’famen na ©nfbacb bp be fel* 
betepfde. 

<©e Carbinael 3ClbertuS babbe op befelbe tijd 
„nbteoe''00ïi in ©uptsiand gefonden <©?abe Carel ban 2t* 
tan Den reitbccfj / befe bede fijn be(t om albaer bolb aen 

tc «togen nemen / daer toe bent be gunftebanben 
öeS «Tardinaels ©roeder feer beljulptg 

tanöof, toas. ©en hertog ban ^aren Sautoenburg nam 
ronDen om albaer ©eerdc-bolb / ben tijd toaer nemende bat 

bet ©o?logs - bolb in ©ongarijen toerbe afge* 
boifiaenre^nbt/ stjndc bet afgcbaubte örijgS-bDlb feer bege* 
nemen, rig om tocber folbjje te berbienen / bpfonber boo? 

dien ïjp be Delft daer ban upt fun epgen naem be* 
loofde / toant andorftns obermttö be toegefepbe 
penfioenen in ^pangien bp ^laccate toeberroepen 
toaren/ fo begon bcrtcoutoen enbe grootacljtinge 
daer HlbemtStn getoee(t babbe / te bcrfïappenenaf 
te nemen. 

nu ïDübclmuö ^ncclinuö tot <0fnobacb 
toas gebomen/ en bat bem audiëntie bpden$al$- 
<62abe en |U>arqut.s berleent en bergunt toas / 

V. Deel. 

deftige 

beeft bp befelbe na beelc complimenten tnbefernta* 
nicre acngefp2oben : ©at bet bem leet toas bat 
bp niet eer bp Daer Cbeur-©02|ïclijbe benadert 
Dabde bonnen bomen / gclpb bem ban ben ïio* 
ninb bebolen toas / om ben - lupben te openbaren 
be Danbeltnge die onlanbö in €ngelanb tufTcben 
ben ïaoninb ban ©ranbrgb en ïjoninginne ban 
€ngelanb beffoten toaö / cn daer na oob met be 
Staten der ©eteeniebbe Nederlandfe ^obtnctcrt 
in ben ï|agc / om bet reefit bes brienbfcbaps 
en be oude herbonden bafter te bebeftigen: jNaec 
bat bP boo? be groottoicljttsbepb der fabe en 
berfebepben moepelijbljeben berbtnbert babbe 
getoeeft. ©002 eerft ban / fepbe bp / moeten top . . 
be oorfaben ban alle befe ftoarlgbeben bpo? ben 
dag balen/ detoelbe gefp?oten 3bn uptjbebloebtgie* Wim* 
rige oenflagen bes ïiomnbS ©bibppi / detoelbe ober üe 
ban ober fes-en-dertig giaren / bat bP upt Ne* * 
betlanb toeberom na ^pangten trob / niet an* 
ders tn fijn gemoed beeft oberlept ban boe bp öefl 
boo? lofe en bcd?iegltjbe middelen foube bonnen te 
toege brengen / ’t gene bat fijnen Ijoog-moebigen 
en machtigen ©ader / alle ben tijd fijns lebens te 
bergeefs met be toapenen gefoefjt babbe in ’t toerb 
tefïellen / en alle andere Woningen en ©o?(ïen onder 
bet onberbraeglijbe ^job gebracht hebbende / be 
IBonarcbie ban be gcbecle Cb?ifienbcpb boo? bem 
alleenc te berbcijgen / bat bp aen ©ranbrijb cerfl 
begonnen babbe / bet tocïbc bp ben tijd toaer nemen* 
bc/ in be toelbe bp na be bood ban &oninb©enrift 
be ttoeebe / alle bet betomd en ben laft der faben 
gebomen is op Woningen bte alle jonge ban <3la* 
ren getoeeft jijn/ boo? be bulpebergeenberbteom* 
trentbefelbe toaren/ te bergeefs op fo beclberfjanbe 
manieren fo feer geguelt en gefart beeft, ©at Dp 
oob fijn troutoe en belofte niet opreebtelijb gehouden 
beeft aen be ijontngtnne ban ingeland. Noch oob 
eenige banbbaerbepb betoont aen bc Nederland* 
fe bolbcren / die bem fo beele dienften en toelba* 
ben gebaen hebben / be toelben Dp (een bertoe of 
berel ban Religie gefoebt hebbende) met onmen* 
febelijbe to?eetbepb beeft geguelt / en epnbelijb 
noch tot bifperatie gebracht beeft / toant toat beeft 
bp niet do?ben beftaen/ ja toat beeft bp achter ge* 
laten bat bem mocht dienen / om met geld/ bclof* 
ten / brepgementen en beden bc troutoigbepd bes ( foi. 97. j 
bolbs om te boopen : ©e fcbaemte bes Édels cn 

1 ©eeren bes ïïanbs tc befio?men / cn be rufie der 
<©eeftel0bbept in een bertoarden önjgtetoentelen: 
5ia ten iaetften is be fabe fo berre gebomen / bat 
Dp bem niet fcbaemde boo’ fijne ^müaffaüeurs / 
die bpplepnlijb daer toe gefonden babbe/ nabe bood 
ban öoninb ©enrib ben derden/ opentlpb boo?fijn 
onlbbelijbe ambitie na ’t Jpranfcbeföijbteftaen/ in 
’t toelbe (<©od ben ©cere onfe faben fegenenbe) bP 
nimmermeer tn eenige befittinge bomen fal / boo? 
befelbe fïouttgbepb beeft Dp bent niet ontfien de &to* 
ntngtnne ban ingeland met een getoelbigc ©Jote 
aen te ballen/ troulofelijb berract geftiebt hebben* 
be tegen bet leben ban benj©ontnb©oogbloffcbjber 
!©em> tegen ben ijontnbbic nu gelucbelijb beerfcöt / 
en oob tegen be ïsontngtnne ban ingeland: ©00 
mentcbmael beeft ben felben ben ©?inceban©?an* 
gten foeben om ’t leben te brengen;/ en ten Iaetften 
toat beeft bp niet borben in’ttoerb (tellen/ metbna* 
gmgc der confctentie / bte daer autbeur ban is / 
en gemeene guetfe ban alle bolbeten / umgenomen 
alleenbjb be ^pangtaects / fticbterS ban alfulbe 
groutoelybe fcbelm-ftucben/ bat be herten ban alle 
©orften en ©otentaten een fcbrtb bregen in ’tober* 
denben ban die onberfabelpbe eergterigbepb / ja 
bat bes ©aus gunfte fclfs/ die bem tot defendagc 
toe gunfttger beeft getoont / ais toel beboo?lijft 
toas / nu felfs tegens bem begint tc bcrboelcn. 
©at bp ebentoel ban een fo opentltjbe ontoeerbig* 
bepb niet berfebribt is / noch boo? fcbaemte/ noch 
boo? confctentie opbottb ban fijn injuneufe en bloedt* 
ge aenfïagen / die Dp tegen fijne nabuctge panden 
boo? beeft/ bat bP tn fijn berte boorde blinde eergic* 
rigljepb fulb een opgeblafentljepb/ en fo een onlcffc* 
lijbc begeerte beeft/ om b2eemde goederen te ber* 

2$ b brijgen 



3CjO Het drie-eri'dertigfte Böck, 
ftrijgeti en aen te tafieit / bat fin boo? pet Pcrtcou# 
toen op fijne maept baer pn pem meer op tscrlact 
aW op fijn beugpt en Ptom’igfiepb / Perept fcppnt 
te toefen / out ai te boen en öefiaen bat pem Poo? 
iiomt / bat ben 3ülbet-€ö?tfielfifcfien lionmft Pan 
©?anftrpft pan befe pefie meefi aengePocpten toecb / 
ja felber ban pemant anberp / Poo?nameIijfc na 
bat fj£» be ^pangtaertö upt fijn bijtte Perb?ePen 
peeft/ toant fu pare ftracpten bte te Pc?en Pep 
öeelt pabben getocefi / alg boen Pp een Psegenbe/ 
alle pare fietftten toenbeben na be frontleven beg 
mM/ bte fp totfienbat mbePOQ?gaenbe©ö?ïogen 
meefi geftoaftt toacen / en be gelegempepb toacc 
nemenbe/ alp ben Comnft in ï^oog . 25oucgon# 
bien / of f rance-tomte toag (toienp l^ooft-fiab 25e# 
janson tP) be ^tab &amertft boo? Percaeb en af# 
Pal ber 25otgerP ingenomen / bic nu oPer paer 
troutolooPpepb onber be lafiige ^eerfepapppeber 
^pangtacröen ten Pollen gefiraft tooiben / en baer 
na alP ben Uontnft be ^tab c£a f ere belegert pab# 
be / pePPen fp pcm CalcP en UibjeP afgenomen / 
bat pp nu te toater en te Hanbe getoelbige pep2- 
Praditen temtfiet / om pet toeftemenbe Siner Pan 
b’eene 3pöe©2anftnjft/ en Pan be anbere 5tjbc €n# 
gelanb aen te Pallen/ en bte öepbe Ploepenbe töfi# 
Pen f onber getoatpt pcbbenbc/ be anbere boo? een 
Pertoaenbe opgePlafentftepb pcracptenbe/ alfoinbe 
Clmfien Eanben alleen te peerfepen. ©ter en bo# 
Pen noep te ftoogpmoebiger getootbeti spnbe / om 
te boen bat Item in benfinftomt/ boo? bien pp on# 
ïanftg pet Éonmftrpft Pan ©o?tugacl / pet reept 
baer Pan/ alP Pan anbere tlfiftenpemtoefcpjtjpen# 
be/ enbe reepte of toettelpfte erfgenamen baer Pan 
becoPenbe / noep aen fijne Êanben geftnoopt 
peeft / baer bp gePoecpt 3pnbe be maepten Pan ©ofi- 
Snbten: tegen be PjelPe/ na bien ben ükoninPPan 
©2anftcpft fijn ïtijP uptgemecgelt 5tjnbe / boo? be 
binnen-lanbfepe ©e?loge bic oe ^pangtaertp met 
ïia2r upterfie Pefie foo lange Sa^en gePocrt pebben / 
geen ïtpftbom of ©olfte genoeep peeft / om tegen 
öefclPe te fïellen : en met reepte fiaet te P?ec# 
fen en te Pefingcn / op bat pp niet alleen info reept# 
Peerbïge fafte / niet alleen met fijn Perberf / maet 
ooit Pan alle be naburige finten / op PJelftecg %m~ 
ben be onperfabelpfie ^pangtaertg gefiabelpft toe# 
ren/ niet onber bomt te leggen/ bat pet berpalPen 
reept en billift tp/ bat fp ooft boo2 pacr epgen pc# 
ïtjftd aengcb2ongcn 5pnbc / bat fp paer Permogett/ 
raeb en Itrucpten te famcnPevbtnben/ toant batter 
tijb en lanftbuuriae rulle Pan neben iP Poo? pet 
ïifift / cm fijn ouben glanp en Itraepten toeberom 
te ftnjgen/ tóaet boo2 pet alle anbere pulpe aen be 
eenc 3pbe gefet/ bp fiep felPen fufftfant enmaeptig 
genoeep iP/ om alp pierP002 tpbpbeaenfïagettPan 
fo een macljttg ©panbtcPetfiorencnteniet te ma# 
ben / maer bat onbertuffepen gemeenc pulpe Per# 
epfept toD2t / om pet gemcene perjjftel af te feput# 
ten/ batbc ^pangtaertpPcrnufagetnenfepen3ijn/ 
bte paer upterfie befi boen/ om fulfte t’famen Per# 
bmtemiTe te beletten/ gerucptenfp2cpbenbe/ bat pet 
baer op fiaet / bat fp eer langP met ben öontnlt 
Pereenigen fitUen / Pan ben Isepfer en bep ïïpttp 
©Oifiea Perbregen pebbenbe / batter een treffepjhe 
SCmbaffabe na bezaten ber ©ereentepbe i^ebcrlan# 
ben gefonben tp/ poe tod fp onbertuffepen geen tijb 
Poo2-bn laten gaen / om pare Pracptcn te Perfame# 
len / en baer mebe be franccpfen/ €ngelfen/ en 
00S felfp be Staten onPoojfienp te oPerPallenente 
onbcrbjucPcn / bat be ïnomuP Pan ©2anbrpP ber# 
palPcn fo Ptoeg pem mogdpU toap / met be Bontn# 
ginne Pan ©ngelanb/ en be Staten ber Bcteentcp# 
be €Jcbcrlanbfcpe B^Pintien een naberPerbonbge# 
maePt Peeft/ en ooft Perfoegpt bat be Boogbuptfe 
Bojfien ooft met een gemeenc ümbaffabe fouben Per# 
foept toojben / om pet felPe Perbonb mebe te onberte# 
fecncto ®at pp berpalPen tot Paer gefonben toap/ 
om pun Pan toegen ben Bontnlt en be koningin 
neen bezaten (bte ooft paer <©efantenfenbenftt!Ien) 
te Ptbbcn/ bat fp pet gemeene penjftel boep niet totllen 
Peronadjtfamcn noep in ben totnb fiaen- 

3©ant al-poe-tod ben ïiomnft Pan ^pangien 

een ï^ep? - leger Pp eet 1 Pergabert pebbenbe]/ te# 
gentooo?bigp met fcpynt tegen ^oogbuptplanb 
te totllen aenPailen / en ben l^ontnft PjtUppup 
pem in pet Ryftc gcenen ftlepnen aenlmnft toap 
maftenbe / be Boefien bep felfp alle Pecefe pier af te 
leggen/ bat pet be toijfe en Pooeftcwgc menfepente 
reepte baer P002 poubat/ batfynonPerfabelpftegte# 
rtgfiepb binnen be upterfie palen Pan ben ïïpjjrt 
niet toerbe bepaelt/ en bat alle begeenebp pem Poo? 
©panben gepouben toerben / bte pem eentge Perptn# 
becingeoftbeletfclinbetocgebeengcn/ tóaer boo2be 
Üïilonarepte/ baer Pan fijn perte nu fo lange tijb op pet 
upterfie ftoanger peeft gegaen / en bte pp ober be gan# 
fepe Cp2tfienpepb meent upt te fp?epben / te min foube 
bonnen Pokeren- 

^0 bat pp niet onPerfocpt liet/ batpemmoep# 
te btenen om be btcnacrsï ber Poo2noemöe ©02fien/ 
met giftenengapen / ja ooft btfttoüsS met b2epge# 
menten om te ftoópen / en boo: pttnne pulpe pare 
igeeren in fijne maept te ftrijgen/ enenberben beft# 
mantel Pan ptotectte/ bte Pan alleftantenbefetpcb# 
benbe/ na fijn goebtbunften te Perlcpben. er# 
empelen baer Pan pjaren in S^licn aliemenfcpen 
P002 oogen gefidt / altoacr pupbeitobaegö toepïti# 
ge Sanbfcpappen 3Ü11 / bte onber bien befiinnn# 
tel niet Pan ’t % öpftc afgefepeurt 3fin/ noep Per# 
b2uftt 3ijnbc / fuepten onber pet tojeebc Soft ber 
^pangtaerben / bte Pan i^oogbuptölanb pebben ooft 
niet öctcto te Pertoacpten/ in ’t todftctmalreebebe 
^tab ppnberft / Popen alle reept en reben met Pup# 
tenlanbfe <©arntfoen Pcftoaert toott / fo ooft pet 
dPo?t Pan ^tecftenPurg in 3©cfippalen / be toeïft 
baer-en-PoPen noep fea gefierftt to02b/ toacrmcbe 
fp fcer m Poojtrjacn / in ’t lanb Pan beffen 3ijn 
noep Pcftcnt be oPerlafien en inPal ber ^pangtaert^ / 
bie fp in Poojgaenbe S®en Peb?ePcn pePPen/ toat 
fullen fp ban boo2 befe fo frsepe Pegmfelen niet ber# 
Pen befiaen en in’t toecftfiellen* bte felle enbe to2ebe 
baeb/ bie be ^pangtaertg tegen be ^tab ?Cften in 
’tpjerft gefielt pePPen/ laet geen twfaeft aeftter om 
te ttopfelen / en bat be ©02fien Pan be ©faltö en 
©’anbenPurg gepeel uptgefioten 3pn / upt be 3Sb# 
mirttfiratiebeö©ertogbomöPanClcbc/ en beliep# 
fer peeft boo? ’t aenfioften be£ feoninfto Pan^pan# 
gten/ fijn p?etenttcn baer ooft mffepen gefielt / bte 
Plinb en fonber gePoelen 3pn / ftonnen upt foo een 
Püjftelijfte cttbe mantfefie faftc toel merften toaer 
penen bat pare eetfucpttg of amPttteufe raebfia# 
gen peenen fireeften : toant toat toil bat pooPaer# 
btge ©laceactanberöfeggcn/ ’t toelft oPa* fePen Sa# 
ren ben aeptfien «lieert tot |Bab2tb Poo?gefieltto/ 
toaer in ben Ikonuift ©ptlippusi pan «êpangten 
Perftïaerbe / bat ato ©tanftrijft gefuppert foube 
3pn/ ppalöbanbe ©02loge foube Poeren/ op alle be 
Hanben bte met be feetterfe petten Pefmetluaren / 
bat baer peen fireeftten be mettigpulbtge en fo me# 
ntgmael Poo2gepaelbe foUicitatten of Perfoeftensm 
een iloomfcpen Bontnft te Perfttefen / en ben 
^epfer fijn Èanbsiman eer Pp benftt om fiapen / ban 
fpn lüepfecltjfte toaerbigpenb / al^ Pan fijn ftïeette 
PeroPen / en eenen anberen bie fin na fpn fianb macp 
fetten/ in be plaetfe best geenen bic noep leeft. Haer 
bten boo? befe argumenten en Petop^-rebenen/ Pip# 
ftenbe to toaer be injurteufe aenffógcn ber ^pan# 
gtaerte? peenen fireeften / toat oo2fafte ifiTer ban om 
langer te tocPen -J a$ bat pp be ©o?fien bte pp fa 
feer geoffenbeert peeft/ btecfcnbc batfptotaftefullett 
nemen / ter gdegenber tpb oPerPallen fal/ en ban 
fullen fp te Pergcefo? Pp be rancopfen om Pulpe roe# 
pen/ alg bte be jjfraneonfen ter reepter tpb in een 
gememe fafte Penaten pePPen/ toant Pu al bten men 
onbertuffepen bat men langen tpb Peraetfioegt/ 
be jprancopfen oPerPallen cn onberbjuftt toerben/ 
en pet Plocpenbe ifpfte / toelfte alleen / fo men ge# 
meenïpft feut / be fioft in ’t totel toerpt / toaer boo2 be 
liBonarcftte ber ^pangtaertö fpn Poo?tganft nier 
ftan PePPen/ eenö in ’t Poetganft geraefttspnbe/ fo 
fal nootfaftelpft al bc refie onber ’t tpranntge Soft 
ber <§pangiaertj3i moeten Pucften. BatbeÉoninu 
Pan ©?anftrpft berpalPen niet ttopfeft of be 
©öjfien bess ïïpft.0/ bie pet gemeene perpfte! rneefi 

aen# 
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aettgaet / fullen een beguame remebie foeken tot 
fulïïc aenftaenbe quaben / en bet fcltoc bun booege; 
blagen 5ijnbé / ombelfen: 2Clögeen kcaditiget toe? 
fenbe oni in bet baeft teremebieten/ ban in bet bet; 
tjonia / fo tod ban be Bo?loge aen te boen / aio af te 
fcïjuttén/ ’t toeik foo machtige en be booenaemfte 
Boelen ban aêuropaónbettekentDebben. Genoot* 
toenbiebepb ban b’Boelogc te boeten tu longattjen / 
te ook booe geen creufe aen tenenten/ toantbtefjet 
Babedanb een teebte liefbe toelagen/ fullen om’t 
fetbe te reept alle anbete aengename fattert te rugge 
pellen/ taant ben longerfcbcn &tijg een fo grote 
ftoarigljepb tn Ijem beeft / en be macfjt bet t€ut; 
ben fo berfcbeickdijk iö / bat alle be Ittacljten ban 
alle be Boeten Dn een geboetlH 3ijnbe / qualijk 
Dact Dp 3i)n tebergdijken. let toelfte bp al bien het 
fo te/ fo toom ebentoel be ïsontnk ban ^pangten 
genoecb niettet bacb / bat Ijp be (Cutlten foo nieten 
acljt/ oft bat Ijn tegen ©liptflanb / toaet ban bp 
bem een booenémelijk lebemact toemt te toefen / 
fo toel niet öemoeb te/ ale bic bet gemeene petijkel 
(gelijk men blaedijk fienkan) inbetoinbflaet / en 
een fo betfcbeickeipken Bpanb niet fcïjijnt te aclp 
ten/ na bien Ijp ben ïtepfet en fijne i.anbOliebenfo 
foberen Dpitant boet. ©at ijp bem upt loogbupte 
ïanb fept afkomfïigb en alfo mebe een ©uptfee te 
toefen/ maet ale men banbelt batbpberbalbertge; 
bouben ie aen beo Bijko-Confiitutien/ en $ebet; 
lanb ban bee öijkO-fcöamngen te bebeijen / fo geeft 
bp bem tint booe een Dupten-lanbct en toeembe; 
itnli. €en ie ook niet te bettoonbeten / bat bP 
unt be betmeimge bee ftanfcljen nacme grootobept 
tóil herkrijgen. j$n bien bp Dooi be upttgninge 
ban fijn geallieetbe gefïacbt in ©uptOlanb / tot 
benónbetganft ban t fijne bat bet felbeio/ fijn fïtjke 
focltt te betmeerberen / en bat hP baet te botert Dp 
’t leben ban fijn Babetctt BabetO 25?oeber te bec- 
geefo in’t toetk beeft foeken tefïellcn j te toeten om 
be leeefdjappije bee &epfettijkO tot bep ^pan^ 

iaerto obet te boeten/ be aenfïagch bie mtfo lange 
ergeten bebben gelegen / b?engt bp toebetom te 

booefcbnn. Ba bien fp ban ttoee fo machtige bpato 
ben bebben bangen obet ben baie ban loogb; 
buptelanb / ben cenen met opentlijk getoelt tooe; 
benbe/ onbetfabelp/ fcljiicbeltpen onbectoinlp/ 
ben anberenberrabdijk/ en boojbenonbetgankban 
foobamgc bie fijn bloeb magen 3ijn / bem ben 
toccb mahenbe tot bet ftijke/ fo moeten fp ban booe ^ 
fiebtdijk obedeggen/ toie fp betfcbeckelpec acf)= 
ten/ bergelpenbe bep $Mcotaen Dpbe^paenfe<3!n; 
quifttie / en of fp lieber met ben Boftcrfenofmet 
ben Bofïerfen föutk te boen toillen bebben / en in 
bien be fake na fijn toeetbe/ en alle piibate gunfte 
aen b’cen 3tjbc gejïelt 3ijnbe/ obettoogen toiett/ fp fóu; 
benfonbet ttoijfdbekcutc gegeben^ijnbe / ben Bü; 
fïetfen betkiefen. 2610 betoelbe gelijb Dp macbti' 
get ief/ ben obettoonnenoob betbiaecblpbet ballen 
foube / en bat men bem te betgeefo benbt te obet^ 
toinnen / fo lange bien onbetb2aecbbjben ïjoop of 
natie ben toom niet in be monbgelept/ nocljtebooe 
bat mibbel/ booe ben Beebe obctbegantfcbeCbd' 
benbepb / toebetom op ben teebten ttepn gebeacbt 
toert/ en baet boo2 oob be gemeene bepbepb / bic 
be ^pangiaettö booi ’t 3acb bet oneeniebepb / ’t toelh 
fp obet al 3aepen/ onbet be boet foebentebeengen / 
niet toebetom aen alle banten tooeb ingeboctt. 3Bant 
alfoo foube bet gefcDicben bat bet ifranfebe ïïijb / 
toelbctef bulpe be nabuutige gemeen en Bölbe? 
ten/ altoos bebben bebonbenteftteebentotïjatcbe= 
boubeniffe/ bem ccno toebetom betljcffcnbc / bcop- 
geblafcn ttotficbeub / ban alle boobacrbige Jlatic 
booe fijn gtotc maebt foube obettoiebtigen/ en aio 
ban fo toanncct ben bmnenlanbfcben Bpanb ceno te 
rufre gebeacbt toao/ fo fouben (n alle ban bic beefe 
ontfTagcn 3pbc / met t’famen gcboedjbe betten / 
bradjten en toapenen/ be Boeloge boeten op ben 
betten buptcnlanbfen Bpanb/ bettoeföe bat bet niet 
te bedjoopen ftaet / bp albien bat ben 5ftanfen name 
bomt te bethallen / bat blijbt gcnoccbfaem bacr 
upt/ boe toel bet &epfettpe booefien io tegen al' 
ïe inballcn be.0 (^utb.0 / fo bet betbont ’t toelb om 

begemeenen bepbept booegcftelt io/ metbeneetflen 
gefloten toctt / en boe feet loogbuptfïanb gebouw 
ben i0 aen be gene bie bet fonbam'em of begconb^ 
boutfelen beo BetbonbO eetfl gelept bebben. ,fnact 
eenige fullen miffcöien een anbete betanbetinge 
leggen op be conjlitutie beo ïiijbo / bic bcebtes 
ben eenig betbonb te matten / met be bupten- 
lanbfe of bieembelingcn : Buanfiipo of bie gene 
biebitbooe fullen toetpen / en ooft aen bieconfiitm 
tien gcljouben 3p / aio be anbete Jïïpo-Boiften/ 
bagdpo niet te bupten gingen / aio fp booe bate 2üm? 
bajfabcutö bie fp biet en baet benen fenben / met 
ben gemeenen Bpanb beo i&jbO faben (janbelen / en 
alfo in beel getoiebtiget faben / ban todbe men 
in loogbuptoianb en onbet ben loogbuptfen be* 
booet te betaetjlagen / ert óoebeèl te fltijltcn / foei 
febeijft men na iBabeil aen ben iioninlt BDüiP# 
puO / en bettoacbt fijn anttoooeb / om te toeten 
toat bem en fijnen Bnbe belieft / toaet na men 
bem teguleett. 9ïnbetfinto bp al bien be genetcu* 
fegemoebeten ban bate C0euc-Bo_eftdpéU <Boo2^ 
lucbtigljeben ban befe fctupUlcitObepf gecaebt toet^ 
ben / fo fal loogbttptolanb tot een buuïe fcfjanbci 
lijfte flabctnp gejldt toctben / en be Boefïen bico^ 
bet al ben name boeten ban befcbetm-ïcetcn beo 
gemeenen BipbepbO / geen beffljetmcto ban baet 
fdben toefen. <Dat lettoge iBautitiuo ban Md' 
ten Boocbloffdijltcrt ^Bemoiie / tóienO fame on- 
fletffelijb ïo/ alfo niet gebaen beeft aio een auteut 
toefenbc ban bet betbonb / ’t todb gemacftt toiett met 
föoninli lentilt be ttoeebe/ bie loogbuptolaiib bate 
Bepbepb/ betodbe boen banbc^pangiacttoonbec 
be boet bertteben toao/ toebetom beditegencnop- 
geteebt beeft/ 't toelb nu toebetom m geen klein ge^ 
baet ftaet bp albien baet niet bp tijbo iu booefien 
toctt / bat bet gttaeb booe be al te gtoote lijbfaembepii 
bet Boiften en ^teben beo Bijko toegenomen beeft/ 
en nocb bagdijhö betetgett / bat men nu öl obet 
een tijb bab bebooten te betbefjben / fo ben goebeii 
Baeb en betmaningen beo tClbet-Cbeiftelykjteit 
Uoninfco/ tot baet beboubertiffe ftteckcnbe/ plaetfe 

babbelt / battet nu be baeb bctepfdjt toiett. 
^ot.ben ïtontnk bat betfocöt en bab/ niet fo fecc 
om fijnen ’t toille/ aio tod om be gemeene Bep* 
bepb en beboubeniffe bet Cbeiften Eanbcn/ bat 
bp ooit baet op niet upt fo/ om fo baeft betBet^ 
bonb gemaekt fal toefen / ben lafl bic nu op bem io 
leggcnbe/ en baeft op be BijkO-Boeftcn fal komen 
te ballen/ op baten baio te toetpen/ bat bP niet bet? 
foefjt bat fp be toapenen fouben nenttcckcn / booe eri 
al eet fp baet toe gebeongen 3ijn / en bie coebedt noob= 
toenbieb te 3ijn tot baetbct beboubeniffe / bat bp 
baet niet tot ben atbept ongemak en moe/dikljeberi 
bet Boelogen toao betoepenbe / om fdfo fijn eet 
en ampt betgetenbe / aio be ttage in be febabutoe 
te fitten / tóant bp nu onïanko ben aengeboben 
Beebe afgeflagen beeft / en altiib liebet gebab een 
loflijken fstijglj / aio een fcbanbdtjken Beebe / 
na bet cïcmpd ban ?Ccbi!leo / bie boe tod bent 
fijn iBoebet iCljetiO/ ben toille DerBoöcngcopcm 
baettbabbe/ en booefept bat bp eet lange ftetben 
foube / bp al bien bP tegen be (Ctojanen ten ftrijbe 
boet/ liebet getoilt beeft / fijn leben/ ’ttodkmfcct 
k02te of toepnige ^jaten befïoten toao / onber bc 
trompetten en ïjtijgoiicbmloflijkteembigcn/ aio 
in leebigbepb onbet beBeoukeno/ tot bogen ouber? 
bom te toengen. ©at ben ïsonink boe tod bem 
ban ben ^pangiaett feet booge conbrttcn toctben 
aengeboben / bn al bien bP ban ben ïktijg toil op; 
bouben / ook alfo liebet getokt beeft t’fijnen pcrij; 
kd be BOelogc betboïgen / ban een fake te begneii 
toaet booe bp foube fdjtjnon meet befoeebt te toe; 
fen booe fijnengen tufte/ alObebdjouöemiTcbanfiji 
en beienben / Bontgenoten en naburige Bolkercn/ 
en batbpbdook ntetoebaen beeft ofboo.e baet tot be 
^pangiaerto / of öóoe Udjtbeerbigbcpt / of booe 
begeerte ban be toaoenen te bantcren/ in ’t todke bp 
ban jonko aen oièncboct iO- ©at bp genoeekfa; 
me bolboeninge beeft / acrtgaenbc be ^pangiaerte / 
bieljpnu untbetganfebe üijkc / ’t todk fp nocb on; 
lankO met öoope en toapenen befet t'ielben / bet* 
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jaccbt / ctt ooft lang genoetb gdecft / fo bed alg 
aengaet fijn lof en glorie/ toant toat baec nocftbp 
feomcn macb/ fal eec Ijet boojgaenbc berbonfcecen/ ban 
beclicbten/ maec begaeft 3tjnbe metbicboo2fiemg; 
Dept gelijfc een pebec bebemtg/ beeft bp’t baec boo? 
gebouöen/ gdp fip nocb boet/ bat bp al bienben 
t&onmli ban ^pangten / betoijl be francopfeti te 
Ditpg blijben fïtlfttten/fön bepe-toebten na fijn toenfeb 
feomen te gelueben / fo fal bP tod boo? een tijbmet 
Daec bepnfen / maec nimmermeer fijn opgenomen 
baet afleggen / en bpalbienljembe 3f02ittpnfcbicc 
ofmo?gen toebecomtoelacbt/ fo fal ijpbeoubeaen* 
flagen toebecom te boo?fcbbn b?cngcn / om tot be 
Sifèonaccbte te bomen / bie bp acn fijn gefïacbte 
meent te brengen / en ten laetflcnfijn temmpljelijfte 
toapenen toebecom naec B?anïmjli toenben. <©at 
ban ban een pegelp beclaten fal 5ijn/ en nu alleen 
boo? bace bloefebepb fijn licbt in be toegejijn. <©at 
ben Éoninb be felfbe boo?ftenigbepb ooh toenfcfjt 
te 3ijn in be fiecten bec J|oogbuptfe Bo?gen / en 
bat bpfe booglijb bab bp be oube b?ientfcljap/ bat 
fp baec een foo beguamen gelegentbepb bocb niet 
«Pt be banben laten curften: maccfo tooccb aig 
mogelgb tg bet aenftaenbc penjfid boo? bomen / 
en bat fp baec mogen bcrfcbcct bouben / bat fp 
ben bpfianb bie fp ben ïioninft n« fullen boen in 
een gemeenefafee/ befelbe toebecom t’anbcrentijben 
bP ben Éontnb / bie becept fal 3ijn/ ombaect’allcn 
ttibie alg bet ban nobe fal toefen/ baec mebe onbeefianb 
te boen. 

<G>at bp baec fa beel ccftrijtg gaf aïfo baec be- 
Itefbe / om te belibececen op beconbittcnbtefpnoclj 
geflelt toilben bebben/ in ’t maften ban ’t Becbonb / 
en op toat maniec fp ban ben lüontnEt becfeltect 
toilben 3ijn. jjêaec bat bP beefoebt ecc men bo?bec 
op be fabe beïibeceecben / bat fp boo? al ben toeg 
gefloten toilben bouben / boo? alle bet «^paenfe 
en gitaliaenfe öcijgg-bollt / bat baec be jpcontieren 
ban Boogfibuptfianb foube brillen paffeeën/ ’ttodb 
bp niet fonbec gcote blpfcbap becflacn babbe / bat 
al boo2genomen toag bp ben €beuc-Bo?g Balfgra* 
be/ om bp openbace Blaccate te boen publicecen. 3&at 
beit üoninb biec beneffeng nocb beefoebt bat op be 
gemeenc beurfe beg tlijlig-©02(ten 4000. man te! 
boet en 1000. Uuptecg / ttoeejacen lange onbeebou* 
ben / in ^uptflanb aengenomen / en na B?anfecijfi 
gefonben mocljten to02ben / baec bp ben Boninb 
noeb acfjt bupfent man te boet / Jfcancopfen / en 
2000. ïiuptecg / en 6000. ^britfetg bp boegen 
fal/ enbatopbieconbitie/ batbpaibieuben&epfec 
en ben fooninb ban ^pnngten getoapenbeebanb 
eenen inbal beben in ’t Bectogbom ban <6ulih / 
of in be 3fanben ban pemanbg anbecg ban be 
Bonbgcnotcn / fo fal ben ïiionmK gebonben 3tjn / bet 
gdeenbe Bollt aenftontg toebecom te fenben/ en baec- 
en-boben nocb fo beel ban be gene biebeg&oninftg 
folbic beebienen/ baec bp te boegen/om be Bonbgeno* 
ten in ben &njg tebienen. 

$ae bat Bncdünuö fijn <©?atie geepnbiebt babbe / 
fiebben be Balfgcabe en ben iBarquig ben öoninb 
feec bebanlit bat bp eenc fo tceffelgbe ïdmbafTabe 
tot bun gefonben babbe / feggenbe: batmen baec 
na op beg ïtoninlig becfoelt nabec anttooo?ben fou* 
be. 

<Deg anbecen baegg bebben be ©o^flen eent'ge 
peefonen gecommutcett/ met betocltfte ?Sucellimig 
banöelen foube / betoetfte alg fp Coppe beefoebt 
babben upt bet ©ecbonb/ bat met be &omngimie 
ban €ngelanb beefoebt toag/ ig bmibatgelebect/ 
en na bat fu bie obergegeben bobben / bebben be 

9Cmtnooi> ©o?ften ttóee bagen baec na geanttooo2t : <©at 
DEuan de ben ïfïaeb beg üoninltg bun feec tod aenfiont / en 
HlSt iïat fo ötc loftoeeebig aebteben: .flöaec bat be 
laifgcabe falie fo gelegen toag/ bat fp niet fonbecltngg bom 
en ben Dcfiupten/ boo2 en al eec fp met be Woningen 
Dnibucgoo ban ^Dencmadicn en ^cbotlanb / bie mebe in ’t39ec; 
mSoao bonb begrepen toacen/ en met beanbere beceenicbbe 

* of geconfcbeceecbe ^gbg-bo?ften baec ban gebanbelt 
Dabben. 

pincel baec ober feec inftantelijft aenbouben^ 
Be/ bat bet befiupt niet uptgefldt foube too?ben/ en 
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bace €beuib02flelij[te <©002luebtigbept bieben^o^ 
ninh eecfl fbnegftaebgbaböe bedacbtigtoiüenma= 
ben / 00b eeeft bace autoettept toilben tmecponecen en 
te toerb (lellen / en boo2 Ijaec ecempel be anbece booz^ 
gaen om IjetBecöonbteonbectebenen. «De Bo2(ten 
bebben baec geeceufcect / en gefepb bat bet febee^ 
bec en eed ij bec foube toefen / bat bet Becbonb gego¬ 
ten hriect met Ijet gemeen confcnt en fïacb ban bun al¬ 
len/ en bat men alg ban op De betjbebte bnlpe 02b2c 
foubenfidlcn. 

€en giacc baec te bo?en eec baec eenige memie 
ban ’tBecbonb toag gemaebt/ Jjabbcn be Balf- 
grabe / be iiBacb-gcabc / en ilcctoge jpceberih 
ban aBictenbccg/ upt baec felfg befioten bat fp ben 
ïjonmlt ban B2anfceijb dbg 300. «©uptfc boet- 
bneebten te bulpe fenben fouben / cn een gantfeb 
3!aec t’ljacen bofien onbeebouben. ?lnccl alg bP 
niet anbecg beemoebt / beeft epnbdpb beefoebt 
bat fp büben bic toe gefepbe nocb foo beel ©olbg 
toilben fenben. j(Baec alg fp tot anttooo2bcgaben/ 
bat fp bun in ’t gemeen op bicfabebecaben fouben/ 
fo beeft prieel begoten / om geen tijb te bcrliefen / na ( foi. 99. 
be anbcce ©02ficntetrechen/ en bie 00b na ’tgeboe* 
len bec boo?noembe aen te fp2cbcn / onbcctufTcben 
boo? fijne bnenben onbertafi bebbenbe / toat be Bo?; 
fien toebecom ban ben Uoninb fouben begceccn / fo 
bebonbt bp bat ben Cbem-b02fidöben Balf-gca- 
bc feec toenfebte bat ben feomnb ban B2anbrjjb 
in bc banbdinge ban ^tcaegbucg fijn autoritept 
toilbe intecponecen / bat bp 00b benBectcgc ban 
Eottljeringen/ boo? fijn autïjo?itcpt en ernfidtft 
berfoeli toilbe acnpo?ren / om be conbüien te aem 
baccben/ toant baec toieeben belc fiJacbtcn gcboo?t / 
bat bp niet boüuacbt ’t gene bat fip ban ben eerften 
aen babbe belooft. <Den iBach-gcabc beefoebt 
ban bem in ’t p?ibaet/ bat gdijb be Bectoge^e^ 
b?ccbt ban B?anbenbucg ecctijiitj banbcg^oninltg 
Boo?faten/ en onlanftg Bectoge gjanïBillem ban 
^ajcen met tceffclpfie penfioenen begiftef toaren 
getoeefi / bP ook met fuïfe een febenbagte moebte 
beceect toeeben / en in ‘t gemepn beefoebt bp / bat 
ben &oninfefijn befi toilbe boen / battec een bed-ja* 
eieb befiant tuffeben ben ïsepfec en ben (€ucK moebte 
gemaebt too?ben. 3§lg in toelbe Bo2logen be maefjt 
en flijbbontmen ban Boogöuptganb onnuttelpcfe 
becqiug too?ben/ bet todbe ban Incd upt ben na* 
me ban ben Stontnb belooft ig / en te meer nocb 
baerom/ obeemitg pemant bec fdbccbopegegebeh 
babbe/ bat alg ben fecijg in Bongacyen op bidt/ 
Boogbuptfianb be beefoebte pehningeu tot bet toe* 
homenbe Becbonb upt be gemeene beticfebequame* 
bjbec fouben bonnen opb’engen. 3©ant in ben eec* 
gen ttoijfelbe men niet aen ’t iriaben beg felfg / maec 
alg baec na toonbecltjbe geruchten liepen/ en bd 
Becbonb bec Bpriefianten feec fufpect toag / beb¬ 
ben ben öepfec en ben ïBmnb ban^pangien/ en 
ben B02fiban ^cbenbecgen/ onbec benbebmantd 
bat ben Bang baec tuffeben bepben gebomen toag/ in 
bec baeji te famen een becbonb gemaebt.* toaecboo? 
befelbe niet toepnieb toegenomen bebben: löant 
obeemftg baec gefept toiect / gdijb ben gemcenen 
roep toag / bat bet niet ecp2eg tegen be (€ucben / 
maec genecalijb tegen be ontroutoe en ongdobige 
gemaebt toag / fo bupOen fp bat Ijet alfo lofelpli 
gebaen toag ban ben Bang / om baec na alg be 
Bo?loge in Bongaiïjen foube opljouben / bc felf* 
be tè boeren op be gingefetene beg Jlanbg / en baec ep* 
genSebematen. 

«Detoijle bat <?5ncdb002 ben ïioninbbanB2anb* jfrancif» 
enb in Boogbuptganb acbenbe en fijn belle bebc/lfufr*fn< 
fo Beeft irtaneifeug be jBenboffa / mrnicad banS 
Hccagon / met bepmdijbe lag beg Boninbö ban ©uPt^ 
^pangien en beg Cacbtnadg ^Clbectt/ be lano ra£t 
ben bec Bo?gen en Biffcboppen beg Bijftg mctSr/ en 
een ^paenfe p?acbt boo2toanbdt/ eergdijft ban poim en 
upt Éurenbucg fijn repfe nemenbe boo: €cïec/ 
jBentg en Bo2cnbecgb / ig cpnbdijli geftomen inu,I9e’ 
’t Bof begïtepfcrg/ albaec bP met ben Bepfec ge* 
banbdt beeft / ’t gene top bier bo:en upt be geintecct* 
pieeebe B?teben ban ^on 45uillaem be Clement/ 
en be memo?ie baec öpgeboeebt/ beegaen bebben / 

ban 
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ban bacr is’ po getrocPen tot ben Cectf-i-jertoge 
■jpecbinanb ban ©oftenrpP / Poo2tS ts po gecepfi 
na ^altsburg / altoaer Pp lantbal tëotenau upt 
ben naembcö öoninPSPan ^pangtenpereect peeft 
niet be 02Ö2C bes fötbberfcpaps Pan CalatcaPe / Pan 
baer nam \p fijn repfe op Husbutg / baer pp ooft ge# 
panbdt ïjeeft met ben Bjmqz j©atptas / en baec na 
met fijn pocher ben Ccrtf - fijertoge iBajcimt# 
ïtaen/ Pan baec tspn naboten gecepft/ gdtjppem 
tuffepen pjegen boor fcprpPen Pan ben HomnP 
Pan $nanjen belaft toao / en geftomen 3pnbe te 
Ccaccou / ten ttjbe ben Uoninfi ^fgtfmnnbuö te 
©arfau op ben föijPS-öag toaS/ pier peeft pp met 
ben Carbinad 35nb?eap ïïatjtPtlï / 25tfTcpop ber 
Pooenoembe ^tab Ccaccou / en ben Carbinad i£en# 
ricus CajetanuS/ bie Pan ben $aus Clement bc 8. 
albacr gefonben toas om pet ©etbonb tuffefjen ben 
Uepfet en ben ^oninB Pan #olen te maften/ fpn 2fim# 
baffabe albaer ficePte baec toe/ bat na fulfte fjaibe 
gefcpiltcn aio tuffdjen be C>oftenrpPfe en $oolfcpe 
getoeeft toas/ om pet ïiomnPcpP / en bat be Prunb 
fepap bte nu ten bede al gemaeht toas met pet f^u 
PteliP Pan ben IPoninP en 3tnna be ©oeptee 
beo €ettf-$=jetiogen Caroli Pan ©oftenrpp /' boor 
autpoettept bes ÉoninPS Pan ^pangten / bic baer 
tuffepen quant/ Paftercnmeerber bePefïtcpt moep# 
te pj02ben / en fo pet mogdijp mare / battee 00P 
een nteuto ©ecbonb motpte toorben gemadtt/ te¬ 
gen ben algemeenen ©panb ben Curp / ooft bat pp 
ben iföoninP foube openbaren / bat be jflebcrlan# 
ben fouben gegeben Pjerben aen be gnfante gfa# 
Pdla Ctaca Cugenia/ ten ijutodnPe mctbenCat# 
btnael üflbertiiO/ en 00P op ben feomnP te Perfoc# 
pen bat Pp niet foube pet toillcn panbeien/ bat foube 
mogen ftcecPen tot btenfle en Poorbeel Pan be ©cc# 
eeniepbe $20btntien / bte tegen paren toettdppe 
ëeere maren rebeUerenbe / pp peeft ooit baec en 
bp ben ïjepfet gePlaecpt oPer be Cngdfcpe ^ee- 
roPerS / en bit en meet anberS bat fecreet bleef 
Petcicpt pebbenbe/ tS pp in fpn toeberom repfe toe 
bet 00 ^?aga bP ben Bepfec gePomen / en Pan 

®t€atbt> ben feiPen fpn affepept genomen pebbenbe / is pp 
naeiaiha» op s^orenbutep en Pan baec op ;fftanPfoort / |©ents/ 
rug maem ^0|m/ / %u$i/ $amen en jfliPdo / Poortö 

tot puffel bp ben Carbinad SClbcctuS geftomen / 
betodPe pem in recompenfe Pan fijne moepte en btem 
(te/ beteert peeft met pet oBcneradfcpapPan be aup- 
tecije/ ’tPJdP Camilluö Cacacciola ^tnceban Ui 
pellino genoecpfaem toegefept toaö / bte becpalPen een 
groot mifnoegenpabbe/ op Jt Ptelfte bc Italianen en 

TntpZ tek anbere niet toepntep opentlyP gefmaet en gefp^o* 
ffianf Penpebben. . ^ ^ s 
©uoajiöe 5^en 13. ^ecemb2tO pebben be «©mmelanben 
jpjinwian» p?eefenbe Poo?Po?ft/ en Poo2eenigen inPaf ban ben 
Snoïoitn' bpanb tn paec &anb / aen be ïteecen Staten ge# 
#o{fi «n in» fcp2epen om een biipfent man in paer quartier te peb# 
hai uan öe {jct1/ öacC op be Staten ^cuerad ben ïïaeb Pan -§tate 
f£am» belaften met fqn Ctcdlentie te fpedten / en berbtaerto 
keime uan tc feuben fulpen en fo Pde ©olPO aio befelbe foube goeb 
löaift. en raetfaent Ptnben / tot PecfePectpepb Pan pet fdPe 

quartier. 
<©e Commtffarifen bte <©ecommttteert toaren 

tot be terminatie Pan pet ^20teo tuffepenbe ^tab 
ban <©2oentngen en be <Smlanbcn / pebben in be 
Staten aSenerael Perfotpt/ bat be partpen eeno bp ben 
anberen foube Pomen/om te ften offer eentgc pope ban 
accoo2t PjaO/ macr alfo bepbe partijen PecPIaerben 
battee gantftp geen pope en toao/io in ^anuarto baer 
na fententie uptgefp’oPen. 

93S* ^en 14. ^ecemb2tö toeebe <31onPpeer -- 
ïaerDen ban ï^pugaecbcn Capttcun / Pan bc Staten Pan f^ol# 
fcjrjgt tam» ïanb/ een acte Pan commtfTie gefonben / om tecom# 
iTiiffeomte ntanbcrcn tot(<5eerttupbenberg in plaetfe Pan^lonPer 
öewS ^CCÏ1t üan ‘B’ibenPoo2be/ bte nu Pet commanbcmcnt 
nen <but> pabb? op 15po:t Pan ’O «©japcnpjecrt / anbero ge# 
itupben» naemt ^epenpenfepano. 
bfc0‘ 35en i <r. 15ccemb2to toocp be ©cere ^lacob ^aP 

bere na Eelanb metter tooon/ altoaer ppgeinftal# 
ïeert tpao / om albacr Pan toegen fpn €rtdl. aio 
HöarqutOPanber ©cereen ©liffingen/te compareren 
in alle ©eegaberinge ber Staten/ en tep2efeutecen 

V. Deel. 
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ben lbel/ gdpp te bo?en|B. gieter be ïtppegebaen ©e i^re 
pabbe/ en fijn Crcdlent. peeft in plaetfe Pan ben poo’#71 »^nfo3t zwt 

^pn €rceU. toao bceo tpb booegaeno fiepdpp pan ®te 
grote PerPoutpepb en poefie / fo bat pp niet m ginP/ f,£* 
om bat pet toeber tegen be nature fo flap toao / met 5 
gefiabige mtflen/ en fepeen geped tot ftePten gene# 
gen te^pn. 

^en 17. ^ecembdO Pregcn be Staten een bdcf 
ban paren 3figent |§od be €aron%ereban^cpo#ban«a^tt 
netoaluptCngelanb/ tnpoubenbe bat be ïroningtn# ain öe 
ne pem gefept pabbe / bat be IsontnB ban <èpan# ^lainu 
gten niet tegenfïaenbe pet groot berlteo bp pem 
gelebcn in fpne ©lotc / epen feer equippeerbe / en 
batfe baecom gefint toao mebe te equipperen / en 
tegen be aenftaenbe tpb een ©lote Pan 200 ^epe# 
pen beerbig te maPen/ om met be felbe in ^pan# 
gien te Pallen/ en ben ïiontnP albaec toerP te ge# 
ben/ fo pp pact niet p2ePeniecrbe/ en bat paer TBa# 
jeftept baerom upt befe Eanben Perfocpt ao^epe# 
pen Pan <Ö02logc tod toegeruft / en bat men bte met 
ben eerften foube equipperen cn Pecrbtcp ma# 
Pen. 

^>e Staten Pan ^ollanb toarett tn befen tpb bp ©crBaöe» 
ben anberen bergabert / fo om te beraetpagen en «nee bnn 
te Ptnben pare quote in be confentcn Poc2 ben gc# ^ïee m 
Deden toePomenben gare 1597. aio Pan meer anbe# 
re ftoartgpebm bie bagdpPo P002 Pielen / bepal# ïanb mbe* 
ben 00P om te Pinben be penningen betoilltcpt tot on# i1"”1 om 
berflant'en onberpoub Pan4000 ^olbatcn ten bien# «fS* 
flc Pan ben &oninPPan©2anPnjP / tot pet onnere# nuutu 
partteerbePolPPan <©02loge / en tot pet aennemen 
Pan 6000 ïBacrtgdbcrO / tot be onPoffcn Pan be 
onberpoubtnge Panbe legcroen toepten/ totbenoo# 
bicpfïe fortificatiën Pan be jfconttcren en meer an# 
bere faPen/ bctople men Pecflonb bat be bpanb ge# 
refolbeert toao met ttoee maeptige ropale legcro 
tegen bet tpb te ©dbe te Ponten / om pet eene op 
be jprontteren Pan ©2anPrpP / en pet anber per# 
toaecto aen gelppelpp op eenen tpb gebrupPt te 
toorben/ tot onberb2ucPingc Pan be gngefetene be# 
fer (©eunteerbe ©eoPintien / en be <©ercf02tneecbe 
CPdfrdpPe itdigte / bacr toe fp bp alle manieren 
3pn arbepbenbe / gdpp aïtpb pact bïoebbotflig 
Poorncmen getoeeft io / om befdPc met ©joutocn 
en feinberen t’onber en om palo tc b2cngcn / en 
upt pare ©aberfpPe toooningen / cn s:anb jam- 
merlpPen te Pcriagcn / bacr toe fp alreeöe ailep2e# 
paratiete 3©atec en te 3lanbe toaren maPenbe/ 
fo men upt Perfcpepöen geimecctpteeröe 252tePen en 
anbere fepere Pontfcpappen en goebe toaerfcpou# 
toen aen fjcnlupben gebaen genoeep PerfcPecttoao/ 
fulPö bat be reben Perepfcpte batfe op allep bat tot pa# 
re befentte nobig toao / en op be mibbden Pan toeber# 
flanb P002 ben aenftaenbe tpb aept gapen om gereet te 
toefen / tóannect ben ppanb met fpn getodb pact toe# 
ber op ben Palo foube mogen Pomen / of om bic tot ftj# 
ner afb2euP tegeb2upPen/ foPerrc<©obbei$cercge# 
liefbe baer toe fpnen fegen te gepen pier rnebe 3pn niet 
alleen bte Pan ©ollanbj macr 00P alle b5anbcrc©er# 
eeniepbe ©2oPintten / om op alle anbere faPen en nuf# 
Pecftanben onbec be ©2obtntien goebe o?b?e te fidlcn / 
berefte Pan bit gacc beftep getoeeft 3pn. 

5Cen be anbere 3pbe practifeecbe be €rtf hertog 
en fpne tftaben/ om Peel PolPO aen te nemen/ cn 
nteutoe licpttnge te boen Pan^pangtaerben/ 3©a# 
ten/ gtaltanen/ <©uptfe en alle fatten Pan ©ol# 
Pe / tot onberb2ttcPtnge Pan be jSebcrlanbfe ©crec# 
ntcpbe ^/oPtntten / en pare SSonbgenotcn / boep pet 
refuferenPan fpne 3©tffden en 3CfTignatten peeft pem 
groot acpteecbed in befen gebaen / toant be Éooplup# 
ben niettefepeutig toaren om penningen tcfuotcrcn/ 
baer boo? po 00P op alleo fo goebe 02b2e op fijne faPen 
nietPonbeftdlcn/alo pp anbero tod gebaen fotibepcb# 
ben. gn t laetfte Pan pet gacr io 0202c gcPomcn Pan 
ben ïjoninp bat men 3Sugüftijn |©e]Cia pet Ca# 
ftalcpnfcpap Pan Hnttoerpen / bat pem al probifione# 
lijp toao Pergunt/foube abfolutclpp gepen/en bat men 
©on 3f!lonfo bc ,ïBenb03a pet <©ouPerneurfcpap Pan 
CameciP fou iu panben ftcüen.’tKcgmicntbanfKeria 
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Het drie-en-dertigfte Boek, 
toccbc gercfomtcctt / en U Compagnien bjcrbcn met 
gelijke pareden berbedt onbet be bete anbete c§>pacm 
fc Regimenten. lj|et Regiment ban Oon Bionfo tb 
gegeben ben bon ülobsjb be Biiiat / bic Oortbernetit 
foab ban Cpfïdeb / cn öatOouberneurfcöapaen 
SHntonia Ibüa. Om befe tijb ïjecft Oon Uintonia bc 
Emnga bcrlof gekregen om naer^pangtetitemo? 
gen beittedten / alluoaet Ijp booefien ib met fjet ©elb- 
liBaecfcfjalbfcOap Oeneradban fio?tugad/ ’tbJdb 
fyn l|oogl)epb betftaenbc/ toepmel) jBaenben baer 
nae/ 0ceft fijn Regiment gegeben aen Oon Catlob 
Caloma, cn öe Compagnie % ancien ban Oon Cat? 

leb/ gaf ïjp acn <©on <0arcto 25?abo be Sfitugna. 
Ooit tb bet Ouptfe RcgimentbamCefeltngengege* 
ben aen iiöonftenc be Smirbanfon / en fgn JBalfdje tb 
onberanbere gerefo?meert of onbergejteïten. Cnalfo 
ben Itoaben tointec gekomen 3ijnbe / en be occafie 
ban nieutoe co?tefancn / onlanftb gekomen met fijn 
IHoogbepb/ fo babmen te 2&?uffel bekommert met 
bermaek ban publijke recreaticn ban (€o?nopen/ 
Ringjteken en btergelijke beeucljbe/boe tod ïjet niet 
lange aen en liep of be b2cncfjbe berkeerbe in b2oef= 
Öepb/ gdtjh ïjd gemeenlijk gefebtettn bit leben/ baer in 
ntetbejlenbtcb tb- 

Byfonder in d’Oorloge daer leer haeft en geringen 
Door Hechte oorfaken, verand’ren d’alderwichtigfte dingen. 

Ooh^bevint men 

Veeltijts als de menfehen hier blyfehap hanteren» 
Ruften en vrolijk zij n na haers herten begeren , 

Nergens om denkende dan haer te verblijden: 
Horen haeft tijdingen en dè quade geruchten. 
Die haer doen bedroeven, fteenen en luchten j 

Want ’s werelds vreuchd’ verkeert haeft in druk en lijden. 

Eynde Van het drie-en-dertigjle Boek* 
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, 
Beroerten, en Borgerlijke oneenigheden, ge- 

lchiet by tijden van den Eertf-Hertoge Albertus van öoftenrijk, 
Cardinael , Gouverneur en Capiteyn Generael over de Neder¬ 

landfe Provintien, ftaende onder ’t gebied van den Konink 

van Spangien, 8cc. En Maurits van Naffau, geboren Prince 

van Orangien &c. Gouverneur en Capiteyn Generael 
van Gelderland, Holland, Zeland, Weil-Vrief- 

land, Uytrechten Over-Yffelt, Admirael Ge¬ 
nerael van der Zee: mitfgaders GraveWillem 

Lodewich van Naflau, &c. Gouverneur en 
Capiteyn Generael van Vriefland, Stad en 

Ommelanden van Groeningen , 
Drente, T wenthe, &c. 

JVaerachtige en Hiftorife liefcbrijvinge 

Door 

PlETER BOR ChRISTIAENSZ. 

Het vier-en-dertigfte Boek. 

Kort inhouden van het vier-en-dertichjle Boek van de Nederlandfe Oorlogen. 

Aer 1597- begint met grote apparentie van Oorloge aen allen zijden, fo (Fol.t.) 
te water als te lande, tuflehen de voornaemfle Potentaten van Chrillenheyd, 
die alle preparatie en toeruftingc maken, en grote lichtinge van volke van Oor- 

. loge doen. De Staten der Vereenigde Nederlanden focken eennieu redres te 
maken in het fluk van haer Krijgsvolk. De Grave van Hohenlofoekthet Graef- 

ïfchap van Egmont te kopen, doch dekoop gink niet voort. De Colonel Veer 
'komt weder in Holland. Capiteyn Geus worttot Middelburg gehangen. Des 

Cardinaels Brief aen den Konink van Spangien wert geintercipieert. lnhout van den geinterci- 
pieerden Brief van Jofeph Hartlieb Ambafladeur van den Keyfer in’t Hof van den Konink van 
Spangien. De queftie tuflehen Holland en Zeland, nopende de Convoyen en Licentcn, foekt fijn 
Excellentie neder te leggen, dan die van Zeland willen nergens toe verftaen, ten zy die van 
Holland eerft afdeden ’t gene fy tegen haer voorgenomen hadden, en fcheyen de Gedeputeerde ten 
beyden fijden fonder yet te doen. Nieuwe ordre van 'Wapeninge, voor de Ruyterije van de 
Vereenigde Nederlanden. Den Ambafladeur Bufenval vertrekt na Vrankrijk. Hopman Hans 
van Galen geftorven. Den Cardinael Albertus heeft tot Turnhout Ontrent 4000. man voet¬ 
volk leggenen eenige Ruyterye onder’t.gebiet van den Grave van Varax, Broeder van den Mar- 
quisvan Varambon. Sijn Excellentie refolveert de felve te befoeken , om eenich voordeel op haer 
te doen, geeft fijn refolutie aen den Raed van Staten te kennen ( die hy fecreet gehouden hadde) 
tot als hy optrok. Sijn Excellentie komt met lijn volk tot Ravels, eenkleyne mijle van Turn¬ 
hout. De Grave van Varax fijn Excellentie komfte vernemende, fielt ordre om te vertrecken. 
Sijn Excellentie volchtden vyand, fy komen op de Tielfche Heyde aen malkanderen. De Grave 
van Varax blijft dood. Defordre onder de Ruyterye van fijn Excellentie. Sijn Exellentie be¬ 
houd de viétorie en ’t veld. Sijn Excellentie fent het dode lichaem van den Grave van Va¬ 
rax aen den Cardinael , en fchrijft aen den Cardinael Albertus. De Cardinael Al¬ 
bertus antwoord fijn Excellentie vrientlijk. Jeronimo Dentici Sergeant Major gevan- 
gen.zijnde ontloopt by nacht. Tekenen van blijfchap getoont over defe victorie in alle de Ste¬ 
den van de Vereenigde Provintien. De Prince Mauritius komt weder in den Hage, hebbende 
in als maer acht dagen uytgeweeft. Queftien en gefchillen tuflehen die van Groeningen en Omme¬ 
landen. Sententie diffinitijf tuflehen de Kerfpelen van de Ommelanden tuflehen d’Eems en Lau- 
wers ter eenre, en Burgermeeftercn en Raed der Stad Groeningen ter andere zijde. Vier hon- 
dert fchepen met Koorn geladen, uyt Holland vervoert na Spangien en Italien. De wech- 
geworpen wapenen van de dode en vluchtende Vyandcu op de Tielfche Heyde by Turnhout, 
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werden by die van Breda gchaclt, en die van Dieft ontnomen. Befchrijvinge van de Staten 
van Holland en Zeland, om de gefchillen tuflehen henluyden verreien, te vereenigen, dan 
die van Zeland wilden niet compareren, ten ware die van Holland eerft alles (lelden in den voorwen¬ 
den ftaet. Brief van de Staten van Holland, aen de Heeren Staten van Zeland. Antwoorde van de 
Staten van Zeland acn de Staten van Holland, op den brief aen henluyden gefchreven. Brief 
van den Konink van Vrankrijk aen de Heeren Staten Generael. Andere brief des Koninks van 
Vrankrijk aen de Staten Generael. Inhout van den brief van den Agent Caluart aen de Staten Gene¬ 
rael. AenflagenderSpaenfeopftGravenweert, en Fran^oyfen op Camerik, beyde te vergeefs. Aen- 
(lach van den Gouverneur van Dourlans op Amiens, dat hy inneemt. Amienswortgeplundert. De 
Konink krijgt de tijdinge van het innemen van Amiens. Des Koninks van Vrankrijks fchrijven 
aen de Staten Generael. De Konink van Vrankrijk heeft eenen vergeeffen aenflach op de ftad 
van Atrecht. Nieuwe inventien van vcrfcheyden ftorm-bruggen. Karei Roorda fchrijft aen Bur- 
germeefteren en Secretaris van Enkhuyfen. Die van Holland fchrijven aen die van Vriefland. 
De Ritmeefter Donck van fijne quetfuren in de flach van Turnhout gekregen, geftorven. Den 
Agent Caron komt uyt Engeland in den Hage. Brief van de Koningin van Engeland aen de 
Heeren Staten Generael. Ratificatie van het verbond tuflehen de Konink van Vrankrijk, Ko- 
ninginne van Engeland en de Staten Generael. George Gilpin Raed in den Rade van State van 
wegen de Koninginne van Engeland levert een miffive Yan de Koninginne aen de Hee¬ 
ren Staten Generael. Des voornoemden van Gilpins vordere laft en verfoek van wegen de 
Koninginne. Gravc van Egmont vertrekt na Vrankrijk , hebbende veel landen met 
confent van de Staten verkocht, tot betalinge van fijn fchulden. Gefteltcnis des weders in 
Martio. Land-daegs befchrijvinge binnen Aernhem. Geintcrcipieerde Brieven van Graef 
Frederik van den Berge. Grote armoede onder de foldaten van den vyand. Placcaet en 
Decreet gepublicccrt in Spangien, door den Konink Philips, acngaende fijnen Wiflel en 
het opnemen van Gelde gedaen met den Koopluyden. Rcfolutie van de Staten Generael op ft 
redres van de betalinge van het Krijgs-Volk. Aenflach van fijn Excellentie op Venlo, te ver- * 
geefs. Den Agent Caron trekt weder na Engeland. De Staten Generael augmenteren fijn 

.jaerlix trai&ement. Beydc de Sonen van den verdreven Konink Don Antonio van Portu¬ 
gael komen in den Hage. Don Emanuel Prince van Portugael begint te vryen de Princefle 
Emilia van Naflau, volle fufter van den Prince Mauritius van Naflau. Don Emanuel Prince 
van Portugael doet de fufter van fijn Excellentie ten Houwelijk verhoeken, en d'antwoorde die 
fijn Excellentie daer op gegeven heeft. De Princefle Emilia trekt in ft Leger by haren Broeder. 
De Prince van Portugael trout de Princefle Emilia van Naflau, fonder wete of eonfent van ha¬ 
ren Broeder. De Staten Generael belaften den Prince van Portugael te vertrekken uyt den Ha¬ 
ge na Schiedam. De Princefle Emilia moet uyt het Hof van fijn Excellentie vertrecken na Delf. 
Dodlor Joannes Hornius Profeflbr inde Medecijnen der ftadLeyden, wort by de Princefle Emi¬ 
lia van Naflau gefonden. De Gecommitteerde van de Heeren Staten Generael komen tot 
Schiedam by den Prince van Portugael, en feggen hem aen dat hy fich fal hebben te vertrecken 
uyt de Vcrecnichde Nederlanden. De Princefle Emilia vertrekt uyt Holland en verloft den 
Prince van Portugael. Capiteyn Obberhuyfen wort van de Staten van Holland gecafleert. Som¬ 
mier inhout van een brief van den Konink van Vrankrijk aen fijnen Ambafladeur Bufenval, inhou¬ 
dende d’excufen die den Koninginne van Engeland doet, van datfe hem geen meerder afliftentie 
konde doen, en des Koninks antwoorde. Schaersheytvan gelde by de Heeren Staten Generael. 
De Ruyteren van Bergen op Zoom halen een hoop Beeften uyt kleyn Braband. Propofitie of 
verfoek gedaen by de Heeren Raeden van State, in de vergaderinge der Heeren Staten Ge¬ 
nerael. De Raden van State fenden Gedeputeerde aen dievan Vriefland, Groeningenen Om¬ 
melanden. Antwoorde by de Heeren Staten van Zeland gegeven aen de Gedeputeerde van de Ra¬ 
den van State op de propofitie aen henluyden gedaen. Brief van den Heere van Villeroy aen den 
Ambafladeur Bufenval. Propofitie van de Heere Bufenval in de vergaderinge van de Gedeputeerde 
der Heeren Staten Generael. Refolutie genomen dat de Staten Generael een Leger te velde bren¬ 
gen fouden; Nieu inventie vaneen Kurk-brugge, om over een gracht mede te lopen fonder die 
te vullen. Klachten over de moetwilligheyd onfer foldaten, tegen de Ingefetenen ten platten 
lande. Brieven van de Gecommitteerde van den Rade van Staten aen de Kapiteynen en bevel- 
hebberen, commanderende over het Krijgsvolk, fo op Koeverden en in Schanfen en Forten 
daer omtrent. Klachten over de moetwilligheden der vrybuyteren in Ooft-Vlaenderen. Na¬ 
men van de principaelfte vrybuyteren of Bofch-knevelaers in Ooft-Vlaenderen. Paulus Dialijn 
gefant van den Konink van Polen, komt in den Hage. Sommier inhout van des Poolfcn Ko- 
ninksgelants Oratie. Brief van Credentievan den Konink van Polen aen de Heeren Staten Ge¬ 
nerael. Antwoorde van de Staten Generael op de propofitie, den Ambafladeur van den Konink 
van Polen gegeven. Brief van de Heeren Staten Generael aen de Konink van Polen. Annc- 
ken van den Hove gevangen om de Gereformeerde Religie in Braband, wert ter dood gebracht 
cn levendich gedolven. Engelfe en Nederlandfe Vlote toegeruft tegen de Spaenle, in Ju- 
lio 1^97. De Armade komt wederom fchadeloos zijndein. d'Engelfe nemen de Stad en Kafteel 
van h'ayal in en plondercnt, en (leken het fledeken in brand. Nemen drie Indife Schepen. 
De Spaenfe Schepen bergen haer in ft Eyland van Telera. De klevnc fchepen lopen na Villa 
Franca, daer de Spangiaerts uyt vluchten. Kapiteyn Hans de \Cftde van Vliffingen neemt 
een fchip komende uyt Brafilien. Derde feylagic achter Noorden om na de Koninkrijken van 
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Cathay en China, met twee fchepen. Wie de Schippers en Commifeh op de twee fchepen 
waren; den eerden Juny hadden geën nacht; krijgen contrarie wind, fien een vreemden He¬ 
mel. Den vijfden Juny fien het eerde Ys, daer fyniet konden door komen; varen aen landen 
komen in groot pcrijkel daer fy noch afkomen: fien daer een groten en vrcelelijken witten Beyr, 
diefe na grote moeyten overwonnen en dood (loegen; vinden Ys 52 vadem dik; Hadden wel 
geerne na’t Vaderland gekeert, dan waren in'tYs fo verwert dat fy niet konden: Lijden 
aenftoot van verfchrickelijke Beyren, die haer dagelix quamen bedoken; vinden een Rivierc 
van verfch water, en ook menichte van Bomen om een huys af te bouwen omtrent twee my- 
len van daer, halen hout om een huys te bouwen, en daer te verwinteren, en haer daer in te 
befchermen voor de wilde Beyren: halen ook brand-hout. Breken het voor-ondef van't fchip 
op, om’t huys boven dicht mede te maken, verhelen de Son in't geheel by de dry Maanden, 
vangen witte VoflTen die fy eten, en dienden de vellen haer ook om’t hooft medé te bewinden; 
zijn met’et huys geheel in de fnecu bedolven. Zijn in al haer verdriet ecris vrolijk op dry Ko- 
ningen avont, en kiefen een Konink. Komen in grote flaeute en fwijmelinge door 't bran¬ 
den van Smee-kolen, en dat'et huys al dicht gehopt was; fo datfe in perijkel waèren van al 
t’famen te fmoren en verflikken; werde van de koude heel fwak en uytge’mergelt; koken haer 
laetde Vleys, halen de laetde flede brand-houts. Beginnen gereetfehap te maken tot de wederom rey- 
fe. Hare grote fwakheyd en mifmoedigheyd, Moeten uyt haer werk fcheyden door d’aenkömfte van 
cenen vreefelijken Beyr; boeyendebok op om t' Zee te gebruyken; koken de Lever Van eenen Beyr 
daer fy af aten en alle fiek af werden; Willem Barcntfz. fiek fijnde fchrijft een brief ken en (leekt het in 
een Mufquet-mate, daer in verhalende hoe fy daer gekomen waren, en't Schip hadden moeten ver¬ 
laten , wat goet fy noch uyt het fchip hadden en mede namen; nemen haef- heken mede en begeven 
haer ter Zee. Vaeren af en raken wederom in 't Ys en in groot perijkel; grote moeyten met haer he¬ 
ken; het derven van Willem Barcntfz. ervaren en vermaert Stierman; Klaes Ahdriefz. derft mede, 
komen in’t aldergrootfte perijkel; haer derft noch een man af: komen byeen Rufiche Lógie en 
menfehen die haer grote vriendfehap doen. De Rufichen geven haer een Roggenbrood en ee- 
nige gerookte vogelen; vinden lepel-bladcn die haer fecr verfrillen, verdolen van malkande- 
ren door onweer, meenden over de mond van de witte Zee te zijn; deRuflchcn doen haer over-al 
op de wederom reyfe grote vrindfehap en bydand van vi&ualie: krijgen tijdinge van haer MaetS 
daer fy af verdoolt waren; komen aen den hoek van Candinaes; raken gelukkich over de witte 
Zee in 30 uren, komen wederom by haer verdoolde Maets met grote blijdfehap; SupérRitie 
van de Rudchen; krijgen Kilduyn in’t gehcht, krijgen grote dorm, en deken na't land toe; 
fenden een van het volk meteen Lap over land na Cola, om te vernemen of daer Hollandfe Sche¬ 
pen waren; lijden wederom groot perijkel aen lager-wal; den Lap brengt haer een brief en tij* 
dinge van Jan Kornelifz. Rijp, daer fy over een Jaer van gedood waren, en in Compagnie mede 
van Amderdam waren gevaren; Jan Korneliflen komt by haer, en de grote blijdfehap ten bcy- 
denhjden vandefc onvoorhenc by-een-komde; hen wadende bomen op den oever van de rivierc 
Cola; meenden fy in een nieuwe wereld quamen ; fy brengen den Bok en fchuyt te Cola in’t 
koopmans huys tot eene eeuwige gedachtenide van dat fy daer mede omtrent 400 mijlen over 
Zee gevaren hadden; brengen al’t goet in Jan Kornelifz. Schip; daer fy mede in gaen; komen 
voor Waerhuyfen daer fy te lande gaen en eenigen tijd blijven, om haer van haer hekten cn 
krankheden te genefen; feylen na huys toe, komen tot Amderdam. Namen van de gene die 
van defe reyfe wederom gekomen zijn. Maximiliaen Hecre van Cruyningen in den Rade van 
State gekomen, Sijn Excellentie mackt gereetfehap om te Velde te gaen; de Stede en Kadeel 
van Alpen aen fijn Excellentie overgegeven. Sijn Excellentie komt voor Rijnberk. Grave Lodewijk 
vanNadaugcqued; Rijnberk wert befchoten, daer wert door de Tente van hjn Excellentie gefcho? 
ten; Rijnberk wert met 3 5 ftucken befchoten, het wort opgeëyfcht; die van Rijnberk parlementeren, 
geven haer over aen hjn Excellentie. Brief van de Staten van Holland. Accoortby hjn Excellentie, 
vergunt den Gouverneur, Kapiteynen, Soldaten&c. en Borgeren van Rijnberk. Kapiteyn Schaef 
werd Commandeur binnen Rijnberk gedelt. De Heeren Cahjn van der Helen Mr. Frank Duyk 
wierdenuythet Leger aen de Staten Generael gefondenomte hebben refolutie wat men vorder by 
der hand nemen foude. De Staten Generael dellen het vorder vervolg van de faken aen fijn Excellentie 
en de Heeren in't Leger van hjn Excellentie zijnde. Graef Herman van den Berg komt met Ruyte- 
ryen en volkom binnen Berk te brengen, dan komt telaet. Camille-Schans verlaten. De Grave van 
Hohenlo trekt met fijne Huyfvrou na Duytfland. Den Aertf-Bidchop van Ceulen verfoekt reditutic 
vanRijnberk. Meurs belegert van fijn Excellentie. Kapiteyn Waddcl dood. Mcurs wert met eenigc 
dukken befchoten. Accoort gemaekt by hjn Excellentie met den Gouverneur, Kapiteynen en 
Soldaten van'tGarnifoen derStedeen Kadelc van Meurs. Sijn Excellentie belegert Gal. Het 
Stedeken van Goor by fijn Excellentie doen innemen en befetten. Brand in de Stad gcfchoten. 
Dié van Grol verfoeken drie dagen refpijt om aen Graef Herman van den Berg te mogen Ichrijvcn, 
't welk fijn Excellentie afllaet. .Die van Grol parlementeren. Accoort met die van Grol 
gemaekt, nopende d’overgevinge van de Stad. Den vyand vertrekt uyt Grol. De Hecre 
van Dort wort Gouverneur van Grol. Houwelik van de Princefie Brabantina van Nafiau met 
de Heere Glaude de la Tremoellie, Hcrtoge van Thoars, Prince van Thalamond, Grave 
van Gifnes. Paulus Dialijn Hofjmeeder en Secretaris van den Konink van Polen komt al§ 
Ambafladeur in Engeland, en doet fijn Oratie aen de Koninginnc; mondelinge antwoorde by 
de Koninginne van Engeland aen den Ambafiadeur van den Konink yan Polen gegeven. 
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Schriftelijke antwoorde cn affeheyt by de Raetsheeren der Koninginne, den Ambaffiadetar 
van Polen gegeven op fijn Propofitie. Brief van Carel Mitfel v3n Sonderfpucbel, Keyfer- 
lijke Majefteyts Ungers Kamer-raed en Ambaffadeur, aen de Staten Generael. Antwoorde van 
dc Hcercn Staten Generael op den yoorfchreven Brief. Brief van den Keyfer aen de Heeren 
Staten Generael. Sijn Excellentie trekt niet het Leger na Brevoort. Vier Brieven van Graef 
Herman van den Berge geintercipieert, Brevoort wort befchoten en opgeeyfcht. Brevoort wort 
beftormt en zy verlatende Stad cn vluchten met defordre na ftKafteel. Het Kafteel wort opge¬ 
geven , Sijn Excellentie fchenkt hem bleven, vorders alles tot lijn Excellentie difcretie. Brand 
tot Brevoort des nachts na de plonderingc. De Gouverneur Gardotin de Mijne gevangen. Die 
van de Stad worden haer rantfocn geremitteert voor drie voederen Wijns. Kapiteyn Egger 
van fijn quetfure geftorven. Sijn Excellentie komt voor Enfchede. Conditie daer op En- 
fchede wert overgegeven. Sijn Excellentie komt voor Oldenzeel, en fent een deel volx voor 
ötmaerfen. Die van Oldenzeel werden gefommeert de Stad óp te geven, en haér antwoorde. 
Voor Ötmaerfen wort het gefchut geplant en de Stad opgeeyfcht. Ötmaerfen wert overgege¬ 
ven aen fijn Excellentie. De Princefie van Orangien komt in ft Leger voor Oldenzeel. Die 
van Oldenzeel accorderen met fijn Excellentie en geven de Stad Over. Refolutie om Otmaer* 
fen en Enfchede te demanteleren. Belegeringe van Lingen. Uytval van die van Lingen. Dc 
Gefanten van den Konink van Denemarken komen fijn Excellentie befoeken en begroeten, eri 
het Leger voor Lingen befichtigen. Aenflaeh van den Vyand op Bergen op Zoom» Aenflach 
van den Vyand op Geertruydenberge. Lingen wert befchoten. Die van Lingen werden ge¬ 
fommeert. Accoort daer op die van Lingen haer overgegeven hebben. Marten Cobbe Kapi¬ 
teyn treft met fijn Compagnie op ft Kafteel van Lingen, en Kapiteyn Teylingen in de Stad j 
de Vyand vertrekt uyt de Stad, ordre om ft Leger geheel tedoen vertrekken. Het Staten Kruyt 
dat voor Lingen in de Ponten gedaen werde raekt in brand en vliecht in de Locht. Propofitie 
van de Gefanten van den Konink van Denemarken, aen de Koninginne van Engeland. Mon? 
delinge antwoorde by de Koninginne van Engeland, den Gefanten van den Koning van Dene- 
merkengegeven. Communicatie gehouden tuflehen de Raden van de Koninginne van Engeland 
cn de Gefanten van den Konink van Denemerken. Propofitie van de Ambafïadeurs van den 
Konink van Denemerken aen de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. DeKo- 
siink van Denemerken foudegaen trouwen met de Dochter van den Mark-grave Joachim van Bran¬ 
denburg. Sententie over Pieter Harinkman. Sententie over Dirk vanSypefteyn, Comys over de 
Schepen van Amunitien en viftualicn. Schrijven van de Koninginne van Engeland, aen de Heeren 
Staten Generael. Caron fchrijft aen de Heeren Staten Generael. Brief van Saiily aen den Heere 
van Oldenbarneveld. Namen van eenige Qverften die gedurende de belegeringe binnen of 
buyten der Stad Amictts dood gebleven zijn De Cardinael Albertus poocht Axniens te ontfet« 
ten. Brief van den Konink van Vrankrijk aen de Staten Generael. Den Marquis de Monte 
Ncgro en de andere Kapteynen en Soldaten trekken uyt Amiens. Geintercipieerde Brieven 
van den Cardinael Alberto, de Gedeputeerde van ft Graeffchap van Vlaenderen komen by 
den Cardinael Albertus tot Atrecht, en verfoeken aen hem dathy Ooftendefoude willen belege- 
geren. De Eertf-Hertoge befichticht Ooftende, en verfoekt adyys aen fijn Krijgf-raed nopende 
het belegeren van dien. Don Alvaro de Oforio blijft dood. Het Leger van den Eertf-Hertoge wert 
in Garnifoen geleyt. Rernonftrantie aen de Heeren Raden van State, dienende tot behoudemfle van 
ftgene dit jaer 1595. by fijn Excellentie fo loflijk is gewpnnen, en te precaveren dat den Vyand 
nimmermeer weder aen defezijdedes Rijnskome. Anderen nader Accoort tuflehen de Heeren Sta¬ 
ten van Zcland en de Magiftraet van Brugge. Extraft uyt het Regifter der Refolutien van de Heeren 
Staten Generael. Redenen dat de openinge en paffagie voor by dc Hof-ftede na Sluys en Brugge 
niet alleen niet profitabel is; maerook fchadelik en periculeus is den Geunieerden Provintien. Plac- 
caet inhoudende verbod van niet te varen op de Haven van Cales, Grevelingen, Duynkerken, Nicu- 
poort, Sluys, &c. Nieuwe inftruftie voor de generale Comifen van deConvoyen enLicénten. De 
oude Raden ter Admiraliteyt werden van haren Eede ontflagen, en doen een nieuwen Eed, op de 
nieuwe inftruftien. Befoigne van Jonkeren Henrik van Brienen, Dalfteenjohan Rengers ten Helm 
tot Middelburch. Memoriale inftruftie voor Jonker Henrik van Brienen DalfteRaed van State der 
Vereenigde Provintien om byde Heeren Staten van Zeland of hare gecommitteerde Raden en by 
den Heere Gouverneur van Vliffingen, om order te ftellen tegen de fchrikelijke daden en 
wreetheden der Vrybuyteren in Vlaenderen begangen. Brief van de Heere Brienen aen den 
Heere Sidney Gouverneur van Vliffingen. Brief van den Heere Sidney aen den Heere Brie¬ 
nen. Middelen voorgeflagen om te beletten de grote extorfien en mifdaden van de Vrybuy- 
ters in Vlaenderen. Des Heeren Gouverneurs Sidney advys op de voorfchreven voorhagen. 
Brief van den Heere Sidney Governeur van Vliffingen, aen den Heere Brienen Raed van 
State. Antwoorde van den Heere Brienen aen den Heere Sidney Gouverneur van Vliffingen. 
De Konink van Vrankrijk fchrijft eenige Brieven aen de Staten Generael en den Advocaet 
van den Lande van Holland. Brief van den Konink van Vrankrijk aen de Staten Generael. 
Wat den Heere Bufanval Ambaffadeur den Staten Generael van wegen den Konink van Vrank- 
rijk vertoont heeft. Brief of Miffive van de Heeren Staten Generael aen den Konink van 
Vrankrijk. Brief van de Heeren Staten Generael aen de Koninginne van Engeland. Brief 
Van de felve Heeren Staten, aen den Privcen Raed van de Koninginne van Engeland. Pro- 
öofitie by den Rade van State gedaen ter Vergaderinge van den Heeren Staten Generael, 

... nopende 



nopende de confenten tot continuatie van de Oorloge voorden Jarc 1598. Wat de Hceren Sta¬ 
ten van Holland op de Propofitic van den Rade van State voor antwoorde hebben ingebracht. 
Brief van den Konink van Spangien aen den Cancelier en die van den Rade des Konings in Bra- 
band. Brief van den Prince van Spangien aen de Staten van Braband. Remonftrantie van de 
Staten van Rraband aen fijn Hoogheyd den Cardinael Albertus. Antwoorde van de Staten 
van Braband aen den Konink van Spangien op de voorgaende Brieven aen hen gefchreven. De 
Cardinael Albertus fent den Secretaris Johan de Frias af na Spangien aen den Konink. De 
Grave van Boflii Generael van dc Artillerye aen de zijde des Koninks van Spangien, derft. 

Eynde defes Boeks. 

Het vier-en-dertigfte Bock. 
€t jaet 1597* öegoft met grote öer moepten met hem te fullen hebben in’tfïuh ban 

öe föegeeringe öer fclberlanöen/ als ooh om öat hp 
mogelijh als ban in öe Staten fouöc toillen compare* 
ren/ Doch öe hoop gtnh met Poon/ bobenöefenbe* 
repöcljpbem om cénige ban 3tjne particuliere fahen 
na <Duptflanb te repfen tot m öen <8raeffcbappc ban 
Dohenlo / en ts niet tcgcnftacnöe het guabe toeöcr 
(öe begeerte ban 3ijnJ$itpfb20utoe ter contrarie) na 
aptrecljt fcerrcpft/ öen jcj. gjanuarp / om alfa ober 
öe Delutoc öoo: ’t lanö ban Fjleeftoechte repfen/ bc^ 
le mcenöen öat bP fulhS öeöe omöathp mcenöeaf* 
öacr eengoeöe conöttic in öe Co2loge tegen öen (Curh 
te behomen/ om öat pp etlijhe malen na ïDuptflanö 
toas benogen / ais men alöaer eenige grote licljtinge 
öeöe. 

■©en Cofoneï francops Beer / öie3eöerthettoe* 
ruften ban ö’Cngelfcblotccnöat öefelbeupt^pan *neuae«c 
gien toebet rjuam in Cngelanö toas gebleben / guam somt tue* 
öen öeröen ffanuacp toeöer in öen Dage / refererenöe faenc 
ban öe Cgutpagte öie men in Cngelanö öeöe alö bo* 
ren/fijn Crcdlentie en öe Staten maren ban fijn bottin 
(te 3ect berbhjt/ om öatheteenerbarenboojftcöticlt 
Brtjgfmantoas. 

<©en fcfïen lanuarp toeröetotlDtööeïöurch ge*€a»{lepn 
hangen eenen Capitepn <£3euS of (trompetter (öie^cujs 
toel eer een febceps Capitepn toasgetoeefï/ enom^‘1 
fijn oncerlïjh leben gccaffeert) om öat hu met öej£J ± 
©panö tot Duïft eenige coerefponöentie haööc gehou* &aneeu. 
öen/ en belooft haööc met eenigefchepenbnïjaerte 
bomen/ en öat hP eenigebeeftenuptEeelanöljaööe 
öoen nemen en bes nachts na ijulft boeren / tot Blif* 
fingen to02öe om gelyhc fahen ooh eenen Boots-gefél 
gehangen. 

■©en negenöen gfanuarp ontfing men ban Calu* <<rar# 
aert ttoee geintercipieeröe 25?iebcn / öen eenen banüm£,e[flf 
öen Caröinaelaenöenlfoninh/ ban öen 9. <Decem* hffiKa 
b2ts i596‘ öacr in hp in ’t ho:te bcrhael banfijnenuanipan* 
ftaetmachte/ en fcïpceföathpCharles Sifcnahmetö'in ecm* 
alle fijn öepefchen ober CaleSgefonöen haööc / &atttïnp,etir* 
hp 3h>ah ban bolh toas/ en öat fijn Segerberfïerht 

öe toat boo2 te nemen 30 het fterh mocht bomen te ) moeft 3ijn/ en öat hp öaerom totiManbo Jüfon* 

apparentte ban öe Co2loge aen 
alle hanten / in spangien rufte 
öe ïsoning ban spangien 3eer 
neerftehjh op mens toe / om te* 
gen Cngelanö of ffetlnnö een 
machtige mrrnaöe ban Schepen 
in 3ce te b2engcn. g|n Cngelanö 

toas öe&omnginne ooh niet fttlle/ maer rufte meöe 
ban hare 3ijöe alle hare «Schepen haer mogelijh toe* 
fenöe / om haer lanö tegen ö’inbafien öcr <§pangiaer* 
öen te betoaren / of felfS met ceniclj erploict op 
spangien öen Doninh te p2ebenieren of te boo2* 
bomen/ öacr toe fp affiflentie ban Schepen in öe 
jleöerlanöen haööc öoen berfïerhen/ öie öe Staten 
öer ©ercenigöe $eöeclanöen ooh gcconfenteertljaö* 
öen te öoen. 3De Doninh ban ©2anhrnh hielt meöe 
bafl aenbnöc ö2f c Staten ban fijn üanö om fulh re- 
ö?es opfyn fahen te hebben öat hp mtööel mocht heb; 
ben een gefiaöig Jfeger te houöentotöefentienban 
fijn jlanö/ en offentie ban fijnen bpanö/en op hoope 
bangoeöerefoluttc/ omöeafTthentieöte hpupt Cn= 
gelanö en öe $eöetlanöcnbertoachteöe/ ruhe hp bah 
fo beel hn honöe/ om tegen öen hjööe<©o?loge ter 
gocöec tróutoen met ernh te beginnen / te meet 30 
nu alle openingeban $eps en (Ctebtë afgeflagen toa^ 
ren/ en om fich ïjtee tegen te mogentoapenenöeöe 
öe Cacöinael aubertus* berfchepöen licötittgcn öoen / 
te toeten/ ban 3000. Italianen en ïManefe/ Ö002 
öen iTSaihro öel Campo llphonfo ö’^Cblao/ en ban 
tien Daenöelen |5eapolitanen tot bethethinge ban 
het Regiment ban Ceebigues / en noch eenige öupt= 
fe itegimenten / alö hier b02en in’tboo?gaenöeboch 
ö2eeöct iö betljaelt / en berfocht noch aen öen Domnh 
ban Spangien meeröer ^pangiacröen/ toefenöe 
niet toepnig behommert om gelö / om öat hp beel 
fchulöicïj toaö / en geen gelö h2ijgenöe/ grote ber^ 
hinöeringe in fijn licljtinge mohlpöen/ en onöertuF 
fcljen hielt hp tot Curnhout ontrent 40000. jannen 
ban toapenen te boet/ en joopeeröen/ omöaerme 

b2iefenj 30 mm bermoeöe/ hoe toel het noch mech 
güachelenöe bleef tot öen bijftienöen5iseb2uarp toe. 

©e sta* <©e Staten ban öe ©ereenicljöe ^cöerlanöen befoim 
ten ban öe gneeröen meöe herh / om een nieu reö2eö te mahen in 
SXiïï het huh ban haer Düjgö-bolh / om öê macnöcn toat 
ben foefttnte beth02tcn/ öe folöpetoat te berhogen / en toaer 
nieu 
te m 

baifeffihcontracte met $2anhri)h acngcgaen / tijöelijh te 
tócöa.a- ©döe te b2cngen / en om öat 3p met öen inganh ban 

öen 9are aen öen Doninh ban ©2anhrijh fouöen moe? 
ten beginnen te contribueren enfurnerenöe 430000. 
gulöen/öie in ttoaelf öelen/tclhen ban öe ttoaelf macn^ 
öen mohen betaelt toefen/ hebben fp öaer af een repar^ 
titiegemaeht 

ilii fut'tuiltt' Ml* (Oivj't wwr vv wmv 

üeu veö?e? ^ mogcltih het bolh boo? eerh te öoen betalen / om alfo 
n het ituft haer bont in beter 0202e te houöen/ enbolgenöe öen 

boiii. 

fo <Dabiioö een (Cterfe haööc boen lichten/ en tien 
Compagnien tot berherhiuge ban ’t Regiment ban 
CrcbigueS/ öathpöe <©uptfe UDalfc Cólonellen öe 
berherhinge bebolcn haööe/ öat hp gecaffeert haööe 
’t thegijuent ban <©on 3i’anöeHobleS/ om öat hp 
«6oubernenrbaniIïij<Tdtoas/ en in pïaetfebanöieh 
een anöer nieu npt ^©uptflanb falöocnhomen/ öat 
Ijp öe belooföe ^pangiacröen ober^eebcrtoacht/ 
bat öe dfrancopfen hem te herh in Caballerne 3ijn / 
en öat fijn Caballetpe gualijh in 0202e iö / en feerno* 
big een hooft behoeft / öat öc 25enöen ban oebons 
nantien meöe 3toah 3ijn / öaer in hp ten beffen fal re* 
meöicrm/ öat l)P het alöcrnoöichhe acht noch een 
beel c§paenfe boethnechten te hebben/ bat men öie 
toil öoen lichten / belooft öe fdbe toe! te tracteren/ en 
te confcrberen/ öat bp öoo2^tanlep/ lepere<f5\\\U »ee,aöe <Den <62abe ban loljcnïo/ haööe op fijne ouöe 

ban t£o* P2etentien ban öe Staten <6enetacl gcobtincert een iliaumcölart/ enDenriht’elhen abbijfenuptCnge 
hcniofotfit o2Öonnantte ban? 6000. gulöenö/ te betalen een öer* j lanö en öe Cplanöen haööe / en öatfe feerbcguacni 
r/tiaf ban Pact Occcct 1 1 anöec öcröcpart in ?Cp2il 1597. en; toaren tot oe fahen öaer ban öen Dontnh hem geaöbt* 
«egiriom te het öcrbe in 3CP2il >598. hier onöer haööc hp boen feert haööe/ öathubanöe JSrmeebanSomtoeö/en 
nopen, hanöclen met öen <Ö2abe ban Cgmont (bic niet ie* öe aöbertentien ban öien ben Dornnhbeöanhte en al? 

(fol-s) genflaenöe alleb002gaenöehanöeïingcn enrefoUiticn' les goets hoopte/ macrnochuiet gel)002t haööe ban 
öer Staten ban l|oHanb hier in’t lanö bleef) om ban haer arriberett nochte bcrtrechentnitöehaben/ öat 
hem te hopen het gcheele Craeffchapban Cgmont / 
"t toelh hem ooh bcrlatentoajs boo? 150000. gulöcn 
gcreet gelö/ ”t toelh bp bele ban öe Staten niet toep* 
ntcö fufpecttoasÊ/ om öat fpb?eeföen öaer na meer 

öe 5ïrmee ban öcnïtonmh/ mits öebefettingeban 
öe Ciacniföenen/ hier fo geöehruecrt is/ öat toen* 
nicfï öacr afin ’t Delö bonnen getnachttoeröen/ o? 
gebnipht om öe irrancopfen tegen te jtacn / als men 

Calais 



300 Het vïer-en-dertiglïe Boek ? 1597* 
Calaig cn tic plaetfen in ©denberen Defet pouben 
jal/ tc meer fo be rebellen op ©ulfï getenteertpab; 
oen/ cn pp baerom be «©acnifoenen ban baec noep 
Pan ^iitnö niet lionbe Pediepten / bntfpnSegerfo 
geparaffeêrt toa$ bat men ’t pabbe moeten fepepben 
cn boen refenifeperen / bc jpcancopfen noep in ©icar; 
boen toefenbe met 12000. of 14000. jBan met alle 
notelilipeben/ bat Pp md poopte paer Doornemen te 
beletten/ maec niet Poft biDerteren/ om batb’anbc; 
re te Peel macpttf Decfamelben/ fo bat pp tegen ben 
tijb ttoee flegerö fal moeten matten / ’t grootfte tegen 
©^anPctjP/ en pet Plepnfte tegen be rebellen / baec 
toe pent 20000. of 25000. man niet te Peel foube 
toefen boPen begarnifocnen/ bat pp geen gelbpceft/ 
on (Ctfcnat DcPolcn ben üoninït te reciteren/ ’tgeene 
Pp pier gepookt pceft / bat be JiBeneen onbet be ^n? 
fanterie niet ccffecen / en bat men biatereffe ntulti; 
pliccerbe om bie te contemccren / en in gepalle be üo; 
mnPgeengelbfonb/ om baec in te Pookten/ bat pp 
niet meet matter Pan Ponten fal/ nocpteooPPanbe 
ïieptingt en anbece otbtebtepn Poo? genomen pabbe 
tc boen- 

g-nijout ^Dcn anbccen P2icf toaö pan cenen ^ofepp ©act* 
lfeö SEmbaffabcuc Pan ben mvftt in’t ©of ban ben 

pfSJSn öoninP Pan ^pangien / bienenbe niet toepniep tot 
29?ief üan petPlatinge Pan ben booigaenben btief om batfc pielt 
^otcpö i5at m 5nnttoerpen grote alteratie maögemecft om 
Smtfarni fcPecabbijSbanbe «©cneDoifenupt Contpontfangen 
bene ban Pan ben n HübemDec als batbe Bontnït be 3 mis 
ötn fóepfet: poenen cn een palf bie men PerfePertpielt/ gerefu? 

'Lloffeert pabbe/ en mübereDoccrcnallcafTignattcn/ cn 
ftonfnft milbe furtperen be betalingc Pan alle fijnefcpulben / 
bankpan» en baec nnt te PeD?eefen iö een geltjp betreet als in 
9,en' ’t ^aer 1575- bat ^atonio ^pinoia bie be ©loote 

Pan JtiffaPon mop munitieten / en biePoo?ecnige 
bagen geretarbeert Pabbe / baec upt ’t DcrltcO Pan 
Peel ^epepen gePolcpt/ baec toe fcpulb pabbe/ bat 
be ^ooplupben peepeen bat bc fatto:cn pare totf; 
felcn Pan bclepe Hötffe Pan September pabbenbol; 
bacit/ en Pcrept maren öiePan^lbecpepligenaente 
nemen/ gdpPelpP paer ©ticPen gepmtepeert pab? 
ben / ’t mclP in anbere 3lanben grote bifo?b?e fal tam 
feren/ bat ben Carbinael bacrom alle pzofccutien op 
ïiooplupben pabbe gefnrepeert / Permacptenüe mib< 
belertpb abbijs unt ^pangienDan befe faPc/ baec 
af pn en be Jipaenfe tmoplupben noep geen abDijs 
pabben/ bat pp mcpnbe inbienmcnbefefaltenietfo 
fcptcltp belept pabbe / macr alö met een ïficcootb 
bacr in gepanbdt/ bat aten onbertuffepen mei een 
fomme gelbö foube PePomen pebben / om bacr me; 
be bc faPc pier te Pcrlicpten / bat be Carbinael upt be 
©cberlanbcn geen ©enningen Pan tcecPen / en Pan 
’t pöopcben mei anberpalf iBilioen fcpulbig tö / gcaf; 
ftgneert op bc cerflc p?oDifien. 3©accom men tPnj; 
fclde of pp gcPoecpUjP foube Ponnen gepolpen mo?- 
ben/ fonberlinge fo petürpgö-PolP/ 3cbcct pet af; 
trccPen Pan ©ulft geen betalinge maö gebacn / en 
men pierom noep niet foube Ponnen boen bat bc €ar; 
binaeltPan pent pabbe begeert teberfiaen/ of pp in 
befen noob pem op bc jpocPcrö foube mogen Peda; 
ten/ ban bat be fclpe meer foePen paer upt befe pam 
bclingc te tcecPen aio bieper in te laten/ enbatbe 
tmift tuffepen gian jpotPcrt enpjn^tocberOPinbe; 
ren pier in Peel guactö foube boen/ bat ppmenfept 
bat gjan 5?ocPcrt alleen be €arbinacl Poilbe acourto; 
beren P002 fpn particulier onbeepout/ tot bat bit om 
toeber paffeerbe / bat be Preet oPec al fo groot mao / 
bat pn tot Éntmerpen geen ponbert fco ©ucaten pab? 
bc Ponnen op ï® iffcl trccPen / bat ben Carbinael fccc 
Pccrnacpteben HbmiraelPan'Hlrragon/ bie tci©ee; 
nen lange gemaept pabbe om te meten mat iBajcimi; 
Isaen foube in ^ongaren boen / en mmaer©olcnPer; 
troepen map/ bat ben padoge jBauritP Pan^a; 
ren gebepefepeert map eh ontfangen 5000. ©pilipp 
^aelberP / cn bat tot be ccftcrcnbe 16000. tc betalen/ 
termijn genomen map tot in jfebwario / bat men 
ben 2 3. JioPemPec gctracteert pabbe met ben ilegact 
Pan ben ©auo / ben ïjartoge Pan ‘Hiumale / ben 
iBarquip ban 25aben I cn ben ©tince Pan ©2am 
gien/ bat al fo ^fifonfo ^aPaloP na ^taliën map / en 
(CrePiqucp noep bacr/ alp ooPbe ïDuntfeColoneP 

ten/ om bat men pare affignatiennietPanPerfePc; 
ren/ bat bie Pan Speren be pootten gefloten pabben 
tegen be ^pangiaerben Pan 5Clonfo iBcnboca bic 
bie men baec in gacnifoen foube leggen/ bat fp paer 
pp gebeputeeebe Poo? ben Carbinael pabben boen er; 
euferen/ bat 25apti|la (CartP/ en ©afterbo in bc 
Poodeebcn meclte upt <©cnci nadien meber gePomen 
maren, ^at 25adapmom gefonben map aen ben 
25iffcpop Pan Crier / en tegen ben tijb na ^enemar; 
Pen gaet/ bat men tmpfelbe ofbc éoninPPan C>c; 
ncmarPen pem tot be Jpranfe enCngdfeEiguePocl 
foube milieu inlaten, oat men upt ütelanb fcptcef 
bat ben ^ibdattabo 16. dalioenen Pedoten pabbe. 
<©at tot ^iPille en anbere plaetfen map gepuöliceert/ 
bat men bie Pan ï^oUanb en ^elanb meber P^ptraf; 
fijp in ^pangien confenteerbe / baec oPec fp paer lie¬ 
ten DcbunPen bat men paer baer niet mocptberPen/ 
bat een goeben ©app of Pefïant mei nobig foube Poes 
fcn. ©ter Popen Perfiont men bat be 3martgpebett 
Pan miffden noep niet afgebaen maren/ macr bat 
be Carbinael nu ten berbemad pabbe boen PerDteben/ 
alle perfecutien en pjoteflen P002 of tegenp Éoop; 
lupben Poo? eentgen tijb. <®at be ©urgeepe Pan Buts 
merpen Peel ten aepteren maöaenbeipactojcn/ bie 
Poc2 ’t ©of bc Poo2gaenbe miffd genegotieert pabben/ 
en bacrom neffenö ben fdPe j?act02cn en Itooplupben 
feer confupé maren/ en pun acptccjlellen boo2Per; 
lo?en Pegonben tc aepten/ fonberlinge fofpbecfraen 
pabben / bat ben üoninP PerPlaert pabbe Pan alle fpn 
fcpulben niet te milieu Pctalcn/ bammtbquytfcpel; 
ben een quart/ cnt’omfangen’tanber quart Pinnen 
’ö üaer0 / cn b’anbec ttoee quacten Pinnen tmec^ 
madtmeeSörenbaerna/ baer tipt men meenbe bat 
mei fulpen Pecmerringe in be faPen Pan ben Carbi; 
nad moepte Ponten / bat pp niet meten foube macr 
pem tc Pceren/ en bat fpn grote Peraetnbeitcpttnge 
pjd tot ntemoepte lopen. 

<©en tienben §anuarp quant in ben ©age een per; 
foon bemelPe Perfocpt met fpn Crcdlentie ban noot * 
faPen tc mogen fptePen/ enPoo?tgeP2acptmefenbe/ 
Perfocpt fpnë Ipfö genabe/ cn Perpadbenbacrna/ 
poe bat be ^lefupten pem en eenen anberen baec toe 
gcPjacpt en gefuPo?mect pabben / bat fp pabben 
moeten belopen fpn Crcdlentie om te Pingen/ bat 
Pp pier gePomen map niet om fuIPg te effectueren: 
macr te Pennen te gepen / en fo men pem Pnlbe gdoo; 
ben bat pp mcpnbe tnibbdtePonnenPinbenomben 
anberen te attrapperen/ om batfe malPanberen tpb 

efet pabben/ tot fePere plaetfen bp een te Ponten/ en 
ebe Perpael poe en Pp mien pp baec toe gebjaept 

mas/ fpn Crcdlentie fepbe pem aen/ bat pp pem 
’t Iepen fcponP/ cn inbten menbefpeuren Ponbebat 
befen fpn aengepen maeracpttg toaci / of bat pp be 
anbere mift Pp ben Pop te Prijgen / foube men pem een 
goebe recompenfe boen/boepip pier op jeöert niet met 
allen gePolgt- 

Om bat fpn Crcdlentie facp bat pet mifPerfïant 
tuffepen ©ollanb cn Eedanb ter caufe PmtbeCon; 
Popen en Êicenten ontflaen/ md meerber 3mactg; 
pepb moepte cauferen/ pabbe pp bic ban ^danb Pe; 
fcp2eben om eentge <©ebeputeerbett in ben ©age te 
fenben / met laft om pier ban met be Staten ban 
©ollanb te mogen af panbelen en Perbiagen / Polgcn* 
bc melPebenu- ^Januarp Ö2tc Pan punne <0ebepu; (FoI.&j 
teeeben ais ©o.öPergen/ Pan kanten en Bepgerp; 
Pergen qttamen/ ban aifo fp geen laf! en pabben om 
in cenigc panbeltnge tc treben / ten mare bie Pan ©ol; 
lattb eerft af beben’t gene fp tegen paer Poo?genomen 
pabben/ en bic Pan ©ollanb fufltneerben niett’om 
reept boo?gcnomcn te peppen / en bacrom niet te Pon; 
nen af boen: ^tem bat pet fogepeelnobigniet toasS 
fttllio eeiil af te boen/ gernerPtmennocpintmeeof 
b?ic bagen be falie Ponbe afpanbden/ inbienmaec 
be <©ebcputeerben paren laf! mtlbe openen / en 
3ijn fp ten leften meberom gcfcpcpöcn fonber pet te 
boen. 

<®cn 13. ^anuarp quanten be Bmnecflere? Pan ^ieutof 
©2aPanb in ben ©age/ bie fpn Crcdlentie ter pait; 0303e ban 
bcnfldbeecno?b2c6iïpem cnbe Staten Peraemt om &»«*& 
paer Compagnten Pan nieuö te mapeiten. ©erPla^ JJiSfc 
renbe batfn Poo2taen macr b?ie Compagnien Cara; 

Pm$ 
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‘5 97 Van ’t Vervolg der Ncderlandfc Oorlogen. 
Diiitf begeerPe tc ftebbcn / aio Balen / gallanP en 
;§mdt5inrft / cn Pat P’anPere ©tlfoïiero fouPen 
toefen en getoapent / te toefen: elft ftupteccen Coe* 
folct op pccne Pan 4. gulPen elfte monfieringe te 
berbeuren / een Csargabijn met pet bootste en acft* 
terfte Pan Pc fiufïinge / op peene Pan niet ge* 
paffeert te toerPen / bcpPe öc ^cftouPec-blaPen 
met Pc ttoce icmflucïten / en pet <0anteiet P002 
Pen (Coom / op pepne P002 elft ^cftouPecblat te 
berbeuren 2 gulPen / boo2 elft palf biat 2 gulPen / 
boo? elft acmjtub 2 gulpen / Poo? pet C5antelct 

30 

3£en CarPinael paPPe nu feftecen langen tijïs 
tot (Cuciiftout in B?abanP een open ©leefte Pete 
mijlen Pan B?ePa / en ttoee mijlen Pan ©ec* 
tent alp / en fep mijlen Pan (©eectrupPcnberg / cn 
foo Peel ooit Pan $!nt toerpen / leggen ontrent 
^ooo fBan te Poet / en 300 pacrPen / ( altentael 
onPer pet bePel Pan Pen <©:aPe Pan ©arar / ijee* ©e-carüt* 
re Pan Balancon/ B2oePec Pan Pen jpareiuio toan{,“I2ï|5i# 
©arambon) «©enetael Pan Pe mttllecpe / Pc tofilutn* 
toelfte toaren pet iïegimcnt Pan Ccebico / gecom* eout on* 
manPeert bp fijn Sergeant j©ajoo? / ljierommott£nt 4°°° 

30 fluppero / Pat elft ïtupter fal Poeren een itoer «Dcntïcp/ pet OuptO Regiment Pan Pen *62aPe"10a”te 
ban ttoee boet lengte bolgcnPe ftet patroon / om ‘ ~ ’. 
met een panP te mogen fepieten / op pepne Pan 2 

gulPen Pie een anPcr Koer peeft / cn niet gepaf* 
feert te toerPen Pie geen peeft / Pestfc ooft fullcn Poe¬ 
ren een ft02t ^toeert bequaem om Stellen en flaen/ 
PolgenPe pet patroon op pepne alö Popen / om 
Per elite Compagnie fullen toefen 25 pan Pe be* 
(te Punteren / pebbenPe elli eenen jongen en ba* 

_ _ _ 

Pan «gulto / en Pe 3©alcn Pan la Bedotte/«enige 
en Pe l^eere Pan ^acfticourt / en Pe Compagnie p^oen / 
pcerPen Pan ^iclaco Bafta / ( Pe toelfte oPer alXït Xii 
pet peerPe-Polli tommanPeerPe / een out ïïitmee*&cn e^abe 
(ter / Pie al bp tijpe Pan Pen ï^ertoge Pan Siibauaniontiin 
gepient paPPe) 3tlonfo Pe Hiottfuagon / Pe toel* 
Pc abfent toaö / en 5'oljan Pe <©ufman Pie Pacc 
ter plactfe toao / men meenPe Pat Pen i^et* 

ga-gepeert/ opfulPe gagicalömetifal 02Ponneren /! toge Pie alPaer pielt leggen om op Pc ©o?(t o 
en fullcn Pcfe 25 getoapent toefen met een (Cafquet/‘ 
pet aeftterfte en boo?fie Pan Pc ruftinge tegeno ecnP02t 
iïoer fcfteut-btp / cn booeto metbcpPefte (Caf 
guetten en Pme-itucben tot P002 Pe Pnien / cn 
fal paren jongen een ftocralöb02en P?agen / cm 
fijn meefler te mogen fubminiftreren / op pepne 
Pan elP (€afct)et e 11 elft ftnie 
pet fïoer Pan Pen <©ienaer 4 

Per Pe UtcPier te ftomen / en eenen titPal te Poen 
in Pe ©ereenigPe ©’oPimtcn / of op pet EanP 
Pan Ccrtolcn / Pacr toe ^jecommo C>enticp oPec 
cn toePer oPer toao acrcpit aen Pen CarPinael 
•JtlbemiO / pet <©armfocn Pan 252cPa / Bergen 
op £>oom en <©ecrtrupPeubcrg toao niet toe! te 

puft 2 gulPeïi / P002 p2ePen Pat men Pie alöaer foo gerup liet leggen/ 
gulPen / en geen; en Pen l^itmeeper jitëartclio 25aftö / in Pen" ïj>a-- 

gjongen noep geen peerP pebbenPe fal geengepaflge tocfcnPe/ pnnPelöe met fpn Crcellcime om 
feert toerPen / Pat geen Ktiptcrcn tot Picnp-pecr* Pit ©oifi te befoeften en te pacn / Paer Pan Pen 
Pen noep tot bagagie-pecrPen / .fDercten fullcn ijeere C5ouPcrncur Pan 25eePa fijn Crccllentte ooft 
pebben mogen / ën Pat alle PienP - pcerPen pillen 
moeten toefen poog 15 groote fisams palmen / tc 
meten tipt Pe pielen Pan Pc P002PC Poet / tot pet 
fcpouöerblat / op pepne Pan niet gepaffeert te toet* 
Pen / Pat Pen Jïitmeeper / jluntcnant cn Co:net 
fullcn mogen getoapent toefen aio Pe 25.Poo?fcp2e* 
Pe ïlupteren / en ooft pare pagien / Pat men on 

gefcp2ePen paPPe / fijn Crcdlcntic paer licPer aP* 
Pijfen gepoo2t/ en oPerlept pebbenPe / Pe 3toarig* 
pePen Pie pp Paer in fag / pielt pet befluptbppcm 
fclbcn/ cn gercfolUcert 3ijnPe te befoeften en be* &wn* 

fien of pn Pacc op eenig PoojPecl fouPe PonnentEllEntfe 
Poen / pielt fpn Pootocmen foo fecreet/ Pat ppPcts^S,, 
bp nacft niemant noep ban Pe Staten <0enerael / tot duim 

Per alle Pe ituptcren niemano aio epgen meefter noep ïïaeP ban ^tatc communieeecPe / beraem*ö°ut ^ 

fal pafferen / al toaren fepoon pare Oienacrg 
tocerbacr / Pat alle Pe iluptcren Cafaeften fullen 
Plagen aio Pe jlancicro nu Poen / op peene ban 
6. gulPen / Pat alle boeten fullcn berobert tocuPen 
t’elftenaïö men montïcrt of rebifie Poet/ en bp Pen 
CommiffariO ten p20fpte ban Pen jfanPe geft02t / 
Pat Pe Kupterpe ban Pe b002fep2cbe Pne Compa* 
gnien Carabinó fullen ban toapenen / ^toaerP en 
paecP boo2ften toefen/ aio P’anöcregemcpneftup* 
tero ban Pe ffttïoletticrO / maer een üïoer ban 
P2ie grote mano boeten langte fullen moeten 02a* 
gen bolgcnPe pet ©atroon / op pepne aio boben: 
en poe toet eenige föitmeeiïero pier in cenige 5toa* 
rigpept maeftten / toerPe pacr noeptano aenge* 
fept Patfe pacc boïft na Pcfe 0202e rnoflen inape* 
nen / cn tegen Pen 10. SlimlltO gereet pebben/ of 
foo pemant toarc Pie fuïfto ntetenbcgeccPetePoen/ 
Pat Pie pet felbe fouPen feggen / men topte toel 
anPercn / Pie pet gectn en getroutoelift fouPen 
Poen / Paer mcPc paer Pen monP fo gestopt tooaPe/ 
Pat fp niet bccl meer topten te feggen / beneffeno 
Pat feftee iö / Pat Pe töupteren bolgcnPe Pcfe 02- 
P:c getoapent toefcnPe/ men Pacr ban fcfterPecPtcn* 
pen fal ftonnen treeften / inPicn Pe Staten alleen Poen 
bccfojgen Pat Pe Compagnie toat fterftee mogen 
toefen. 

Pe Pe bp een ftonftte banpetbolft tot (©certrup^fi0!^ 
Penberg te Poen Pen 22. ^januarn / ootoelftenPag 
bp Pe Staten een 25iPPag toao uptgefel)2eben / 
en fijn Crccllemie gaf Pen ititmcejter .fBarceliO 
^©afto tc ftennen Pen tijP en bp - een - ftomfte / en 
op toat tijP Pe ïïuptcrpe tipt Bergen op ^oom 
fouPe moeten bertreeften / en fonP ©atemen upt 
boo2 50 ©aenPelen boctftneeftten / en 16 ©ancii 
ï^upterO. 5©e <02abe ban J^oftenlo tot ilecnen 
toefenPc / om na ^>upi(tanP te ‘uatreeften / en 
fttlfto fto’enPe / io mePe te rugge gefteert / en 
na <0o?riel)cm getogen / cn fteeftljcm alPaer ttoee 
Pagen pil geftouPen / toacfttcnPe op Pen Pag ban 
Pe bergaPeringe / om mePe Paer bp te toefen / 
Pen negcnticnPcn/ttoimieljpen/ en een - cn - ttoim 
ticljpen/ toerPe baft alle ftet boetbolft t’^efteep / 
na CteertrupPcnberg geb2acljt / cn Pe feben ©a^ 
nen Kuptcren ban |>immegen en ©berpSfel qua* 
men Pen 20. in Pe Aangeprate; Pen 20. na= 
miPPag ging fijn Crcelientie in PenftaPcban^ta* 
te / en commtmicecrPc paer fijn boo2genómen Mn ^ 
aenpag / ftet toelft fip om Pat ftet trnmero fa «wèmie 
crcet fouPe btoben te b02en niet gePaen ftaPPe / en®aV °}nte 
io Paer na Pen 21. upt Pen Ijage bertroeften na ?"S3?Sc 
<©02Pieel)t / ban toaer ftp Pe Huptecpe baiiöcnjHaeü 
Bergen op ^oom befefneben Heeft / om Pen 22. üa.n -®tnte 
fabonpo Paer upt te treeften / en ftcu23.boo2B2e* smmi* 
Pa in Pen ©age tc toefen / bolgeno ftet gene ftp te 

een oiim* .. ^cti ^mliatTaPcur banPen ïtoniiift ban ©2anft 
h,TfniUCT / 2oufsnbal / ban meeninge 5ijuPe om na,—....---...., _.... 
rtteefitna ©^aiiftuift te bertreeften / om met Pen itomnft tc;bo2en Pen tlttmecftcr iBareelio Baftöïapgegebcn 
^anfttpfi.ftanPclcn ban ftet belept ban bepPe Pe AcgccS /jftaPPe/ cn 10 felfö Pen 22. tijPclifttc^certrupPen* 

boo? Pen tocftomenPen Zoniet f bolgcnPe ftet re*;berg geftomen met Pen <02abe ban ^olmö/ cnPcn 
eesS met Pen ïjertoge ban Bouillon genomen / en fïtOPcr ©eer / cn 3ijn Paer mePe in min afó ttoee 
Pc Betebcn ban Pen fefticnPcn ^eccmlms Paer op/; uuren tijPö fo ban ^©oePeeelit aio ban 3©i!ïcm|ïaP 
fo aen Pe Staten C*cncracl aio aen ftem / en fijn 
crcelientie gefeftjeben / ftceft Pen it. gianuarn 
een Banguet gegeben / en bertooeft Pen 16. na 
SdanP / om ban Paer booetote baren na ©?anft* 
rgft. 

<©en 17. ^antiarp freef tot Bergen op Pen Eoom 
12 «c" ban ftchtc hopman S|ano ban Caien/ eengoeten 
ojöcn fïecftt topman. 

VI. Deel. 

hopman 

geaccibeert / Pe ^eecen ^tPncp / Cloettngen/ en 
alle Pc ^eftepen met ftet bolft en Anumitie / 
toaerom fijn Crcelientie tcrsïont oePee gemaeftt 
ftceft om Peo anPcrcn Pacgo tc marefteren / te toe* 
ten : ®ot Pe ^ecce ban Per j5oot belepPen fouPe 
een Batalic ban 6 ©aenPelen boetbolft / Paer na 
Pe ©eete ©eer acftt ©aenPelen ban ftet fecourö / 
3T>ogto2a acftt ©aenPelen ban ’t ïïegtmcm CngeD 

C £ fen/ 
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Het vier-en-dertigfte Boek, 

tcUentie 

niment in tocïjt - 02Ö2C goftelt ban negenof elf öe 
fi-ont / öe IfèufiiuettictO fcputten boo? en acütcc / 
en öe ©ieften in pet miööen/ en pebbenöe öe Hup* 
tetss in ö?ie ttoupen op öe cecptetpanö / iö alfo 
in goeöe 02ö?e hertogen om een pono?abcl cetcaic* 
te te ©ecentalO te mogen minnen, «gijn Crcel* 
lentie meeft al öen nacpt obergeb?acpt pebbenöe / 
met pet oberleggen ban öefe fafte / iO meöe met 
pet brieften ban öen öag opgetogen / en ftomenöe 
aen pet ^epften ban öe ficaet banCurnpout/ paö* 
öe pn notp geen tgöinge ban öen bpanö / öaerom 
po betfcpepöcn Hupteren (öaec beftent ) upt* 
fcpiftte om ftonöfcpap / öie pem öaec na boo2-tt> 
ötnge bzacpten / öat öe ©agagie ban öen bpanö 
al lange meeft maö / en öat öe lefie ban öe trom 
pe reept upt öe ©?ppepö getogen maren / maer* 
om pn goe’t gebonöen peeft alle fpn Cabalerpe te 
öoen abaneeren / en pet boetbolft foo beele moge* 
lift bolgcn; öe Cabalerpe ftomenöe bafi aen öe 
©jppept / pebben öe felbe een mepnig op öe reep¬ 
te panö laten begaen / en omgeceöcn mefenöe / 
pebben öen bpanö ontöeftt aen öe boo?fep?ebe enge 
matecige pafragie / öie foo eng mast öat mact 
een man te boet öaec ober ftonöe ftomen / lanftsS 
planften ter 3pöen leggcnöc / en fo materig öat öe 
peeröen tot Den faöcl öaer in gingen / mei* 
ften pass een fiuft ban (Curnpout lag / öan maef 
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fen / iBuran tien ©acnöelen ^epotten in tmee 
(Croupen / Cioetingen jeö ©aenöclcn ;||cctlanöccO/ 
en la C02öc bgf ©aenöclcn ban pet .^eu0 föegts 
ment / en een ©ollanöfc Compagnie / öotp öat 
boo? öefen (Ccoupe ban la Co2öe mareperen jou* 
öe öen denetael ban öe Hirtillerpe / met tmee pal* 
be Canons en met tmee ©eltpuftesften^/ en öaer 
omtrent öe magenö met ^nmiuttc en©tme^ge* 
ïaöen / en foo öefe o?ö?e genomen mab / tb meöe 
Hupten fijn Crcellcnfis meeninge alöner geacci* 
beert öen <0eabe ban ^openlo / öemelftc fijn Cr* 
ccïlentie terfiont öe gepeclc fafte 
berforftt öe Caballerpe te millen büepöen -y öefi 
S aïöuö gefielt 5pnöe / iO fijn Crccllentte öcö 
moegeub bioeg beginnen te bertcecften met alle pet 
iftoïft / en Heeft öe Hupterpe ban ©ergen / ©2e* 
öa / ban ©immegen en ban pet üutppenfe en ©* 
ber-f5ffdfe ouactier op öe pepöe ban ©ofierjjout 
gebonSn / öe melfte gcficlt pebbenöe tn btec 
Iroupen / öie ban ©?eöa boozaen/ öieban^er* 
ncn öaer na / öan öie ban ^immegcnmetSougss 
latS/ en ten laetfien $aefter met ö?ie Cn* 
nelfe banen / en öie ban Contcler / iO alfo boo2tO 
nemarefteert / en öcsS abonöO met feer gcoote 
SSSilnmen logeren tot HabelS / een ftlcpne 
3*SaifSiSipout / mits öat öe megen fier 

siomt met n J fiicftecig maren / öattet bolft naeuïifto ober 
frnöou* ce / öaer öooiooft bp quant öat 
ffiWe»meg Ronoe njm t in m £,Up,leren 

ba» (Sutn* itacïit cecft aeiiQuam / en öat öe magens en pet 
Dour. SSSihut oeöooit mefenöe ban öen meg na (€urn* 

ïmnt iiföen monö ban öen bpanö gereöen fouöcn 
&5 / fo f" m ban eenifle «ww* ( ae ftn 

fn ncwafl / bact jtjnte / font fijn 
ram ailt onben fac ftctftc toaclitcnuot/ 

met jEatctliS ®.ih« 
in Setatic / watt men Sm bnanb beft gute 
nloam aentaiten / f» 6? bleef lef©» / tn torn 

SS-ftetecMf* ,f SèfSV be ....  ... . 
^tbcraSs^’^ieolffoSse planten Vom% tot Ofiott «nette ban fijn «wellentte/ en 
SJJPffiXc oiStfe te öomineren / en iö tpötnge 
Seftomcn ban öe maept / öat öe bpanö ftaööeöoen 
befieptigen een luugge tuffepen 0abem en ^urn* 
SSit / toacrom fijn Crcellentte b?efenöo öat fp öe E b otmfSnoftracpten aftebteften / öer* 
KïrnS mfSScn Peeft iBarcelus 23aftö met öe 
mcrCl&anen ban bergen / om öe felbe te bema* 
ïrt/hï Sier tot öen mojgenfiont bleben / en ce* 
S2/ 5“ Sa mSmS öatfe öe maepten ban öen 

{Fo1) Knöa? fagen^fplaeft pouöcnöc: mant Poemel öen 
ttPanö eenfne tijöinge ontfangen paööc ban öe 
Raöerinne ban eenig bolft tot deertrupöen* 
b tn/ Stobt I» notljtans niet bjtllm tug 
men / ban op eenige tefeehen/ ontfijn eetentttte 
b e te be lonen / fonbetlinoc om bat Ijp notfion. 
I nls bn iiem Vbteoen Ijabbe be ©aten «urn 
« f ban ©on gan be «o/bua/ ©on aiong 

be mXaaon / ©on gan Sc ©oufman/ m 
j-...* j'vvïa en aêtiobenbonlt t mact befen ttatïjt tn 

ff, *& fiet m betabbetteett tóefenbe ban be Me 
fijn uEïceii; uArt f.m (jprceilentie tot 0abdö / en ban öi maept 
ft-ifc SS S S MC Di, bp fiem fiabbe / en al« I)P 
beimwm ban pet öüut |-ccc ocoot cn becl ntaeft* 
5'S tf ?mfts fp mW nat maren/ ftonöen oozöelen / 
jwuec&cn. L 0^2C óp fijn bcctreft beginnen te fielteni / en 

«in iimet eenig boet bolft ban alle beliegt* 
'IKÏÏ S» af OP ben btet-en-tbnm 
Scn eianuatp beo motoens biocg toeg qcfonben 

cfbmbAla letcmató / t« op liet bneben ban ben 
öia mee 28 ©acnöeien ftnediten/ te meten . bpf 
S® *r StMiment ban öen sfeargmss ban (Ccebic* 
2s/SSte®toce ban Jfiapel#/ tttaelf 
Sacnöelen ban ’t Regiment ban la ^arlotte / en 
aclvi ban ’t Regiment ban Hcpicouct / ( öienuftet 
Seaintent ban la Cocguelle <©ouberne«c ban^efi 
bijnliaSSc) wboboj^dbeWW«W{*^|j5SabmKtênTBeTbKlS om bén miaben toeg 
SoeboSmefinbe7Sf®. »e.b «e.J.netbnibonbegeftfjteben/ en men fit. bolbbomg. 

öen bpanö na beel belets öaer al ober geftomen / 
eer eenig boet-bolft ban fijn Crcellentie öaer fton* 
öe bp ftomen ; fpn Crccllentie nu aen öen felben 
pass ftomenöe / peeft in öelibccatie gelepö of men 
öie paperen fouöe öan niet/ te meer / foo aefttee 
öien paë noep beel lammeren en rupgten maren / 
beguaem tot een embufcaöe / en öat öen ©panö 
öaer eenige i©ufquetticrö gelaten paööe om öien 
pats te bemacen y öe meeftenöcel ban öe örijgsS* 
poof-öen/ alss öe <0?aben ban ©openloen^olmsS 
met öen ©eeren ^iönep maren ban aöbpö / öat 
men öien pass niet pafferen fouöe : maec öen 
bpanö laten meg teeftften / om öat alle pet bolft 
öaer in öefo2ö2e ftomen fouöe moeten/ en Dan bp 
öen ©panö ïieptelift ftoaöen berfïagen bwöen / 
tot gróote oncece ban fpn CrceUentie / en ban 
pet Üanö / alleen ©eer en 25aft£ maren ban 
contrarie opinie / ccmonfirercnöe öe berminöerin* 
ge ban öe reputatie ban fijn Crceiïentie en ftaec 
allen / öat men öen blucptenöen bpanö niet paööe 
öo?ben bolgcn / öaerom mccöe goet gebonöen öat 
men tmee - ponöert iBufguemerö / ( 80 ban öe 
Cmaröc / belcpt bp öen Sieutenant ^onfter 
claeo ban öer 3#a/ eenige ban öeö <6?abeban©o* 
ftenlo / eenige ban Capitepn Duitss meöe belepö 
bp öen felben Jlieutenant banöer na t en eenige 
ban mptftobcn ) fouöe öoen abaneeren / om öett 
bpanö te bccöjpbcn. jBacccliö 2&aft$ riep öat 
fijn Crcellentie öen bpanö nu in öe panö ftaö* 
öe / en Datje pun niet ftonöen ontftomen / en te* 
Dapper tot pen ingereöen met feftet bpf of fejS 
peecöcp / en ©eer om ö’02ö2e ban öen ©panö te 
fien iö gebolgt / öe itëufguettierg ban Den ©panö 
öeöcn geen fonöerlinge meer / mact eeno ge* 
fepoten pebbenöe / en öaec meöe ter öooö ge* 
nuetft een ban öe ©eetöen ban ©aftO / 3pn gaen 
lopen en io öen pad b?p gemo?öcn / ©eer en 
©aftö pebben öen ©panö na gejaegt om fijn o?ö?e 
te fien / en fienöc ©eer ftanss / fo ’t fepeen / peeft 
alle öeboir geöaen om De tmee-ponöert iBufguet* 
ttcttf te öoen aöbanceren / om öaec meöe met öen 
bnanö te fcpcrmtttferen / en öen bpanö op te pou* 
öen tot öat pet bolft fouöe ftomen/ aio pp ooft öaec 
na öeöe / om öaer meöe fo beel tijösS te minnen / 
öat pet bolft ban fijn Crcellcntie met 0202e fouöe 
mogen acnftomen s Ü02t0 öaer na isS ^iönepme* 
öe boo2 aen geftomen bp ©eer / öie met ©aftO 
maeftten tmaelf peeröen/ öaec meöe 3? Den ©panö 
öiftmiis met gcoote perieul aenbiclen / en ooft al 
te met öeöcn fiacn / om öat fp niet mei ftonöen fien 
Hoe beel iBufaucttierö fp paööen / fcpicftenöe öift* 
milO aen fpn Crcellentie om Docp öe troupen te 
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gcfleit ix>02öeti / pcnlo nut ben <©?abe ban ^olmö en be Punteren 
ban ©crougict / 3Bagemanö / RScrtoen en Rp; 
foir op bc felbe mcbe aenbielen / bic fonticc mci^ 
PelijP toeer te bieben / gelppelijp in bcf02b2c qua; 
men / en paer toapenen af knerpen / beele ban be 
Rupterenban ©üeba bic toelbereben toaren/ jaeg; 
ben be Rupteren ban ben bpanb na/ bc anbere beben 
niet ban be blucptenbe boetPneeptcn te berffaen. 

€rcellcntie met be Rupteren ban ©arPer aen* 
gePomen toefenbe / en fienbe bat alle be Rupte; 
ren aenbielen aio b02cn / peeft jfopö Hatircnö / 
mcbe boen epargeten / en baer na tot ©arPer ge; 

{fepb bat pp Contcler mebe fonbe boen treffen / 
©arPer bit qualtP berftaenbe beeft met alle be bier 
©anen / ben bpanb / bie al in befo2b:e begonft te ïso- 
men / acngegrepen / fo bat aen b’ecn jijbe be ©co; 
politanen/ en aen b’anbcr 3ijbebc vDuptfenmctful; 
ben befoetoe beongen op be Regimenten ban Hcpi* 
court en la ©arlottc/ bat Ijacr bie nietPonbenont; 
boen noep te toeer ftcllen: macr gcracPten alfoo 
gelijPcliP op be biucpt / baer moept men fien bat 
boo2 befc bef02b2e elften fïag en fepoot een menfrl) 
pet leben nam / toant in min ban een Picpn palf 
unre toierben ban bit bollt ober be ttoee bupfent 
boob gcflagen / en liregen alle be ©aenbelö ban 
befe bier Regimenten bic in ’t getal aept-en-bertig 
toaren / en baer toe notp be Coenctten ban 3I>on 
SClonfe be j©omb2agon / en een ©anbcrolle ban 
^octelaerö/ bie baer na alle te famen op bc gro; 
te ^ale ban pet ©off opgepangen toerben / tot 
een teelten ban befe nrote bictooie / be <02abe ban ©edswbc 
©arar iö onber anbere mebe boob gcbleben in ben bai1 
eerften aenbal met beel anbere tnabc Rupteren en öood 
polbaren / be gepeelc ©epbe bie blaft toaö / en pier en 
baer beel toaterö pabbe/ lacp terff ont bol Doben en ge; 
quetfïen. 

<©efe btrtoeie foube pcerlpP $ijn getoeeft / in; asefoj&je 
bien baer na niet een grote fante en bcf02b2e toare 03 

Pomen toefenbe / in 02bac moft gepelt tooeben / 
baer boo2 toel anberpalf unre berltep / en ben 
©nanb balt beel toegö toonnen / be toelPe gePo; 
men toefenbe op bc ©alberije of pet ;€iclfcpe©cp; 
Pen / peeft men perfect pact 02b2C ontbeltt / te 
toeten : bat boo2 aen aio abantgarbe marepeerbe 
’t Reaimentban ben <©2abc ban «gultö / en baer 
na bat ban “Jdcpicourt / en ban bat ban la ©ar; 
ïotte / en booa Hirrieraarbe ’t Regiment ban ®re? 
triequeö / boenbe bc Retraite / baer bp ben *©?abe 
Pan ©arar felbe toao / en bat pacr Rupteren in 
b2ie troupen op bc reepter panb reben / baer ban 
eene altooO toaö nebenö pet Regiment ban (€re; 
biequeö / toaerom ©eer niet gcraben bont bc 
©öufquetticrö op ’t blah te Peengen: macr bebe bie 
aeptet be ©eggen om treeften / om ben bpanb al; 
fo in ’t onfeltcr te pouben / onbertuffepen Itreeg 
55ar nocP aept of tpien peerben Pp pent/ bie pem 
na gefcpifit toerben / baer mcbe 30 ben bpanb aen# 
liepen / en berfepepben faulfe epargen op pem be; 
ben / bie anbero altpb booe peenen marepeerben / om 
te toinnen een engte ten epnben bit ©eppen leggen; 
be / baer mebe pp Pop gefalbecrt toerben : ^ijn 
Crcellcmie pier ban bertotttigt toefenbe / on fien; 
be bat pet te lang foube ballen pet boet-bollt ober 
te Peengen / en ban te mareperen / peeft gercfol; 
beert ben bpanb alleen Pp be Cabalerije te boen 
aengrijpen / en peeft be <6:abe ban ©openlo ber; 
foept met be ©jabantfe ©anctt Rupteren booet te 
rucPen / en aepter bc ©egge omboottote pouben / 
om ben bpanb op bc ©epbc en op pet ruprn te Pe<* 
Ponten / en ban bc engten af te fnpbcn / en peeft 
cÊbmont belaft met bc btie ^tmmeegfe ©anctt 
ban arpteren te bolgen / en ben bpanb aen te boen/ 
en baer na ooP te boen mareperen Soupo %a\v 

reno / en cpnbcliP $arPer met bier ©anen Rup? 
teren / en pet ©oct-bolP boen Paefïcn foo beel fp 
ntoepten. ©eer bie met ben ©eer ban ^ibnep 
in groot perijpel toao / fanb aen ben <©2abc ban 
©opettlo om eenig fccourO ban peerben / macr 
ben felben <02aef memtenbc mogeliP bat ©eet al 
te beel toilbe boen / of te beel ecre alleen bepalen / 
peeft beo getoepgert / en iO in alberpaeft boott; 
gereben om ben bpanb aen be reepterpanb te oiu 
berfepeppen / en peeft fo toel bie gelcgentpepb toner; 
genomen / bat pp omtrent bc abantgarbe ban ben 

(ïoi.8.) ©panb op be ©epbc quant / omtrent eenffóuf; 
quetfepoot al eer aen bc engte te Ponten / be 
Rupteren ban ben bpanb bit ftenbc / 3tjn gclype; 
lip boo2 be abant-guarbe omgereben / om op be 
fïinPer-Panb Pp paer boct-bolP te toefen / en pacr 
alfo tujTcpen be felbe en be ©eggen te Peffuntcn; 
^De <©2abe ban ©openlo merPettbe battet meer 
aio tpb toao ben bóanb aen te grijpen / peeft ben 
Ritmeefter bu 25onö gcla|t met be 4 ©anctt ban 
55trgen op ben ^oóm in pet Regiment ban €re; 
btcqueö te fiaen / en peeft be bier ©anen ban 
532eba boen pouben om op be Cabalenje ban 
ben bpanb te paffen / onbertuffepen pabbe ©aPO 
namaelo be fepermutfinge berlatcn / en toao na 
ftjn Riiptetije gereben / en berftaenbe ban <Du 
25opo ben laft ban ben (©tabe ban ©opcnlo / to 
met fpn en fyno ©eoebero Compagnie op pet Re; 
giment ban (Ctebiqueo in ftanPe acngeballen /1 
treffenbe reept op be aepterfte ©iepen en jRuf; 
quetten / en of bie toel met een grooten furie 
op pem fepoten / fo pePPcnfe noeptano geen fom 
berlinge fepabe gebaen: toant pp onber pacr ©ie; 
Pen io gePomcn aleer bie (boo? onberftanb of 
onaelnfaempepb ) gebelt toaren / bu 25opö en 
ï©onP / 3ijn pem op be ftinPe panb gcbolgt/ Cb; 
monb met be ©anenban©immegeniömetcengc; 
ujPe furie ban aepteren op pet felbe Regiment ge; 
ballen/ en bp pem toaren be ©ceren ütbncn en 
©eer bie geftabeliP aen be fepermutfinge geble; 
ben toaren getoeeft [ be Rupterijc ban ben bpanb 

gehomen onber be Ruoterpe ban fpn Crcellentte / JfSls 
betoelPe na tagenbe be blucptenbe Ruptcrpe ban stanöcm 
ben bpanb / bic in bef02b2e quanten/ eneenige acp; 
tcrpaeltpebbenbcbe ©agagte ban ben bpanb/ peto 
ben bic beginnen te plonberen/ bit fienbe be Rup; 
teren bie be ©agagie bclcpben en anbere bie baer 
niet Ponben booe Ponten / pebben pet pooft ge; 
Peert tegen be plonberaerO / en cparcpccrbcn op 
be felbe/ bie met fulPe befotbte aio fp te boten na 
iaegben / be bluept 00P namen / en quanten foo 
confufeliP bluepten oppetbootfeptebe ©cppen/ poe 
toel pun boe mact4oSancien ban ben bpanb bolg; 
ben / tot befe befotbte polp feer bat be trompet; 
ten al om feer ‘tapen / en niemant toift bp naeft 
toatter te boen toaö / en bluepten foo feer batfe bp 
fpn Crccllentie felfo qualiP Ponben opgepouben 
toerben/ bie baerom naeuliPO 10 of 10 Rupteren 
Ponft bp een Prijgen / om te mogen blijben ftaen / 
maer foube mebe pebben moeten bluepten / foo 
5©arcelio ©aPö en Cbrnont niet met feo of aept 
©eerben bp pem toaren gePomen getoeeft om ben 
bpanb pet pooft te bieben / en toaö befe bcfojbte 
00P grooteliP beroo2faePt / boo2 bien be Rupterö 
ban ©arPcr onboo?ficptelijP pabben gecpargèert / 
en niet bolgenbe ben laft ban fijn Crcellentie bp 
een gcbleben toaren : toant men baer upt toel Pon'; 
bc merPcn / fo ben bpanb met een 200 gercfol; 
bcerbe Rupteren aengePomen pabbe / bat Pp alle be 
Rupteren ban fijn Crccllentie foube toeep gejaeept 
pebben : toant poe toel be Regnttentcnboct-Pnecp; 
ten ban ban ber ©oot / en be ©cerc ©eer al op 
be ©epbe gePomen toaren / en Ponften beel banbe 
blucptenbe Rupteren 00P paer noep niet refolbe; 
ren om te ftaen / noeptano Pofte befe bcfo2b2e ben 
bpanb noep beel bolpo / om bat beele Rupteren 
boen bebef02b2e quant / pare gehangenen boob floc; 
gen/ na bat befe bcfoebeegceeffecrt / en be Rtipte; 
ren met groote moepten toeber in o:b?e geb2acpt 

ftenbc bat bit Regiment in befoebee quant / 5ijn toaren/ peeft fijn €reellentie omtrent een groote 
.fonber toeertebocn/ gaen lopen/ nemenbebeeng; uure pet ©elb gepotiben/ en io tuffepen b2ie en «Ofn.ir 
te eer ’tpaer Ponbe belet toerben / be ïïDuptfc ban bier uuren toeberom bertogen na (Curnpout / al; S'1'^ 
t Regiment ban ben <©2abe ban ^uito begonben t toaer lp ben Capttenn ban ber 3£>elff bie baer tutoi 

terftont te heftoppen / toaerom be <0?abe ban©o; op ’t pupo in i©arnifoenlaep/ peeft boen inftmtcrcn 
VI. Deel. Cc z om 
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om ’t ïjupé ober te gebat/ maer fo bp’t metmtlbe 
boen / Heeft fan «cjccelïcntic bes nadjts baer boo? 
boen planten be ttoce balbe kartons cn tmee Yjclt- 
(ïueften / en baer b?re boleen mebe gebacn ijcbbem 
bc / beeft l)p ’t IjupS obergegeben / mitsaftwcltem 
bc met 25agagte en mapenen / ’t toeitt fijn €rceb 
ïcntic te meet confcnteetöe om battei' macc 60 man 
op boas/ cn bat Dn baciom niet gccaben bont be^ 
fcibe paebe conbttien boo? tc pouben / en battet 
’ë baegs te bo?en blocbs genoeg gefio?t toas / bat 
ooft fijn €rceUentte bitlbe toertrecRen om met be 
DoetDcnt ban fijn repfe / be btcto?te te mccRelijRec 
te maften / fijn <£rceflemte fonb met bet bolR ban 
bet q&cïff en eenen (trompetter ïjetbobe Imjacm 
ban ben a?abe ban ©atar aen ben Caibtnaci 
SSIbcmtó / en foube ooR be gehangenen folbaten 
op bet Vo0ö2b ban bc Capttepnen hebben laten 
gacn / mbten ccnigc bent niet babben aengegeben 
bat ben Carömaei op eenige plaetfen babbe boenpm 
Ditceren bet ö?eRen ban ’t quartier} toacrom fjm 
cellentie met ben trompetter aen ben Catbinael 
fcb?eef befen nabolgcnbe 25?tef: 

mogen treeften / baer toe bPfelf# geb?upïtthabbcge; 
toccfï. 

3Bcfc bttt02te beeft al om m be ©creemcbbe %f«tien 
©?öbïniien een gtoote b?eugbcbctoo?facRt/ «nnwnfMjïl 
beeft in allen fteben teltenen ban blijbfcbap beu ö£ tii£t0?je 
toont / met boeten / tnanben ban JpeR-tonnen / bananen» 
luoben bet RloRReit en gefebut af te fcljicten / 
met openbare <©anltfcggingcn en ^ebicatien te ö£^?ol3{n, 
boen : töant be l^eeren Staten babben gebticem «en oeist» 
be befe inlanbfe €>o?loge nocb nopt biergeltjRebicTen. 
toeie op eene plaetfe gepab / en men berboopte bat i 
befe bict02tc toel groote beranberinge foube mogen 1 
maften in bes Carbtnaels falie/ om betberltes 
ban fo bcel oube en erbaren folbaten/ en bat fulRS 
tocl foube bonnen beroo?faRcn bat bP niet b2oeg 
te beïbe foube bonnen bomen/ alfo bc nicutocïiefj- 
tinge bic bpöcbe boen/ niet meer bonben boen/ ban 
bat baec mebe befcr plaetfen bcrbult toerben- 

Jaerdicht op de Viftorie by Turnhout. 

PrlnCc MdVrltlV-f Van NaffaV den ClotCken 
Helt 

^fcftoan \/f YN HEERE, 
fïjn &vtcU IVA Ik hadde voor my genomen wederom te 
iciurc ban fencjen <je foldaten die gifteren gevangen genomen 

aen Den zijn, en hen hier in te doen blijken de felve cour- 
Cacbiiiacl toiiie die ik gewoon ben te gebruyken tegen de 
?£iöei'uiD. geene die in mijne handen vallen : Maer alioo ik 

veradverteert ben dat U Hoogheyt hadde doen pu¬ 

bliceren een bevel , waer door hy den Krijgshoof¬ 

den verbiet voortaen geen quartier te houden met 

de gene van defe zijde. Ik heb my eerft wel wil¬ 
len verklaren van defen twijftel > eer ik toeliet dat 

jy vry gelaten wierden , op datikopditpoinólvei- 

ftaen hebbende d’intentie van U Hoogheyt , ik 

my ook mach aenftellen gelijk ik bevinden ial beft 

gelegen te komen. Hier mede fal ik feer ootmoedelik 

kullen de handen van U Hoogheyt, en God bidden 

den felvente geven, 

Mijn Heen, in goeder gefon they teen lang en voor- 

fpoedig leven, uyt Turnhout defen 25 Januaryi 597- 
<25nbecftOntUwerHoogheyt feer ootmoedige Dienaer, 

<0nbertebcnt Mamice de Najfm- b’<©pfcl)?ifi toaS / 
Aen fijn Hoogheyt. 

Bier op ■ beeft ben Carbinaeï met ben trompetter 
bseberom aen fijn «ërccUentie gefdj?cben Oefen nabob 
geabcjBbef boo? anttooo?be; 

AJYNHEEREdeGrave, 

nael SClbei* ±V1 Ik heb ontfangen uwen Brief, en kan niet 
tu^atnign anders , als prijfen de heusheyd , die gy gebruykt 
«eitelUntiiz j^bt tegen het doode lichaem van wijlen den Gra 

fau! " ve van Varax , en u daer voor te wijten den dank 
dien gy verdient y daer van ik u van herten bedan- 

ke. En aengaende het andere poind , gy fult niet 

bevinden dat ik tot noch toe my gerefolveert heb- 

be om het quartier te breken , en wilde niet dat 
men my daer toe Qccafie geve , door dien het een 

fake is feer contrarie mijn naturel. By aldien dat 
gy in defe conjundure gebruykt die beleeftheyddie 

gy my fchrijft , ik fal beforgen dat het felve ge- 

fchiede in gelijke occaften die fich hier namaels lul¬ 

len prefenteren. En hier mede bid ik den Schep¬ 

per u te nemen in fijn Heylige hoede , uyt Brufièl 

den 28 January 1597. P.ut. (©Uberjlont/ Uwen goe 

den vrundt Albert. Card. legCC / Prats, t cUpfcl)2tft 

Daas?/ Aen mijn Heere den GraveMaurits vanNal- 

fau. 

<©cnboo?f3* 25 ganuarp beeft fijn €r«llcmieop 
’t ï^itpei te (€urnl)0ut bocu leggen eenige folbaten ban 
be Compagnie ban Slicraugtece/ cn to nocb ten felben 
bage bertogen na 25?eba. _ 

5^en 15. ’ö nacbtö iq ^erotnmo Vetmee ^er 
Sieronfma geant tïBa»02 Ijcpmelih opgelfacnbanbc3ijbebanbe 

lYupteren biebem gehangen babben / enig alfo ent- 
montfa» Domen/ 3ijnöe geen Dfepn berfupm / om bat men 
p«u ban bdtt mogeliii nocb eenige fecrcten babbe 

Had VlCtorle by TVrnboVt In ’t open Velt. 

Crcellemte io ben 28. ganuarp toeöcu ^Sb'nte 
om ten elf uren in ben i|age gebemen/ niet lam SsUfton« 
gcr uptgeiajcefl jijnbc ban acljt bagen / be -Ëjecren toe&Ec fn 
Staten oBenerael / fiaben ban ^tatc / en Staten De« t^age. 
ban 3§cilanb guamen bem terfiont begroeten en 
meibomen ober befe berhregen bictoitc; in bit ep 
ploict bebben be <6?aben ban lobenlo en «^olrnsf/ 
be Hoeren amneefteren ©eer ( bieng Peecb om 
ber bent gefcljoten merbe) cn ^ibnep en €b= 
monb / en boo?nemelili iHarceliO 2Bar grote cere 
bebaelt/ beo? Ijare boo?ficljtigbepb en mannelijbe 
bloebljepb. , . r r 

gn bc boo2leben llüaenb ban <©eccmb?t£ beb^ (m. 9-) 
ben be 8 Commiffariffen recljto-gcleerben biebpbe 
Staten <©enerael gecommitteert maren/ om na 
rechten upt te fp?eben fententte / nopenbe be btffe# ok tan 
renten / guefiien en gefcbiUen bie be ^onberen / 
ijobdmgcn / epgen erfben en boïmacbten ban be 
ïjerfpelcn ber Cmtlanben/ tulfcben b’Cemg enÖEn. 
Eattmerg ter eenre/ uptjlaenbe babben tegen 
gcmccitcren en Haeb Olb en Spe / famptiCael- 
mans en -^tooien gemeente ber ^tab <©?oeningen/ 
ter anbere 3ijbcn / berfoebt aen be lieren Staten 
^Bencrael bat bie partijen eens bp benanberenbo^ 
men fouben / om tc fien offer eenige bope ban ac- 
coo?t foube mogen mefen : maer alfo bepbe par¬ 
tijen ais boe beeïtiaetben batter gants geen bo^ 
pe mas / fo bebben be boo?fcb?ebe <6ebeputeerbe 
Commiffadflren op ben rrj. januari 28nno 1597* 
fententte biffmitibe uptgefp?efeen met open beuren / m 
bet manieren ais bolgt: 

OP de differenten gerefen voor de Heeren Sta¬ 

ten Generael van de vereenigde Nederlan¬ 

den , tuflehen de Jonkeren , Hoevelingen , Ey- 
gen-erfden en Gedeputeerden van de Karfpelen van 

den Omlanden tuiichen d’Eems en Lauwers ter 

eender , en Borgemeefters en Raed der Stad Groe- 

ningen ter anderen lijden , foo in cas petiteir als 

porfeffoir, en ook in cas van peduEUe die by de 
felve Heeren Staten Generael geftelt waren ter 

dccifie van haer Edele Gecommitteerde Raden , 
om determineert te worden fulks als na rech¬ 

te • de felve Gecommitteerden met rijpe delibera¬ 

tie’van Rade doorgefien en overgewegen hebben¬ 

de allen het geene ter materie dienende was, 

en heeft mogen moveren. Doende recht uyt den na¬ 

me ende van wegen der voorfchreve Heeren Staten 

Generael. 

Stntetitfe 
Mtfmlnöe 
«iijctjcnttf 
fó&cfpeien 
ban be 
(©ralanöen 
tuffttjen 
b'CeitisfCtl 
EaurDeri* 
te tenre/en 
be ■Bucge» 
ineetïer# 
en Satö 
ber ^rab 
^joenia« 
gen ter an* 
betejijit- 

1. Doen te niet de uytfprake van den xxvij. Fe- 

bruarij vijftien-hondert vijf-en-tnegentig inqueftie 

2. Verklaren de Stad Groeningen en Ommelanden 

tuflehen d’Eems en Lauwers te weien een Heerlikheyd 

en Provintie. _, , 
x. Ordonnceren dat de felve onverfcheydent- 

lijk 
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lijk geprefenteert en geregeertfal worden by de t’fa¬ 
mentlijke Staten van Stad en Ommelanden voorfchre- 
ven. 

4. Dat over fulks alle gerechtigheden en opkom- 
(len, die den Prince als Heere van Stad en Omme¬ 
landen heeft gehad , geëxerceert en genoten, en 
ook alle penningen en opkomflen van contribu- 
tien , gemeene middelen , Impoften en andere ge¬ 
meene confenten procederende , geëxerceert en 
geëmployeert fullen worden met gemeenen ad- 
vijfevan deit’famentlijke Staten voorfchreven. 

5. Dat ook infgelijken alle de Kloofters , Gee- 
(telijke en Klcoller-goederen in de Stad en Ommelan¬ 
den , mit/gaders in den olden Ampte en Goerechte ge¬ 
legen, met gemeenen advijfe adpios ufus fullen worden 
verftrekt. 

6. Dat tot het beleyt en employ van alle defel- 
ve penningen en opkomflen, en om alle gemee¬ 
ne refolutien te effe&ueren , de t’famentlijke Sta¬ 
ten voornoemt alfulke perfonen uyt der Stad en 
uyt den Omlanden in gelijken getalle fullen com¬ 
mitteren , met alfulken laft en inftrudtieals fy 
Staetfche - wijfe fullen goet vinden , behou¬ 
dens nochtans dat het Collegie van de Gecom¬ 
mitteerde Raden by provifie fal blijven geconti- 
nueert, fulks als by voorfchreve uytfprake en inftru- 
«ftiedaer op gemaekt, isgeordineerttottertijdtoeby 
de t’famentlijke Staten voornoemt, anders fal wefen 
geftatueert. 

7. Dat voorts alle Ampten en Officien die by 
den Prince als Heere van Stad en Omlanden voor- 
fchreven geconfereert zijn geweeft , voortaen be¬ 
dient fullen worden op de Collatien, Commiifien , 
Eed en inftrudtien van de t’ famentlijke Staten voor- 
fchreven. 

8. Dat over fulks mede de Kamer van Juffcitie 
binnen de Stad Groeningen fal ingeftelt , en den 
Luytenant en alle andere OrKders der (èlver (uyt 
gefeyt de vier Hooftmans die gekooren fullen 
worden by die van Groeningen alleen: ) gekoo¬ 
ren , gecommitteert , en ge-ediget fullen wor¬ 
den by de Staten van Stad en Omlanden voorfchre- 
ven, om uyt den name en van wegen de hooge O- 
verigheyd en Heerlikheyd van de felve Stad 
en Omlanden Recht en Juflitie te doen , als na 
Landrecht , en oude gewoonten van de Landen, 
in faken die volgende de verfchrijvingen en ouden 
gebruyken t’zedert den Jare vijftienhondert een-en- 
twintig, tot den Jare vijftienhondert en feftich ge¬ 
woon fijn by de Kamer buyten de Warven bericht te 
worden. * 

9. Verbieden dat het eene Lid of yemand der fel- 
verin particulier in alle’t gene voorfchreven is, ofin 
eenige andere faken de Stad en Omlanden in ’t ge¬ 
meen rakende, niet fal doen, handelen, beiluyten , 
gebieden of verbieden , of den name van Staten ge¬ 
bruyken buyten de gemeene vergaderinge van de t’fa¬ 
mentlijke Staten. 

10. Verklaren voorts d’Ingefetenen van de Om¬ 
landen vry te mogen handelen met eenen yegelijken , 
en met alderhande goederen daer en fo ’t hen gelieven 
fal. 

u. Uytgefeyt dat fy geen goederen of Waren in 
den Omlanden vallende of zijnde, als Botter, Kaes , 
Paerden , Oflen 5 Koren, endergelijkenKoopman- 
fchappen fullen mogen verhandelen of uytvoeren, fon- 
der die eerfl binnen der Stad Groeningen terftapel te 
brengen. 

12. Des fullen nochtans de voorfchreve Ingefe- 
tenen onder malkanderen mogen verhandelen alle 
góederen en Waren die fy tot huyfes nootdruft , 
en tot beilach en befettinge haers gebruyks begeren 
te bekeeren, fonder dat fy gehouden fullen zijn de fel¬ 
ve ter ftapel te brengen. 

13- En indien partijen niet konnen verdragen in 
wat forme den voorfchreven flapel behoort ge- 
bruykt te worden, fullen hare differenten dies aen- 
gaende fummierlijk deducerenombyhaerEd.de Sta¬ 
ten Generacl daer op gedifponeert te worden na be¬ 
horen. 

14. Dat ook den Ingefetenen van den Omlan- 
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den vryfalftaen, te brouwentot huyfes nootdruft en 
behoef, fonder dat fy fullen mogen brouwen om te 
verkopen, of dat men by de tap-maten eenige Bie¬ 
ren in den Omlanden fal mogen uytflijten anders dan 
Groeninger Bieren. 

15. Doende voorts recht ten pojjejfoir op de vorde- 
re conclufien van partijen , hebben die van Groe¬ 
ningen gemain&eneert en geftijft, mainteneren en 
(lijven mits defen in de poffclfie velquafivan te hebben 
het voorfchrijven , voorzegelen , voorfitten , en 
voorftemmen, en datfy neffens die van de Omlanden 
fullen hebben een een-parige fterame in alle ’t gene 
Staets-wijfe verhandelt fal worden. 

16. Verklaren niet te min dat de Hemmen (lekende 
met alle gewoonlijke en behoorlijke middelen verdra¬ 
gen fullen worden, is’tdoenlijk, indienniet, datby 
provifie en tot dat een beteren voet van uytkomfle 
(laetsgewijfeingewilligtofgeordonneert fal zijn, de 
(lekende (temmen gedirimeert fullen worden by uyt¬ 
fprake van den Heere Stad-houder, en van eenige per¬ 
fonen ter wederfijde in gelijke getalle , neffens de felve 
te committeren. / 

17. Dat ook de vergaderinge van de Staten fullen 
worden gefeyt by gemeene aenftemmingen op hare 
Lands-dagen, of by verfchrijvinge van den Stadhou¬ 
der of van die gene die daer toe Staetfe wijfe fullen fijn 
gelaft, en dat tot alfulken plaetfen als de felven fullen 
goet vinden. 

18. Verklaren voorts alle nieuwigheden, ufurpa- 
tien , en beletfelen by partijen ten weder-zijde , ter 
contrarie van defen gepleegt, te wefen nul en van on- 
waerden, interdiceren hen-luyden van gelijken meer 
te doen. 

19. En nopende het fudfïdie by die van den Omlan¬ 
den by forme vanprarogative , verfocht tot vervallinge 
van hare oude fchulden , en nootlijke vervallende on- 
koften, bevinden de fake niet in (late, om eyndelik 
na rechte getermineert te mogen worden. Ordonne¬ 
ren daerom dat fyluyden van den wetlijken fchulden en 
dagelijkfe vervallende onkoflen voor de Heeren Staten 
Generael fullen doen behoorlijke verklaringe, om de 
felve gefien, en partijen daer op gehoort, by haerE. 
de Staten Generael dies aengaende gedifponeert te 
worden na behoren. 

10. Alles onvermindert en fonderprajudicien van de 
Unien, Verbonden en Traslaten tuflTchen de Ver- 
eenigde Nederlanden opgerecht , en fonder hier me¬ 
de te verkorten de autoritey t der Heeren Staten Gene¬ 
rael, en den Heer Stadhouder van Stad en Omlanden 
voorfz.uyt krachte van den Traétaet van Groeningen 
van den Julij, 1594. ofanderfins competerende. 

2i. Ontfeggen partijen ten wederzijden hare vor¬ 
der eyflehen en conclufien, en compenfieren de koften 
om reden. Aldus gedaen by de voorfz. Gecommitteer¬ 
de Raden, en gepronuncieert in ’s Gravenhage , ter 
vergaderinge en in prefentie van de Heeren Staten Ge¬ 
nerael den xxj. Januarij vijftienhondert feven en tne- 
gentig. 

Cnbet ben <g>2tgtnad ban Defen in 3?cancijn ge* 
fcö?eben en meteenceootupiljangenDeEcocIincoo^ 
Den 3©affc becjegclt/ (ïonb: Ter Ordonnantie van de 
voornoemde Heeren Staten Generael, Cïl loa.9' Ottbets 
getebent 

C. Aerfiens, 

Cn bet nebettoaectë jtont nocb: Ter ordonnantie van 

de voor/3;. Heeren Gecommitteerde Kaden. Ctl 103.0 OIV 
Decgetebent: 

De Glarges. 

$m befe Sententie tet Cjtccutfc te fïdlcn / $ifn Dn 
De ïfeeeen Staten <0eneracl gecommitteert/ De boog- 
gelecrbe meetfec f rancopö jfraneben/ Seonart/ Ma* 

fcnbzoot/ gieter iruniofa/ en Uldbjecljtdpoob/ Deboefc 
be 00b lalt gegeben fes/ Dat fp pafferenbe De <§tab 
Heeubjerben / bekeeren Staten ban ©2icflanb ban 
Joegen De heeren Staten <0enerael/ fouDen begroet 
ten metbegeinoottlijbe cetbic&ingc/enbpbefdhecrm 
jtdib DeboiDercn / bp alle goeDe rebenen en mibbe* 
len ban jnbuctfen/ Dat Daer c. pjomptelib tctlöen be* 

Cc 3 trstlU- 
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toffligen / be confenten ban bc Contnüuten / mcbp 
Den fiaöe ban Staten booïbct^acc 1597J0 o?onia= 
riö als cmacntmiarto 31)11 bcvjocbt/ en boet beticf 
fenö batelth boen fucncrcn in Ijanben banben^nt# 
fangei* «Deneracl / of ban beö felfo Commp.ö / be 
i'ejlanten ban liaer €. Confenten banbebooigacnbe 
jaren 1595. en 1596* baec ban totmeettepfen/ fo 
ban toegen be Staten <0cnccaelalO nabeban^ta; 
ten aenhaec C. gefclpeben en ecnitige tnftantte to ge; 
baen getoeeft / aio namentüft: bare quote tnbelefte 
honbert bupfent gulbeno/ in ’tboojleöen «paeebers 
fodjt tot be fortificatie ban bcfconttec-fïeben/ en 
tot be liebtinge ban bet nieutoe tmjgObolli / in be 
bijftig bupfent gulbcit / gelagen ober alle be ^rO' 
bultten tot be boften ban bcbertenngeenbeceettnge 
beo ëertogen ban bouillon / gebucenbe be banbeltm 
ge metbe geunieeebe^robintienban be Htguc tegen 
ben litoninb ban ^pangten/ metbetaenhlebcnban 
bien/ ban be bijftig bupfent gulbenogeprefteectwt 

t Fci. 10.) be legatie ban Cngclanö en ^eneniai-ben. |tcm/ 
noch bate €. quote in De 300000 gulbcnssm tboof 
leben Slaec op mterefi gelicht / engcemplopeecttot 
be Cqutpagtc ccti*ao?binaciO gebaen tot affiflcnttc 
ban be ïioninginne ban CngclanD / en tn be 100000 
gulbenö ten fclbcit cpnbc berfocht/ boor het lopenbe 
hati U97 fonbei* baer in lange tebecfupmen / of 
roüiccbeltb te toefen/ bp fo berre bebüorf5. leecen 
Staten ban ©nefïanb fouben beeftaen (aio men met 
Siifelt) bat men bit ^aecpetbrucfjtbaednbo/ tot 
aftoeub bcö bpanbofoubc uptcechtm. Cnutbtcn haer 
€• foube bomen te yretenbecenoftefufttnecen/ no; 
penbe be y icftatie ban be booifs. betfoefjte rejlanten / 
Datter eenige yoincten illiquid 3ijnopbenfractupbe 
felbe obergefonben/ baer mebe hare C. mepnenbe 
boorf5. ceftanten ober betaelt te hebben / fullcn be 
boo2f3. gecommitteerde beboir boen / bp goede om 
beiTichtingen/ bat be felbe hare edeboorfr hare 
metenfien toillen laten buptenftaen/ ter tgb toe bat 
op gdijfce pretenfien ban be andere ©jobtnttcn t’fa* 
mentltih gerefolbeert en geliquibeert fal toorben / ge= 
liife boo? ben meeften dienft en toclbaren ban ben Ham 
be foube bebonben toorben te behoren* <©ebaen terbet; 
gabectngeban be ï^eeren^taten ^enerael/m ’O^ra- 
benhagebeneerften$CprilliOM97» _ . 

r©en 30 (jjanuarp berftont menbatbe^upnnets 
hcrO grote fcljabe onber be «©ochbaerberogebaen/ 
en tocl ii fefjepen genomen habben/ enbeftterlup? 
ben baer afgelicht / om bat maer een ©o?togfchtp 
inplaetfebanfeben baerbptoao/ men bernamme= 
be bat die ban Caleo genomen habben brie Sche¬ 
pen ban «Snfihupfen / bie ban fiouaen met a©a= 
ren geladen toeet quanten / en bed toeetbig toa; 
ren. 

_ u «ïtt ’t cpnbc ban ^anuario 3i)n ober be 4°° gtoote 
iln mef Schepen in Rolland en Eeelanb met öoren gelaben 
Ken ge. na ^pangien en ^taliën gebaren / ’t toelft be 
iaöenwec Staten ban ©ollanb bp connibentie toelteten/ te# 
Sint, gen hare refolutie / om bat die ban beland de felbe 
en Eelanb nabigatie niet totlben fchorten: maer boor het toela# 
geboect na ten ban dien een grote Commercie in haer probinttc 

meenden te treeften/ niet jegenjlaenbe bedemepnben 
n 31 Dat be èoninfe in ^yangien hem fouben foehen te 

torelien ober be grote fcljaede hem te CaliO gebaen; 
©iooplupbeu heet3önbeomtoinfleteboen/ toa- 

ren baer niet af te raden/ ’t toelh hier te lande een grote 
biertecaufeerben. 

©e teeg poeren oy be (Cielfche ïjepbe hebben be Wa* 
getnojpen nencu/ 0oerO / happieren/ Hancien en ander <0c^ 
Se1 beu. toeet ban be berfïagene en toeg getootyen/ bp ben 
fiagcne op anderen bergadett / en inde Merite gebracht/ todn 
at i-jiieiftije ^etoect en 3©ayeiicn bic ban ^ieft henlupden belaft 
Sucnhout/hebben tot haer te brengen/ bie ’t felbe niet en borflen 

laten/ en ober fulfó al’t felbe gelaben hebbende oy 
me pan tragenen / hebben bie ban het darnifoen ban 
K/ ^'©reba’t felbe hernomen/ toacromfp’t felbe met ge 
S pan toclt binnen 25reba hebben boen brengen op ben 23 
ï©tefi toe» februarp. 
ba ontno. ^cn 24. f ctouaup toaten be Staten ban Rolland 
m?!,‘ bcfclpeben om te refolberen oy te berbragenbanbe 

3toacigheben met bie ban Eeeland/ enboortö te be^ 
ramen een eenparige boet oy ’t ftufc ban be Conbopen 

en Hiccntcn/ ooh oy be Cquiyagie bie men foube 
moeten boen tot rcfifïemie ban be ©loot in ^yan= 
gien toegerufl/ enbaerom bie ban be 3llbmiralitept 
met noch eenige penningen boben be boorgaende te 
fubbenieren / en mebe om met bie ban geland te yro* 
cederen tot nominatie bantoieperfonentotprefident 
in ben ©ogen ©ade/ om bp fijn Crccllentie baer tipt 
eene herboren te toorben/ cnhabbefijn Crccllentie: 
tot dien epnbe bie ban Eeland mede befchreben / maet 
bie ban beland begeerden niet te bomen / of bie ban 
©ollanb fouben eerft moeten af boen alle defeptelijhe 
ophoubingen ban Schepen entoaren/ ofontfangen 
baït be penningen ban dien/ in toebet hnahe ban 
toclhefp oobbetfehepben Schepen/ bie in ©olland 
ConbopenHicent betaelt habben / feptelib habben 
boen ophouden / en niet afneminge hanenberg/ 
beulen en ©oerd gebtoongen ofte blijben leggen/ of 
baer noch oen$ te betalen/ baer uptbeelebreefben / 
bat tod eenig quaeb tot ondienfte ban be Handen 
mocht bomen te ontfiacn/ be Staten ban Rolland 
bleben boortsf bergabert totben i5.|©artptoe/ be= 
foingerenbe op eenige andere faben / haer ©robintien 
principalib aengaettde/ fo om bp besteden te anti* 
cipercn/ niet alleen be toedet helft ban be hondett 
buufent gulden gcconfenteert ober ’t getimmerte / 
macroobte anticiperen alle be berponbingenoberbe 
Steden omgeflagcn/ en op eenige andere yoincten/ 
alë ban eenige perfonen tegen |Bep te committeren 
in be bergaberinge ban be Staten dBcncracl / ban 
ben ©abc ban ^tatc / en ban be gecommitteerde ©a* 
ben ban Rolland/ maer fiende bat bie ban beland 
ebenhertbieben/ pcrfificrende ban niet te compares 
ren/ om tot eenig berb2ag te berfïaen / hebben op 
ben 15 • jpetouarp ben nabolgcnbcn ©ziefboen fchrö- 
ben acn be Staten ban beland / betodhe eerfl ben 19. 
USartpafginb. 

Edele , Eerfame, Wijfe feer difcrete Heeren, goe- ®j{ef ban 
de Vrunden en Bondgenoten. be^tectn 

Met wat yver, en afFedie wy altijdsmetter daed 
ons gequeten hebben in de bevorderinge van der ge- ianb Jam 
ineene faken, en dat wy den welftandder Vereenig- belleren 
de Landen in ’t gemeen, en van den Staet van Zeland 
in ’t particulier tegens alle invafien der gemeene vyan- |an^ 
den en voorvallende fwarigheden fo leer hebben be- 
harticht als van den Lande van Holland en Weft- 
vriefland felfs, is uwer E. fo wel als ons kennelijk, wy 
hopen ook door Godes genade gerefolveert te blijven 
in alleaenftaende occurrentien, gelijk, en(is’tmo- 
gelik ) meer devoirstedoen. En vertrouwen dat van 
dier zijde van gelijken fal werdengedaen, hoewel 
wy nu veel jaren tot onfen groten leedwelèn gefpeurt, 
en gemerkt hebben , de faken aldaer fulks beleyten 
gedirigeert te worden, dat men meer fchijnt te iar- 
beyden tot een datelijke vervreemdinge, als tot een 
oprechte vriendfehap en eenigheyt. Van verledenla- 
ken willen wy' niet vermanen, maer ’t gunt als nu daer 
toe gedaen word, is niet te verfwijgen. Men belet 
den Ingefetenen defer Landen tegens der gemeene 
volken Rechten en onfe Vryheden, tegens alle oude 
gebruyken j en tegens d’onderlingeUnien en verbin- 
teniffen defer Landen, te varen door Zeland ter plaet- 
fen daer de Ingefetene van Zeland varen, ten zy (niet 
tegenftaende fyluyden des Generaliteyts en des Landa 
van Zeland Recht, genoech gedaen hebben ) fy luy- 
den willen gedogen, dat hen aldaer andermaelhet 
recht van de Generaliteyt wort af genomen, dire&e- 
lik tegens de Refolutien van de Heeren Staten Gene- 
rael, "iioch in de Maend van O&ober leftleden , ten 
overflaen, en met bewillinge van de Gedeputeerden 
van Zeland vernieut. Men arrefteert, en houd feyte- 
lik de Schepen van defe Landen , die na Engeland, 
Vrankrijk, en andere neutrale Landen gemunt, en 
dér Landen Rechten betaelt hebben, belettende haer 
reyfe, en veroorfakende ineftimable fchade. Vande- 
fen onbehoorlijken handel wilt men niet op-houden. 
Men refufeert op ’t ernftig en iteratijf vermanen van de 
Heeren Staten Generael en fijn Excellentie by de felve 
te verfchijnen, om t’famentlik te adviferen en refol- 
veren tofs Lands befte. Wat is dit anders te feggen, 
dan wy willen de fake in fulke verbitteringe en ver¬ 

loop 
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i'al wefen > Een recht middel byde gemeene vyanden 
altijd gepra&iTeert, om de Provintien in fcheuringe, 
en eenpartije tot fijne devotie te krijgen. Wy weten 
wel , dat men aldaer tot verftand van defen handel 
veel van de Regeerders en de Gemeente doet verftaen, 
dat in Holland bet provifioneel accoort, daerbygoet 
gevonden was , dat de helft van het Licent in Hol¬ 
land, ter plaetfe van de ladinge, en de weder-helft 
in Zeland betadt foude worden , niet meergevolgt 
wort: En dat men in Holland en Weft-vriefiand van 
de goederen na Zeland gaende , licent ontfangt, 
maer duchten dat men vergeet daer by te feggen, dat 
het provifioneel accoort alleenlijk voor een jaer is ge- 
maekt geweeft, op een proeve dat ’tfelve jaer over 
lange is geexpireert, en ’t voornoemde accoort aldaer 
fulks is misbruykt tot nadeel van de qualiteyt en de 
Landen en Ingefetenen van Holland en Weft-Vrief- 
land , dat tot meer-mael, en noch indeMaendvan 
Julio leftleden den Gedeputeerden van Zeland’tfelve 
op gefeyt is , en verklaert dat men’tvoorfz. accoort 
niet langer konde achtervolgen, dat het misbruyk be- 
ftaet onder anderen in de navolgende punften, te we¬ 
ten : Dat in Zeland op verfcheyden foorten van koop- 
manfchappen by haer eygen autoriteytde Lijften der 
Licenten zijn vermindert , dat aldaer van tijd tot tijd 
is doen verftaen, datfulke en fulke foorten van Koop- 
manfchappen niet wel geconditioneert , en geene 
ventbare goederen waren, en daerom de Licenten 
niet konden dragen , en dat men op fuiken te kennen 
geven , Commiffarifen pro forrna heeft geftelt, om de 
goederen te befichtigen, op wiens rapport men fom- 
tijds de helft, fomtijds ook meer als de helft het Li¬ 
cent heeft vermindert , dat in Zeland generalik is in- 
gevoert, dat men van goederen, een Koopman toe 
behorende, daerinfrauden zijn bevonden, alleenlik 
verbeurt gehouden heeft ’t gene verfwegen was, niet 
alle de goederen , conform dePlaccatenen Ordon¬ 
nantiën , dat men van de verbeurde goederen, of by 
•rans-a&ie of byconniventiehandelt, tot welgevalle 
van de Gecommitteerde. Dat men wel fcher p onder- 
foek en andere extraordinaris incommoditeyten ge- 
bruykttegensden genen die in Holland, Weft-Vrief- 
land, en andere Provintien geladen hebben , maer 
niet tegens den genen die in Zeland laden» Dat verbo¬ 
den Havenen in Zeland by private autoritey t zijn geo- 
pent , en dat defe en gelijke meer foorten van misbruy- 
ken zijn gepra&ifeert, om alle de neeringen, en het 
meefte inkomen derConvoyen en Licenten in Zeland 
tot particuliere difpofitio van ’t Collegie aldaer te trec- 
ken, en de Generaliteyt , ook die van Holland en 
Weft-Vriefiand daer van te beroven. Dat wy’t gene 
voorfz. is eerft tot verfcheyden reyfen aen de Gedepu¬ 
teerden van Zeland , en namaels by Gecommitteer¬ 
den aen uwer E. felfs hebben doen vertonen , en vrien- 
delik verfocht tot een goede rechtinge te mogen ko¬ 
men, tot welftand van de Generaliteyt , ook tot 
onderlinge éenigheyd en welvaren van beyde de Land- 
fchappen. Te meer , overmits men datelik bevond , 
dat d’eene dwalinge de andere mede treckende was. 
En dat het Collegie aldaer by defe middelen de Nego- 
tiatier en het meefte inkomen der Convoyen en Li¬ 
centen tot hen getogen hebbende,op haer eygen plicht 
alle ordre op de veylinge van der Zee was verwerpen- 
de;en partieulierlik daer in difponerende na haer geval¬ 
len, veroorfakende ineftimable fchade voor de Zeeva¬ 
rende en trafiequerende Ingefetenen, en een fonderlin- 
gediffeputatie der Landen-.Onthoudende ook de Gene¬ 
raliteyt de kennifle van de beleydingen, laften, en het 

(Pel. ii.) inkomen der Admiraliteyt, en in fommaalles tot een 
fcheuringe en byfondere Regeeringe dirigerende, daer 
uyt niet dan de ruine der Landen in’t gemeen kan vol¬ 
gen. Dat wy niet anders als het gemeene befte,ordre,en 
eenigheyt,en vruntfehap begeerende, uwer E. in ’t be¬ 
gin van den Jare 1596. by een folemnele deputatie uyt 
de Edelen, en de principaelfte Steden op de vergade- 
ringe £>t Zierikzee tot dien eynde ook hebben be- 
focht, daer uyt beloften volgden , dat men in com¬ 
municatie komen, en alles tot een goede en eenparige 
regeringe en adminiftratie brengen foude : En dat 
üwer E. Gedeputeerde in de Maend van Mey daer na 
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uytgefonden zijnde ( na gewoonte) niet gelaft waren, 
dan om van alles nieu rapport te doen , dat de verga¬ 
dering uyt-geftelt zijnde totinjunio, indefelve als 
te voren verklaert weide, fulks dat in Julio daer aen 
wy uwer E. Gedeputeerden in competenten getale 
rondelijken doen verklaren hebben , dat aenmerkende 
defe gewoonlike en nu lange gecontinueerde uyt- 
vluchten tot fo groten ondienfte, fchade en fchande, 
wy geenfins konden blyven by het provifioneel ac¬ 
toord, maer ’t felve opfeyden, met verklaringe van 
ons te fullen reguleren, volgende d’ordre van de Ge¬ 
neraliteyt, dat hier uyt, en uyt de inftancie daer na in 
de Maend van Augufto aen uwer E. by Gedeputeer¬ 
den uyt verfcheyden Provinciën gedaen, ten eynde 
eens eyndelik in defe fake mochte worden ordre ge¬ 
ftelt , gevolgt is een folemenele vergaderinge van de 
Gedeputeerde van allede Provinciën in den Hage in de 
maenden van September enOétober ,in welke vergade¬ 
ringe verftaen is geweeft, dat men generale en eenpa¬ 
rige Lijften en Inftrudbienop’tbeleyten denOntfank 
van de Convoyen en Licenten foude maken. Infge- 
lijks refolveren op een eenparige regeringe en admini- 
ftratie der faken en middelen van de Admiraliteyt met 
den aenkleven van dien. Daer toe uwerE. Gedepu¬ 
teerde ook verklaerden gelaft te welen, de inftru&ien 
voor den Officiers zijn gearrefteert en befloten, en on¬ 
der anderen in de inftruétie van de Collecteurs der Con¬ 
voyen en Licenten geftatueert, datdiebetaeltfouden 
worden ter plaetfe van de ladinge enontladingeder 
Waren en Koopmanfchappen. Dan als men foude ko¬ 
men tot de eenparige regeringe en adminiftratie, ver¬ 
klaerden uwer E. Gedeputeerde echter daer op niet 
gelaft te welen, fulks dat na vele deliberatien goet ge¬ 
vonden worde, dat men jegens den eerftenDecem- 
bris daer op met volkomen laft foude weder komen , 

en dat de voorfeyde gearrefteerde inftrudtien fouden 
werden gevolgt, en by fpeciale Commiflarifen , de 
Officiers al-om daer op be-eedigt: Dat ook middeler 
tijd Gedeputeerde van het eene Collegie van de Ad¬ 
miraliteyt in ’t ander, beneffens eenige andere Ge¬ 
committeerde gefonden fouden worden , om fcherp 
onderfoek van de frauden te doen, en over de indica- 
ture van de bevonden frauden met de Raden van der 
Admiraliteyt aldaer de kennifle nemen tot obfervantie 
van de Placcaten , Lijften, en Inftruétien. Dat in 
Zeland hier toe gefonden zijn geweeft vier Gecommit¬ 
teerde uyt verfcheyden Provintien, die grote menigte 
van frauden ontdekt hebben , maer in ’t executeren 
van haren laft met vele beletfelen bejegent zijn: en 
eyndelik tot des Generaliteyts grote difreputatie van 
de kcnniffe en judicature der bevonden frauden gefe- 
cludeert, dat ’t felve niet genoeg zijnde het Collegie 
aldaer den ouden cours gaende tegens de Placcaten en 
Refolutien van de Heeren Staten Generael, niet alleen 
de verboden Haven van der Sluys geopent, maer heC 
halve Licent en Convoy van de goederen die in andere 
Provintien ter plaetfe van hare ladinge, volgende de 
voorfz. inftruétien hadden betaelt, weder hebben af¬ 
genomen. Dat op de klachten aen de Generaliteyt hier 
van gedaen, ernftelijken tot meer reyfen aen hen lie¬ 
den gefchreven is, ten eynde fy fouden defifteren van 
defe contraventien , maer al te vergeefs. Dat mede 
de beloften van weder-komen jegens den eerften De- 
cembris , zijn vergeten, ja niet eens het achter-blij- 
ven geëxcufeert, fulks dat de Heeren Staten Generael 
defe notoire contraventien niet langer konnende ge¬ 
dogen , de Collegien van der Admiraliteyt hebben 
geautorifèert hen tegens defelve contraventien te 
voorfien. Dat de Collegien hier toe voor het befte 
gevonden hebben , van de goederen uyt de ande¬ 
re Provintien na Zeland gaende (overmits die al meeft 
na Vyanden Landen worden getranfporteert) het Li¬ 
cent aen de Officiers te doen betalen: Met fuiken ver- 
ftande, dat reftitutie foude gedaen worden van’t ge¬ 
ne in Zeland opgedaen, geconfumeert, of in andere 
forme verandert word , en van ’t gene na neutrale 
Landen gevoert wort, ’t gene het Licent meer be- 
draegt als de Convoyen. En dat alleenlik ter tijd toe 
in Zeland de refolutie van de Generaliteyt fal worden 
na gekomen. Dat dit alle ’t gene is, dat van wegens 
de Generaliteyt tegens de voor-verhaelde proceduren 
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Het vier-en-dertigfte Boek, 
is geuaen. Dat daer op uwer E. wederom in den Hage 
hare Gedeputeerde gefonden hebben, diebydeGe- 
neraliceyt, en ook byonfe Gecommitteerde vriende- 
likverfochtzijn, in befoigne te willen treden, opdat 
in tijds alle mifverftanden mochten worden geweert, 
en het gemeen welvaren ge vordert. Dat de felve gere- 
fufeert hebben in befoigne te komen: ten ware hen 
lieden toe gelaten worde by provifie tedoentegens 
de Refolutien en Placcaten van deGeneraliteyt, en 
dat ’t voorfz. remedie by de Collegien van der Ad- 
miraliteyt daer tegens geftelt, werdeafgedaen. Dat 
men hen daer op remonftreerde 't felve noch re¬ 
delik noch behoorlik te wefen, maer dat ten principa-. 
Ie in een of twee dagen konde gerefolveert worden , 
wefende d’intentie hen luyden in alle redelikheyt te 
bejegenen, en fo veel te gemoet te gaen , als met den 
welftand van den Lande gefchieden konde: Ook geen- 
fms het beleyd van de faken der Admiraliteyt met den 
aenkleven van dien uyt Zeland te trecken, maer ordre 
te ftellen tot eene ordentlijkeen eenparige Regerin- 
ge. En om de gefwakteauthoriteyt, ordre, enont- 
fich defer Landen , in ’tbeleyt van der Oorloge ter 
Zee op te rechten, het heerlijk middel der Licenten 
( meelf tot des vyands lafte komende ) te conferveren, 
en den oprechte koopman daer mede niet meer befwa- 
ren als den cjuaden,en alle aenftaende fehade der Koop- 
vaerdye en Viflcherye metgemeenen raedehdaedte 
weeren. Dat defe aenbiedingeonweerdelik werde ver¬ 
worpen, ook fulks dat men noch in communicatie 
treden, noch andere op de fake eens horen wilde , dat 
ter weder-komfte van de voorfz. Gedeputeerde in Ze¬ 
land alle voorgaende contraventien van de Refolutien 
der Generaliteyt in ’tandermael afhemen van het ge¬ 
ilede Licent , en Convoy van de goederen, fo na 
vyanden als neutrale Landen gaende, verdubbelt iijn, 
en boven dien gearrefteert alle de Schepen dieuyter 
Zee, door contrarie wind in Zeland in-gelopen wa¬ 
ren, den felven belettende hare reyfe, fo op Enge¬ 
land, Vrankrijkj Italien , als andere neutrale Lan¬ 
den , daer toe gebruykende des Generaliteyts Sche¬ 
pen en Volk, en den vyand de Zee te voren gevende, 
totineftimablefchadeenfchande. Eyndelik, dat men 
alfo deGeneraliteyt wil dwingen tot het gedogen der 
voorfz. contraventien, verfwijgende hier noch de be- 
laftinge aldaer op geftelt opdegreynen, fo Tarwe , 
en ander gewas , van daer herwaerts komende , om 
in Holland geconfumeert te worden, met veel andere 
belaftingen en nieuwigheden, en dit al fondereenste 
bedenken, datter geen middelen ontbreken , om alle 
geleden en te lijden korten, fchaden, en intereftente 
doen repareren. Die clefen handel te recht infien, en 
daer van onpartijdig oordeelen, fullen lichtelik ver- 
ftaenwaer de faulte is. Van onfer zijde hebben wy al- 
tijds overbodig geweert, op ons eygen oordeel niet 
ftaen , maer d’andere Provintien, ook onpartijdige , 
de redenen ten beyden zijden te laten examineren, en 
van den felven te verftaen wiens redenen de befte, en 
den Landen dienftelikft te zijn. Wy hopen als noch 
dat de Autoriteyt van de Heeren Staten Generael, en 
van fijn Excellentie uwer E. mede daer toe fal bewe¬ 
gen, En fouden feer ongeerne in defen, (volgende 
uwer E. fchrijvens en feggen} der felver partije for¬ 
meel wefen. Ter contrarie continueren wy in onfe op¬ 
rechte meeninge , om altijds uwer E. befte vrienden 
te blijven. Verfoekende de felve uwer E. als noch hare 
Gedeputeerden by den Heeren Staten Generael of fijn 
Excellentie te willen fenden met volkomen laft, om op 
alles de gemeene fake ten beften te helpen refolveren. 
Maer indien men aldaer onfe patiëntie langer foude wil¬ 
len misbruyken , enalleautoriteytenen redenen doen 
verwerpen , fullen wy tot onfen uyterften leedwefen 
gedwongen worden om te voor-fien tegens het onge¬ 
lijk en geweld dat den onfen aen-gedaen is, enaen- 
gedaen wordt. Wy bidden uwer E. vriendlik, de fa¬ 
ke daer toe niet te willen laten komen , op dat alle 
vordere fwarigheden , ruifve^ ftanden , en incomre- 
nienfen mogen cederen , daer van wy in allen geval¬ 
le ons voor God den Heere Almachtig en alle de We¬ 
reld onlchuldig willen houden. 

597* 

Hier mede 

Edele &c. Bidden wy God den Heere Almachtig 
uwer E. te houden in fijne hey lige bewaringe. Uy t den 
Hageden 15 Marty 1597. 

Onderftont, 

U. E. gottiutlligt Vrienden en Bondgenoten. De Staten 
van Hollanden Wejl-Vriefland. 

Lager, 

Ter ordonnantie van de felven, getekent 

C. de echtere. 

©an öefe Imebim tocrïnm öubödöen aen aïlejjtetien 
ban ^elantJ gcfonöen met becfoch fcaec op te letten / 
en öe tjanb te houöen bat be fahe tot eemgfjepb mocfE 
te gedacht taccben / en alö bte ban ©oilanb bet= 
(lonbeit bat bte ban üüelanb op befen 25?tef bjtlben 
antbJ002ben / fo hebben be «0ccomntttteet:be ïlaben 
00b bubbelt ban befen 25?tef aen allen ^teben ban 
üollanbgefonben/ bebjtjlefn berfïonbenbatbteban 
^elanb ooft ban mcnmge maten aen allebepjmcD 
paeljle <^teben ban 3$oüanb het bubbelt ban bate cc* 
fcvipttc te fenben / be tefcttptte ban bie ban Eelanb 
toag lupbenbe al.o bolgt: 

EDele, Ërentfefte, Wijfe, voorfienige>feerdifcrete3£nttaoo|< 
Heeren, goede vrunden en Bondgenoten. 08 

Tot beantwoordinge van uwer E. Mirtivevan denj|jfltm 
15. deler , aen ons den 20. daer aen volgende behan-ban 
digt, achten wy ganfchelik onnodig in ’t lange te ver- tenöopöm 
halen, den goeden yver enmenichvuldigedevoiren,^5^,.^, 
daer mede wy van den beginne defer Oorloge tot de-graten 
fen dage toe, den WelftandderVereenigde Neder-**an 
landen in 't gemeen, en van yder Provincie der felver 
in ’t byfonder , hebben behartigt , niet alleen over- ftjjjibtnen 

mits de eere Godes en de liefde tot den gemenen Va- OtfanDen. 

derlande, mitfgaders d’onderlinge Unie en verbonden 
ons daer toe billiglijk hebben verobligeert, maerin- 
fonderheyd terwijlen wy vaftelijk vertrouwen dat het 
te vergeefs foude zijn’t felver by uwer E. (als dege¬ 
ne die daer af alderbeft lconnen getuygen) te willen de¬ 
duceren , hoe wel wy niet en willen nalaten daer be- (Fol. 12.} 
neffens te verklaren, dat wy noit te vorens getwijfelt 
hebbende aen gelijke promtitude van dier zijde , fo 
wanneer d’occurrentien en den nood irfdefequartie- 
ren fulks foude komen te vereyfchen, ons niet hebben 
konnen genoegen laten met de weynige en fobere aftï- 
ftentie die wy den voorleden Jare , gedurende de Bele- 
geringe der Stad Huift, en na't verlies der lelver van 
daer hebben genoten, de welk wy met waerheyd mo¬ 
gen verklaren defe Provintie gebracht te hebben in 
befwaerlijkerftaet, en meerder t’achterheyt, dan't 
vermogen van de felve en den dienft vandenLande kon¬ 
nen lijden. Wy konnen geenfints bedenken met wat 
couleur of apparentie met ons aldaer na geeft,als of wy 
de fake‘n alhier fouden beleyden tot vervremdinge en 
fcheuringe , aengemerkt wy ter contrarien vertrou¬ 
wen, dat de onderlinge correfpondentien, commu- 
nicatien , en preparatien van de faken den algemeynen 
ftant en ftaet der Landen betreffende, mitfgaders de 
Unien tuffchen beyde de Landfchappen opgericht, 
van defer zijde vrymoediger onderhouden , en met 
meerder vlijtigheyd zijn na getracht, als van dier zijde 
wel is gedaen geweeff. En als wy tot bewijs van dien 
niet anders allegeren dan dat wy tot fo merkelijke 
befwaerniflen onfer Ingefetenen, boven de continuatie 
van de Jurifdiftie van den Hove Provinciael, de felve 
onfe Ingefetenen fo onlangs weder geftelt hebbende 
onder ’trefort van den Hogen Rade aldaer opgerecht, 
fo meenen w y ’t felve daer mede niet weynig te hebben 
beveiligt. Wy laten ons met feer grote redenen ter 
contrarien voor ftaen , dat men van dier zij(£n t’ze- 
dert lange jaren, tot defer tijd toe, continueerlik 
getracht heeft, en als noch trachtende is, om als nu 
met belaftinge der vruchten van U. E. Provintie , als 
nu met d'Autoriteyt van de Staten Generael, als nu 

met 
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met andere middelen en coleuren den Ingefetenen de- 
fer Landen te befwaren , de neeringen te diverteren 
en derwaerts te trecken , de confenten en laften van 
der Oorloge, voor een goet deel met onfe Penningen 
te betalen, alles tegens de oprechte rneeninge, ja ex- }>refle text der voorfz. Unien, en d’eenparigeen ge- 
ijkmatige focieteyt tuflchen fo oude en verfekerde 

Bondgenoten gerequireert. Wy willen alhier niet ver¬ 
halen ’t grof en notoir ongelijk, ’t welk ons wort aen- 
gedaen, en fo lange aen gedaen is in ’t heffen van fo 
lafhgen Impoft op yeder tonneTurfs, van daer her- 
waerts getranfporteert , die men heet te wefen een 
Impoft op de ontgrondinge , alsof ’tdequeftie van 
den naem , en niet van de belaftinge ware, en als of 
’t den Turf aldaer by onfe Ingefetenen geflagen, en 
riet ter Markt, benevens Boter, Kaes, Hout,Steen, 
en andere Waren gekocht wiert, als of den fel ven Im¬ 
poft niet en ware langen tijd gegeven geweeft, ook 
tot lafte van fodanigen Turf, die niet by ontgrondinge, 
maer by delvingeen verbeteringe van’t Land gewon¬ 
nen wort, als of die gepretendeerde fententie, daer 
op men in defenfich poocht te funderen, niet tegens 
andere als ons , en qualick tot het tiende van’t gunt 
dat men nu datebk heeft, en waerdifponerende, als 
of men de laetfte verfwaringe van den felven Impoft 
gefondeert hebbende op de proportie van den gerefen 
prijfe van den Turf nu niet continueerde, niet tegen- 
ftaende dat fy by na de rechte helft is vermindert. Wy 
willen mede niet verhalen den Impoft van de twee 
Stuyvers op de Bieren , fo wel na Zeland gaende , 
als andere, fo langen tijd aldaer tot onfen lafte gehe¬ 
ven. Item den Impoft op de Zeep, en andere, mer- 
kelik den feer befwaerlijken Impoft noch binnen wey- 
nige Maenden op de Wage in gevoert, die al te famen 
tot lafte en onlijdelijke befwaerniffe onfer Ingefetenen, 
diverlie van Brouw-neringe, Sout-neeringe, Verwe- 
rijen, Zeep-ziederijen} en andere gepraétifeert. En 
niet tegenftaende onfe fo menichvuldige doleantien 
( om dat men fich daer mede wel bevint) notoirlik te- 
gensde voorfz. Unie gecontinueert worden. Boven al 
konnen wy niet verfwijgen , dat men aldaer infifte- 
rende den cours, die men al over de vijfthien offefthien 
jaren, en langer hadde begoft te traineren , nadat- 
men ons onder ’t pretext van ’t gemeene befte hadde be¬ 
weegt , om te verftaen tot redrefle van verfcheyden 
faken van der Admiraliteyt, en dat daer in eenige tijd 
gebefoigneert zijnde, reces genomen was, om op de 
onvereffende punffen na gedaen rapport en nader laft 
weder te befoigneren, fonder onfe wederkomfte te 
verwachten ,op eygener autoriteyt geinfringeert heeft 
het accoort na fo lange difputen tuflchen beyde de 
Provintien bygoet-vinden van fijne Excellentie, pro- 
vifionelik voor een jaer op-gericht, ent’zedertby 
vijf of fes-jarige obfervatien met rufte van de felve, tot 
noch toe gecontinueert. En daerom en behoort men 
fo vreemt niet te vinden, indien van defer zijde mede 
eenige proceduren worden gebruykt, die aldaer niet 
ten beften fmaken, dewijle de felve welgeconfide- 
reert zijnde, op veel na niet bevonden fullen worden 
fo exorbitant ofte befwaerlik, als die men tegens ons 
als noch is plegende. Men meet feer breed uy t d’aen- 
houdinge van de Schepen , gedeftineert na neutrale 
Landen, alhier by contrarie wind in gevallen : maer 
tnen behoorde daer tegens met rechtmatige fchalen 
tnede te overwegen , dat men te vorens aldaer onge¬ 
lijk meer befwaert hadde de Goederen, Waren, en 
Koopmanfchappen herwaerts, en na uwe Pi. oudfte en 
vei troutfte Bondgenoten gaende, en dat men de felve 
befwaerniflen weynig min als een geheele Maend tijds 
patientelik gedoogt heeft, al eer hier eenige dierge¬ 
lijke courfien zijn genomen. Men duydet ons feer ha- 
telik na, datwy van de goeden over onfe Stromen, 
voor by Lillo of Philïppijne paflerende na vyandfe Ste¬ 
den , tot profijte van de Heeren Staten Generael, doen 
betalen het geheele Licent. Verfwijgende’t felve eerft 
gedaen te zijn langen tijd na dat men’t halve Licent 
ons na menigvuldige difputen (daer by wy fuftineer- 
den tot het geheele gerechtieht te zijn ) toe gevoegt , 
datelik onthouden hadde. En al hoe wel men grote 
feeften maekt van dat ’t felve accoort is provifioneel, 
op een proeve voor den tijd van een jaer, fo konnen 

wy even wel niet begrijpen, dat daer uyt foude vol¬ 
gen , dat ’t felve Accoord geexpireert wefende, UE. 
fonder vorder controverfie foude moeten vofeen het 
gunt voor ’t befluy t van dien,in debat en difpute ftont: 
Maer laten ons voorftaen, datter geen redenen kon¬ 
nen werden geimagineert , waer om ons niet fo wel 
als U E. weder foude vry ftaen ons te behelpen met de 
felve gerechtigheyt , die wy hadden en gebruykten 
voor date van den voorfz. Accoorde ? Wy weten wel 
dat men hier tegens feyt , fchrijft, en in druk uyt 
geeft , dat defe nieuwigheden louden gerefolveerc 
zijn by den Staten Generael, wiens Autoriteyt die van 
Zeland niet of weynigrefpefferen, en andere dierge¬ 
lijke dichtfelen, die den gemeenen Man, endeneen- 
voudigen als ftof in d’oogen geworpen worden , om 
niet klaer te fien ’t gunt onder defen handel is fchuylen- 
de. Maer daer tegens verfwijgt men wel, dat dien 
naemend’autoriteytder Staten Generael in defen ma- 
nifeftelijk misbruykt, en tot een dek-mantel van UE. 
particulier voorftel omgeflagen wort. Want’tisbuy- 
ten alle controverfien waerachtig, ( des wy ons geer- 
ne gedragen tot de kennifle en memorie der Gedepu¬ 
teerde , fo ordinaris als extra-ordinaris , die in de 
Maenden van September en Offober leftleden, ter ver- 
gaderinge der voorfz. Heeren Staten Generael, heb¬ 
ben gebefoigneert, mitfgaders tot de notulen van de 
felve befoigne gehouden ) dat de voorfz. Heeren Sta¬ 
ten Generael gebefoigneert hebbende op de redrefle 
van de lijfte derConvoyenen Licenten, en op de re¬ 
drefle van de Inftruótien der Generaels, Colleéteurs , 
en andere Officieren der felver : de voorder befoignen 
en poin&en hebben uy tgeftelt tot den tienden Decem- 
bris daer aen volgende, fonder dat in de voorfz. Ver- 
gaderinge eenige Refolutie ter wereld genomen, of 
mentie gemaekt is van ’t voorfz. Accoort provifio¬ 
neel. Welke beftemde weder-komfte U E. nietkon- 
nende of willende een Maend later verwachten, heb¬ 
ben in hun particulier, en fonder eenig bevel der voor- 
fchreven Staten Generael de voorfz. nieuwigheyd in 
’t werk geftelt, fo de felve in uwe E. Vergaderinge 
voor Kerfmifle 1^96. na vele en verfcheyden conful- 
tatien en deliberatien waren befioten. D'inftru&ien 
ten felven tijde gerefumeert, fullen niet bevonden 
worden ergens mentie te maken van de derogatie des 
voorfz. Accoords , als defen aengaende , van even 
den felven in houden wefende alsd’oude, diebenef- 
fens ’t felve accoort fes of feven jaren zijn geobfer- 
veert geweeft. En ’t is fo verre van daer , dat onfe 
Gedeputeerde in de voorfz. imaginaire derogatie fou- 
den hebben bewilligt, dat fy ter contrarie in’tColle- 
gie van U E. Gecommitteerde, voor het entameren 
van de voorfz. befoigne met een goed en rond voorne¬ 
men erfchenen zijnde, om met de felve, mitfgaders 
met de Gedeputeerde , die van de Zeefteden , als 
rneeft: geinterefleerde, te prepareren ’t gunt in de Sta¬ 
ten Generael foude dienen verhandelt, en aldaer by 
eenige uyt den felven mentie gemaekt zijnde van ’t de¬ 
rogeren des voorfz. Accoords, fy daer op opentlijken 
hebben verklaert in geenen deele gelaft te zijn, op , 
of van het felve Accoord te handelen. En indien 
fulks foude worden gepretendeert dat fy benodicht 
fouden wefen te vertrecken, en ’t felve aen ons te rap¬ 
porteren , hier beneffens wert noch gefeyd dat men 
’t voorfz. provifioneel accoord hier foude misbruykt 
hebben, mits de menichvuldige conniventien, com- 
pofitien , en andere abufen en manieren van doen, die 
by ’t Collegie van der Admiraliteyt alhier ’t zedert ee- 
nigen tijd herwaerts, en namentlik, durende ’t voorfz. 
accoord fouden gepleecht zijn, daer op wy uwe E. we! 
willen verklaert hebben , dat wy niet konnen verftaen 
’t voorfi.provifioneel accoord anders gebruykt te heb¬ 
ben , dan by gerechtigheyd, en niet by U E. gedogc 
toelatinge , of beneficie; Welke gerechtigheyd het 
voorfz. Collegie van de Admiraliteyt met de gepre¬ 
tendeerde mifbruyken ons in geender manieren fouden 
konnen doen verliefen. En alhoewel wy wel achten 
dat die van ’t voorfz. Collegie hacre adtien wel fuffifan- 
telik fouden konnen juftificeren tegens die criminatien 
inUE. Mifliveliberalikuytgemeten, envoortsoor- 
delen, dat met elimineren en recrimineren ’tland 

1 noch gehouden noch gedient kan worden. Noch- 
' tans 
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1 Het vicr-en-dertigfte Boek, 
tans konnen wy niet laten te feggen datbenefFens al 
le die feylen tegens het Collegie alhier verhaelt , be 
hooiden ge voegt of immers overdacht geweeft te zijn, 
dat men daer by verfcheyden telle quclk adtenopden 
naem van de Staten Generael als nu als dan en door- 
gaens, in abfentie van de meed: geinterefleerde Pro- 
vintien behendiglik geimpetreert, het Licentopalle 
foorten van Koopmanfchappen , als Harink , Ti- 
bockink, Zeepe, Peetden en andere in diervoegen , 
en fo verfcheydentlik heeft verandert en vermindert, 
dat ten tijde van de boven-geroerde redreflè van de 

) Lyfte noch Generael, noch Collecteur, noch Koop¬ 
man, noch yemant ander* op de voorfchrevebefoi- 
gne van ’s Lands wegen gecommitteert, pertinente- 
likkonde verklaren hoe o? wat de voorfz. Koopman¬ 
schappen fchuldig waren te betalen, dat deCollegien 
van der Admiraliteyt aldaer , met correfpondentie 
van de refpeCtive Magiftraten van hunne refidentie fo 
om uyt defen quartieren, als mede om onderlinge den , 
anderen deneringe te onttrecken , in dier voegen en 
fo groffelijken hebben geconniveert, dat indeprin- 
cipaelfte Steden van Holland de Boter, Kaes, en 
diergelijke Koopmanfchappen , den Schipperen en 
Schuyt-luyden aenbefteet zijnt’hunnen pericule, ter 
gedetineerde plaetfen te voeren, vry van alle lat te 
leveren, voor een derde part , of min, van ’tgunt 
’t recht van ’tLicent alleen was bedragende, dat men 
den Oerdieren verboden heeft den Generael in fijnen 
bevelen te obedieren. Dat men den Generael heeft 
verboden te appelleren van de Sententien hem tegen 
geweien , dat fo wanneer condemnatie tegens een 
fraudateur geftrekt was, en die goederen openbaer- 
lik tot ’s Lands behoeve fotiden worden verkocht, nie¬ 
mand tot verhogen is geadmitteert , dan den ouden 
eygenaer, of den genen by hem daer toe uy tgemaekt, 
dat men by fodanige manieren om een duyt of oortken 
weder heeft laten inkopen ’c gunt anders twee of drie 
ftuy vers weert was. Dat men van een Koopmanfchap 
tweederhande Pafpoorten gegeven heeft : defe en 
diergelijke handelingen en manieren van doen zijn by 
ons niet geëxaggereert : Maer by de Gedeputeerden 
van de Steden van Holland ter voorfz. Vergaderinge 
van de Staten Generael, ten deele felfs verhaelt, en 
bekent, en ten deele die van de Admiraliteyt aldaer 
prefent , opentlijken aengefeyt. Men befchuldigt 
ons van dat wy de Haven vanderSluys, uyt welke en 
den gaten daer ontrent gelegen, degemeene Viflche- 
rije en Koopvaerdije te vorens fo grooteliks wierden 
befchadigt, en waer door onfe Reede en Stromen, 
ja onfe Havenen tot der Steden bomen toe , onveylig 
gehouden en dageliks geinfefteert wierden , fonder 
dat’t felveniet minder als door vier Schepen van Oor¬ 
loge konde werden belet, ten dienfte van den geheelen 
ftaet van ’t Land, en namentlik van de Provintien fich 
ter Zee generende , hebben gefloten en te wege ge¬ 
bracht , dat noch uyt defelve Haven , noch gaten 
daer ontrent gelegen, eenige defcenten werden ge- 
daen, als of het niet ware te wenfehen , dat op gelij¬ 
ken voet met alle d’andere VlaemfeZee-fteden, tot 
fecuriteyt van den gemeynen Koophandel en Zee- 
neeringe mochte werden gehandelt; Want wat d’au- 
thoriteyt belangt , de voorfchreven fluytinge is niet 
alleen in de Vergaderinge van de Heeren Staten Ge- 
nerael met exhibitie van de Charte en Demonftrantie 
van de menichvuldige gaten op onfe Stromen refpon- 
derende, gejuflificeert : Maer felfs ook by fijne Ex¬ 
cellentie na voorgaende viiïtatie en fonderinge der 
voorfz. gelegentheden dienftig, en ten hoogften no¬ 
dig gevonden. Wy fwijgen dat by expreffe Kefolutie 
der voorfz. Heeren Staten Generael, genomen den 
eerften Septembris 1588. geconfenteerten toegelaten 
wei t te traffiequeren op alle Havenen daer men mach 
verbodemen, gelijk nu ter Sluys notoirlik gedaen 
wert. Sulks dat wy niet konnen bedenken om wat re¬ 
denen men de voorfz. fluytinge en traffieque aldaer 
poocht odieus temaken. Ten ware door dien men ja- 
lours zijnde van de kleyne neringe die ons God Al¬ 
machtig is verleenende , geerne lage dat defelve by 
nader approchement des vyands , en onveyligheyt 
van onfe fbomen , t’eenemael verhuyfen en derwaerts 
moften delogeren; Want dat het niet is eenige gepre- 

texeerde ordrevanautoriteyt, blijkt klaerlik daer uyt, 
datmennamentlijk, ’tzedert korten tijd als van twee 
Maenden herwaerts , buyten en tegens refolutie van 
de Staten Generael, buyten advijs van Sijn Excellen- * 
tie, ten feer grooten fchandale en ergerniflè van alle 
de wereld en namentlik van de Konink van Vrankrijk 
(die men fulks ten tijde van ’t accoort niet belooft 
hadde) die van der Admiraliteyt aldaer, en nament¬ 
lik van het Collegie tot Rotterdam, den voet en den 
weg gewefen heeft om de feer fchaedelijke Havenen 
van Duynkerken , Nieupoort , Grevelingen , daer 
noch verbodeminge, noch onderfoek kan werden ge¬ 
daen , te frequenteren, daer af zy den Staten Gene¬ 
rael by fekere gedichte Miflive op gelijk formulier al 
om gecoucheert narrativelik als van gedane faken 
eerft namaels hebben veradverteert. Wy weten en 
verftaen feer wel , mijn Heeren , dat d’abufen en 
faulten by gevolg van tijden in het beleyd van de fa¬ 
ken te water , alom ingebroken , dienen , en moe¬ 
ten werden geredrefleert, en zijn ook noytweyge- 
rig, maer ter contrarien , altijds volveerdig en over¬ 
bodig geweeft defelve met gemeenen advijfe te hel¬ 
pen rechten , dan wy willen niet ontkennen , ofwy 
hebben verftaen, dat wy op de maniereen in wat voe¬ 
gen ’tlelve gelchieden lbude, behoorden gehoort te 
te zijn. En daerom was het niet van node geweeft , 
ons indachtig te maken dat onfe Gedeputeerde uytge- 
fonden zijnde om op fodanige faken te befoigneren , 
t’elkens rapport hebben genomen als zy verftonden 
by U E. of andere yetwes nieus en anders voorgewent 
te zijn, dan daer op zy befchreven engelaft waren, 
U E.. Deputatie aeti ons tot Zierikzee in den beginne 
van den jare 15-96. gefonden, is ons feer aengenaem 
geweeft, en vertrouwen, dat wy den Gedeputeerde 
van uwe E. metfo goede redenen en gevoegelijkheyt 
hebben bejegent, dat UE. daer mede genomen heb¬ 
ben goet genoegen en contentement. Wy zijn ook 
t’zedert noyt in gebreke of weygerig geweeft datelik 
te effectueren alle ’tgunt aldaer onderlinge was ver¬ 
handelt en toegefeyt, als merkelijk heeft konnen blij¬ 
ken uyt d’admilfie van de Gedeputeerden uyt uwe 
E. Provintie in ’t Collegie van de Admiraliteyt al¬ 
hier gefonden , hoe wel men aldaer die fake fulks 
heeft weten te beleyden , dat men den onfen die 

i Commiffie heeft crerefufeert, tot grote kleynachtinge 
van ons , en befchaemtheyd der perfbnen , die wy 

I daer toe hadden bewilligt , het mach zijn dat U E. 
aen onfe Gedeputeerde in Augufto daer geweeft zijn¬ 
de , hebben verklaert, Dat zy hun niet langer wilden 
houden aen ’t voorfz. accoord provifioneel. Maer be- 
halven datterten felven tijde geen by-een-komfte ge- 
leyt was om daer op te handelen, gelijk het was ten 
tijde ’t felve gefloten wiert. Behalven dat men fulks 
aen ons, en niet aen onfe Gedeputeerde, ten anderen 
fine afgeveerdigt , behoort hadde met een weynig 
meer folemnitey ts te verwittigen. So konnen wy niet 
bemerken, dat het verhael van de voorfz. denunciatie 
ergens toe is dienende , anders dan om te betonen, 
Eerft dat het aenrechten der voorfz. nieuwigheden 
U E. particulier werk is, en tot grote difreputatie der 
Heeren Staten Generael , met hare M. E. autoriteyt 
bekleetword. En ten tweeden , Dat uwe E. en wy 
mits de voorfz. gedane denunciatie en ’tgunt daer op 
is gevolgt , weder vermogen te gebruyken fodanige 
gerechtigheyd als ons refpeCtivelik voor date van het 
voorfchreven accoord was competerende. Wataen- 
gaet de by-een- komfte in September en OCtober, wy 
hebben niet nagelaten onfe Gedeputeerde derwaerts af 
te fenden , om met uwe E. en d’ander Gedeputeer¬ 
de te befoigneren , op alle ’t gunt daer opbefchrij- 
vinge gedaen was, en hebben den felven mede daer 
toe gegeven volkomen laft en inftruCtie. Maer wy ver¬ 
ftaen daerom met, datfy bemerkende dat men onder 
dekfel van redrefle grote nieuwigheden, onder dekfel 
van eenparige adminiftratie een nieuwe fuper-inten- 
dentie,met veranderinge van name begeerde op te rech¬ 
ten, qualik gedaen hebben , daer op nemende ra- 
port. Want uwe E. weten wel, dat men te vorens fo 
tot Zierikzee als daer na met de voorfchreven redreflè 
verftaen hadde eenparigheyd in ’t heffen van de midde¬ 
len te water, eenparige judicature, mutuelebekle- 

dinge 
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dinge van de Collegien met perfonen uyt d’andere Pro¬ 
vinciën, Communicatien van Iaften en middelen , na 
den inkomen en nood van de Collegien , doen van 
Jaerlijkfe Rekeningen en diergelijke. Zijn wy daer na 
oy t in gebreke geweeft op ’t finael befluy t defer poinc- 
ten te handelen ? hebben onfe Gedeputeerde gerefu- 
fèert, of zwarigheyd gemaekt daer op tebefoigne- 
ren > Was dat te feggen dat men in Holland noëh een 
nieuwe fijper-intendentie funderen , of noch eenen 
OntfangerGenerael maken foude, daer af d’Equipa- 
ge, de Traffikej en de geheele Provintie van Zeland 
foude dependeren ? Mijn Heeren, Wasdatdemee- 
ninge , fo hadde men tegen ons onfe Tale , dat is : 
geen goet rond , goet Zeeuws gefproken, want fo 
Zulks ware gedaen geweeft, fouden uwe E. opentlijk 
verklaert hebben, als wy nu doen , dat wy als noch 
niet zijn gerefolveert aldaer eenig Collegie op te rich¬ 
ten,met autoritey t om over onfe Traffike en eenig wel¬ 
varen te difponeren; infonderheyd, bemerkende dat 
men in defer manieren poogt en tracht als nu met de 
prefentie en autoritey t van de Staten Generaél, als nu 
met die van fijne Excellentie, Raed van State en an¬ 
dere fijn profijt te doen , d’inftru&ien voor den Col¬ 
lecteurs en andere Officiers van de Convoyen en Licen- 
ten ten voorfchreven tijde gerefumeert, en maken 
nergens de minfte mentie van, dat men op ons, of 
andere Geünieerde Provintien , Licent en Convoyen 
lal vermogen te heffen, fulks dat men dit poinét daer 
mede als tacite met d’autoriteyt van de voorfz. Sta¬ 
ten Generael weder abufivelik poocht te bekleden. 
Wel is waer dat fo in ’t fevenfte alstwee-en-twintigfte 
Articul van delnftruCtievoordeColledteurs, eenige 
mentie gemaekt wert van de betalinge van de uytgaen- 
de goederen over Zee en op de Rivieren. Maer behal- 
ven dat ’t fel ve hier impertinent is, fo behoorde U E. 
Miffive, aenroerende de voorfchreve Inftrudtie, me¬ 
de wel gefeyt te hebben dat in de fel ve ganfchelik niet 
nieus, als tot abrogatie des voorfchreven accoords , 
geftelt, dan dat alles defen aengaende , conform den 
ouden text gelaten is, daer in onfe Gedeputeerde geen 
zwarigheyd hadden te maken, overmits ’t voorfchre¬ 
ven accoord Provifioneel remedieerde’t gerief, het 
welke uyt de voorfchreve oude Inftru&ie t’onfen lafte 

( Fol. 14.) Ioude mogen gepretendeert worden. Welk accoord 
noch uwe E. Gedeputeerde, noch yemant anders ten 
felven tijden heeft verklaert dat cefferen foude, gelijk 
’t felve ook na date van de publicatie der felver inftruc- 
tien het geheele Jaerduyfent vijfhondertfes-en-t’ne- 
gentig datelik is geobferveerü geweeft, tot dat uwe 
E. in hare voorfchreve Vergaderinge voor Kerfrnifle 
lcftleden de aftchaffinge van dien by hun felven had¬ 
den gerefolveert , en den Collegien vander Admirali- 
tey t aengefchreven , men behoorde mede te feggen 
dat voor ’t refumeren der voorfchreve niet alleen In- 
ftruftien, maer ook Lijften der Convoyen ( die in u- 
we E. Miffiven werden overgeflagen ) expreflèlik ge¬ 
feyt en by d’andere Provintien gedaen te Boeke ftellen 
was, dat de felve befoigne niet foude gehouden wor¬ 
den voor gearrefteert, voor en al eer men op ’t vorder 
beleyd van de Admiraliteyt foude hebben gerefol¬ 
veert, ’t is waer dat naderhand de felve zijn gedrukt, 
maer doet menfedaerom in Holland obferveren ? zijn 
niet de Gedeputeerde van ’t Collegie van Rotterdam 
en andere korts na’tuytgeven der voorfchreve Lijften 
( wefende de principaelfte befoigne van de voorfchre¬ 
ven extraordinaris Vergaderinge aen den Staten Gene¬ 
rael ) komen klagen over d’abufen, en fauten ( fo fy 
feyden ) daer in gecommitteert > en al hoe wel men 
hem daer op aen feyde waer nafy hunprovifionelik 
fouden reguleren, hebben fy’t zedert niet geheel het 
contrarie gedaen ? en d’oude Lijften gebruykt tegens 
Iterative refolutie der voorfchreve Heeren Staten Ge- 
rerael ? hebben niet de Gedeputeerde van eenige Pro¬ 
vintien merkende dat men alleen achtervolgde’t gunt 
den Collegien van de Admiraliteyt en den Steden van 
hunne refidentie aengenaem was, de voorfchreve be¬ 
foigne expreffelik gedefavoueert en verklaert dat fy 
hun na de felve niet fouden reguleren, mijn Heeren 
dat menfich daer nietabufere, wyen verftaengeen- 
fms dat ’t gunt een Stad of twee aldaer mishaegt geen 
refolutie van de Staten Generael wefen: maer abuys, 

faute en anders genaemt fal worden, en dat ‘t gunt 
den felven wel gevalt ( hoe wel niet gedacht , veel 
min gerefolveert ) onder dekfel van de felve autori- 
teyt, ons fal worden geobtrudeert, d’extraordinaris 
Deputatie by den Staten Generael gedaen , om tere- 
cercheren de Schepen zeyl-reet leggende, en is niet 
alleen hier goet gevonden : maer felfs by alle mogelij¬ 
ke middelen ge vordert, hoe wel men volgens de Pa¬ 
cificatie van Ge.nd wel gehouden was den Staten van 
de Provintien daer af al voren te adverteren. Enkon- 
nen ons niet laten voorftaen dat de Gedeputeerde tot 
dien fine afgefonden, immers dedifcreetfte van dien > 
fich met redenen konnen beklagen over eenige empe- 
fchementen hun van onfent wegen in ’t exploiteren 
haerder Commiffie ( fo veel de recerchen belangt ) 
voorgekomen, Ten ware men empefchement heeten 
wilde d’interceffie of verfoek aen de voorfchreve Ge¬ 
deputeerde by eenige gedaen , ten eynde fekere twee 
of drie Schepen na Guinea of Indien gedeftineert, en 
met de Schepen vol volks langen tijd na den wind ge¬ 
wacht hebbende , (mits dat den felven begonde te 
waeyen ) fommierlik mochten worden geëxpedieert. 
’t Is wel fulks dat wy de kenniffe van de fauten, door 
de voorfz. recerchen ontdekt, gelaten hebben aen en 
by ’t Collegie alhier refiderende, aengefien noch niet 
was gerefolveert, gelijk het als noch niet is, dat men 
de faken van der Admiraliteyt den Collegien ordinans 
onttrecken, en op Commiffie van een Collegie Gene¬ 
rael by Gedeputeerde of Commiffariffen foude doen 
beleyden, daer toe by de voorfchreve Deputatie indi- 
reételik en met grote prejudicie voor de onver-efiende 
befoigne getracht wiert, dan by het verhad van defe 
fake behoorden uwe E. een weynig meer circumftan- 
tien gevoegt, en niet vergeten te hebben, dat voor 
het nemen van de voorfz. refolutie, ofimmersvoor 
het affenden van de voorfchreve Commiffariflen eeni¬ 
ge Gedeputeerde van de Steden aldaer niet na lieten 
neerftige en fecrete advertencien te doen , yeder na fij¬ 
ne Stad , om den koopluyden in tijds te waerfchou- 
wen , en van fchade te bevrijden, dat bydit middel 
verfcheyden Koopluyden, eenige met naderverkla- 
ringe de voorfchreve recerchegepoocht hebben voor 
te komen, andere hunne goederen uyt de Schepen in 
Lichters geloft, en na vifitatie der felve Schepen on¬ 
trent den Briel weder aen ’t boort gevoert hebben,fon- 
der helder of ftuy ver te betalen. Dat men weynig tijds 
daer na in een ander Stad by lafte van perfonen op defb 
befoigne gecommitteert , en voor en naer meeft op 
andere geroepen hebbende , ordre ftelde datter op 
hunnen name fo veel Souts aengegeven en verlicent 
wiert als men in een half jaer konde zieden, en dat in 
fraude van de gerefolveerde verhoginge van’t Licent 
van ’t felve Sout vanxlv. op hondert gulden. Dat de 
Schepen voor den Briel geen recerche hebben willen 
gedogen : maer t’zeyl gegaen zijn boven arreft. Dat 
de Schepen van Oorloge gedeftineert om de recherche 
te alfifteren , met de felve zijn uytgelopen, enCon- 
voy gedaen hebben; dat den Cercher aldaer twee con¬ 
trarie atteftatien onder fijn hand gegeven heeft, d’een 
inhoudende dat de voorlchreve Schepen t’zeyl gegaen 
waren boven arreft, d’andere dat hy den felven hadde 
confent gegeven, ’t welk in allen gevalle tegens fij¬ 
nen laft was. In wat voegen men de voorfchreven 
recherche belet en gerefifteert heeft in Texel, en an¬ 
dere Zeegaten daer ontrent gelegen, is te verftaen uyt 
het rapport van de Gedeputeerde die daer toe zijn ge¬ 
committeert geweeft, te weten een feytelik enindier 
voegen dat de voorfz. Gedeputeerde apprehenderen- 
de ’t perieul daer in zy geweeft hadden , niet fonder 
fchroom en verveertheyt daer afhebben rapport ge¬ 
daen , in wat voegen noch onlangs feytelik en gewel- 
diglik gecontravenieert en gevilipendeeit zijn d’Arrc- 
ften in den Yoor-Winter van wegen de Generaliteyt 
gedaen , is klaer genoeg gebleken uyt den rapporte 
van den CommiflarisKroonaen mijn Heeren den Sta¬ 
ten Generael overgegeven, en merkelik van de me¬ 
nigvuldige valfche en gefingeerde pafpoorten,daer me¬ 
de particuliere Kooplieden geftijft by den Magiftraten 
van de Steden , d’autoriteyt publique , openbaerlik 
en ten wel weten van alle de Wereld fo fchandelic- 
ken hebben geëludeert j watftraffen, en wat correc¬ 

ties 



%12 Het vier-en-dertigfte Boek, 
tien zijn hier na gevolgt , het zy by Indicature van or- 
dinaris ofextraordinaris Gedeputeerden, of Raden ? 
Ja wat demonftrantien heeft men oyt gedaen van dat 
men hier een mifnoegen in was nemende, om ten min- 
ften meteenige uyterlijke apparentien d’autoriteyt pu- 
blique (die men anders altijd in den mond heeft) te- 
gens fo moetwillige Infra&eurs en fchandaleufe Infra- 
sftien te mainteneren ? ’Tis waerdat wy in’tbegin- 
fel, en meeft de geheele Maend van December ver¬ 
gadert zijnde om middelen te vinden tot betalinge van 
de fware fchulden , gedurende ’t Beleg van Huift, 
gecontraheert de derwaerts komfte onfer Gedeputeer¬ 
de een maend, dat is tot den tienden January hebben 
uytgeftelt, daer af wy den Heeren Staten Generael 
uytderGoesby Miflive hebben geadverteert, danwy 
en verftaen daerom niet dat het uwe E. toegeftaen 
heeft tegens ons op uwe eygen autoriteyt eenig def- 
fault te detreteren, en infonderheyd niet tot uwe E. 
particulier proffijt en onfen fo grooten achterdeel. 
Voorwaer als dat billik ware en gelden mochte, fo 
ware het groot voordeel den Staten Generael altijds by 
der hand te hebben, en waer hoog tijd, dat wy mede 
eens onfen tour kregen. Men hadde wel behoort fich 
te vermijden, te feggen dat allo wy den beftemden 
dag niet waer namen , de voorfchreve Staten Gene¬ 
rael de Collegien van der Admiraliteyt fouden geau- 
torifeert hebben tegens de voorfchreve gedichte con- 
traventien te verfien. Want indien oyt de Staten Ge¬ 
nerael zijn geabufeert, en haer Mog. E. autoriteyt by 

daer ai men infonderheyd tof Rotterdam geweygert 
heeft onfen Ingefetenen , niet tegenftaende hun goet 
bewijs, het Licent te reftitueren, pretenderende die 
van 't Collegie aldaer dat niet ten vollen en bleek dat 
de voorfchreve goederen geconfumcert, dat is, inde 
mage verteert, ofanders verlieten waren, wy fouden 
geerne weten by watrefolutie anders dan van de Sta¬ 
ten van Holland het voorfchreve Collegie daer toe is 
geautorifeert geweeft, wat gemeenfehap die gepre¬ 
tendeerde contraventien van ’t Collegie van de Admi- 
raliteyt alhier, zijn hebbende met d’invoeringevan 
den opheve van Licenten en Convoyen, tot lafte van 
onfe fchamele gemeente , die men t’zedert ontrent 
twee Maenden herwaerts, nietalsoude, fooverfe- 
kerde, fo treffelijke Bondgenoten, inaer even gelijk 
alsvyanden heeft mishandelt, is dit de Refolutie van 
de Staten Generael ? zijn hier toe de Collegien by haer 
M. E. gelaft geweeft ? neen, fyzijn, en mijn Heeren 
wy leggen hier noch eenmael, de Staten Generael cn 
lullen U E. dit geen geftant doen, indien datter meer¬ 
der inconvenienten ( dewelk God verhoede) uyt ko¬ 
men te geftaen , niet teminbyaldiendatditvoorfz. 
licent heffen niet uwe E. particulier voorftel is, maer 
refolutie der Staten Generael j en dat de voorfchreve 
Collegien van de Admiraliteyt hier in anders geen be¬ 
velen obedieren , fo begeeren wy wel te weten wie 
binnen veertien dagen herwaerts den voorfchreve 
Collegien van der Admiraliteyt toegefonden hebben 
de laetfte memorie oflijfte, na welke fy hun in ’thef- 

yemand om fijn perfonage te fpelen is misbiuyktge-| fen van ft Licent, ofeonvoy op Zeland, fouden heb- 
weeft, ’t felve is in delen ( maer voorwaer met wey-| ben te reguleren, de Staten Generael, ofUE. Htem, 
nig oprechtigheyd ) gefchied. Want foo alsuweÉ 
voor Kerfmiffè left-leden gerefolveert wefende (als 
boven is gefeyd ) more folito , van doen hadden een 
refolutie der Heeren Staten Generael, om ’t felve te 
doen effectueren, daer toe de befoigne en refolutien 
van OCtober met glimpige apparentie^ niet konden 
worden aengewent , heeft men de Collegien van der 
Admiraliteyt in Holland, en namentlik dat van Rot¬ 
terdam , doen een perfonage werden, van defe (God 
geve) Comedie , die expnfcriptogedoleerthebben , 
fcUicet; over het Collegie in Zeland. En daer op is 
te wege gebracht dat by den Staten Generael mach 
gerefolveert zijn, niet dat zy het accoord provifioneel 
fouden violeren (als zy te vorens lange getracht, en 
in ’t particulier gefeyt hadden te fullen doen) nochte 
datfe Licenten en Convoyen heffen en nemen fouden 
op de Provintie van Zeland : maer dat fy fouden ordre 
(tellen dat de Refolutien , in September-en Otftober 
genomen , wierden geobferveert ,• van welke Refo¬ 
lutien zy lelfs de principaelite, te weten : de redreffe 
van de Lijlien eet ft geinfringeert verworpen , en tot 
heden toe niet hebben geacht ervolgt, dat dit al te fa- 
men waerachtig, en even in defer voegen is toegegaen, 
weten uwe E ofeenige der fel ver die over het zuy vel 
( foo men fegt) gegaen hebben , beter als wy het 
konnen fchrijven , gelijk de felve mede wel weten 
dat het fo verre van daer is, dat de intentie der Gede¬ 
puteerden ter Vergaderinge van de Heeren Staten Ge¬ 
nerael geweeft foude zijn ’t voorfchreve Accoord te 
annulleren, dat lelfs de voorfchreve Gedeputeerden, 
immers ’t meerendeel van dien doen ter tijd daer af 
haer leven noytgehoort hadden, noch wiften datter 
eenig tuflehen ons opgerecht was. Of dit een goede 

ofdefelve memorie na veel difputen in U E. Vergade¬ 
ringe inde tegenwoordige Maend van Meert gehou¬ 
den , niet geraemt en gearrefteert is ? of men niet 
om d’een Stad van Holland in d’eene , d'anderin an¬ 
dere waren en Koopmanfchappen te accommoderen » 
en der felver neeringeniet te diverteren, verfcheyden 
foorten van goederen, als bieren, fteen, hout, rijs, 
kalk, hoenderen, foellen, tonne-vifeh , en dierge¬ 
lijke heeft gedifpenfeert, om fonder eenige betalinge 
alhier gevoert te mogen worden ? of men ter contra- 
rien het gunt defel ve Steden niet pretendeerden te ver- 
fchonen als particuliere neringe ( hoe wel onfe fcha¬ 
mele en andere Ingefetenen fulks tot haer dageliks on¬ 
derhout meeft van doen hebben) als Boter, Kaes, 
Greynen, met Licent, en de manifa&uren met Con- 
voy by de voorfchreve memorie belaften laet? en om 
’t felve fonder conniventie ftriételik te doen obferkeren 
( d’een Stad van d’ander jalours zijnde ) of men aldaer 
in uwe E. lefte V ergaderinge mijn Heeren, niet goet 
gevonden heeft uytleggers te leggen op alle paffagien 
na Zeland om de Schepen herwaerts komende te re - 
cercheren ? is dit in O&ober by de Staten Generael ge¬ 
refolveert ? ftaet dat in hare M. E. Notulen? fo heb¬ 
ben wy ons daer over aen de felve te beklagen, maer 
indien het uwe E. particuliere refolutie is, indien uwe 
E. den naem der Staten Generael , hare Collegien, 
hare Schepen en volk van Oorloge daer toe met grote 
fchade en fchande van den lande misbruyken, fo heb¬ 
ben uwe E. te verantwoorden de inconvenienten , 
die de Landen in ’t generael leden, en de Steden der 
felver in ’t particulier hier door hebben geleden, en 
vorder fullen mogen lijden. Wat aengaet onfe laetfte 
befendinge aen uwe E. gedaen, al hoe wel het ons fo 

oprechte maniere van befoigneren zy, ofmenindier wel als het U E. foude geoorloft zijn geweeft, fohaeft: 
voegen de Provintien abuferen , en d’een d’ander po- men ons op de voorverhaelde manierebegondetetrac- 
gen fal een voordeel af te fien, laten wy uwe E. in teren, daer tegens fodanige middelen van oppofitien 
goeder confidentie felfs beoordeelen. 't Is voorwaer by handen te nemen , als wy totvoorftant van onfe 
feer impertinent , en genoeg ridiculeus, dat men feyt 
dat dit Inlands Licent by de voorfchreve Collegien in 
Holland geheven word met intentie van te reftitueren, 
’tguntbetaelt isover uytvoer van goederen die in Ze¬ 
land fullen opgedaen, geconfumeert of in andere for 

Ingefetenen , en weeringe van fo grote grieven dien- 
ftig achten, hebben nochtans omallevoldoens wille 
onfe Gedeputeerde uyt de principaelfte Steden van Ze¬ 
land derwaerts gefonden, met iaft en Commillïeom 
( de voorfz. onverdragelijke nieuwigheden afgedaen 

men verandert worden. Want het voorfchreve Licent (zijnde ) met uwe E. mitlgadersde Staten Generael de 
is en wort dageliks mede geheven op goederen die ( poindten in O&obri gebleven ongerefolveert, byhan- 
inen voor de hand wel weet dat niemand fonder groot1 den te nemen, en te helpen vereffenen , welke Gede- 
vet'lies na den vyand foude konnen tranfporteren , en j puteerde by U E. Gecommitteerde erfchenen zijnde , 
in veele jarennietgetranfporteert zijn. Behalvendat en naalledienftigeen vruntlike aenbiedingegeremon- 
men fal betonen datter verfcheyden foorten van goe¬ 
deren hier gebracht , en fo aen Pennewariers ver¬ 
kocht , als in Pak-huy fen en Kelders zijn opgeflagen , 

fixeert hebbende de fwarigheden en laftige grieven die 
wy en onfe Ingefetenen door de voorlchreveaenge- 
rechte nieuwigheden waren lijdende , met verfoek 

dat 
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dat de felve hoe eer hoe liever mochten afge- 
daen en de faken geftelt worden in haren vorigen 
ftaet , prelcnterende ’t felve gedaen zijnde fon- 
der eenigh vertrek of dilay te treden in de be- 
foigne van de Admiraliteyt en ’t gunt wes van de 
felve dependecrde , hebben na lange commu- 
nicatien geen ander antwoorde verworven dan 
dat U E. van al over den tijdt van twee Ja- 
ren defe fake hadden geconfulteert , en aen 
allen zijden wel overwegen hebbende het gunt 
riet alleen den Lande van Holland in het gene¬ 
rael , maer ook den Steden en Leden van dien, 
in liet particulier hier over foude mogen weder¬ 
varen , finalik met de Ridderfchappen , Edelen 
en Steden de felve hadden belloten , en dat daer- 
om U E. tot geen afdoeninge fouden konnen 
verftaen , onfe Gedeputeerden hebben ook fo 
voor als na de voorfchreven communicatien haer 
gevonden by fijn Excellentie , aen den felven be¬ 
klach gedaen over ’t gunt by U E. was aenge- 
recht, de welke den felve Gedeputeerde verklaert 
heeft dat hy met eenige van U E. Gecommitteer¬ 
de hadde gefproken : maer tot de voorfchreven af¬ 
doeninge niet hadde konnen induceren: Daer na 
hebben fich onfe Gedeputeerde geaddreflêert aen de 
Staten Generael , en aldaer ib by monde als 
gefchrifte onder ander verklaert dat fy bereyd 
waren by handen te nemen het gunt in Oétober 
on vereffent gebleven was. Mits dat alles geftelt 
foude worden in de poinden daer het in Odober 
gelaten en gebleven was, alwaer uwe E. alfdoen 
prefiderende belet en tegengehouden hebben, dat 
( niet tegenftaende het meerendeel van de Pro- 
vintien daer toe waren inclinerende ) fulx niet ge- 
fchiede; het is waer datmen den voorfchreven onfe 
Gedeputeerde prefenteerde in befbigne te ko¬ 
men , blyvende middeler tijd de voorfchreven 
grieven ; heffende Licent op fpijfe , drank en an¬ 
ders, dat in Zeeland ge voert wiert, ontfangende 
het geheel Licent in plaetfe van ’t halve > dan alfo 
fy hun by ons expreflèlik ter contrarien vonden ge- 
laft, hebben daer toe niet konnen verftaen , en na 
dat fyluyden aldaer meer als drie weken te ver¬ 
geefs op en neder gegaen en verwacht hadden 
op uwe E. Gecommitteerde nader bedenken , 
fijn finalik fonder yet anders te hebben konnen 
verrichten , te huys gekomen, voor welkers we- 
derkomfte en niet daer na , wy by handen ge¬ 
nomen hadden de middelen fo van arrefte, 
als anders in uwe E. Miffive geroert, daer tegens 
als wel bedachte inconvenienten U E. te vorens 
wel waren gerefolveert. Wat de belaftinge van 
de Tarwe en andere Greynen aengaet» wy 
konnen U E. fo onredelik niet achten , dat 
fy ons vreemt fouden begeeren na te duyden 
dat alfmen ons van daer noch Tarwe noch Rog¬ 
ge , noch andere Greynen, noch Boter, noch an¬ 
dere eetwaren, anders is toefendende dan gelijk- 
men die van Braband of Vlaenderen doet, dat Wy 
in delen duuren Winter ten minfteiT pogen ordre te 
ftellen, om te behouden het gunt in het Landt ge¬ 
waden en gewonnen is ; op het iteratijf fchrijven 
van de Staten Generael en fijn Excellentie hebben wy 
verklaert, dat fo haeft U E. van hunne aengerechte 
nieuwigheden fouden defifteren, wy onfe Gedepu¬ 
teerde weder derwaerts fouden fenden; En dat fo 
lange U E. anders bleven gerefolveert, wy niet be¬ 
merken konden waer toe de voorfchreven affendin- 
ge (die nu al eens te vergeefs gedaen was) foude 
konnen welen. Dit is mijn Heeren het gunt wy fo 
kortelik als de materie heeft konnen lijden , op u- 
\ve E. Miffive goet gevonden hebben te antwoor¬ 
den ; Wy bidden U È. nochmaels feer vriendeliken 
dienftelik, dat fy infiende den gemeenen noot van 
het land, enGodesKerke ten voorften, en alle het 
gunt zy na haer E. wijfe difcrétie daer beneffens 
-vorder foude willen en weten te confidereren, in 
hun voornemen niet willen bly ven volherden, maer 
de faken weder gelieven te brengen en te ftellen in 
de poin&en daer zy noch in December 1596. 
zijn eeweeft, dat fy bunne fchepen van Oorloge die 

niet tegens den vyand, maer tegens die van Ze- 
landt , niet in conformiteyt van onfe loffelijke 
Unien: maer uyt al te grote vierigheydt , en e- 
ven wel te vergeefs uytgeleyt zijn , willen doen 
vertrekken, liet felve gedaen zijnde, fullen wy in 
geenen gebreke wefen, liever na den Hage als el¬ 
ders , onfe Gedeputeerde af te lenden, alles te 
helpen vereffenen en voorts doen het gunt met 
reden en billikheyt van fo goede, oude en vertroudc 
Bontgenoten foude mogen vereyfehen. In allen ge¬ 
valle zijn en blijven wy, mijn Heeren, fo feer als oit ge^ 
refolveert de Ware Chriftelijke Religie en het ge¬ 
meen Vaderland, tegens den algemeenen vyand , 
eendrachtelik met uwe E. in alle occurrentien voor 
te ftaen, en te befchermen; Des uwe E. fich mogen 
verfekeren. 

Hiermede, 

Edele , 8cc. "Uyt Middelburgh den 15. Marty* 

1597- 
Staten van geland, O*ff. 

^cn timöcn jpebniarij ontfingen öc u4?>ta* 
ten (föenerael eenen tmef ban öen Hff’omnft ban 
©2anhrijb/ocöatcertöcn z.fclfuiarrj uptUouaen/tn* 
Ijouöen&eal.öbolQt. 

SEer lieve en goede Vrienden. Ikfendeu luyden 
mijn Brieven van ratificatie van beyde de Con- 

traden van verbond en nieuwe alliantie, die mij- jjanïffjanh* 
nen Neve de Hertoge van Bouillon met u lie- tijHmn 
den gehandelt en belfoten heeft in mijnen naem, 
op de reyfe die hy derwaerts over gedaen heeft. <0tnereel 
De Heere van Buzanval mijnen Ambaffadeur fal- öertoem* 
fe u luyden leveren, geexpedieert in goede en be- nteööe Jfit* 
hoorlijke forme , fodanien als het betaemt , en *lcll*n ‘ ' 
als de Kotningen mijne Voorfaten en ik gewoon- 
lik zijn te doen in gelijke gevallen. Hy lal U L» 
ook verklaren mijnen wille op het onderhouden 
der dingen by de felve toe gelaten, u luyden oj> 
nieus mijne trouwe gevende en verpandende, de 
welke ik u luyden bidde te geloven , dat ik nim¬ 
mer meer faelgeren fal te houden, ook vertrou ik 
u r luyden het lelve toe, feer lieve en goede vrien¬ 
den , en daer en boven, dat gy luyoen met ernft 
de hand aen het werk flaen fult, om dat te doen 
voorfpoedigen tot onfen gemeenen welftant en 
voordeel , gelijk ik u luyden verfekere dat ik aen 
mijn zijde doen fal , fonder eenig verlies van 
tijd , het welk ik ook voor-fie dat ons geheel 
nodich fal zijn te doen , want onfe vyand be- 
reyt en vergadert aen allen kanten grote forcen, 
en vergeet niet fijne gewoonlijke liften , om ons 
te verleyen en fcheyden. Laet ons ( fo het mogelik 
is ) d’eerfte in het veld zijn, vergefelfchapt met dc 
vaftigheyt en volftandigheyd, die van node is om 
hem in fijn eygen land te befpringen , fonder te 
wachten dat hy ons aenvalt in het onfe , want 
het is gevaerlik en fchandelik altijd op de defenfive 
te bly ven : het is een dinkdat wy vermijden kon¬ 
nen , in dien elks fo de hand aen het werek wil 
ftaen , als hy kan en mach doen. Dc voorfchre¬ 
ven Heere Buzanval fal u luyden op dat fubjeéi 
feggen de middelen en occafie die fich daer toe prefen- (j0i, xe.y 
teren, welke ik u luyden bidde te omhelfen, metu 
luyder gewoonelijke afte&ie en voorfichtigheyt. Den 
voorfz. Heere van Buzanval geloof gevende als my fel¬ 
ve. Ik bidde God feer lieve en goede vrienden, u luy¬ 
den te nemen in fijn heylige hoede. 

Tot Rouaen den tweeden Januarij 1597. 

Onder-tekent 

€n leger/ 
Eenyy. 

De NevfviUc. 

^etopfclj2tfttoa0: 
Aen onfe feer lieve en goede Vrienden, de States 

Generael der Vereenigde Nederlandfe Provin- 
tien. 

<Den 
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©en 22. febniarij owfingen be Zeereu graten 

<Ü5enerael nocft een anöere ©ftef ban ben tïoninft ban 
©janftrijft / mebc gcbatcert tipt Rouaen ben 3. j?e- 

V lupbcnbcabsbolgt: 
^Snöec 

26?i«f Ö80 Eer lieve en goede Vrienden , geallieerden 
Stöninfó ^en geeonfedereerden. Alfo den Heere de 
toan Büzanval alhier is gearriveert , fo vont ik goed ~CUUiV.1 IO V- cl i Li V VV l L j IU VV/llL i 

fmbè$ra* e brenger dele? aen u luy.den te lenden , zijnde 
ten <étm»*a groot verlangen van u luyden eenig advijs 
tart. te hebben van de provifien die gy - luyden aldaer 

haddet gegeven , om te effe&ueren het gene my 
door onlè Contraften is belooft, daer van ik te¬ 
genwoordig door den Heere de Büzanval vol- 
komentlik onderricht zijnde , refteert my alleen- 
Sik u luyden te bidden te advanceren de vervul- 
linge van uwe goede intentien , die hy my getrou- 
welik voor oogen heeft geftelt , fulks dat het my 
een groot contentement is geweeftörn horen , felts 
zijnde fijne komfie geaccompagneert geweeft van 
een foo geluckigen nieuwe tijdinge , die hy me¬ 
de heeft gebracht , van de fiedcrlage van de Re¬ 
gimenten onfes vyands , onlangs geexecuteert door 
uwe Heyrkrachten onder het beleyt van mijnen 
Neve den Prince Mauritius, dewelke verftaen , en 
Godt daer voor gedankt hebbende van gantfeher 
herten , foo verblyde ick my met u luyden , 
als de befte en fekerfte van uwe vrienden , en 
die u luyden de rneelte profperiteyt is wenfehen- 
de , verwachtende in goeder devotie de particu- 
lariteyten van dele viftorie , daer van ik my be- 
love dat gy luyden my met den eerften fullen com¬ 
municeren. En alfoo ik het antwoord van de Ko- 
ningiune van Engeland mijne goede Sufter en Nich- 
te noch niet hebbe ontfangen op de conferentie 
die ik haer hebbe doen proponeren , om over on- 
fe affairen te delibereren en refolveren ; foo hebbe 
ik raedfaem gevonden den gemelten Heere de 
Büzanval , foo lange op te houden , tot dat 
ik daer van fekerheyt hebbe bekomen , om 
u luyden des te beter door hem van alles te infor¬ 
meren , daer van ik my wel haeft hope te quite- 
ren , als die weten dat het nodig is voor onfe ge- 
meene welvaert en avantage , op de grote wervin¬ 
gen van Krijgsvolk die onfen vyand prepareert en 
vergadert van alle kanten > het welk ons vermaent 
en verbint ons ook door alle middelen te verfter- 
ken , en niet na te laten om op hem te doen val¬ 
len het ongeluk dat hy ons foekt op te dringen; 
gelijk als ik u luyden bidde hen verlèkert te hou¬ 
den dat ik van mijner zijde met allen mogelijken 
vlijt daer toe mijn befte fal doen. Hebbende met 
een genoechlaem geluckige uytkomfte ( gemerkt 
den tegenwoordigen ftaet van mijn Koninkrijk ) 
doen fcheyden de voornaemfte Officiers van dien , 
welke wy in dele Stad hadden te famen geroe¬ 
pen. Sulks dat foo mijne refolutie , als het ver¬ 
wachten van den wille , van de hoog-gemelte Ko- 
«inginne mijne Sufter , op de voorfchreve Propofi- 

vier-en-dertigfte Boek, *597 
lieve en goede vrienden,geallieerde» en geconfcdereer- 
den, dat hy u luyden neme in fijne H. hoede. 

Gefchreven te Rouaen den 3. February 1597. 

©nberflonb / 
Henry. 

«Ennocft lager' 

De Neufville 

De fuperfcriptie was, 
Aen onfe [eer lieve en goede vrienden, geallieerden en ge¬ 

confedereerd en, de Heerjm Staten Generael van de Veree- 
nigde Nederlandfc Provintien. 

tie niet langer kan worden geretardeert. Ondertuf- 
fchen fal du Verger , mijn Manteldrager , aldaer 
gearriveert wefen met de ratificatien van onfe con- 
traólen, welke ik aen den voornoemden Heere de Bu- 
zanval hebbe geaddrefleert > die U Ê. E. ter kom- 
fte van den brenger defes fullen worden overgele- 
vert , om die te bewaren tot de wederkomfte van 
den voornoemden Heere Büzanval , die de felve 
U Luyden fal prefenteren van mijnen 't wegen met 
de ceremoniën en verklaringe van mijne affeétie, 
tot obfervatie van onfe voorfchreve contraften, die 
gy luyden van mijne vriendfehap hebben te verwach¬ 
ten ,en daer van ik infgelijksU luyden bidde fich volko- 
mentlik verfekert Ce houden , gelijk ik van de hare ook 
wil doen , en de felve indachtig maken yetnand 
aen de Hooghduytfche 'Vorften te fenden, om den 
genen te accompaigneren , dien ik aen de felve 
hebbe gedepefcheert , om hen te nodigen om 
in onfe voorfchreve confederatie te treden ; op dat 
alles , als’tgeaccordeert fal wefen , gedije tot gemeen 
profijt, daer toeallenelik alle onfe intentien llrecken. 
Hier mededefen eyndigendefal ik God bidden* leer 

2öp befen 2&tef toaö nocFj een 352tcf ban be gmsout 
^taten eigent be J^eeee Slcbijn Caluart / ftou* ba» om 
öenbe batter in $?obence 4 ftonbert ^pangiaeröen ^l|tfbatt 
om oen Aenfïacft te maften geftomen en gehangen SiStnt 
waren op bc <35aicpen gefet / batter een grote ülp* aansta ra» 
feftap toa£ ober be ©icto?ie banben ^lacft banreu 
arurnftout / öattec ftoop toas om noeft een ©ap$ca‘u 
met ben 3§ertoge ban jjBercure te treffen / bat ben 
Bontnft ban ftet eonfent lip be Staten geb2agen 
al 30000 gttiöcn Op anticipatie ftabbe boeniteftten/ 
om alle faften gercet tc fteOOen / bat ben fCurft 
feer grote ecjuippugie ter Eee bebe / en ai om 
25o0töbolft bebe acrefferen / bat ftp aen ben 2lm* 
Oaffabetir ban Djanftrpft Oinnen Conffaminope* 
len leggenbe / Ijaböe toerfoeftt berftiarmge/ of fpne 
<©alepen / beo noob / retraite foubc mogen ne^ 
men in bc l^abenen ban ©zanftnjft / baer op ftp 
niet ftabbe bo:bcn antb?002ben: maer ftabbe aen 
fijnen meefter gefonben om abbijsf / en bat anberö 
be faften in ©janftrijft nocïjtemüjftffonben / ktiefen^ 
bc andeco niet toepnig te Oeftlagen bat be €ï)2U 
flcnen malftanberen fo Hert berbolgben / bat men 
met be €urft moet Ijanbelen / en bie be Cfmtëe* 
nen op ben ïjal.ö treeften/ om malftanberen te recïjt 
teto?eften. 

©efen 3Binter jljnber berfeftepben aetifTagenstcnfiaem 
ober en toeber ober / op berfeftepben <§teben en öetr^paen*’ 
5Fo?ten getoeefï. ©e ^paenfefte fieOOen eenenJL0»»' 
aenftaeft geftab op ftet tfon ban ’O <©?abenb3eeri SlS,m 
en be #eaneopfen op ïtamecift / boeft Oepbe teö« freon* 
bcrgeefO en fonber effeet : maer ben <0Quber; torfni op 
neur ban ©ourlanö / ^s>on lernamcllo ®02W%aZcvih/ 
earrera / fteeft eenen flouten aenfïacft boo^geno^ eeS* • 
men op be ^tab ban ‘Hlmteno / toefenbe be 
i|ooft - ^tab ban f icarbien / gelegen op be fitbiere^" ,üen 
^omo/ ontrent b?ie mijlen ban ©ourlano / fon« S!rS 
ber ecmgc eoircfponbeime baer Oinnen te fteOöcn. ©ounans»- 
©en aenfïacft fteeft ftpaïbuggepjactifeert/ op ben 
elfben jBartp beo mojgenp gefteel b?oeg fteeft ftp 
omtrent febentien of aefttien ^olbaten in boeren öp Be»» 
ftlecberen na be ^tab gefonben/ eenige ban be feL 
be b2oegcn facften met botert cnanberO om tebet* 
Itopen in be ^tab / be pnnctpaclfte ban be felbe 
bjarcnCapitepngjan25aptifïa©ognano/ met ben 
Sergeant fijnen Sloeber / Capüepn la Croir / 
Sergeant Alleman/ ^rancifcobclreo/ 2ïntftomo 
Caino en eenige anbere/ mcefl 3©alen / ftp ftabbe 
mebe een 3©agen boen toefleilen met lange halfeen/ 
om be ^eftofpoozte op te ftouben / baer ftop en 
flrop op toao / baer ooft eenige folbaten in öoe? 
ren feleberen Op biaren / ^erriantello felbe ftabbe 
Ï3CSS naefttsf fieft gerceb getnaeftt met omtrent 1200 
of 1600 iBannen/ en toap upt ©bucïan^ getroe? 
ften om bit boo2noembc erploiet te toerft te ftellcn/ 
en fteeft ftem berb02gen geftouben op een feftere 
plaetfc / baer ftem bc fijne / al.ö ftet tijb fotG 
be 3ijn / ftet tceften Op ftem öeraemt foube geben 
om aen te ftomen / bit allco alfo öefïemt jijnbe / 
3ijn be cerfle folbactfe poeren in be ^oo2te gefto* 
inen / en baer isf een getoeefï bie met öeftenbig- 
ftept een faft met $oten liet ballen/ reeftt of ftet Op 
ongelnft gefeftiebe / bie ban be toacftt in be 
poo2tc Oegonben be felbe op te rapen / ’ttoelftbe 
tnftomenbc guantfupb toilben beletten/ (lieten ben an= 
beren en fteben fo met ben anberen / baer en tuf* 
feften guam ben 3©agen met ftop en flrop ooft aen/ 

en 
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c>i bc Doerfcpe foïbaten bic baec bp toacen/ en als 
de IBagcn onbet bc$392te toae/ ïjcbbcn befe boei:- 
ff!)’ folöaten be toarpt aengegrepen cn betntee# 
fteit / en l^ernanteüo fier tclien gegeben / baec 
op f)n aen gebomen is niet p?t boetbolD / baec 
op pent fïrahs gcbolgt is gietonimo CatafTa 
pïarquis be ifêontanegro gitatsacn/ met pet peer# 
de - bolb > cn pebben alfoo met luttel toederjïants 
be <§tad ingenomen cn bermeeftert / bc ©2abc 
ban £t. $ol ©ouberneuc ban $icatbie toas 
binnen bec ^taö / cn fienbe bat pet alles in bc# 
f02b?c toas / boo2 bien baec bede 2&02gecS in 
bec èi.Tfie in fjet Sermoen of ter peebtcatic ton# 
ren/ cn geen liope padben om bc bpanben tegentc 
ftaen/ foo Ijccft pp ftdi felbe gcfocljt tc $ecrbe baec 
npt te falberen bat Ijem gcluftt tóf gelijb oobeeni# 
ge anbecc ban begerefo?mecrbc iïdtgte 5pnbe / Den 
baec upt met Ijaefligc bluept gcfalbcect pebben. 

pebben teefiond bc ^tab gepionbcct / cn baec 
is “beel bweeöpepts cn ontudjtsS bebeeben / cn 
bc £3JntooonberS cn 25o?gcrS gebtoongen pact 
fdfs cn Dacc Igunfgefinnen leben tc canfocncccn / 
macr alfoo fp imsben terfiont toeberom belegert 
te bjeeben / foo Debben fp be ©002 - fïeben af ge? 
b2ant / cn ooit ccnigc ©o?pen baec omtrent/ peb/ 
ben ooit paec felbcn ban binnen op be iBarltt cn 
anbere plactfcti geflecbt tegen obec-bal ber 2öo?gccen/ 
btc fp 00b Den Ittpbec getoeer af genomen Debben/ tipt? 
genomen eenige bic fp betrouten. 

©e ïioninb ban ©?anbrijb Itceeg ben 12. Mm* 
nmfi ftcögt tg binnen parijs be tDbinge ban bit innemen / baec 

tod in tc b2eben en toas / boo2 bien Dp 
mmenöanbaec binnen fpn iBagafijn / foo ban ©efeput cn 
otmieiip. anbere Ammunitie pabbe beginnen tem aben/ pcb# 

benbe baec binnen gefonben ober bc bijftig ftueben 
<ü5efcl)ut / beDalbcn alle anbere antmunritie cn p?o# 
bifie ban ïsojen en anbccs / be todb nu alles in 
des bpanbS Danben gecaeltte. ï^p iet terfiont 
na 25enubopS gerepft / om op alle b02bece 
ftoacigpcbeiue letten / en alle bo?bcc ongcluclten 
tc boo2 - Domen / ban baec fcD^eef Dp acn belwee; 

^^^cen Staten ©cuerad een 25?ief ban ben 14 |Bac# 
Xnhtriftfltp / Doe bat Ijo ban mceninge toas be ^eeren<§ta# 
fctj’rjoen ten met befenbinge ober Dacc bift02te te congcatu# 
ambf t^«»iCCCn. ^00 Dabde Dp be tDbinge gcDccgen / bat 
«lïerati" bpand bc flab ban 3ï intens ijabbe ober - bal- 

' ten boo2 be poo2tc na ©ourlans/ baec eenige <§ol# 
baten in 25oecen Dlceberen baec mceftec gemaeDt 
Dabben ban be fdbe poö2te / tetto ijlen (jet meeften bed 
ban be 25o2gecije in be Éecbc cn pennoen toas / 
be boclfte gebolgt #ibc / Dp 1200 of 1600 jfBannen / 
foo te $aecbe aiö te boet/ fonbee eenigeinteUigenï 
tic/ en fonbee refiftentie Ijacc meeftec banbe^tab 
Dabben gemaeDt / en bat foo Ijaeftig bat be <6^ 
be ban ^t. ^ol / in be ^§tab boefenbe / baec in 
niet Dabben bonnen boo2 - fien. <De ^tab Dab- 
ben fplupben gepionbcct / cn be SInbjoonbec cn 
2502gecö nebboonnen / Den lupben cn Dacc Dup.& 
geftnnen lêbcn te Dopen cn camfocncrcn / om bc 
fdbe baec na boob tc flacn / of upt te jagen 
na Dan gdiefte. vDat Dp tccjtonb ban ^acpö na 
25caubop2t luast ncDomen / om alle benbee on^ 

( m. ij.) geluD te berpoeben. ^at DP be maept ban be 
^20bimien Daejï meenben Dp een te Debben/ cn 
baec mebe Dem ten beften rcbengecen. ©ecfotljt 
baec om bat men ailjicc mebe bailbe tc bdbe tcec; 
ïten / om ben bpanb tebibectecen/ enbatmenboep 
gdb iiulbe fehben boo: be 4000. |Ban/ pcmtotfe^ 
coucö belooft/ opbatfebp geb2rD ban bien niet bec# 
liepen / bat Dp fijnen ?tmbaffabeuc Buzanval toe# 
bec fonbe affenben / met openinge ban bat Dp in 
öefen giace foubc mogen boo? nemen. ^)p befen 
!ö2tcf fcD2ebcn be %ecen Staten «©enerad teejtont 
aen bie ban ^ollanb en anbecc $)20bintien / batfc 
bateliD in Danben ban Philips Doublet ontfangcr 
©encrad fouben fucncccnttocettoadfbcbeden ban 
450000. gulbcn/ ben ïioninD tot onberfjoubban 
bier ileginnnten ïjncdjtcn belooft/ en bat fo p:omp# 
teltD ulö men booe fgnen bienft en 't maintienement 
ban t ccebttban ’t lanb fouben bebtnben tc bdjo2en / 
cn bat men boojt.ö o?b2e fouöe totllen (tellen bat bere# 

VI. Deel. 
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ftcrenbe maenben 00D op baren tijb mocDten gefuc- 
necct tooeben / om batcltlt tc mogen bolbocn be 3©tf# 
leien/ bic ben Pagador Francoys Doublet in ©?0nD* 
cijDfoube moaen tcecDen. ... „ 

©en JtonfnD ban ©?anDcDD Dopenbe be ^tab ®«n 
ban 311rcebt 00D bp becafTingc in tc nemen / iö X’S 
fdbe in perfoon ban 2Seaucbame ( altoaec Dp ftcïj fifEftEènm 
gdegert Dabbe/) ben 26. jjDecct opgetcocDen / bogfcfrni 
met ettdtjDe ban fgn öcijgö-bolD/ met ben i§er# 
tog ban €fpecnon en ben iBaccfcfjalD ban 25F San at* 
con / en gcDomcn 3tjnbe boo? 2fitcecDt / Deeft Dp tcecgt, 
met tPetacb be eeefte 3Boo?te op boen fp2ingen / 
ban menenbe Ijet fdbe 00D aen be ttoeebe ^oo?tetc 
boen/ Ijccft Ijet albaec niet toillen gelucDen / baet 
ober ben iBccftec boob bleef / en aen b’anbcre 
3Dbe meenben fp be mupren met labbeco tc be* 
Dlimmen / ban alfoo be labbers' tc Do?t toacen / 
cn bat baec binnen bec (tab een grooten alarm 
gitatn / cn be 23o2gecye in be toapenen gecacD# 
ten / boot beljulp ban ben ©2abe ban 2Öufquop / 
,,§one ban ben^eecebamdaiiir/ biecertijbö©ou# 
beeneue ban 9fitcecljttoaö gctoccft/ befe iöbe ccrfte 
©2abe ban 23ufguop netoeejt / cn in befe <0o?loge 
gemaccDt / Ijp toaö met eenige halfeen <^paen# 
fe ^olbatcn baec binnen/ cn Dccfc be25o?gcrijcbie 
al begonben te biurbten gctouragccrt / en met tooo?# 
ben geftccDt / cn tot tegentoccr geluadu / fo bat be l#to# 
ninD toebciom moft af tcecDen / acDtcclatenbe ontrent 
bijftig man/ cn bed gcquetfle. 

©uucent befen tijb machten men tot ©elft infnf'Xf 
be oube öeche feDece fo2mc ban een 552ugge nnn il" 
ban 200. boet lengte / bïe men tegen een 3©al ftecputn 
ban beccticD boeten (joogte op foubc Donnen leg# 
gen / cn alfoo op ttoee itabecen aen b?engen / cn ^UC0e“ 
baec ober te mogen fto?men. ©eplactfe in be oube 
Öerbe toaö met pianben afgefcljotcn/ om’ttocrb 
fccccct te Doiiben / boclj be 2©ccD-meeftecö peDben 
om een ftuD gelbö pet fdbe bppebccbietoilbe/ la# 
ten fien. ©enige meenben / bat ’t fdbe toecD toel 
tot petgoebö foubeDonnen bienen. Anbere/ bat Dot 
qualijhen in p2actijDe foubc Donnen geb?acpt toeeben / 
en baecom pier te lanbe bpnaeft onnut foubc toefen/ 
gelpD meeft appaccnt toa.ö. 

©nee toeebe noep een 252uggc ban ftoaec 
ïtticD / cn op ccn geboegt / om op pet toatee 

tc mogen b?!jben / en ben ober - lopenbe boo2 23?ug# 
ge bienen / bie men ooit ban berfepepben fhicDcu 
machte / beguaem om pet eene ftuD tnpetanbccte 
boegen / cn alfoo een peele ©cacpt ober te leggen/ 
bie men meenbe ban foo baft te (Uilen leggen / bat 40 
of 50 |Ban tegdijh baec ober fouben tiiogcn lopen. 
©efe 252ugge toerbe na bet panb bp ccpccicntic / na 
bat eenige befectuefitepten toacen geccb?effeect/ goet 
enbienfïdibbebonben. 

©cn 17 5!ulö baec natoagfDn©rcdlentieb?ocg 
upt ben l|age met be ©uacbc bectogen / en bebe 
aen ben Ecpbfen ©am een lange houten 23?ugge 
p?oeben / bie men obec lanbe en in ©cacpten tegen 
een 3©al ban een plaetfe op foubc Donnen aen- 
b?cngen of heupen / cn foo baec obec fio?mcn. €n 
na batfe be 2S?ugge aen-geheoben en in pettoatcr 
gcb?acDt Dabben / toeebe be fdbe alfoo goet gebon# 
ben/ bat toel 150 mannen baec op liepen / fonbee 
battec pet aen b?ah/ ofbe fdbetefeec in-fonh/ en 
mits bien geacpt bat men pem baec mebe toelfou# 
be Donnen bienen in plaetfe baec geen jplanhentoa# stem 
ccn. poojbo 

Carel Roorda pabbe «Pt ©?ieffant aen be 
©ncgemecftecen / en 00D aen 5!acob 5!ocflenf3.hitiaci£n 
^cfcetacio ban ©nhpupfcn / tot fijnbee ontfcpulbr e» f 
ginge gefcp?eben / en bc fdbe berabbectecrt ban pet 
gene pem te lafte gelept to02be / en baec bcncffcnöfC,t. 
beemaent tegen be ©effepnen ban ’t ï§upS ban |5af# .©ft ban 
fouto op paec poebe tc toefen. ïjnec ban rappo?t gc# 
baen toefenbe in be ©ccgabccingc bec Staten yan 
ban^ollanb / is ’t felbe feecgualih genomen /en ge# ©ptfianö» 
rcfolbecct baec tenens acn bic ban ©?icfïanb te^oenae 
ftp2pben / gelph gcbaen is / bod) eeeft ben 26.™“^' 
Ifêactp af gefonben / inpoubenbe bat fp niet en rei 
ttopjfdben / of bic ban ©?iflanb pabben in goebee» <0^0* 
gcbenhenifTe beloffdpDe ilefolutien/ fieeclpDeerpe 

©ba bnien/fflu^ 



3'6 Het vicr-en-dertigfte Boek, 
öitien/ erploictcn ca actiën / lip poogcr gebacpte# 
mffe ben p.nnccn Pan ©?angtcn en fpne ötnbc# 
een / fonber berfepooninge ban lijf/ goeb enPlocb/ 
toe aftoeertnge ber jtsnaenfcpe (Cmannpe / en b02# 
Dermjfe bet Hebcrianbfe ©jppebèn en todbaren 
genomen en gebacn ooP toat berlicb ban goeb 
en Ploeb / en boe Hoge Peftoacrmffc ben ©up# 
fe ban jiaffouto baer 0002 tö ober geitomen / 
toat fijn Crccüentte tcgentooo?öig / en ben tocl- 
gefiivcn Cpabe JBtüem SobctopP ban Jlaffou 
Ijacen ^>tab-poubet / ten epnbc boo2fcp2eben fon= 
bei* gelijpe berfepomnge/ nu bcelcjacengebaenljcP# 
ben7 en noep boen/ en batfe alöanbere patriotten 
paer baer mebe berbonben pouben acn be booj# 
filnebc ©upfen/ en pact mebe mtfpaegt pet onge^ 
inh toelP men fijn excellentie en Cücnabc aenboct. 
©at bte ban üoïïanb fnüto ten Poogljffen mtf# 
paegt / en pact ieet toefen foube met racb / baeb / 
of conmbenue/ baer acn part of beel te fjebben/ 
maer foo liet onber pact gebteb gefcljtebe / fottben bet 
fclüe Pp cremplarc(toaffeboentemebteren/ ombat 
be onöanUPaecpept in fulltc fïucPen <öob en allen 
cerl0fe.cn menfdjen ten poogden mtbpaegt. ©at be 
J&beclanben in petgenerael ofRamctiPctnopttoa# 
ren in rufte en bjebc te tonjerberen / fonber tot pet be# 
leut ber nemêehe faltcn te geluuppen ^oofben en 
%erea ban qualitcpt: bare toe geen te binben of 
te üebenPcn toaren / bic met mccrbcc conftbemte / 
berf Pertpcpt / en bienften nonben gctoupPt toet# 

. tien / ulo be ©eftenbentett ban ben boojnoemben 
' pnneen en fijne 252oebcmt / en confequcmdtl; 

*597. 
en op be importantie en cönfequentte ban öefen pan# 
bel fo tijbeljjp te letten/ en baer in fulltc 0202e (lellen / 
albbe gemeene faltc en paer cpgen toelbaertbcrtmfi/ 
unt pet fdmjben / ban ’t todPe paer niet anberb pnö# 
be Pctoeegt / atë ben btena ban tjaec gemeen neltcfbe 
©abcrlanb. 

©ede meenben bat öefen 252tef niet bed goets 
foube boen / maer offenberen alle bie banbe factie 
ban ïtoorba / bie bed3!jn / alb pier mebe genoeep 
gcpjofcriöeert toefenbe tot fijn juflificatie / baec 
tegen boen fetoijben / berfdjepben poincten / bie 
met ban tot bertoerringe en bcrötttcrtngc ban be 
fiegeringe foubett (iredten / ban Het tö baer On ge? 
bleben/ liet 5p of ftoojba of fijn factie fojgbcn bat 
tiet in ’t ö02tc of in pet lange / nu bie ban foliant 
pact be fahe aentrocPen / qualtp moepte aflopen / 
of batfe felfb gebodben bat ben ttoifi lange ge* 
noeep gebuurt pabbe: en bat fpn ©enabe tot b2e# 
be genegen jgnbe / fijne patiëntie niet meer totibe 
tergen. 

<©cn 25 feD?uarp Prceg €pomab ban ^ta^ 
Itenbrodt be Compagnie iiuptcren / ban ben-Kf' 
dttmeefter ^onlt bte ban bequetjltreinben ^lacp SuetS 
ban (Curnpout gdiregen / baer ban geftotoen “smop 
toa^ ten. 

©en ^Cgentban be Ifeeren Staten €>enerael Ca^ ^en 
rOtl guant Öen^. ^dl2h Wil fn ?Vrt Mnao l mof- m-nr rfPa. 

fyti Cmllentie ens0enabe bat nopt tn eentge 

4 pettenarij in ben i^age / met 25rte: enu <sa> 
ben Pan De itomugnme ban Cngdanb / lupbenbe lT,]r^ 
atbitb i a na' 

binden of ^teben te toege iö getoacpt een batelij 
Pe mPeelbtnge of apparentie ban eentge ftniflre o^ 
pinte tegen ben boorfepreben ^rince / fonber bat 
feer fioasf baer na üebonben toaö bat ben gemept 
nett bpanb fpn pjactpben en pact baer onber peeft 
gcbuiPpt en gc3acpt. ©at niet togcnitaenöeöe <0e^ 
refoemeerbe Religie en beo ©aberlanbö todbaren 
en brpliepb / in pet beginfd fepeen gefodit en gc; 
meent te toorben / be fatten in fulPcnpoinct3tjnge^ 
braept / bat geen mibbeien Hebben bonnen gebom 
ben toorben / of men peeft be fdbe ^robintien en 
^teben fien ballen tn panben ber gemeene bpan^ 
ben / met berlieo ban be ©crcfomteerbe üleligie / 
en beranberinge ban be ©ippepb en upterlijfte 
flabernpe en fubjectte ber ^pangiaerben. ©at# 
fe pier om paer abberteeröen / ober lange beritaen 
te pebben / bat bc paffien ban Card itooröa foo 
ber re untgcbcejlen toaren/ bat öp pem niet onöe# 
bacpt /J noep na gelaten tocrb / baer boo? pp ben 
perfoon ban ben boo-fepreben ©raef ïDïUcmparen 
^tab - pouber in bebenben moept Ö2cngcn / en poe 
tod fn fuifts ban qnabett eremplc en confegucmie 
bonbeh / en paer berplidjt pielben / bte ban ©rief; 
lanb te bcrfoePen / om in ttjbö baer in te booj- 
fictt / en be gemeene faPe / en paer particulier 
ban fepabe te conferberen. ©abben nodjtanb/ 
mitO fn fdfö Penniffe baer ban Dabben / goet ge# 
bonben te gdeben / bat fp baer in nabifcretic/ tot 
beo gemeene jfanbO en paer epgen todbaren 02# 
ï32c fouben frdlcn/ maer nu bcrflacnbc / bat be fel# 
be factie foo fepabdijpe inPanPcringe toaö boenbe/ 
bat bic paer ertenbeerbe tot in bc ©jobintie ban 
llolJanb / aio upt bc 252ieben aen ben ^ccrctario 
en ^urgermeeflcrcn ban CnPPnpfcn gcfcprcbcn / 
te ften toao / en bat pin meeninge toao bc probnt# 
tien en ^tebenin oueentgpcPb cnbifftbentietctoen# 
gen. Cn fo tod fijn Crcellentie aio ©enabe met 
groote onbanPbaerpepb en manifeflc calumnic acn 
te taflen / cn bat ober fnlPO bc fdbe factie boor 
ben gemeenen toclilant / en 00P ban pare ©robtn# 
tic bed bangereufer toao / aio opt factie ban te 
boren / cn fp ban ©ollanb / inbten Pp onber paer 
gebteb teare / foo eremplaire ftraffe fouben boen 
boen / aio be gemeene todbacrt / en be conferbatic 
ban be loftnPe reputatie ban fijn Crcdlentteen©e# 
nabe foube berepfepen. ^0 Ponben fp niet na laten/ 
bic ban ©jteganb / aio goebe gabaren cn ©onb- 
genoten ban’t fdbe pare geboden bricnbelpp te ber# 
toiftigcn / batfe fulPO ten Peilen toilbcti berdacn / 

iCngdanb 
in ben i^a* 
ge. 

• i 1 *: ml 

3>peC ban 
be ftonm» 
gittné ban 

YN HEEREN, 
De particuliere aflairen van defen Edel¬ 

man , hem occalie gevende om ü luyden voor 
een tijd by te komen , hoe wel gy luyden fo gce- enfant 
de proeve hebt van fijne fuffifantheyt en eerfaem- aenöefófe» 
heyt , dat het niet van node waer U. L. die te ver- 
meerderen door andere recommandntien. Soo is 
het nochtans dat de opinie die vvyder van hebben , 
ons niet toe laet hem te laten gaen fonder dit 
woortjen van getuygeniflë : Dat fijne wijfe com- 
portementen , behalven fijne neerftigheyd altijds 
feer gevordért hebben de uytvoeringe van uwe fa¬ 
ken. Hierom ift dat wy hem aengenamer ge- 
oordeelt- hebben dan yemant anders , om u luyden 
te brengen de Ratificatie onder ons grote Zegel , 
van onfe ontfanginge van de Landen en Volke¬ 
ren der Vereenigde Provintien in het Verbond en 
de Confederatie , onlangs befioten tuffehen ons en 
onfen feer lieven Broeder den Alder Chriftelijk- 
ften Konink , na de belofte , gedaen door onfen 
dienaer Gilpijn , plaetfe houdende voor ons in u- 
wen Rade. Het welke gelijk wy luyden voor heb- (Fo!. 18. j 
ben , voor foo veel ons aengaet , onverbrekelik 
te onderhouden. Alfoo twijfelen wy niet, of wy 
fullen van u luyden ontfangen gelijke én corref- 
ponderende officien van oprechte vrundfehap en 
dankbaerheyd , gelijk wy door onfe weldaden 
ons dies weerdig gemaekt hebben , en dat door 
luiken middel uyt dele onfe t’famen-voeginge vol¬ 
gen fullen honorable effeéten , en becjuaem tot 
onfe gemeene befcherminge tegen onfe vyanden , 
en tot verminderinge van haer macht en hoog¬ 
moet. Eenige andere particulariteyten aengaende 
den welfiant van uwe faken , waer van het ons 
gedocht heeft te betamen voor onfe goetwillig- 
heyt , u luyden te verwittigen , hebben wy de 
voorfz. Heere Caron gecommuniceert, in de welke 
wy u luyden bidden hem alle gelove te geven, als in het 
gene, ’t welk komt van wegen de gene, de welke is 

Uwe feer geaffedioneerde. 

©nbec-tePcnt 

Elyfabeth C. 

^ct©pfcp2tfttoab. 
Aen mijn Heeren de Staten Generael der Vereenig¬ 

de Nederlandfe Provintien. 
\ 

©iet: Pp lebeebe Cncott mebe obee be 232tebctt 
ban ïïattftcatte gefcp2ebcn tn Pp bc Isomia 
gntnc met paren epgen panten name onbetteppent/ 

cn 
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Staren 
^cnscael. 

en met fjet aenbangent $egel ban bare Itëajeftept in 
groenen 3©ajTc acn dubbelen fteerte / daer ban biet 
Copie ban fjet tranftaet tö bolgende. 

fintiffrarü pL ISA BE TH > By der Gratiën GodsKonin- 
tjflti ■ i rrinne Rrc ©erbonö ^g'nne, e^c. , r , ,, r . . 
tuffdjenDe Dat wy genen en geleien hebben ieker m- 
föoninft ftrument , gefchreven en bezegelt met den gro- 

rfiftten Zegel der Staten Generael der Vereenigde 
nmginne Nederlanden ; Ook getekent ende bezegelt van 
ban jEnge» wegen Henrik de Vierde, Konink van Vrank- 
ianb / en j-jj^ en Navarre » by den Hertoge van Bouil¬ 

lon , ert den Heere van Buzanval fijn Gefan- 
ten , en van onfen ’t wegen by George Gilpijn 
onfen Dienaer , en Raed in den Rade der voor- 
fchreven Staten , inhoudende de handelinge , ge¬ 
vallen tuflehen de voorfchreve Staten en de Die- 
naers, foo van onfen lieven Broeder , als van ons , 
te^Veten : Dat de voorfchreve Staten feer geerne 
ende met alle vlijt in hare Vergaderinge , met ad- 
vijs van den Doorluchtigen Heere Maurits , Gra- 
ve van Naflbu , Prince van Orangien , en Gouver¬ 
neur van verfcheyden der Vereenigde Provintien , 
en ook die van den Rade van State der felver 
Landen , doorfien en rijpelik gelet hadden op fe- 
ker Traibaet van verbond oftenfiv® en defenfive 
befioten tullchen onfen beminden Broeder den Ko¬ 
nink van Vrankrijk en Navarre , en ons , om af 
te weeren de machinatien en de ambitieufe deflèy- 
nen des Koninks van Spangien , 'tegen alle Prin- 
cen en Potentaten van gantlch Chriftenrijk. Wel¬ 
ke Verbond de voornoemde Staten achten noo- 
dig en profijtelik tot confervatie der voor - feyde 
Nederlanden , tegen de ambitie van den Ko¬ 
nink van Spangien , en datfe die aen-nemen met 
alle , en elks fijne Articulen en conventien daer 
in gefpecificeert, en daerom begeerende onle Ra¬ 
tificatie van het aennemen defes voorfchreven Ver- 
bonds , foo van den voorfchreven Konink als ons 
haer gelevert te worden. Doen wy den fel ven Sta¬ 
ten mits defen kond , dat wy geerne approberen 
dat fy en haer Landen , Heerlijkheden , Steden , 
en Sterkten , en alle die daer in wonen , begre¬ 
pen werden met den voorfchreven onfen lieven 
Broeder , en ons in het voorfchreve Verbond en 
Alliantie offentijf en defenfijf. Dat wy ook geer¬ 
ne en ten beften aen-nemen hare goetwillige be¬ 
loften van te voltrecken en achter-volgen de con¬ 
ventien in de voorfchreve Alliantie begrepen , va- 
ftelik vertrouwende , dat fy alles en elks byfonder 
daer in fullen volharden , en in alle voor-nemen 
van den voorfchreven onfen Broeder of ons tegens 
de voorfchreve attentatien des Koninks van Span¬ 
gien alle hulp en byftant neerftelik confereren. In 
geloof en kennifle , van welk wy defen onfen ope¬ 
nen Brieve , met onfe hand ondergefchreven , en 
met aen-hangen van onlen Zegel doen beveiligen 
hebben. 

Gegeven in Weftmunfter den 4. Januarii, in 'f39. 
Jaer van ons Rijk. 

En was ondertekent 

Elifaleth, 
Cnnocblecgcr: 

By de Koninginne. 
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tc<©eo?ge 

Ondcrtcftent 
Carcid. 

Hebbende het Zegel van hare Majefteyt in groenen 
Wafle, en aen dubbelde fteerten hangende. 

<£n alboetoel men fagdat de ï|eccen Staten feer 
ftautoclift daer in tooiden aengenomen / en Ijct öifpu= 
tabel toaö of fp met meet tooien aengenomen boo? 
gebolg ban de Htgucof herbond/ en om anderen te 
helpen/ aio boo: pitnctpalc partijen contractanten / 
inoficn cbentoel daer mebe te bieden toefen. 

VI. Deel. 

i€er felber tijd compareerde in öe feergaderinge ban 
be ^eeten Staten .©cneracl de ©eere <©eo?ge <0iP 
pijn/ en leberde obereenen 23ncfban de koningin; 
ne ban ingeland / ban den 5. jpcbiuarp. 

tinhoudende dat notoir toaö de moeptc die fp' 
badde doen doen/ om tot rembourccment ban bare ‘‘ 
berftljotcn penningen te bomen / en dat bet niet ‘ Slaaft 
toaö te beranttooo2den/ datopfobillijbcnfabegcen “uan^ta* 
epnde toaö genomen / gemerbt bet felbe Ijaec ecce “ «* an 
te na ginb / en den bijand öcm bcrljeugt / ftende “SS? 
dat öaerdittoederbaert ban den genen daer fp ab guine 
leö bp opfet / en fonderlinge boo? bare onderfaten “ »>*•* 
beet toaö / datfe in defen nood / te toeten ban de ‘L ' 

grote equippagic ban degrootc ,§paenfe 2Crmade / “ “enjRff 
tot öaet epgendefentie niet een deel ban baer berfebo; ‘‘ rtöe bar» 
ten middelen ban toeder brijgen / en foo bet be; 
toeefde mifrontement ban bet bolb den Staten ge- “SX 
dient hebbende om de koninginne tot afftand ban fti^.«lca. 
baer berbolg te betoegen / beljooide ’t felbe baer nu “nn«&e* 
meer te betoegen tot continuatie ban baerbitlibber; “mcael* 
foeb/ om dat fp om der Staten toille/ en datfe tot ‘c 
geen openinge ban papö beeft toillenberftaen/ in de; “ 
fen nood bomt / allcgerendc ’t felbe alleen om te be; “ 
tonen dat betfabeur datfe in de fuccbeantiebanbaer “ 
berbolg doet / niet tipt onbooificbtigljcpd ban dein; “ 
conbenientien gefebiet / maer upt commiferatie en£t 
affectie ban der Staten ftaet / die baer te bovenin “ 
rufie lebende / fonder eenig booideel betoeegt beb; “ 
ben/ henlieden te fecourercn / en baer nu betoegen “ 
00b te pafferen / ober de flautoigbeden diefe in baer “ 
regard in de Staten bint; <Docb om dat bet nu meer ‘c 
dan tijd iö/ een goede refolutic te tonen / en fp be; “ 
beraemt beeft alö te bo:en den ^pangiaert ih fijn “ 
3landte befoeben/ cn boo? te bomen/ begeert ttotm “ 
tig ban de befte Schepen/ toel geequippeertenboo2; “ 
ften boo? feö iDaenden/ en tegen den 10.2fip?il acn “ 
de <©upncn te bomen / om bp denbaren berboegt 
toefende/ daer mede t’erplotcteren naer men ban tnd ‘c 
tot tijd fal oo?deïen nodig/ daer af fp mede laft ge; “ 
geben badde aen <0ilpijn/ en begeerde datmenmet44 
©eer bier af communiceerde/ congratulerende boo?tö 
den Staten ban de laetfte bicto?ie/ en datfe daer af “ 
lieber ttjdinge ban de Staten alö ban anderen ont; “ 
fangen badde / en begeerde dat men baer inditber; “ 
foeb geen toepgeringe toilde maben • J^ier opber;“ 
toonde de ï^eere <0ilpijn bp gefcljnft / boe dat de 
Staten inde31llliantte toaren genomen/ boe nodig 
dat de ^lliantietoaö / om te toederftaen de ambt; S51 
tteufe actie ban den iboninb ban spangien/ die de «eiipDm# 
iboninginncomdatfcbaccmctdefe^andcnbaddein; ti0?öfr lai? 
gelaten / na ’t Ecben / Broon en jland geftaen beeft/ lnJZf°Z 
daer doo? fp grote boften te toater en te lande tot dÉ «oS 
bare defentie badde moeten doen/ fonder eenig rem-s'nne. 
bourfement ontfangen te hebben; berbaelt mede dat 
de bopagie ban’tboo?leden ^aeropCaliögedaen / 
den Uoninb ban Spangien in Schepen bolb ert 
3Cmunitie feer beraebtertbadde/ en berooEfaebt de 
ertrao2dinariö p20ccduren tegen denegotianten/ en 
’t failleren ban beel grote Comptoircn/ die ben met 
gelde plegen te boo?ficn / daer doo2 bolgde dat 3ijn 
bolb onbetaelt / en den Cardinael in een jtoacben 
ftaet bleef/ en fijne p?obintien fofcer moft fouleren/ 
dat alle faben tot een alteratie tendeerde/ ’t toeïb dc 
föomngmne obermerbende/ toaö toederom gerefoP 
beert/bem noch tn fijn jr and te gaen befoeben/en daer 
mede de p?cparatien tegen baer geruft / te boo2ftomen. 
Berfocbt daerom de 20. Schepen geruft en tegen den 
tijd/ alö in den 25?ief/ om alfo metter daed tot dc €re; 
cutie ban bet herbond te bomen/ daerafCaronde 
app20batie geb2acljt badde / cnbecfocbtlitcropbae; 
ftigc refolutie. 

<De Staten <6enerael namen den 252ief en p?opo; 
fitie ober / en merbten tod dat de koninginne niet 
ongaerne eenig berbacl ban degeobttncerdebict02ie 
ban (Curnbout foude gehad hebben / 00b bebom; 
merden fp baer foo feer in dit berfoeb niet / al boe 
toel fp bieeöOcn dat dc fóontnginne toederom eenige 
€ngelfc bier upt dit Hand foude treeben / en alfo defe 
Handen ban baer fccourö ontbloten / en de felbe tegen 
de 3©inter toederom te fcnOcntotlaftcbandeHam 
den / ’t toelb feer ongelegen bomen foude. 
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8 Het vier-eivdci 
®* <&*■»« ^eit 27 5pcb?uarp të tien C>raöe ban Cgmont/ 
nwroMc* ölc tot nofÖ toe in öen -l^age getoeeft toaë/ bectO' 
rrcut na gen na JiBafelant- ,§lupë toe / om öeë anöcrcn 
©janfaijft/ö.iegö ban öacr naet EnanHcijH te bertcecften / Hel); 

beniJC üeel penningen op fijn c>?acffcöap geltcljt / 
nuttoii. tot betalinge ban fijne fcHuïÖcn / öaec toe Hp met 
um ban öe confent ban öe tleeccn Staten eenige ban fijn Sanöen 

bevltocijt. 
totbetaun# <©cn 6 Jflöactp öcgouftet flecft te toiefen en ge; 
eeban fpu öuucöe tot öen feflienöen toe/ aiotoamicccpet me; 
rröuiben. bet öegon te öopen / en öen 20 bcgonfl pet toeöetom 
tSteï*’te briefen tot öen 27 toe/ ’t toclfi fcer goet op ’t llanö 
tDcbcrsin toaë/ foo om öat öe aetrtmicHten mctaüebjoegupt 
«jfHaciw. öe aetöen fouöe bomen / aio ooft om öe toatecen tipt 

öe Eanöen te boen bedopen / enöefelbe b?oegö?oocD 
te Hebben. 

ïr^bS ‘€c9en öen 18 fBattp toaë Dp öie ban Ctólöet; 
ee bnmen lanö eenen Sanö-öacfj uptgefcipeben om geljouöen 
acmöem. te toecöen binnen SCecnfiem / albaet men betfïont 

bat eenige meutotgöeöen fouöen boo?gcpagen toet; 
öen / namentliH öatfc geen ^onfteren ten platten 
iaitbc onbet contributie ban ben bpanb ftttenbe / 
op öe bergaberinge fouöen abmttteten / en alfoo 
mest tocefbe bat ïjict tipt eenige ^toarigljepb foube 
mogen bcroo2faeftt to02öen / të goet gebonöen bat 
fijn Ctcelicntie op öen ^antbacl) fouöe prefent toefen/ 
om fo öaet giiejlten en 3toang0eöen mocljtenbal; 
ïen / ijo bic Ö002 fijn autDorttept fouöe mogen fïil; 
len / en boo2to om ben Sfanö - ba.cy ten mee; 
firn P20fijte en öicnfle ban öen Hlanbe te Helpen be; 
lepbcn / en ooit om öaet na in ’t fdbe guarttec o?; 
b?e op öe fortificatie te flelïen / öaet toe Hp ooit 

croi. 18.) ban ?iiernl)cm mebe na (Ober - Jfffel fouöe gaen 
öaet ooit een Eantë - öacH binnen ^tool be; 
febteben toaë / öe Roeten Staten <0ettetael en öe 
ftaöen ban ^tate fonöen ooft op öefe Eantö - öagen 
eenige «©cöeputceröe/ nantdtjft: |Bt. jfrancopë 
^ttplt / en <s>. $nö2teë ï^cflelë met 232teben ban 
cccöentic / om öennooö banbc<0enetaliteptboo2te 
ö2agen/ en te berfoeften intoilliginge ban Hooget 
Confentcn / alë fp tot nocH toe gcöragen Haööen / 
tnufgaöerë oodt öe acnnemtnge en Het geb2Upïtöet 
gcnetalc miööelen ban confumticn. ^ijn Cjccel; 
ïeittie Haööe op öefe bouagic meöe boo2 genomen 
een SHenflag op 2&etHtebct|ödten/ öaet toe Hp bet; 
fcHepöctt gcrcctfcbappen tot letnHem Haööe laten 
b2cngen: rnaet naöerHant bebonöen 3tjnöe bat ’t titib; 
öd öaet toe bootgetoenntietfuffifant toaë/ foiëljet 
fdbe niet in ’t toerft geflelt. 

©cn 16 jDeert Heeft men Ö2te 252ieben ban <©2acf 
^enrifc ban öen 2Scrgc ban bate ben ccrften j/fc>cctt /1 
bic geinteccipicert toaten / ontcijfert / öen eet; 
flen bidt aett fijnen 252oeöer / öe ttoeeöe en bet; 
öe aen ïcucltema en ^uHtnga / alle ö2te bin; 
tteit 2$2iiffcl 5ijnbc / öaet bp Hp feer hlaegöe öatljp 
alöact geengciö Haööe/ geenamunttte/ en toepnig 
bolhë / en öe felbe nocH gualilt in o?ö2c / en 
fo öaet tn niet booefien toctöc / öat Hp niet fag 
Hoe Hp Het gtiattiet fouöe bonnen bdtouöen/ rnaet 
öat Het fouöe moeten onöergactt. jJTjcn betflont 
meöe ban anöete Hamen / öat tot gniffel öe fa; 
Hen ooit gualtH fionöen/ öatfe nocH geen gdö Haö; 
öen ontfangen / öaerom men öcn^teöen en TD02; 
pen bafl feer fcljattcben / en ban Het &tijgöbolH fcct 
ttetfouleten. 

c^rote ar; tDc falteii ban öe f inantien öeë ijoninlië ban 
fX ^Pattl5ien fionöen in öefen tijö foo gualili öattet 

taten Dan bceic ban öcc bpauöcn folöatcn ban atmoeöc gua; 
ï>ên uimno. men obctlopcn / öoo2 gcö’eH ban 25200t : in 

boegen öat öe Catöimiel / op öe Hope öat öcHio; 
ntnH ban ^pangien met öen eetflcn öaet in I1002; 
fien fouöe / cn öaetom Hem te Iteftaliget te maften/ 
genoeenraem berfcHcrt 3ijnöe öatljct j|utoelijH ban 
öen ëDodjtet öeë laomnhë ban ^pangien fou; 
öe boojtganH Hebben / Hp ftjne epgene Hlepno; 
öien cn giutoedenlietbcrfetten/ enberpanöen/ om 
fijn m en flact op te Houöcn in getooonlijlic teputa; 
iie. 

^T»e ïioninH ban ^pangien mecnöe in fijne 3toa; 
rigHcöen en noöen bangdöteboo2ficn / Ö002 miö; 
beien ban fijne Cceöitcutennicttebetalen/ enöaet- 
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en - boben toeöetom in fijne Hanben te Hecfldlen / 
fijne affignatic / Heeft getefolbeett fijn <©eloobc / 
geloften / Contracten en toefegginge te b?eHen ( 
en aen alle fijne Cceöiteurcn te fclj02ffen / p2tnci; 
paltjH öe föooffcHc ^egotianten/ toepgerenöemcöe 
öeë Catöinaclë toiffelcn ban ttoee itèilioencn en 
een Halbe iconen / bp öen Catöinad gettocHen / 
te accepteren of te betalen / Heeft öen 29 $obem* 
b2ië 1596. in 3M».H laten uptgaen een paccaeten 
ïDecteet / öaet in Hp betHÏactt öe teöenen öie 
Hem betoegen te tebocetenöe betalingebanöeopge; 
nomen toiffden ban öe feoopiupöen i^egotianten/ 1 
befcHulöigenöe öe feooplupöen i^egotianten ban ' 
onbeöoo?lijïte toodtet genomen te lebben / en 
öaetom té fcHorffen alle betalingen / tot öat belt; 
guiöatien gemaeHt en op alleë naöet geöifponectt 
fouöe toefen / betHlaert boo? goet te Houöen alle Het 
gene fijne l&efibcntcn en ïiontnHlijHe iïaöcn / cn 
alle öie betoim Hebben ban fijne ïjoninHlijbe inhoim 
flen/ öien aengaenöegeoröonneettHebben/gdijHbp 
Het boo2f3. ©laccaet cn decreet ië blijUdife en Ötet na 
iëbolgenöe. 

BY DEN KONINK, 

OV ermits tot onfer kennifle gekomen is > en wy 
ook dadelik bevonden hebben, dat, nietjegen-ggpy^®1 

ftaende alles wat onfe Koninklijke inkomften vanreetrin 
defen Rijke en andere daer buyten, hebben konnen^uangiin/ 
verflrecken en uytbringen : Ook de gunft en hul- 
pe die ons van zijne Heyligheyd gedaenis, tot on- 
derftant en bevorderinge van de Oorloge tegen de En- arngocube 
gelfen , en befcherminge van de Catholigue Reli-jP”^ 
gie , met famen de gedurige dienften , welke de opnemen 
onderdanen en vaflalen van defen Koninkrijke ons ban geibc 
bewefen hebben , en noch dagelijks zijn doende , ?föa£!ln1E, 
volherdende in hunne oude en grote getrouwigheyt : lupöetu0^ 
benevens de groote veelheyt van goutenfilver , dat 
ons onfe Indien hebben uytgebrocht. Ook alles wat 
gekomen is van de Beden , die ons overgemaekt 
zijn , van die het bewint aldaer hebben van onfe la¬ 
ken en inkomen. Wy nu jegenwoordelik, fo geheel 
uy tgeput en verdaen hebben, ook felfs onfe Konink¬ 
lijke erfgoederen vermindert en als tot niet gebracht: 
hoewel de voornaemüe oorfake van dien, beftaet 
in de grote en ongelooflijke koften en onkoften , 
die wy geleden hebben en noch doen tot befchermin- 
ge van de Chriftenheyt , van onfe Koninkrijken en 
heerlikheden : Soo zijn ook oorfake van dien, die 
veele en overgrote fchaden en intereften. die wy ge¬ 
leden hebben , en die jegenwoordelik gank hebben , 
in de finantien, wiflèlen en andere verbanteniflën, die 
met den koopluyden eu lieden van handel uyt onfen 
name en bevel gemaekt en opgenomen zijn : nademael 
wy de felve niet konden ontgaen, om te konnen vor¬ 
deren onfe fo gantfeh nodige en hoogdringende noot- 
faken. Waer door nu alle onfe domeynen, giften en alle 
ordinaire en extraordinaire dienften t’eenemael in der 
negotianten en kooplieden handen belaften verbonden 
ftaen: En dat alderfwaerft is, zijn onfe laken tenuy- 
terften gekomen door dien wy genen middel hebben, 
daer mede wy ons fouden konnen behelpen , noch 
weten ook eenige andere pachtingen of middelen om 
te gebruyken. Dat ook de voorfz. Kooplieden en luy- 
den van Negotie 5 dewelke tot nu toe, op wiflel gege¬ 
ven hebben, fulks ons nodig was om te voorfien, in 
’t gene dat diende tot befcherminge van onlèn Konink¬ 
lijken ftaet , en oorloge , ( die wy, om de voorfz. 
rechtveerdigeenfonderlingeoorfakenvoeren) nu in 
weygeringe zijn fulks te doen, en fwarigheyt maken 
vordfer te handelen : Mits datfe in hare handen en 
macht hebben, alle de Koninklijke inkomften, door de 
voorfz. bewijfen en tranfporten, en alles wat die ook 
fouden mogen uytbringen. 

Daer uyt foo groote fwarigheden ontftaen en voor¬ 
vallen , waer in foo niet werde voorfien, foudege- 
noech Wefen om in merkelijken hafaert engevaerte 
komenalle, dat ons God de Heere foo hogelijk bevo¬ 
len heeft , alsnamentlik, de bewaringe enbefcher- 
minge van fijne Catholijke Kerke , onfe onderda¬ 
nen en vaflalen , cn alle die onder liet gebiet en 
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gehoorlaemheyteler (elven leven , ook te ftraffen die 
anders gehandelt hebben , mitfgaders den wederkant 
van de vyanden , lijnde Ketters en ongeloovige , 
dewelk alle laften en verbintenifTen zijn , foowel 
koftelijk , als byfonder en rechtveerdig , daer in 
fonderlinge dient voorfien, als ook in de (Vanghe¬ 
den die daer reyfen foaden van voortaen te Betalen: 
Dewijl men nu noch konde voorfien, tegens de voor - 
fchreven finantien en wifTelen , En in onfen Konink- 
rijke afdoen, fulke ongeoorloofde handelingen , alf- 
fer ingevoerten verbreytzijn, onder (bo veleluyden , 
die om defelve te volgen , verlaten hebben herbou¬ 
wen van den lande, het op voéden van vee en hantwer- 
ken , en hun begeven tot den koophandel, daer in 
vindende profijt en winninge, tötondienfte van God 
onfen Heere, en ons, met grote fchaden van onfé 
Koninkrijken. Alle het welke , alfo het niet is van 
kleynen bedinken , mits ’t gene daer na isgevolgt, 
heeft men voorgenomen te verhoeden de gelegenthey t 
van fulke finantien , welke grote mafte van goud en 
lil ver, fo in plate als in gerede penningen , geko¬ 
men van Indien, overgebracht heeft, in de Konink¬ 
rijken en landen der rebellen en vyanden van de Chri- 
ftenhèyt en van ons , boven ’t gene fy daer buyten 
gekregen hebben : met welke fy middelen van ge¬ 
weld gevonden hebben, alles in roere te ftellen. So 
dat wy genootfaekt werden , onfe toeruftinge ter 
oorloge en heyrkrachten te vermeerderen , en alfo 
meerder koften te doen , hebben daerom bevolen, te 
letten op eenige middel j enordreté ftellen, die men 
beft fal konnen vinden , om te bekomen voorraet en 
middelen, te volbrengen , ’t gene daer aén wy fo ho- 
gelijken rechtelijk verbonden zijn, daeraen hanget 
( alfo voorfz. is) de befcherminge van ’t Cffiriftendom, 
de verfekertheyt en bewaringe van onfen Rijken, Lan¬ 
den en heerlijkheden, totpaysen rufte van onfen on¬ 
derdanen en vaflalen , wefende een fake van grooter 
gewichte , aen ’t welke ook ons fo veel gelegen is. 
So hebben wy niet konnen vinden andere remedien , 
noch rechtveerdiger middel 3 van beter juftificatien, 
dan te inroepen en t’ontladen onfe Koninklijke inkom- 
ften , de felve bevrydende van de onbehoorlijke 
fchaden, hunaengedaendoordefe finantien enwiflè- 
len, die wy hebben geleden , en moeten gedogen , 
ten tijde als wy contrafteerden, om meerder fwarig- 
Jieden te verhoeden, gelijk als daerfouden ontftaen 
hebben , indiender gebrek van onderftant geweeft 
ware, in de faken van der oorloge, en andere die wy 
hebben verhaelt, daer in het onmogelijk geweeft is , 
om de voorvallende gelegentheyt, op andere manie- 
re te voorfien. Op dat dan nu ophouden en te niete 
gedaen werden alle de intereften , fal men door alle 
maniere en wegen adviferen, op termen en middelen, 
dat in korter tijd betaelt werden, alle de koopluyden 
en handelaers van ’t gene dat blijken fal, men hun be¬ 
hoorlik en rechtelik fchuldig is , ten aenfien van 
de finantien , contraden en aifignatien. So hebben 
wy over fulks befloten en verordineert, alfo wy or¬ 
donneren by defen, ons te begroeten , fecoureren en 
te behelpen met alle de aifignatien die wy hebben ge- 

ïOL 19.) geven } geprefenteert en gelevert, fo wel in delen 
Koninkrijke> als buyten de felve, aen allen en eenen 
yegelijken Koopman en negotiant, ter rekeninge van 
wat finantie, wiflelen en contraden die men met de 
felve gemaekt heeft , in defen Koninkrijke en daer 

Van ’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 3*9 
delen op te houden, alle voorfchreve aifignatien, dié 
wy alfo gegeven en gelevert hebben , aen de voorfz. 
Koopluyden en mannen van handel, ’t zy op wat Do- 
meynen van defen Rijkeen daer buyten , als op dien- 
ften, leeningen, giften, béden of eenige andere goe¬ 
deren, van wat nature die ook mogen wefen, ter laken 
van defe finantien, aifignatien, wiflèlen en verbanden 
gemaekt èn genomen binnen de voorfz. Rijken, fo dat- 
fe daer van niet vermogen te ontfangen, noch ook ge¬ 
nieten. En dat de penningen die daer van gekomen zijn 
noch komen fullen, vergadert en gélegt moeten wor¬ 
den in onfen Koninklijke fchat-kiften binnen onfen Ho- 
ve, en fulks tot behoef en onderftant, van de nootfa- 
kelikheden en provifien die wy hebben te verrichten. 
Verklarende dat van defen dach voortaen ophouder! 
fullen en ophouden, alle de voorfz. financiën, verban¬ 
den , intereften en profijten van eenen yegelijken , en 
andere macht , die hun ten opfien van defen vergunt 
zijn geweeft : En op dat dit alles verricht moge wer¬ 
den, Bevelen wy allen Officieren van onfen Koninkrij¬ 
ke , hebbende dén laft van onfe Koninklijke inkom- 
ften, dien defe brieven van recouvremente fullen ra¬ 
ken , alle mogelijke neerftigheyd te doen , dat de 
voorfz. Aifignatien wel verfekerlik , bekomen mogert 
werden. Hebben voorgoetgehouden, alfo wynoch 
doen, ’t gene onfe Prelldenten en Koninklijke Raden, 
en alle die bewint hebben van onfe Koninklijke inko¬ 
men defen aengaende geordonneert hebben : Hebben¬ 
de voorts ’t gene voorfz. is, en defen tegenwoordigen 
getekent met onfe eygene hand, want fulks gefchiet is 
door onfe fonderlinge laft en bevel. Gegeven in Pardo 
den 20. November 1596 

<Dnbec(tOnt gefclnebcn ♦ Ik de Konink, en ÖmebCtJ/ 
upt lafï beo öomnho onfe# fjceren» 

Git. Gonfa les de Veras 

^ijn €ïceHentte en ïïaeb ban ^tate babben iBefoiutfé 
lange gcbefoigncert op Ijct ccb2e0 ban be bctalinge te 
ban pet &tijgöbolb/ en toerbe bp ben Staten «BtesSEïi 
necacl epnbeltb gecefolbeert/ bat men ban ben eer? op eet su» 
(ten iBep toebomenbe af alle 42 bagen be folbaten een^f* 
foltö of gagie fouben betalen / gelijb tot bie tijb toe ah ~ 
le 48 bagen gebaen toaö/ baerom fp aen alle ïfcobimarijga- 
tien fcb?eben boo?taen bacc bolb alfo te totllenijoin. 
betalen / en 02b?e te (tellen bat tegen bien tijb bet 
felbe alom eractelib en met (tribte inflcuctien ben 
CommnTartffm te geben / mochten gemonfiert: 
b302öen / om alle feauben fo bcel boeulib / te 
berboeben/ betoijlc men op be bctalinge ban booft 
boo2 booft/ naber foube beliberecen/ bacc in men niet 
gcraben bont aio nocb te teeben / om bat men bet bolö 
met ben eec(ten te Del be moeite gebjupben. 

^tjn Crcellcntie babbe nu boel anbeebalf gjaec 
lange boo? febec bjte ^cïjippersf bie bagelnbo op 
be iDafe boeren na Supb / en bie tot Demo feec 
toel bebent toaren / een 2£cn(ïag op bc^tabDem xmfiag 
lo boen Oelepben / bie al obec lange foo bccre ge? bon m 
bomen toast / bat ben eenen ^ebippee een fleutdJSgJf 
Ijabbc gebregen ban be toatee Jdoone om aen be uctncifte 
^cljot-beurc bp be toatec $oone (taenbe te mogen musuiiit. 
bomen/ toelben SHenflag tn befer boegen beraemt 
toaö/ bat men een fcfjip met ccnig bolb foube acm 
b2engen / en bacc mebc in ben mo2gen(tont faiferen be 
Doo2te/ alö toanneecbefe^cïjipperö inbeltabtoe^ 

buyten, het zy uytonfen lafte en expreftèn bevele of j fcnbe paec fOilben mee(lCCmaben banbe^CljOt-bCUs 
anderfints, hoe dat die ook fouden mogen gedaen zijn, j CC/Om pet toefïacn ban bien te bclctten/cn bat mibbClCC 
in eeniger manieren, t’ zedert den Decrete en middel | tijb b’anbec ban bupten aeitbomcnbc be ^tab b002t$ 
generael, ’t welk wy verordenet en bevolen hebben; fOllbcn bccmccfïcccn / befen bolgcnbe bebÖCtt bc fcbip* 
te maken binnen onfe ftad van Madril , den eerften, pecO CCU ftljip ban anbcre 0pgeb?acl)t tOt b002 bO 
Septemb. 1575. en den vijfden December 1577- tot (tab ban DenlO/ CU’tfelbe albaec OP be JtDaect bOCtt 
op den dach van heden , date defer. 

En op dat fulks te bequamer uytgericht werde 3 
Ordonneren wy : Dat terftont en fonder uytftel ge¬ 
maekt en geeyndet worden , alle de rekeningen van 
'cgene hun toekomt, in fulke ordre , forme en ma¬ 

llaten om te boen timmeren / bacc toe fp altemet eenh 
getimmcclupbenbaecacn bcöen lucclten / bectoacb- 
tenbe ben tijb tot bet boo2frlj2ebeerpIoict/ biantom 
bat fo btcljt aen ©cnlo / en be plaetfe bacc men buptett 
een ronöecl om ban bomen tot op be bape geen plaetiS 

nieren als wy fullen doen verklaren.En fohaeft’t felve Ctt toa.ÖOm Cenig bolb ttt <£mbufcabe tC leggen Of tC 
gedaen zy , worden betaelt van’t gene wy hun fchul-.bcbecben/ babbe llteil bat fcllip bacc boeit léggen / 
dig zijn , en wy alfo liquidelik mogen worden ont-1 om baec in be (Êmütifcabe telcggcn/ en meteen am 
laft. En op dat fulks te voegelijker en terftont bec fcljip ban onbecen opgcbaccn lncfcnbc / tccge^ 
mochtegefchieden, fo houden wy op en verklaren by maebt om bolb baec in te mogen labdl / beeft fijn 
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Het vier-en-dertigfte Boek, 1 $97*- 
€rcellentie baec toe befdpeben 2000 sBanncn te 
boet en 10 Banen fóupteceit / om tegen ben 19 te 
J^immegen te toefen / iö felfö met een fclepn ge= 
bolg ben 18 |Bèp upt ben Bage ïjeel bMegbcrttoc* 
ïten / na öptreebt met ben ©>abe ban ^olmö/ en 
ben <02abe ban Bobenlo iö obec puiteen mebe na 
l^tmmegcn gegaen/ ben 19 tooeg hertoog lip upt 
Mptrccfjt / en paffeeeben tot Beenen ben ïtijn / 
Qtiam beo' naet Boeno tegen ben abonb tot Sim* 
rnegen / baec mebe quant ben Becce Beet met 7 
©aenbelen Cngelfen / ben ©ollonel 25tcberobemet 
4 ©aenbelen folbaten / en ben Coionel |©o?rap 
met 4 ©aenbelen Robotten / en eenige anbere fol¬ 
ianten upt be naefte ©atnifocnen / ben 20 feet btoeg/ 
berttoït fijn ©teellende ban jlimmegen / nentenbe 
fijn pao na ’t $ieutoc ©loofde / baec nod) bp 
Item quanten be föupteceit banJBarmclo/ ©?aef 
Jrebetilt Bontih/ ^meltfinh / ©omelet en ©at; 
ïter/ ^tbnep en ©eet / en bete Banen ban $im* 
ittegcn toaren met bent bectogcn / en marcheer 
ben alfoo ben gebeden bacb boo? / in bier boegen 
bat bp met ben bottber omtrent Stralen quattt / 
cn met meeft abc bet bolh omtrent be mibbernacljt 
«iet topt ban ©enlo / toefenbe allcö fecr gematteert 
boot ben obedangen toedj. 3ïl eec biebt aen ©en? 
ïoo te bomen toorb fijn ©rcdlentie met omtrent 
300 jiBannen / en eeltige IBagencn ntet gjnfïrumen-' 
ten cn 00b #etarö om be ©oö2te te Ö2ceben gda* 
ben / ban be ©coupe af (bact be ©?aPc ban Bo* 
benlo om te comntanbcrcn bp bleef / en be ©2abe 
ban ^oïmö) na be Btbiere cn ^diepen toe/ Ito* 
menbc aen be föibiere beeft bP in ïjd hellip ban 
onbcreti op getoacbt boen omtrent 40 folbaten / 
en onbet bet belepb ban IBatbijö Belt / Capi- 
tepn / een fecc bloeb en b?oom ïsrijgfman / bie 
ccttijbö bet 5po?t ban ^ebenbergen foo bloebelijb 
tegen ©dabe ©ard ban jjBanöbelt gebefenbeert 
babbe / ctt bie mebe ntet Ijct fCucf-^cljip bet 
©afteel ban ©2eba babbe bdpen innemen / en 
Capitepn ^cljalb ban ©>02b2ccbt een ^tbeepö 
©apitepn bie bet belepb babbe obec be 25ootö- 
©efcllcn tot bit eeploict geo?bonnecrt / befe fou* 
ben met be ttoec ptinctpale ^cbipperö boo? been 
baren om be ©002te te bcrmcefteren / ben bec* 
ben ^cljipper bleef bu fijn €cccllentie b002 <©fta* 
gier / cn in bet ^cbip bat op bet Sanb biebt om 
bet bet Bonbeel ban be ^tab lag / toerbe gelept 
ben Capitepn ©pdjer / met ontrent ttoce bonbert 
byftig ©ngclfcbc / bebbenbe tot bier toe anberö 
geen belet gcljab / ban bat bie ban Stralen ttoec 
groffcbcntcn babben ncbacn/ alö fp bet bollt herno¬ 
men babben / bet ^dnp bacr be Capitepnen Belt 
cn ^cballt in toaren / met alle be noobigc 3Jn-' 
ftrumenten / toao boben ntet ïiolen gclaben / en 
quant boo2 badi tot ©enlo aen be &npe / om-' 
trent be 3©ater-©oo2tc / maec be Cngelfe fouben 
upt bomen tot fcrourO ban be geeite biebe ©ootte 
fouben bermeeflcrcn; bit bcftclt 3ijnbe/ io fijn Cr- 
ceüentie ntet ©eer tocbergebcert bp be rejie bnt 
bet anber ^rijgO-bolb bat bupten lacfj aen be 
Éanb-3ijbe in een Cmbufcabe fo na batfe bet roe¬ 
pen ban be ^tab pao bonben boren / cn blcben 
aïleö bacr bettoadjtcnbc op be uptbomffe ban bet 
Crploict / toant foo baeft aio be ©ootte fou^ 
be bermecffeit 3tjn en Dp be Cngclfc befet toefen / 
foube men bet gebeele bollt aen bet donbccl aen 
boen tcecben tot op bcliane/ en alfoo in be /§>taö 
bonten om bacr na een Eant-poottc te openen / 
cn be HUiptcren in te laten, ©m ïjet febieten 
tot Stralen gebacn / fo bleef be ©oo2tctot©cm 
ïo tot feö uuren beo motgenö ben 21 |©cp toege- 
flotcn / cn toerbe bacr na open gebacn / ben 
jödnpper ginb binnen in ber ^taö om te betiic- 
nten offer ccnig onract toaö / om bat bc ©oo2tc 
toat later open gebacn toaö / ban niet met allen 
feomtenbe bernemen / quant fulbö bemmeierett / 
fo bat ben anberen ^djipper met bc flcutel ban bc 
^dtot-bcurcbinnen iögegaen/ en op be©oo2tcio 
gcltomen/ bacr Ijp ben ïDacbter ban be ^cljot- 
beur met fijn eugcit Bcllebaert ben bedt btab / en 
ben anberen ^djippec iö met be Capitepnen Bdb 

en ^cbalb en anberen aengebomen ombe ©ootte 
te bermeefieren / bacr fp bed boihö bp bonben / 
ntitö fjet foo boog baclj toaö / en bétoijle bare 
©ier - rocrö boo? fjet regenarbtig en nat toebec 
meefi faelgeerben/ mofïcn fp baec mctljaecjijb-gcs 
toeec behelpen / cn hebben be 2ö02gcrö aen be 
©002te 3ijnbe/ baec grote rcfijïemie gebacn / en 
na bed b2ingenö obec en toebec, obec hebben fp 
be eene ©002tc toe gebcegen / bet toelb be Capis 
tepn iBattbijö Belb fienbe / en bat be Cngelfdje 
bie baec fouben fecoucecen / telaetbpqiiamen/ bat 
00b be 2502geren boo? ben gcooten alacme in be 
fïab met fulben furie foo bact aen quanten / beeft 
be retcaicte toillen boen / maec iö op be &ape tuf* 
fefjen be Booste in bet bnngen obec ett toebec obec 
boob gefeboten / en ben Capitepn ^djalb bie fijn <£mtm 
uptecfïe beboic bebe om be ©0021e open te bonben/ 
met ©iec-coccö / bie gefaelgeect toaren / tuffdjen SSown 
bepben te fiebeit / iö mebe boot gefeboten / en foo 0*15* 
be 25ootö - ©efellcn befiefj toaren met bc gm fien 
flcumemen upt bet -^cbip te balen / iö be fol^l^a. 
becinge ban beö ^djtpö bejeef / Op ongdubim 
geballcn / baec boot fplupben maec boo2 een gat 
moflen uptbruppen/ fulbö bcöben bie banbc Jjtab 
be binnen - pop2te toe gebcegen / bie op be Éapè 
met Belb en ^djalh toaren getocefl / faïbcecben 
baec ten beften fp bonben / ben ^ebipper biebpbe 
^ebot-beure toaö/ bit fienbe/. iö afgelopen boo2 
bc ffcateit aen een anbere ©oo2t / baec bp foo bed 
totfï te feggeit bat fijn goet baec bupten lag / cnlFo!-2I-J 
bat be ©eufeit bet fcibe plonbcccn fouben / bat bp 
upt gelaten toerbe/ en alfoo ontquam/ ben anberen 
Schipper meeitcnbe met fpdngen obec be |©up= 
ren bem te falbcccn / fp2ong bent te becfïen / ee* 
nige folbaten en 25ootö - gcfellen bic al in be 
<§tab toaren gebomen / tootben boob gelagen / 
en een quactter - meefier ban ^cbalb gehangen / 
en albuö faelgeerben bit eeploict / bat foo toel 
acngelcpt toaö / boo? bien be Cngelfdjen te 
laet bp quanten / en bat bede ban be 2Sootö - 
gcfellen boot aen getoeefï / foo befieb toaren 
met be <3[njtrumettten ccbe te matten / en op bet 
Sanb te brengen/ bat bet getal bec geenec bie aen 
bc ©oo2te toaren foo blepn toaö / tegen foo bede 
25o2gcrö bie boe op be been toaren / cn gefïabtg 
bcrmeerbccbcn / batfe baec niet bonben bectoee* 
ren / tttitö bat Ijaer ©ier - coecö om ben re* 
gcitö toillc falgeccben / bic ban be ^tab hebben 
nodj bien fdben bacb ben Schipper bie bent te bec* 
flcn gefp?ongen babbe / boen quactieren / en ben 
©uactiec - mceffec ban ^djaib boen hangen / cn 
3ijn op bit eeploict boob gcblebcit negen of tien 
iBannen / fijn CjcccUcime fienbe bat befabege* 
bed gefalgecct toaö / iö met al Dd bollt toebc* 
rom af getrodten / en gdtomen aen bet ttieutoe 
itlooflec / baec bpgdJlcbcn iö / en fonb ben 22 be 
Ütuptccen ban bet quartiec ban ^utpben en ©* 
bec - fifei ober ’ö <©cabentoeect / na baec «©arm* 
foen / cn met bc cefle ban Ijd bolh iö Ijptocbccom 
tot J^immegcn gdtomen / ban toaec ffpbiedfKS 
na baec ©armfocn gefonben hoeft / en iö felfö 
ben 26 toebec in ben ©age gebomen. 5|nbien bit 
eeploict tod babbe toillen gdudtcn / foube bet een 
grote bccanberinge inbeöbpanböfabe/ trpfonbecin 
bet obec quartiec gemadtt hebben/ en foubcirtbolb 
ban fijn€jcceilcntic albacceengoebc 25upt bdtomen 
IjcbOcn. 

t©en 25 |©artp te bo2cn babben be ©ber- 
ligelfe ©acnifoenen een 2t!enflag boo2genomen opf«^pae^ 
bc ^tebe ban ^teetitoijlt / be toelïte belcpt toec-fl 
be bp ïïicDart ban ben /§anbe / Betman ban Jnnn 
€nö / en itëalagamba / met ben Sieutenant 
ban ben ©2abe ban ^tirurn / fp toaren albaec 
gdtomen cn meenben aen be 3ijbe ban betmo2afcb 
baec be palifabe toat geb20ltcn toaö / be ^tab te ober* 
pallen / en beben cencn Ijacbcn aenbal / maec bie 
Pan binnen babben baec ban te b02cn abbcctcntic af / 
unaecom fp bate toacbtcn bccbubbelt bnbbcn / en 
baec ïiomflc boo2 een Schilt - toacljt ontbefet 
3tjnbc / hebben ben alarm ttjbeljjb gemaebt; t©odj 
3ijn een bed boo? be ©alifabcn geradit/ en op bet 

25ol* 
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©eere 
Sflcnr 4La-- 
ton bet* 
trtfu tipt 
ben tyage 
en boojto! 
na^nge* 
land ; de 
staten 
angmenre* 
reu fijn 
laeilüfttf 
traicte* 
ment. 
©t©ceren 
©ttonv 
miiteeröe 
Kaden ban 
Rolland/ 
fttjjijben 
Jen de fta* 
Jeu i er 31 d* 
ntcalitept 
lefpettine/ 
jaet op ge* 
icfoigne.rt 
itio^t/fo op 
>e bepiin» 
jetoan etc 
Zee/ Sin* 
ïruene 
jan fon* 
<ec tpiercc 
jan dcc 
Doe#/ a!£ 
inde tg. 

SSoïtocrb geblommcn / en bebbeneen ^djilbtoacljt 
boobgeffagen / ben Émitenam ban ^ttcum toeft 
fjet 23ecn ontftueben gcfcljoten / bie öaec binnen bleef 
leggen/ enbeef ’éanöerenöaegtf gehangen toerbe ge^ 
nomen / fp toeeben bootte? afgeffagen / atft bacb toas? 
bant men albaer maec fee? boden / en beel grote ïsoo:; 
den cn Eadderö / en ander geceetfcfjap om een Jfftaec 
fe te beklimmen / daer toerde bp eenige fêupöUipben 
gefept datfe toel feftienof febentien iBagenö met dode 
cn geguetjlcn toeg geboerHjadden. 

©eiiderttcöilcn Ifèartp bertocrcft de Sj>ecre Noel de 
Caron/ ^ccreban^rïjoneteal/ ijtgentban belwee? 
ren Staten <®eneracf bec 3©erecntgdc .Nederlanden/ 
toederom na geland/ om tocdecominCngelanü te 
beeren / de Nccren Staten <öcncrael Ijaddcn boo? fijn 
bertref! fijn tratftement goet gebonden te augmentee^ 
ren tot 6ooo gulden Saerhbö. 

Schrijven van de Ed. Hecrén Gecommitteerde 

Raden van de. Staten van Holland en Wcft- 

V riefland , van den tweeden en derden A- 

prillis , houdende aen de Raden ter Admira- 

liteyc refpe&tve ,'’is' by de Gedeputeerde van 

de voornoemde Raden , in den Hage voor- 

Ichreven zijnde , gelet op de po i na en hën- 

luyden voorgehouden , als hierna volgt. 

EErld op de InftruCHe van Jonk-Heer Pieter van¬ 
der Does, by fijn .Excellentie gecommitteert om 

te commanderen , foo op de Ruften van Vlaende- 
ren, als in de engte van de Zee, en in lijn abfentie 
aen Capiteyn Cornelis Claefz. volgende de vdorfchre- 
ve Commillie daer toe verleent > voor den lopenden 

Jarei597. 
Al foo voor de Ruften van Vlaenderen geordon- 

neert zijn by de repartitie, op de veylinge van deZee , 
gemaekt den 14 Marty 1597- voorleden, r 2. Sche¬ 
pen van Oorloge , en 9. in de engte van de Zee, 
daer over den voornoemden van der Does loude com¬ 
manderen , of in fijn abfentie Capiteyn Cornelis 
Claefz. fal den Commandeur de voorrioemde Sche¬ 
pen employeren, na dat den vyand ficlifal prelèn- 
teeren, doende fijn uyterfte devoir, om denfelVen 
allen mogelijken afbreuk te doen, alfóindefengee- 
ne nader ïnftruftie kan gegeven worden, mits dat den 
voornoemden Commandeur wel letten fal óp de Ha¬ 
ven van Cales en bewefte Cales , alwaer men acht no 
dich te wefen dat eenige Oorlogh - Schepen gebruykt 
worden. 

Voorts alfo de Havenen van Nieupoort en Gre- 
velingen geopent zijn , fal den voornoemden Com¬ 
mandeur goet regard en toeficht nemen , foo veel 
doenlik is , dat de Roop-vaerders, derwaerts varen¬ 
de met behoorlijke Pafpoorten , onverhindert mogen 
palieren, en foo de felve yemant wildebefchadigen 
of aenhalen, fulks by alle middelen te beletten, op dat 
fy onverhindert, enonbefchadigtharereyfe (volgen¬ 
de het Pafpoort) mogen doen. 

De voornoemde Commandeur fal in het effectueren 
van defen laft foo na volgen d’ordre van den voorleden 
Jare, als hy dienftelik fal bevinden , en niet te min 
letten hoe hy beft de Landen, end’Ingefetenen der 
felver, den meeftendienft enbefcherminge , en den 
vyand den meeften afbreuk fal konnen doen, en daer 
na de voorfchreve Schepen gebruyken , daer toe de 
felve, fo in ’t zeylen als anders bequaemft zijn, ad¬ 
verterende by alle gelegentheyd Sijn Excellentie en 
de Collegien van der Admiraliteyt van de ordre, die 
hy van tijd tot tijd nemen en gebruyken fal. 

Belangende de Boter, Raes , en andere Roop- 
manfehappen , die uyt Vriefiand , fonder Licent te 
betalen, foude mogen getranfporteert worden over 
Zee na Zeland , gedurende dit different, wortgoet 
gevonden die van Vrieftand te verfoeken , hen te wil¬ 
len voegen in conformitey t van die van Holland, en het 
behoorlijk Licent te ontfangen conform deLijften, 
mits doende reftitutie van de goederen en Roopman- 
fchappen , in Holland geconfumeert , of in andere 
forme verandert, op den voet dien aengaende geno¬ 

men, om in defen de goede meninge vandeHeeren 
Staten Generael na te komen , en totdieneyndedé 
Generaels van defe quartiers aldaer fouden mogen 
openinge hebben van de Boeken opdecomptoirèn , 
om te vernemen of daer equaliteyt gehouden wort 
prefenterende van defer zijde ’t felve te gedogen , van 
den genen, die die van Vviefiand daer toe mede fullen 
believen te volmachtigéh , en is tot dien fijne goet 
gevonden voor ’t eerfteeen van de Generaels in Hol¬ 
land te committeren, om in Vriefiand te rèyfen , en 
’t gene voorfzl is te verfoeken. l-: ‘!:1 ' : 

Op de Requeftetv geprefenteert v belangende dé 
fpellen, varende uyt Holland na Zeland , Isgoet ge¬ 
vonden , dat ten aenfien defelve na Yyanden lan¬ 
den niet getranfpórteert worden , maer in Zeland 
opgedaen , verhandelt, en aldaer gebruykt» en eenf- 
deels na Neutrale Landen met andere goederen -ge¬ 
bonden worden , defelve fonder convoy te betalen, 
fullen paflëren. Aengaende de magere Óflen, ver- 
focht by die van Ziérikzee uyt Jutland aldaer te mo¬ 
gen brengen , fonder Licent te betalen , om geweyt 
te worden : wort goet gevonden om redenen , de 
voornoemde van Zierikzee hun verfoek te accorderen. 
Voorts om by de refpeCfive Collegien te procederen 
op eenen gelijken voet jn ’t reftituei en van ’t Convoy 
en Licentopdeatteftatienin Holland , by de Gecom¬ 
mitteerden aldaer te geven, en in wat forme de voor- 
noemde atteftatien fullen geftelt worden: hebbende 
voorfz. Gedeputeerden goet gevonden datby provi- 
fie, ën tot andere Ordonnantie , degene, die eenige 
goederen uyt defe Landen in Zeland ontfangen , ’tzy 
by koope of anderiints , orn aldaer geconfumeert te 
worden, tot behoeve van de Ingefetenen van den 
Lande van Zeland > fullen gehouden wefen hen te pre- 
fenteren met het Pafpoort der voornoemde goederen, 
inhoudende, aen de Gecommitteerden tot het geven 
van de atteftatien , en verklaren by folemnelen eede, 
dat fy defelve goederen ontfangen hebben , om by 
de mate , gewichté , of anderiints , onder de Bur¬ 
gers en Ingefetenen van den Lande van Holland , 
Schepen van Oorloge, ofRoopvaerderS gebruykt , 
en tot nöotdruft gefieten te worden, fonder dat die 
eenichfins tot anderen eynde uyt den lande , het zy na 
den vyand of neutrale Provintien , fullen gaen. En 
vah de goederen in andere forme verandert , fullen 
de Roopluyden by Eede als boven aen de voorfchreve . 
Gecommitteerde verklaren , dat defelve veranderin- 
ge’is gedaen , en in wat forme. En aengaende de 
goederen Over-Zee, op andere Roninkrijken of 
neutrale Landen gaënde, fal by de Roopluyden als 
voren by eede moeten verklaert worden , in wat Sche¬ 
pen die-geladen zijn, en waer de.Schepen den laft in ge¬ 
nomen hebben, fonder dat op andere Certificatie refti¬ 
tutie gedaen fal worden, en fullen de Raden van de 
Collegien van de Admiraliteyten by hare Brieven de 
Commifen hier van adverteren,en defelve by de voorfz. 
Brieven autoriferen tot ’t afnemen van den voorfz.Eed. 

En na communicfitie van defe pointen met de Ge¬ 
committeerde Raden van de Staten vah Holland en 
Weft - Vriefiand , hebben de Gedeputeerde van de 
refpedlive Collecien van der Admiraliteyt aengeno- 
men alle de voorichreve pointen na te komen , en goet 
gevonden dat by de Gecommitteerde Raden van de 
Staten van Holland en Weft-Vriefiand, Jonker Pie¬ 
ter vander Does, tot het effeftuement van den laft hier 
voren geroert, inftrudbie fal worden gegeven. Gege¬ 
ven in den Hage den 11 Apnllis, 1597. 

gin ’töegmfd ban ^pnlguamcnbcttocc^oncn 
ban ‘Intonio / ben bertoeben ïjontnït ban Nav &onen 
tugael/ in ben I|ageunt»ifngelanb/ met een jö’icf^'i^ 
ban be ïsomngtnne ban <èngelanb. Ijabben foonmb 
00b 25iicbcn ban ben ïiontnfi ban fBacoco / Jjou- ©on 3Cn* 
benbe/ batljPljacnnaïö een gort buiiib toi(öe3ijn / 
en foo fn lupbcn bner in fpn fttjU toilbe begeben / m 
bat l)p|cnaljaer gualitcpt foube ontfangen en onbet*; benige, 
Oouben / en fofc 00b getoogen toaren pet beo: te nemen 
tot reeoutoement ban JDomigael / of om ben ïsomnb 
ban^pangienoodog aen te boen/ bat fjpfe in allcsi 
toilbe affiliëren met bolb/ maerfp moffen bebooj^ 
fo:ge boen / bat befelbe mocDien getoeert too:ben- 

^>011 
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©on Cmamicl $?tncc ban ]302tugael begon te 
Innen öe P’ineeffe aèmilia / bolle füger ban öen 

( fol n.) p.nnce jDaanuug ban^affouto/ bic Ijacc bp bent 
manufi/ öïttötcl / en toag mcöc gcb02en ban fijn iBocöec / 
pointe öan ©ocljtet ban öen Ctjeut - bo2ft / lertog iBauri# 
ii)o?tugad tiugjoan Jynrcn t $Baet alfo men öaet op geen 
*»£*te ncljt geflagcn Ijaööe / bregen fp öen anöeren bette# 

■ - lijft lief öoo: öe cominude conbcrfatie / foo öat öe 

Het vicr-en-dertigfte Boek, T597- 
bctbalenöe boo?tg öat lip geboden toag ban &aöet 
en ilèoeöet / alg alle öe aBerclö benlib toag / ctt 
toettelib gctront/ fonöet fijn iBoeöeranöcrgtenoe# 
men. ^tjn «excellentie toag in Ijet miööen ban 
fijne bicto?ien / niet toepnig met öefe fahcbebcm# 
meet/ en Ijaööe met baet in ptefentie ban «6?abe 
3©illem ban j^affouto berfcljepöen p?opooften/ 
meeggrecbenöe om fjaetbanöit lutodp te öiflrua# 

SmufnTe $5:tnrcffc <&milia begon ban Ijaet te geben/ öat baet (öeren/ en te betonen öat bent bet fdbe niet geraöea 
*£,*&& boomoetttöe pattie aengenaem toag / en tot een; öocïjte/en öat bet bem niet aengenaem toefen en 
^ufiec lutodib met qualift aenftaen fouöe- ^ijn €icceUcn# ifouöe/ öat fp baet alfoo toecötoerpcn fonöeaeneen 
ban oen 
jojinte 
jffiauri* 
StUJS. 

tic en öic ban fpnen Baüc / biet öan pet betboojt 
bebbcnöe / bebbcnöe baet tot betfcöepöcn tepfen bet# 
toont/ Öat öen ^2 in ce € mannel een betÖ?eben leer 
toag/ öie geen miööelen tet toetelöIjaööe/ öatbp 
itooinfcf) Catbolijb toag : öaer tegen fp p20feffic j 
öcöe ban öc <£>crefo?meeröe födtgte / fulbg öat ijp 
biet niet fouöc bonnen tot aööanccmentbomen/ of 
geemplopeèrt to02öen. ©at oob gefept toetöc/ 
öat lji> geen gettouöe ^oon / öan een Xatfaeit toag/ 
öicg actie öactom tot ljetJBipban^02tugaeltoep# 
mg geeftimeert toctöe. ©atfe öaetom fouöe toil# 
ïcn öenben op öc öignitent ban baet lupg / öaetupt 
fp gebomen toag / en fiiibe imaginatten tipt baet fin# 
nen fielten cn laten baten/ cn baet ban öeconbetfa# 
tic (foo beel mogeiieb toag) af bouöen. ’^toelb 
fp ten bellen ötfTnnulcrenöc / notljtang öe fteguen# 
tic bleef onöcrbouöcnöe. «Daccupt bolgöe/ öatnocb 
bso: bet bertreb ban f;;n €fedientie tc ©döc/ aen# 
foeb ban bit ^outoclib geöaentoetöe. ©act op fijn 
(ÊtccUemie boo2 anttooo2öc gaf: ©at bP op ful# 
ben fabe geen confiöctatie bonöcnemen/ boojenal 
eet ©on öJmamiel fijn iBoeöct fouöe bebben ge# 
noemt/ cn betoefen öat fijn baöetöefelbebaööege# 
trout/ a! eet bP öaet ban toag geb02en. fijner# 

TIT.L»celfenticöaer na te bdöc getrocben3ijnöe (alg top 
§K!i biersia ruilen bethalen) Ijeeft öe boo?fcb?ebe ©on 
oo?t iw €manuel/ niet jegcufïacnöe fijn € teellende bebel 
^hu rc gegeben baööc / öat men Ijem öe freguentatie te i|o# 
tan om njcf |-ouöc Joe jaten. |-aj}e pccp0}gj / cn öe ^2in# 

ceffe gefept/ fo men bctmoeöe/ öoo? eenige öie niet 
t ongaerne eenige ttoifï in bet i^upg ban $affou fou# 

KS/ öcn fa11 / cn B*cc onöec (jeniupöct pattpe öappet* 
fpcdöen/ cn fp fdbe oob genegen toefcnöe om te bti# 

uptlantg arm l^eere / tegen aller b2ienöentaeö / cn 
öc öignitept ban Ijaet bupg : fESact ficnöc öat fp 
bleef pctfifïctenöe/ cn bed beblaegt/ öat bscr ion# 
get ^uftetg foo gocöc^utoelijbcnöcöcn/ cnöatfij 
aitijög ongcbutoelijbt bleef / öat niemanö op baet 
aebt fïoeg / of boo? pet eenige pattijefoebt. €n 
öetoijle öat öefen tÊmanudeen §B2incc toag niet batt 
minöet qnalitept alg öe gene öaet bate ^uflerg aen 
gebutoeipt toaten/ cn öatfe toelgetrocfltoagbacc 
met bem in fijn atmocöe te Ipen / cn öactom niet an# 
Öerg ibcgeeröe öan met bem te troutoem fepöe 
fijn €tcclïcntie baet ten legen aen / öat fijne mee# 
ningc toag / öefe fabe felfg in naöer ödiberatic te leg# 
gen/ öocb öat lp öaet toe niet bonöeberfïaen/ boo? 
en al eet öat ^ton €mnmid fijne iBoeöer genoemt / 
cn betoefen baööc eengettout binötejijn/ begeetöe 
boc2tg / öat fp öefe fahen fouöe laten ftaen / infiil# 
bet boegen öie front / fonöet boeöer pet meer öaet 
in tc öoen / tot öat bp feifg toeöetom inöenS^age 
fouöc bomen/ en liet baet öaet nteöe toeöetom öen 
14. <©ctoüet na öen i^age bettreeben/ fonöet baet 
te toillcn opbouöcn / om geen opfptafee op pmte 

Jttaim 
tiuö ïcn 

snöf ant« 

inoojae me todijben / en öatfe facb öat baet jonget ^uftetg 
tcn l)bibc'ijlic beflceötocröen/ enöatboo?baet 

ctvifn 
ïjccft. 

geen fonöcrlingè pattpe toctöe gemaebt / beeft in ab 
fentie ban pact foeter öefe fabe meet begonnen bp 
üet fjanö te nemen/ en laten aenfien öat fp öaer me# 
öe öeur toüöe : IBant fp öoot ^an 55aptiga 
ütQffa / toeeb rtccbenöc in bet 2Leger b002 <0tol / 
acn fijn oêrceilemiebatcn 25?oeöct öaetom öeöe aen 
bouöen/ cn öe Kaeög- l^eete 252Upnint / treeben# 
öc in Ijet ücget / aen fijn €rcdlentte oob in lafl baö# 
öe/ öaet banmet fijn €reellcntietcfp2eben. jfBaet 
ficnöc öat ban alle öien niet quant / entoiUcnöcmct 
öcfabc (foo 1 fdjeeit) öuec/ beeft getefolbeettfelfg 
na baet X'toeöer te tteeben/ enbentronöelihaentc 
feggen öat baet meeninge toag rnctöe fabe boo?tgtc 

‘ gaen / niet tcgenftaenöe te bebjeefen ftonö/ öat pet 
2ö?oeöet/ öie fp toifïc biet toe niet gefint te 3P / 
baet fouöett mogen öoen beengen' op bet ïppg te 
tEnUenbiitgofdöecg/ enalöaette geilen onöetgoe# 
öe betoaringe/ om alfo öen boo2t-ganbban betfelbe 
-Ijutodp te beletten. €n alfoo ganfcljelib gctcfol# 
beert toefcnöe / Ijler mcöc boojtg te gaen/ beeft fp 
ïjact boffer met ^jutocclen öoen lebeten acn ©on 
<üèmanud / feggcnöc / foo fp tc rugge bleef / of 
bctfonöen mocljt to02öen / öat bp alg öan ljet felbe 
•feoget/ met bet gene öaet in toag/ mocljtbcljou 
öen/ enöaetbanïeben/ cn foofptoeöctquam/ öat 
fp pet fdbe alg öan toeöct fouöc öoen balen / en 
fjeeft baet alfo na bet üger begeben / cn niet tegen 

’rtrSnS» ftacnöc fijn €tcdlcmie baet een j^og tegen fanö/ 
liattAn ‘f öat fp toeöermn becten fouöc/ öatljpmetöenÉeget 
ipaiTou fouöe bcrrrechen/ foo toog fpboojt/ cnquambpfijn 
irefttjiifiet <jrj£cücntfe öen i2 <8ctob2tö öcgaboitög/ om bem 
Sn v cn 45?abe ïlDillem ban flaffouto fjarc meeninge 

tonöcitft tc bctlilatcn. bjacfjt oob een jDtg'i 
be ban ©on €manud aen öen©?ince/ öaet in bp 
in pet langt becbaclöefpbctfoeb engenegentliepö/ 

laöen / ban te Ijerödib met fijne epgen ^uget geban# 
öelt te bebben/ enopbopeöatfeïjaet nocbbetetfotiöe 
beöenben / en ten mingen altijtg fpe homge bet# 
toacljten. ©c boo?fcb2ebe ^inceffe €milia upt 
öen Heget gefcljepöen 3pnöe / met bet affcljeptöat 
fijn Ctcdleiuie baren 552oeöct baet baööc gegeben/ 
tg toeöetom na öenj^age gebomen en bebbcnöe toe! 
gemetbt öat baet 25?oeöer/ noefjte <©2abe 3Bil(em 
ban kaffan niet gefint toaten tot öit Iptodp / 
maet öaet ban een af-bcet ïjaööen / beeft fp boo? fjaec 
genomen boo? öe bomge ban baet X?oeöer öe fabe it# 
reparabel te maben/en gepafTeett3ijnöe öoo? jlepöen/ 
ig baet öen $?ince gemoet / en 3ijn boo?tg t’ famen itt 
öen lage gebomen. 

©cn 7 Sobcmbct beeft öe f>?tnceffeinf)aerïta#®EPP'1» 
met omboöen öen lof - mecget ban öen(6?abeban SJaei ’ 
€gmont / cn eenige anöcte petfonen/ met oobee# trom &e 
ncn fiacp (ontoeteitöe tont men öaet boen fouöc / fpmeir» 
fuibg fpiiipöenfjeittcnmwgengdteten) cn beeft tet# S%aBf, 
gont öe beuren gegoten öatter niemant meet upt f0U f0nbcc 
nocbteinmocljte/ en berbadöcöe^?incegealöaet /tnmnof 
öatfe ban meeninge toag öen $?ince ban ^o?rugael / E0flIJE™ 
alöaettegentooo?bigtottoutoentotbatcn|Eian / en ^,otötc. 
benlupöcn öaet ontboöen Ijaööe / om te fien en te öo# 
ten/ toat öaer gefcljteöenfouöe/ en bdageöenjBa# 
pc met öe ttoutoing boo?t te gaen / öe ï&ape toilöe 
bem eteufeten / feggenöe bet fdbe niet te öerben boen/ 
boo? öien fuibe troutoingen op lijf graffe betboöcn 
toaten/ en öat bp oob fpgctoaet niet baööc/ maet _ 
fp bleef eben barööaer oppetfigetenöe/ feggenöe / 
öat fp tot bate blaren gebomen toag/ fp fouöe bem 
boo? Ijaet b2oeöer tod ercufetcnengaranöeten / en al# 
fo beeft ijpfe gettout/ en öe beloften bsn öen fi?ince 
in 1 Èatijn/ en baet in ©uptg boo?gdefen / enig 
boo?tgtoccbgegaen. 

Hact öe rroutoinge bebben fp eenen 2&?tcf geconci# 
pieert engefonöcn acnöe leeten Staten <i5enetacl/ 
öe fdbe aöberrcrcnöe ban ’t gene gefcljiet toag / en 
öat Sjet alfo gefcljiet toag om öat bpöeïtoomfe Ca# 
tdijbe öe troutoingen öic anöcrg gefcljteöen öan öoo? 
een fPiegct/ booe ontocttig gdjóuöcn toetöen/ en 
boo? nul / cn om öat bare ïtinöcrcn öaet omniet 
ban öe $ïctic tot #o?tugaeï fouöen betgeeben toe# 
fen. 

©e leeren Staten <H5cneracl biet ober feet De# 
bommett 3ijnöc / 3ijn öeg acljternoeng/ na öelibe* 
ratte / op öc Barnet ban fijn €tcellentic gebomen / 
en bebben öen $?ince boo: eerg afgebjaegt / toic Dem 

foo 



1597. Van ’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
padde gemaft fulbs fonber pact ofte fijn €rcelicn> 
tic confem te bettoacpten/ te beftacn* Sdaereppp 
peut ereufeerde/ en fepde dat pet de ^tnceffe €mt# 
iia alfo uptd2ucbeltjb getoilt padde/ en bat Op niet 
meende/ daer tnebe pet mifbrupht te pebben. €n 
pebbende pem boorts af gebraegt / toaet mebe Op 
paer na Oneen (tact meende te bonnen onderhouden* 
^Sepbe / bat Op Oaer foube onder - Oouben op be 
middelbens die pp Oabbe / en als die niet fouden be# 
fiaen / en Op fijne" Sctie aen ben loninh ban <§pan# 
gien toilde quiteren / meenbe fijn leef-dage genoeg 
te fullen Oebben- €n of Oem oaer op toedcr gefept 
teerde/ bat ÖP Oem bepoorde te fcöamen/ aen ben 
«gpangiaert te toengen een <©ocpter / diens lader 
ban ben feiben fo ftpanbelijben toas bermoort-, 

bleef Op onder anderen baer bp perfiftcrende / 
(eggende / bat be ccfie Oem niet aen ging. Mtdde# 
let* tpb toas belaft/ batbe Warner ban be pincel Ê foube betoaert toerden/ bat be $2tncc baer niet 

eber in foube bomen : maer OP fP?onb met een 
bolien fp?ong tot Oaet Warner in. <£ndocbe^ta# 
ten <©eneracl bp Oaer quamen / fepbefp/ dat pet pa# 
ren getrouden itèantoas / cnbatfeOem nictbacOttc 
berlaten / dat geen meöfcpen bonden fcOepbcn/ bat 
<©oti te famen geboegt padde / en nam Oem baer 
mede in ben Srm/ cn hield pem ongeloofïöbcnlan# 
ge. €pndeltjbcn b2acgden Oem be Staten onder 
anderen / of Opfe bebent Oabbe * daer op Op opent# 
Itjben fepbc / neen / maer appart ttopfclacptig / 
toaerom Oem belaft toerbe/ niet meer bpOaec te ho# 
men/ tot bat in be fabe anders foube gcdifponccrt 
3ön* 

®e <©e leeren Staten <0enerael baer na berftacn 
hebbende / bat fpn €rcellcmie in ben lage quam 

pen Den den negentienden .©obemtotö t’fabonts / dabben 
^smee ean ben $2ime ban fjortugacl boen aenfeggen / bat Op 

Oem foube Oebben te bertreeben upt ben lage / en 
ffiSröem boor ccrft begeben binnen^ordreept/ Üreple* 
juc.fen na dam / of ben 252iel: |Baet mits OP berfocOt bat 
^tijuDam. & Staten Oem felfsplaetfe noemen fouden/ ispem 

gedefigneect ^epiedam / en in ben lage boor fgn 
bexteevinge gefptohen/ en is pem geconfenteert 
pondert en bpftig <©uldcn ter 3©eehe te mogen ber# 
teeren. ^it bonden bezaten goed/ om bat men 
bebïeefbe/bat ftin€rceUentie door paeftige toornigheid 
pcmeenig leed foube mogen aen-doen/ baer af semgc 
pet af gciiooet of geimagineert Oabben. 

^jrs Crcsllemie in ben lage gebomen 3ijnde/ be# 
be terftonü ftjn ^ufier aen-feggen / batfc upt f jn lof 
foube bertreeben / en plaetfe nemen in Oet lof tot 

bat fpnocö dien abonb beloofde te boen: 3>an 
iia Dun na berpanö paerereuferende oppacr ftoabpept/ is 
j^aiToutn fp eecfr den ccii-cn-1tointicöflcn Jtobembrr bertroc# 

ben. ^nn €rcellentte foo lange blijbende in Oet lof 
ban ben $?inteffe ban€>?angienin ’t jtoord - epnbe/ 
fonber paertetoiücnficn of fpreben / of in Oet lof te 

“J**® bomen logeren/ al eer fp hertogen foube toefen / niet 
jjSdf? tc min bede Oaer tot <a>elft nocö feer eerlijb accommo# 

beren en berforgen ban ailenobclijbe ^ienfïen. ^p 
(Foi. 2 j.) öielb Oaer in Oaer ftebte feer qualib met brtjtcn en ber# 

men/ en fepde feer te betlangen na Oacengoeder 
ben <0rabe ban loOenlo / bte Oaer toel booe-fïacn 
foube tegen be Staten en fijn €rcel entie. lier boor 
namen eenige prefumtie/ alSoffpbatmetföntoil / 

tnoei uit 
UCt t@8f 
ban fijn 
aErteiuii» 

en brunblift ilantoas/ fepde Op onder andere pro« 
pooften tegen Oaer/ foo Oet U <©enade beliefde / gp 
foub mp nu beel goets etvboorbeels bonnen boen/ en 
ö Excellentie felfs mebe. <§p fepde / toacr inne of 
mede boclj / leer <©octo2 i <ïp>at / fepde Op / il 
<©enade geliefde Oaer feiben toat goets tc boen/ en 
mijnen raeb te bolgen / bat gp toat aet en toat d2onbt/ 
en uOerte toat te baeben (telde/ omuborigegcfont* 
Oept tc bebomen: toat goet of boo2beel / fepbc fp/ foub 
gpbaer bp genieten* beel/ fepde Op/ toantdaeriS 
eene gemcene opinie onder bc menfcOen / bat be 
Siefbe en 3Cmorcusöcpt een rafctnpe en bollig* 
Oept / en eene fiebte tS / die noefj boor goeden 
raeb/ norO boor iitaedecgnen / nocOte eenige goede 
onbertoofinge / noclj eenigerOanbe mantere te ge* 
nefen/ nocOte te Ijdpen is / en foo ü <0enabe nu 
mijnen raeb bolgcnbe/ u liet b002 goede redenen on* 
dertotjfen/ bat gpuborige gcfonbljepb/ brolibOepb 
en fteebte toeberom berbreegt/ foo foube men fcg* 
gen/ bat bic opinie balfcO enontoaeracDtigtoare / 
en ib foube een grote renomme bepalen / en groet pro* 
ftjt boen/ toant alle bic met liefde behangen toacen/ 
die fouden ban mp geljolpen totllen toefen / en alle 
die mijnen raeb fouden bolgen/ fouden oobgetoiffe* 
lib genefen. <©oebe doctor / fepde fp / ib gelcbe 
bat gp toaer fegt / ban mijn ftebte ban niemant gene* 
feit/ ban ben Jtoincc ban |)ortugael / mijnen ge* 
trotiben i^an / die men mp ontOoub tegen reept / 
reden / en be grootite tprannpe ban ber toercib/ ib ben 
een bipc ©ocljtec / boben mijne jaren / die niemant 
ben ondertoorpen / enibljebbe eenpartpegebofen / 
baer boot ib be toecrbigOepb ban mijn gcfïacOt niet 
te b02t boe / is Op een berb2eben leer fonber goet / 
tb ben baer mebe tebreden/ thfaimp in dien armen 
ftaet laten genoegen / tot bat Oet <©od anders fal 
fcOtcbcn/ inbienniet/ tb fal pattenteren: enutege* 
balie fal ib mijn nootdruft nemen / en mijn broeders 
bom(ie bertoacöten/ om te fien of Op tegen mp een 
broeder cf Cpran fal totllen toefen / etc. 

SIS men nufag bat beboo2nocmbe ©rmtefM* 
milia ebenpert bleef/ fonber Oaer eemgftns tctoil# 
len laten raden/ ofte boo2 pemants tnterceffiebaer StS 
ban te toillen laten aftreeben / en bat be leeren ,^ta# «snurati 
ten <©enerael oob niet bonden bertfaen / bat bit lu# ^mcns tot 
toelib bonbe (ïreeben tot eere of hoordeel ban pet Xn 
Sanb / foo Oebben fp gecommittecrt doctor €n= ï9?intc fait 
gelbertum banber 25urg/ burger mcefïcr ban Sern# #o:tunati/ 
Oem/ Stem <Dupb be S’oöe / gjan lengers tenur^°inn/ 
lelm / en paren »6rift'ier om te gnen na ^epiedam / bat ‘öp ntfj 
en ben boo2|cl):eben l’ince acn tc feggen bat Op upt faifjtbben 
be ©eceenigbc^ebeilanbcnfoubcOebben tc bertree*? tict,'t“c’ 
ben/ met fijn broeder ^on€02iftoffel: befegebe# i?ïtut„J 
puteerbe quamen tot ^epiedam ben 7. ^ecemtoiS öc 
t’fabonts bp ben 3toince / en fepbenljemfulbsaen.lanöEtu 
^aerop pp Oem feer feltfdcm pielt / feggenbe toel te 
toeten bat ^offrou €milia bood toas / en bat Op 
baerom mebe foube fterben / en niet border bertree* 
ben ban upt fijn lerberge tot fijn graf: maer bes an* 
beren baegs/ pet anders of febers ban paerberno* 
men pebbenbe/ öccft Op bede gcrefolbeerbergefp20* 
ben/ en gefept: bat Op alle fijn leben lanb een die* 
naer bande leeren Staten foube blijben / endatpp 
in nabominge ban Oaer bebd na 3®cfel foube tree* 
ben/ en bat Op niet anders berfoept ban bat pent 3!onb' 

toeten en abbij's aengegaentoaré: maer ben«©rabeibtoutoe €mtlia fijne lupsb20u foube mogen bolgen / 
peeft pem baer ban geereufeert / en ombent pier ban die pp boor ^5ob en be 3©erclö getrout pabbe/ en bat ^matiuei 

, ---— — ^—* *• Oem leet toas bat bc^tatcn fijne actie fo qualib namen, 
€nde na bat bc boorfcp2ebc gedeputeerde fijn boften tot mht uu be 
^epiebam padden afgefp20ben cn bctaclt/ en boen bEctenigbe 
aemellen 1200. guiben tot ïïepfgdb / is Op ben 9. ^EllCCla,,^l 
<©cccmb2is ban ^epiebam te ^epepe bertroeben na eeu’ 
ïlcfd/ ban tufTcpett toegen gerefolbeert 3ünbeobec 
öptreept te repfen / toerden fijne Éofferen albaer bin* 
ncn öptreept ban een fijne Crediteuren gearrefteert/ 
en moft cautie (tellen boo: be fdbe / eer pp die bonbe 
ontffagcnbrijgen. 

<le *©ebeputccrbe fp’aben in pet toebcrbecrcn tot 
<®elff be fjrimcfTe Cmüia acn / en berblacrbcn 

pet getoeten/ of baer toe eenig confent gedragen tc 
Oebben / fo oob toaeracptig toas. 

€cr fijn €rcellentie nocD upt Oet Hcger in ben la# 
ge toas gebomen/ toadde $2inccfTe€miliafonfu# 
(ter feer ftoab / en toilbe Oaer nootb2iift niet nemen / 
foo bat men meende bat fp paer fdben ongdijbgebaen 

öcuniiu^ f°uöc Oebben / berpalbcn be leeren Staten v0cne# 
^lofeffo? rael doctor Spannes leuriiius/ Iroftffor in der 
tnoe jeic* Medicijnen in de aniberfitept der (tab Sepdcn/ ont# 
,öcSbmboden/ en begeerden pp foube bp paer gaen/ paer 
inert bp be ten beften raden / om paer gefomócpt te confecbercn / 
jSjmteffc en die teeber tebrijgen. luginbbppaer/en dien 
«Êmüta ■ - ”* - - - »anOaer be begeerte ber leeren Staten aen / ban boft, paer bat fp luwden upt laft ban de leeren Staten <©e* 
rou sifon, toepnig aen paer toinnen: <iocp alfoopp/ bepal# nerael den ^’ince €manuel cn fijn goeder pab> 
uen. ben fgm geleertpcpt/ een feer facötmoebig/ beleeft ben boen bertreeben / en dat pet baerom tijd toas 

J bat# 



~4 
Het vier-en-dertigfte Boek, 5 97- 

tugael. 

öatfc Hare faïtc beter ging bedenhen/ cm baer herte 
Dan hem af te bcereii'/ en Dacc te i3tfV>onccccn te bol^ 
nen't gene baer getier en de Beeten ^tatert baer 
ten beften fouden raden/ daetopfpanttooo?de: met 
andccö ban luier Veeberen de Staten te begeer en/ 
Dan Datfe baren man mof l)t bolgen / en bp Ijem 31)11 / 
en Datfe niet boude gcloobett Dat Daer 25?oeder of de 
Staten fo tnranmg fouDen 31)11/ Datfe baer ban Da* 
ren man fouDen houden tegen de B?ibilegten ban de 
panden/ en De b?p!jepd Die baer alö een ober-jarige 
©ocbtcrtoequam. „ . _ . 

Ko?tö Daer na DcDe fijn ©rcellcntie Daer aen-feg* 
nni/ detoijle fjn facb/ Datfe opiniatelib bleefperft* 
rterende/ en datfe met toilde bolgen fijne/ nocb Date 
nacjic b?ienden taed / of letten op dedignitept ban 
den ïHipfe daer fp upt gefp?oten toaö / macrljaer 
buide behelpen met tjaer ober-jangïjepten elanden 
ftme troubie / dtefe met ©011 Cttianuel aengegaen 
mnö / dat lm daerom de band ban baer toog/ en niet 
meer boo2 fijn Ruiter en tjield/ en oob al fijn ©ie* 
nacrö toederom ban Ijaer foude Doen nemen: ©atfe 
hem oob foude rcfïttueren alle de ^utoeclen die fp ban 
hem badde /daer fijn naent / toapen of infmptie op- 
(lont / om dat bp biet begeerde dat een Bo?tugceö de 
felbe foude hebben of bertcren. „ 

©e ijadde mede getogen upt bet frerfïjup.d ban den 
tciTc «2 mi* Diniccban ©?angien (barenBader) 5-000.gulden 
“jL&f" '0 jacrö / Daer noclnanö baer Badcrd fCeflament 
teH«S baer niet meer toe en lepde dan 3000. gulden ’ö jaerö/ 
uit toaerom die 2000. gulden (O jaerö baer ooit opgefepd 

toerden. ©ocb en mocïjte alleö niet belpen: toant 
SttS*fn ebenbard bleef/ foo Datfenocbden 12.uptWft 
manuti foocl)/ cbden 13. tot Botterdam te fcïjcpegtng/ om 
vjan potot ^cfel tc vepfen / fonder dat fijn Crcelicntie 

baer toildedocnopbouden/ omtcontgacndcnnaem 
ban tpran tegen fijn epgen guller / en om beel andere 
fonftderatien in fijnregarde daer op lopende/ daer# 
om bent doctjte de falie booit fo tfilleheno te la* 
ten gliffcren / alö meer moeptenö en opfpjachö te 
mahen. „ „ , 

Boe botder dit Kutoelih gefuccedeert beeft / en boe 
daer na de$epö tufifcDen fijn excellentie en fijn &u* 
itcrgcmacht iö/ en ban de Kinderen upt dit ^utoe- 
ïih gefp20ten/ mede om dat de $?ince|fe om baer 
Beligie en toPbepd te behouden / baer cpndehh tot 
<6encbett nièttcr tooon begeben beeft / en aldaer ges 
tf02ben iö/ en dat de Binice €manuel niet den Ko* 
ntnlt ban 4>pangien geaccoideert iö / en dat bP na De 
Dood ban De Beiitccffe €miliaeen ^paenfe ©ante 
geer out/ en aen de ^pacnfe sijde gegaen iö / fullen 
ton alleö te gelegener tijd en plaetfe herbalen / bet tö 
genoeg dat top defe materie duö berre achter mal* 
bandcren berfjaclt hebbenbet iö nu tijd dat top an* 
dere falteti / de gefcljicDeniffe der Nederlanden aen# 
naaide / boo2tb2cngcn / die top duo lange bebben 
laten beraden. „ 

©e Capitcpn Bbberbupfcn toao in defe Handen 
beelfcbuldig/ en hield booitö feerquade o2d2eopde 
betalinge ban fijn bollt/ en ’t getal ban dien/ daer 
dooi de Staten ban Rolland hem feer fubijtelilt deden 
monjleren/ en alfo 1)p aio doen feer ftoab toerde be; 
bonden/ foo beeft bp bet felbe toillen leggen op de 
Officier o ban de Compagnie/ fufiinerendedatfpin 
fijn aftoefen de Compagnie hadden laten berlopen/ 
en qualib Doen onderhouden / en caffeerden ober fulltö 
ttoee ^ergianten en ttoec Coiporaelö/ en cenigc 
dclb02fteit / detoelhe / om datfe ban baer acljter- 
toefen niet betaelt toaren / daer ober quanten blagen, 

«capitrpn ^ Staten ban lijollanD bier upt De gcbecle gelcgent^ 
ftnSan öe bepd ban de Compagmeberdaende/ hebben Dcfelbe 
'amtcit Doen lichten ban de 3000211e / daer de felbe lach/ en 
santooi* fj002 ^o’iuchem op Hncber leggende / doencaffe^ 
inr.b ac«P ren / >t \j3clf1 bp den Badc ban Staten niet ten bellen 
5 genomen en toorde / om dat Ijp fijne commiifie niet 

ban de Staten baiiKolland in’t particulier/ maer 
bandc<0eneralitept ijaddeomfangen/ fchicbender^ 
halbcn een 3&»icf aen de Staten ban Rolland ban da^ 
te den 2. Hpiiltö / houdende datfe toei berjjoopt had' 
den dat fp fitlben inb2cub in de gemepne autoritept 
niet fondengedaenhebben/ detoijlefp tocltoiftenDoe 
tmgacnie men fulbe particuliere cajTatienen aenue; 

minge ban anderen badde berftaen/ boe feer’t felbe 
de «Öcneralttcpt altijdO tegenö de b02|l tono getoecH / 
en toat epndeltb daer upt foude tebertoacbten 3ijn/ 
bermaenden ben daer om / dat gelijbe particuliere fa^ 
ben niet meer mochten boo2 genomen too?dcu / maer 
ter contrarie / datfe met baer de publpbe Hutboritept 
toilden helpen mainteneren. 

<Ken Hmbaffadeur ©usanbal ontfangenbebben^ ^armin 
de feberen 25?ief ban den Koninb ban ©aanbrtjb / in fnöoub san* 
date ban den8. jBap/ mhoudendedatfauberollcst “"H 
(dat toaödcn Hnibaffadeur ban den Komnb ban S öan 
©?anbrijb/die ban toegett den fclben Koninb in Cnge; li^Hniiconi 
land gefonden toaö) upt Cngeland niet toacbte aio cr= 
eufen en generale tooo2den / en dat fijn depeffclje gere- 
mitteert toaö aen den Hmbaffadeur ban Cngeland / januai/m* 
aldaer in ©?anbrijh 3ijnde / toclben Hmbaifadeur öouömbe 
de felbe ereufen becljaelt badde / en diegefondeert op 
detroublen ban §2land / daer dc Komnginne op Ijct ninginm 
nieuO 7000. ^Bannen badde moeten feilden / en op oan <*2nge» 
de fo?geban dc^pacnfe Blote/ daer tegen fp mede ' 

tot feer grote bollen moftc equipperen/ fuitinecende 
dat fpboldacn badde alle bet gcnefpin’tlactfletrac; geen mtee 
tact belooft badde / dat Ijp ban gebjben niet badde ge^ aiT'ft«mie 
dacn/ foo in fjet remboueferenbande 20000. Kro^ 
nen hem gedaen/ doe den hertog ban bouillon en ninw ant* 
^anep daer toaren/ aïO aen ’tberfcljot gedaen ban moeaDe. 
de 2000.jannen / bem al’t boo?ledenjaergefon= 
den/ bantoelbrcmbourfement fpnocbtanöboo?de- 
fc tod af toecb / en pjefenteerde te fenden biet dupfent 
jjBatinen / indien Ijp die toilde betalen / feggende 
datfe baer ban de redenen ban dien foude )u|tificerert 
boo: <Bod en de 3©crcld / datfe op ’t erploict ban Ca* 
laiö niet en honde letten/ omdatdeplaetfenuiler* 
her toaodan te boven/ en datfe baer macht opeen 
ander mo|ïe gebiupben / en niet meer booinemen 
toilde/ aio fp foude bonnen af doen/ maer dat men 
bier na daer af foude bonnen bandelen. J&ier op bP 
boo? anttooo?dedede geben/ datbPbaetbandep?e*(Foi, 240 
fentatienbedanbte/ en bent daer mede tocl genoegen 
foude/ fo bp tot de betalinge middelljadde: ©at 
bp Capitephen en Soldaten genoeg badde ( maer 
dat hem alleen geld ontb2afe/ om de armoede ban 
fijn Bijb en bolb. ©at hp bebende in ijaet bele gebott* 
den te toefen / ter fabe ban hulp in fijn mee|te nood 
getroeben. ©atfe met reden blaegde / dat bp bet 
(Cractaet nietboldede/ aio fp ban bare 3tjde gedaen 
badde/ baer bedanbende ban fjetiegentooo?dig af* 
toijben ban bet boo2fcfj2ebe rembourfement: ©at 
fijn onbedacht ongelub/ en niet ftjngeb?eb ban toil/ 
belet badde ’t bolb?cngen ban fijn beloften : ©at bp 
baer altooO eerenen beminnen foude. ©at bp baer 
fijnen nood doen bertonen badde/ aio aen de gene die 
bent helpen bonde. ©at bp oeen middel hebbende om 
de 4000 jiBannen te betalen/ baer daer af baddebe* 
danbt- ©at bP biet ttoqifelde / moer betfiont toet 
dat de redenen die baer beletten beter te doen / die toa* 
ren toaeracïjtio / die bp oob niet toilde debatteren. 
©at bP d?oebig toae/ dat bP biet in itaettoao om 
baer nu te mogen affiliëren en dienen, ©at bp oob 
geerne bele foude doen in’t continueren ban den ©02* 
loge tegen den bpand/ aio bp tot noch toe badde ge* 
daen/ dieno macht daer doo? fo feer gediberteert 
toaö / maer b?eeOde fonder fecourO niet te fullen bon* 
nen mainteneren / om redenen baer doo? jpattquerol* 
leö doen acn-dienen / de toelbe alle dage d?ingendec 
toerden/ dat bpfe daerom bad / dat fp toilde goed 
binden/ dat bP tot fqn fabe boo?-fage / en fijnebe* 
boudeih|Tedoo2 andere toegenfoebte/ nadien die ban 
bracht hem falgeerden. ©at bp öaer toe gcparH 
toerde ban fijn ©nderdanen en©ienaerO/ die bp tot 
nocb toe itantbailelib toeder geilaen badde/ alö men 
in Ctigcland teel geloofde/ maer nuniet meer bo|le 
doen/ om dat fijnftoabOeptljenidtoong Ijarmraed 
endc oberballendenoodtc bolgcn/ ten toarcljp fijn 
Kijbbcrlicfcndc/ bem alleen toilde beladen met ber* 
toijt ban fulhen ongelub. ©at bp toel toi|t boe be* 
fcljaemt/ onfeber/ en periculeuödientocgtoaö/en 
toel obetlcpde alle ’t gene daer in tcbeducDtetilïom / 
en een ander mocljt boo2ficn / maer dat bem geen beu* 
re meet rcftcerde / nadien de Koninginne bem aban¬ 
donneerde/ en dat bP de Staten ban bet Nederland 
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niet macftttg genoeg nepte / pem en fijn ïtijft/ 
ban fo bde ft anten acn-getnfl/ te bonnen flaende 
ponden / öat Pp öe uptftomftc mogclift fonds bet* 
toacpten/ inbien pet bcr’UeS ban fijnen flaet ben bpand 
fouöe bonnen ruineren en fttenftcn. Jatter contra* 
rie pet bedien ban fijnen flact ongcttoftffeïtooft na 
pem treeften fouöe pet balies ban fijn b?ienöcn en ge* 
'aüieerben/ pet toelft ftp beter foube bonnen be* 
letten / conferberenöe pet gene pem reflcctöe met ac* 
eooet/ om bat ben tpd occafie foube mogen geben 
boo2bcel op ben bpand te nemen / cnfljnboornemen 
tc traberferen / öaer toe On geen pope paööc met foba* 
nigen groten acpteröeel/ öc ©o2ioacu continueren* 
be / ais pp nu ttoee jaren neöaen ftadöe / met fo gro* 
ten faute ban anderen ais ban pent felbcn. ©at Op 
noeft onfeber toas ban be inclinatie bacr toe / fon* 
beritnge na’tberlies ban SJjnticnS- jBaet bat ben 
Paus booe fijn jicgact pcm Oabbe boen berfeberen 
’t fdbe teii cpnbe te fuUcnbeengen/ inbien alleen Op 
bacr toe foube toillcn berfïaen/ en bat Op Pet al* 
fo foube boen / bat bes iSomngs nacm bacr me* 
öc niet beemengt toerde / oft cpffcljcr bacr ban gefldt. 
©at men baet op mofi confiöcrere»/ inbien Op 
bes Paus tnterbcntic aennam/ bat Op öe ïtonin* 
ginne/ en alle öeanberc ban contrarie itcïigic/ fou* 
öe toillcn uptffupten/ öat Op öticpte/ öat pem öe 
nooö/ die Ocm Oier toe ötoong / ftemooftötoingen 
fouöe booet te baren / inbien ÖP Oem pier toe in 
liet/ upt toeefe bat OP tuffcOcn ben paps en ooeioge/ 
fonber mibbel ban pem te bonnen OantOaben bïtjbcn* 
öe / fouöe moeten toet omfangen / ’t 5p ban ben 
bnanö/ of ban öen genen dieacngcnomcn fouöe peb* 
ben Oem upt bit gebaer te brengen/ pet toelb alle 
ftoacften fubject toaren/ cnpembanpertenleetfou* 
öe toefen / meer om fijn beienben en gealliccrbe toille/ 
toelber benefitien dnnftöaerpcpt men in fijn pert fou* 
öe binöen/ ooft na fijn öoobt/ öaer quam af toat* 
ter moepte/ als om fijn epgen confiöeraticntoiUc/ 

“O F* 

O i~y 
bat men nu blaerUjft berflont bat öe ^oninginne 
tot öe Wantte alleen belooft paböe 2000 HJan* 
nen/ en öat alleen booe oenen fioatcittijö/ onder öe* 
lofte ban reflimtie ban penningen/ öaer men noep* 
tans öen Staten 4000 jannen fonöetfulbe belofte 
opgeöeuftt paöbc: Ss U er front men 00b / bat 
ben " 
ban 
bat pp niet berfcfteit is/' poe ö intentie ban ben 
bpand nu / mits pet berïies ban "Hlmiens ntoept 
'toefen / cn 00b noep öat öen Ëonntft gantfep tot 
ben Bcedc inclinccröe / en öat pp mcgdjjb pet 
uptgeben ban öefen 25?ief / ponden foube als een 
infinuatie / op bat be Staten paer bacr na niet 
paböe» tebeblagen/ anderen lepben bit upt/ bat 
be Staten boot- alle pare fecourfen niet pebben 
fouöen / ban cm genegempept tot öanftöaerpept 
bic men na fljn bood in fijn perte foube binöen / 
ais pp fcpnjft / cn toas öe fabe fommige öacrom 
noep te fufpecter / cm bat men meöe berftont bat 
ben Jïmbaflfadeur ban Bcanftrjjft tot Stomen feer 
peerlijb ingepaeït cn ontpaelt toas / en ben $aus 
pem ten eerfren openinge ban 3BauS gcbaen pad* 
be / poe tod andere mepnöen ƒ bat ben Span* 
giaert / mits fijn ©ictorien moedig getooeöcn pijnde/ 
pcm geen Oïlljjbe conditie foubetotüen conftnteren/ 
macr bat pet alleen om öc Boninatnne tot meerder fe* 
cours te betoegen/ alfo gefent toeröe. 

OP öefe gelegempepö pielden be Staten <0ette* s>tw*& 
rad paer 00b feer fliïlc/ fonber pet boo? te nemen 
öp gebeeft ban gelde öaer ban een nroote fcpaerS*Sm 
pepö alom in pet Sanö toas / te meer om öat be «©eneraet. 
Confcmen ban öe meeftc ^obintien feer ocrefain* 
geert en Peftoatptdt toaren / bat men bacr ban 
naeuiibs gdb facp te treeben cm öe >j3eneralitept 
in paer beraeptertpept te fecourcrcn en pet gene 
noep gereet bonöe getrcdien tooeöen / ging boo? 
be 3&tffden ban ©?anbrpb / öaer benepens toa* 

altoaer fulben noob-Ö2anb pcm feer tegen pet pert/i ren bic ban doeningen en be ommelanden aen 
öoep bat pp öeqcmeenebepoubenifTcboo2allcparti*jpaer quote en boo2gaende confcmen feer bcel fcpul* 
culire confidcratien moefle ftdlen / öacrom pp paer; big geöleben / toaerom öe <Scöermteeröen bieder* 
oobbaötegclobcn/batppalboenfouöcbatpem mo* toaerts gcfonöcn toaren / om be dementie tuf* 
gdijbtoare/ om pcm ban paer niet te fepepben/ fepen be ^tabcnö’^mlanbengetoefen/ tererecutie 
inbien pp panöden mofte/ maer paer öaer onöer te j te öoen ftdlen/ cobgdafiöieteb02becen/öanpaöben 
begrijpen / fo pet paer aengcnaem toare / öaer op fp | noep geen pope gebr egen ban betalinge / fo bat be <©e* 
noeptans niet fouöen mogen ftaen/ om öat pn fijn ncralitept feer bcracptertteasöatfentctftonöen upt* 
fdfs niet meer toas / maer ban öe nooö bermeefiert reepten. 
toeröe. ^oep öat pp paer ban alle’t gene öaer paf* I Omtrent öefen tijd toaren öe Storneren ban 
feren fouöe / foube bertoittigen/ ©at ben ?Cmbaf* Bergen op ben Eoom ract een goede partijeboet- 
faöeur en Secretaris Obmont (met öe boo2gaen 
öe öepefepen aen öen ^mbaffabeur geftomen) bit po* 
rende/ feer ontflelttoaren / en pem bermacnt pab* 
öen op fijn O eb en beloften bacr tegen pp fijnen 
nood gepelt paböe. ©at ben Wbaffaöeur / als 
ban pem fdben / bacr op pp gefept paböe bat be Bo* 
ninginne paer foube mogen accommoderen om 
pcm de 4000 fBan te fenöen/ en öepdftöneraftc 
betalen/ mits öat pp bcrfefteröe öe anöer pelft te 
betalen/ öaer op pp gefept paböe alfo toepnig miö* 
öds te pebben om öc pelft als om pet gefteel te 
betalen/ en öat öe 2000 |Ban niet dienen bonden 
ban pem te meer te engageren tot continua* 
tie ban öen ïirijg/ om öatfe niet fuffifant toaren 
pem te befepermen / en paböe öaer op geperfi* 
fleert bp öen epfep ban 4000 pem noeptans in* 
latende/ om be fdbe maer boo? bier JjBacndcn 
bp öe fjontnginne onderhouden tc pebben/ binnen 
todfte pp meende fuift boo2öed op öen bpand te 
toinnen (mits öat rncnfe pem fond / al eer öen 
bpand fijn maept / öic ban alle ftanten marepeer* 
be / bp een ftreeg) öat pp öaer na met minder 
maept en met meerder gduft öe ^o?Ioge foube 
bonnen continueren / en alfo t’ontgaen pet perieul 
öat pem ö2ingt / andere partije te ftiefen / öaer 
af öen 2Imba(Tabeur beloofde öe feoningtune boo? 
€bmont tc aöberteren/ fonber anders eenigepoop 
öaer toe tc geben. <6efcp2cbcn ban S* ^ermain cn 
l tllpe. 

©efe 25?ieben toerden bp 55«5anbal eenige ban 
öe Staten fecreter topfe gecommuniceert / die niet 
toepnig öaer in omfet toaren / toant beneffens 

VI. Deel. 

bolus upt-getogen / cn fïoegen een 25?ugge ober 
ben ©erner / cn togen alfo in ftlcpn 252aöanö / 
öaer upt fp tuffepen be bete cn bier ponbert 25ee* 
flen padden / en die tot ^Bergenöjacpten/ ombat 
öie ban ftlepn jB?abanö geen Contributie toüöenbe* 
talen/ maer na öefen Cocpt begonöen eenige ©o?pen 
paer Contributie te maften. 

©cn ^oninft ban ©canftrpft / niet tegenflaenöo 
öen toicf ban öen B, |Bap aen (Bujanbal gefcp2c* 
ben / flpeen ebentoel gerefolbeert tc ?ijn / om öe 
^ooft-flaö ban #icarbie Émiens toeöeccm te re* 
cculmrcn / peeft fo bele pcm mogdift toas / alle fijn 
maept bp öen anderen gefoeptteberfamden / om 3S* 
miens te belegeren/ cn paöde öacrom tod getoilt / bat 
be generale Staten ooft met een Eeger tc bdbc 
fouöen pebben geftomen / om toat groots tegen öen 
bpand boo? te nemen / en be feïbe alfo tc ötberte* 
ren / op bat ben fsonmft fijn boocnemen te beter 
in pet toerft foube mogen fldien. |13aer obemuts 
be fepaersftept ban gelde / en bat be confcmen fo 
feer gereflfingeerten beftoacptdt toaren/ öatfe 
bacr toepnig gdös upt ftonben ftnjgen / fo ft on* 
ben fn niet bed upt reepten, ©e ioceren fjaöen 
ban State beden tod paer befle met mopofitien en 
bermaningen / fo in öe bergaöcringen ban öe 
Staten <0encracl / a?S aen eenige particuliere 
$?obintïcn/ ten cpnbe fplupöenpaer confentenfou* 
öen op b’engen / fonber alfuïfte reflricticn en Umx* 
tatien / cn öat fp onbermiuöcrt öc gefcpiïlen en 
queflien/ die fp lupöcn onder öen anderen moepten 
Hebben / bp ptobifie fouöen oulnengen / alfo öen 
nood fuïftS berepfepte / en öat öe fdbe öaer na tod 
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gdigiubeert fouben tootoen/ ban ten Hulp niet befe. 
<£pn&cüjften lj:bücn bc fïabcn ban Staten ben ttoee* 
beh^janp boe boete p:opofitic in be bertoiberinge ba* 
êétaten föcnccacl gebaen. 

3?>jopcft:jc t~v E Raden van State der Vereénigde Nederlan- 
of tJEcfocil 13 ' “ 

tin. geilat» bg 
'den, gêlefen, en wel rijpelik geexamineert 

ö7iabm hebbende dc confenten by den vijf Provintien, na 

ban ibrme raentlijk , Holland , Zeeland , Uytrecht, V netland, (WHUI. IIJG. liLii I i\ 3 * --* J . , 

iïiöc 3&ee*en stad van Groeningen en Ommelanden, inden 

DcMiSmi Rade "op den u. en °6. May in gebracht , hadden 
Staten vel sewenicht dat de felve klaer en volkomelijk 
«©enctae!. inwedragen c> 

waren geweeft in conformiteyt van 

ïieT veffoëk by den° Rade gedaen, fonder het fel- 

ve te befnijden , of do confenten tc aPa ingei en 

aen fulke cliululen en conditiën, die eenfdeels de 

quoten , als ook de middelen, fo te water als te 

lande, midsgaders het extraordinans mettet or- 

dinaris (het welke al t’famen oodelijk gefepareert 
moet blijven) te cenfonderen , en anderfmts de 

quoten in onfekerheyd te ftellen, en allehns fo ve¬ 

le particulariteyten vermengen, dat de generale 

bewilligingen met de refte genoechfaem vruchteloos 

gemaekt worden, ofaltijts iullts opgehouden, dat 

P01 2S ) daer op niet kan ftaet gemaekt worden, fo lange 
5 \erfchillen, dienthalven ielfs onder die Provintien 

vallende, niet fouden met gevoeglijke middelenaf- 

gedaen zijn mogen En allo het felve met foude 

konnen aefchieden, fonder daer op te doen nieuwe 
befchrijvlnge, en dat denStaet van den Lande on- 

dertuflehen niet kan Rille ftaen, fonder het furmf- 

fement van de Penningen die uyt de Provintien moe¬ 

ten komen, en daer met tegens des vyands macht 
te houden zijn mogen ; So verhoeken die van den 

Radfe, dat de Heeren Gedeputeerde van de yoor- 

fchreven Provintien gunftelijk hare macht t eflar- 

oeren, en van de voorfchreven conditiën atftant doen, 
met bewilliging van de Confenten in het gevolg van 

het verhoek f fo wel by de Heeren Generale Staten 
als by den Rade gedaen,of by fo verre de voorlchreven 
Gedeputeerde immers daer toe niet foude konnen ver- 

ftaen, verwachtende de vereffeninge van de voorfchre¬ 

ven "efchillen , daer van men de voorfchreven Pro- 
vintien (in fuiken gevalle ) foude moeten veradverte- 

ren, dat ten minften de Heeren Staten Generael fouden 
willen oroviftonelijk, en fonder prejuditie fuineien 

de verfochte twee hondert duyfent Ponden, van 

een Leger te Velde te brengen, daer met geen oc- 
cafie en gelegentheyt, hem jegenwoordigh fo ichoon 

b’^Ufte / §&anctatiu$ Caftricom / ba* recta ©taaini 
^octoi/ en cJonha ©ïttto UanCammtnga/ tta* JÏLjSj® 
ben ban&tate/ om te repfen na B?icfianb / cnbepUten;, 
baojtë na <0?oeningen en b’Bmme-lanben / onmiatnase 
te berfoeben / bat bc Staten ban Bncfïanb ge- 
lieben fouben / Haer confent fimpelp fulfto te toa* ^oCnini 
gen/ boigenbe !jet eerjïe en ttoeeöe berfocH ban be omen 

na- ïfsaöcn ban £tate/ en miflïbc ban öe heeren /f>ta* 
ten <ö5encrad/ ten epnbe bat begcmobeccbe ibffr- 
cultentcn / bic met gema» UdRdijft bonnen gecicljtct 
tooien / nu t’ontijbe niet modjten cauferen fulfee 
3toadgfjcben / baer upt niet fouöe ballen eenigegoe* 
be upthomjïe/ en tawbers afo fjenlupbeit 'TSnfirue- 
tie tnebe toacl)t/ toeifcen bolgenbe/ fp op ben 19. 
gjunij bcö namtbbaegs bare §toopofitten in be 
betgaberinge ban bc <0cbeputeerben ban ©?ie£* 
lanb gcbaen Hebben/ en bertoont bat bc heeren 
ütaben ban <^tate in betracljttngc öares amptb- 
Ijalbcn / ter goeber tijb / na rijpe deliberatie bc 
0'obmttcn Ijabben aengebient/ bjaer mebe fp ncf? 
fenb fijn €rcellentte berjlonben bat be lanben fotu 
ben mogen befjouben / en be bpanden merftdjjlie 
afbeeuli gcbaen toerden/ cn üaböcn bacrom bcrfocljt 
be confenten tot alfulftenepnbenoobig/ in liope bat 
be ^lobimien fijn €jrcellentie en ben Babe in Ijaer 
berfcch bolbomentüjb gelooft en gebolgt fouben 
IjeDbcn/ gelp lien iupben bte directie toab bebo= 
len/ maer bat be ingeöeacfjte confenten / fullt# 
geclauftileert / geajïringeert cn geconbttioneert be^ 
bonöcn Ijabben / bat fp ban ben Kade niet toepni- 
gcr alö baer mebe fouben toeten tot baer booene= 
men tc bomen/ toacrom fp fjcn-lupber o3ecom? 
ntitteerben ijabben afgebeerbigt / om be i^eecen 
ban Bucolanb te ennneren toat ben Hfanbe en 
fjtin particulierlijb boer aen gelegen toa#/ be te- 
gentooo?bige gelegentliept toaer te nemen / ben 
bpanb in fijn tegentoooebre fclfaeréDtpb ban geR 
be en ontotlltgljepd fijno ijrijgöbolbb / Ijet geluft 
ban ben $anbe te berboïgen / ïjob bupten racbjJ 
tc ficllcn / en te bearbepben bat lip cenmael ober? 
ilroom^ gebeaclit / engetoeecttoojbe; ^aeranber^ 
fintö te bcbucljtenflonbc/ bat ben bpanb ben (nam 
be fouben mogen buptenb raeb.0 toengen / en be 
mact ftellen banb’<©o?loge/ fjet toelb gelpbeï^ee^ 
ren ban bcnitabcban ^tatetoel bonnen bebenben / 
bat be heeren ban ©neflanb / mttfgaberb banbe 
anberc ©eebimien genoegfaem felfö bonnen betooc^ 
ben/' ' ' 
bc 

oerc ïbeobimicn genoeg;aem ;ei?9 nonnen nemocs 
1/ toat fmabc ’t fdbe fouöe mogen berooefaben bp 
ingefetenen ban befe Kanben/ bte geboelenbcbe 

vooë doSdeSe foudë verfuymt en verwaeriooR mo- alteratie w lange ten uptctftcn gebuurt mem / 
vooi ao^ncie , j __i, / m, rsonhi, ho nnrniï.inhiTrt hrifti rrn nrnnf ttref nt 
rrf*n worden, tot onwederbrenglijke fcli2decn ach¬ 

terdeel van den lande, dat ook by gelijke provifie 
de verfochte 100000 Ponden tot de nodige Fortifi¬ 

catiën fouden opgebracht mogen worden, op dat 

de aengevangene werken met die defpute van de 

Provintien niet foude mogen ongemaekt blijven 

leggen, en by ons felfs den vyand openinge ge¬ 
daen, om die vefteniffen van den Lande met gemak 

t’occuperen. Ten derden, dat fonder prejuditie foude 

moeren opgebracht worden de foldye van het on- 

gepartieerde Krijgsvolk, voorden tijd dat de voor¬ 

fchreven diflferenten houden mogen beflicht wor¬ 

den , op dat anderfins het verloop niet foo groot 

valle, dat het beter ware het felve ongerepartieerde 
Krijgsvolk te licentieren, als de uytkomfle van het 

voorfchreven verloop te verwachten j En fo veel 

aengaet de Provintien, die haer Confenten noch 

niet gedragen hebben, worden de felve verfocht 
hare "Confenten infgelijks te accelereren, volgen¬ 

de de voorfchreven gedane Propofitie, om den an¬ 

deren geen oorfake te geven van achterhoudinge, 
op alles verwachtende een korte en vruchtbare 

Refolutie, ten eynde dat de refte van het fayfoen 

nu voor een groten tijd verlopen wefende, noch 

foude mogen waergénomen worden. 

Gedaen in den Rade van State 

1597* 
den 2. Iunij, 

<Oob bebben be Iceren ï^aben ban 
committeert S'onb-ljeet 3^enb?ib ban 25?ienen 

en fienbe be boo’tïanbecö boe: een groot bcel in 
fulben biepen ftaep getoiegt / baer ficf) b’occafim 
foo fcljoon Ijaer boott boen / bat men bc felbe lieber al 
fliipmerenbe Heeft boo? bp gaen te laten / aio ber 
fteftte eenmaeï metbeHootlijben ernUraeötefoeHen/ 
fouben licljtclib tot een upteriijHe befperatie / of bat 
erger ië te bcnHcn / gctoacljt mogen toerben/ bat 
nocljtano fp ban ben üaöe/ beljoubcnd plicljt / ge- 
mepnt Hebben niet booz bp te mogen gaen/ beï£ee= 
ren ban ©ueflanb fonberlinge te g^tnoet boen boe* 
ren- <©e confiberatien bte’er ballen ten opfienban 
be berbinteniffen met eenigeber macljtigfte^incen 
ban be Cfirtaftept/ toaer ban b’eene atóbe |fêa- 
feftept ban €ngelanb / alreeto af geepRlit Heeft 
1000 iBanncn ban Hare natie/ ten bienfle ban befe 
lanben 3ijnbc / om tc gebtupben in Haer bootgeno- 
men aplotct tot affecuH ban bengemepnetibpanb/ 
toaer ober (tact gemaebt moet too:ben / bat be 
macht ban befe lanben fo bed om ben bpanb Her* 
toacrtö ober ’t Hooft tc toeben / berminbert3p/en 
b’anbet / namcmliït HonutHlftHc IBaidlept ban 
B/anlitijlï al fcljoon banbenbierbebefer meutoeflijl 
na ben leger boo? ‘Hmtenö / cn baer op öoo? fijns IBa* 
fcjtcptö 9Embaffabenr be Heeren graten generael 
ban befe bereenigbe ^cbcrlanben boen fommeren/om 
ncjfenö ’t beloofbe fecotirtf/ tooojb tefjouöen/ om te 
belbe tc bomen / en ben bpanb fo toel ter eenöcr aio ter 
anber 3ijbe t’occuperen/ cn bit genoegfaem in effect 
ban pjotefïatie / bp fo berre bp fautc ban toocj* 
ben/ opbefer 3!jbceemgonraebfoube mogen nemen 
te gebeuren : toaer op in allen geballe fonberlinge 

ïnenbe 
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ban toegen ben perfoon ban ben Crediteuren ernpdift aenöoudcu om gdop tc 
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diende gelet / niet ... . . 
ben fjoninft / paende bupten nabenften/ ban ban 
toegen fulfte andere/ aio ficlj omtrent fijne IBaje? 
(lept binden/ en Itcfjteïift toeten oo?fafte te fcljcppcn/ 
om b’altanttc befeu lanben/ baer aeneenpegdift 
toeet toat bc gemeenefafte gelegen io/ entoatmoep? 
ten ten allen tijden baerom gebaen io/ Datelift te 
maften/ mitst befe landen affcljtlbecenbe in be 
baftigftepb best tooo?dO in ttjb ber noob/ en anbec 
dedo reden fotiben Ijebftcn om ficlj te Detooeben/pctt? 
be ficlj gefrupccct in be Ijope bie fp ban ben fefte? 
ren nood-ïjulp befee lanben gefcljeptfjadden/ of im? 
merst te berfloutoen/ om te continuereninbenpbec 
tot ïjand-ljoudinge ban öc 0eb02berbe en Ijergetoatlj? 
te alliantie. €>o?fafte bic alleen fuffifantbeftoozbete 
toefen/ om alle inlanbfe gefcljillcnenoneenigïjeden/ 
infonberljepb op’t puft ban bie confenten/ fonber 
't todfte niet ftan pet gocto gebaen tooiden / noclj ton? 
tentement ban be gealligeetde finten / noclj tot on? 
fc cpgen reddinge op be tonfenten uptte (tellen / ter 
tijt bat ben ©einccn beïjoojlift genoegen gegeben/en 
be gemcenc fafte fonbe in fefterfjept gc(telt mogen 
tooiden. tDat baerom defecten ban ©rieflamtoil? 
ben gelieben ftunne confenten tc spargeren/allebiffi; 
cultepten ftp piobtfien aen b een 3ijde tefetten/ ben 
tcgcntoooidigen noob na beDorcn/ en bc confenten 
fupbee en aöfolutelift d?agen/ gelijft bic ban ben 
Kade met allen booiraet begeeren/ baer mcbcnict 
b’ccnc ftoarigftcpt/ boo? d’andergcnaeftr/ deftoa? 
rigljcpt oberljoopt/ en lepdijft fuïfte ftoarigljept fou? 
be mogen tooiden/ boa cc boo? be beclicljtinge fouöe 
te laet ballen. 

Op de fc generale piopofitic Ijcbbcnbc^ceren C5e? 
beputeerbe ban ©liefland berfocljt openinge brat 
be ftoartgljcdcn bp mijn ©ccren ban be Kaüe ge? 
bonben en gcmaeftt in be confenten ban ©?ief? 
lanb. 

Cn of boel be gecommitteerde ban be ©ccren 
fabelt ban ^tate ficlj lieten bebunften bat fdfode 
ijeeren gedeputeerde ban ©?iefland bp bergeftj? 
feinge en conferentie ban be ©?icfc Confenten met 
be petitie ban ben Kade licljteltft ftonben boeten 
ö’onderfcljept ban d’cen en b’ander / en ban baer 
cpgen boerft niet beftoefben berftlaring / nocljtano 
op d’inflanttc ban be felbe ©cercn gedeputeerde 
ban ©pefland / jfjebben fp lupben bcrftlaert bat be 
beemenging banbe quote ban ^tab en ©mmdanbe 
meer boare bp abuno ban bp boo2ractgemobccrt/ 
en boare bp ben Kade alleehe gcdiflicultcert/ om 
baer in tc moberen en toccfj tc nemen be fufpitien 
ban be anbere ©jobtntien/ baer bandicban©iief? 
lanb niet ftonben piofjjt fjebben/ en bat niet ftonbe 
becoo2faften ban berbijperinge / bat tentboeeben be 
penningen totbetoacrtgddero mo(tcn opgebiadjt 
3ijn/ fo om bie te betalen/ fonber beboelfte tegen? 
booo2big be befetttnge ban be perftten ban ben lan? 
be niet ftonbe gebaen tooiden/ aio fjet ürijgbolft foube 
te©dde ftomen/ aio om te herballen heftopen bie ’et 
fotiben te ft02t moeten ftomen aen be tboemacl i ooooo 
gul. te belbe/ en bat baerom bier niet ban be name ban 
betoaert-gdderO (licljtelift intoeftomenbe tijbefton 
nenbe gerigtet toeröcn) maer ban bc bacb 3toartgl)ept 
biel/fonber be toclfte met bocnUft iö te ©eld tc ftomen/ 
ïjet todfte men niet ttoijfelbe/de ©ceren ban ©riefland 
fonberlingeter Ijertentegaen. battenbcrbcljct ftop 
ban be equtpagie ban CngelanO beo boo2leben jaerts/ 
in aller maniece mop gebonben tooiden/ aio in een 
faftc bie bp rijpe beliberatie cnconfcnt bpbe ©ce? 
ren Staten Oenerad / fijne Crcell. en ben Kade foa? 
re gepaffeert getocep/ en niet bicnbenbcracljtert/ 
fonber be upierpeinöignatie ban fiare jBajepeptban 
Cngdand/ en inbien be felbe tacïjtcrljent ftonbe 
gebonben tooiden upt de refteninge/ bat’t felbe allen 
ben ©20bimien gelijft aengcnacm 3ijn foube/ maer 
batfulfto bequamer foube mogen gefcljicben/ tot fut 
fter njb aio ben nobigpc bienp ban't land baer me? 
de niet ftonbe bcracljtert tooiden/ aio nu/ dacr’t cre^ 
bit ban bc lanben/ fonber ’t toclfte onmogcliftiOte 
belbe tc ftomen / ja ooft be faftc paenbc tc ijouden/fou? 
be moeten pcriditcren / ter oojfafte ban be Segotia? 
tic befer en anbere penningen Dalbcn g^aen / toaer op 

VI. Deel, 

too2bcn. 
€n fo noefttanö allen befc niet tcgcKpacnbe be 

Heercn <©cbeputeerbcn ban iSmefiaub ficlj be? 
3b3aert bonben/ om ficlj bier in boben lap teepar? 
geren / bat be decommitcerbe ban ben ïïaöc fjen? 
liebenooft ’t felbe niet toilben bootleggen/ cnbon? 
ben ober fulfto nergeno toe te btenen / om boot 
aio noclj op ’t gene bat tegentoootbig niet ftonbe 
beranbcct b)02ben / pet bp gefdjtifte ober tegeben/ 
ban om nieutoe fcD.nften en Dtfputen tc berbaec? 
ften. 

Om bc toclfte te bermjjbert/ enomtebefoigneren 
op ’t gene bat boenlift toare / be Oeconmmceerbe 
ban mijn ^eerenbe^aben ban <§tatc/ Ijcbbenboot? 
gepagen bit rnibbd: bat be^ecrenóebeputeerbcit 
ban ©tiepanb / onbertupdjen bat bit bi(fc rent op bc 
Confenten tupdjen be fbobintten fouben beregent 
to02ben / toilben gelieben ben pact ban O02loge fulfto 
aio bie geptojecteert io / en om te cramincren aen ben 
Heeren ocbcputeeröcuban ©ttepanb / onbccpipu?(rül'lb^ 
latie ban repitutie obergdebert io/ aen te nemen/ 
en bit bp ptobifie boo? ben tijb ban b2ie of bier 
IBaenden / of fo bed langer aio Ijct ben ^ecren ban 
D2tcpanb felfo foube mogen gebalien/ en bit boben 
’t gene bat in befen pact niet maclj bermengt toerben/ 
en alfo be lieren ban ^ollanb gcnocgfacm fcljnncn 
genepgt te 3ijn / en be tieren ban ^danb cn ötreeftt 
Dope geben/ otnme bitteaenbaerbcn/ en geen an? 
ber raeb io om te ©dbe te ftomen/ of be Jjroonc ban 
©tanftrijft genoeglj tc boen/ bie gepipuicect fteb? 
benbe / bat befe 3tanben fouben te ©cib ftomm/ 
fo teanneer fijn iBajepept tc ©dbe quam/ bie niet 
fal te papen 3tjn / met onfe emife ban onmadjt / ban 
onberpanb of anberen/ bie bc ïtronefaltoillenfcg? 
gen bat bdjoo?be obecbacljt getoeep te 3ijn/ booi 
be tijb ban be berDimeniPe/baacr in met be Orote niet 
maclj gefpedt bjoeben/ en baerom be %’ercnrtebc? 
puteérben ban 3D?tcpanb pillen Ddieben peft fjicc 
in hnjffdicft en tod te liebcnftcn / cn in fjet ge? 
ne baer in fp p2incipalijft geintereffeett 3ijn frdj goet? 
lift nepeno ben anberen b?ie pobintien boegen/ 
fonber oo2fafte te geben/ ben genen bic foubenmo? 
gen p2etcnberen minber gctmerepïcrt te xm/ ban 
beracfjtertnge/ en fonber ficlj te arreperen op Ijct 
erceo banbe gcp20jectecrbe bupten ben berjaeeben 
pact fteb2agenbeongcbeedijftaeri be 60000 gulb. ter 
llDacnb / todft erceo niet Ijceft ftonnen fenlcn / fa 
ten acnficn ber boo2f3. nodige 400000 gulben onber 
ben (Cptel ban be JDaert-gd'oero / aio ban toegen 
be berfto?tinge ber .iDaendcn/ ban48tot42bagen/ 
met gcoote beliberatie cn 3toarigfjcpb gearrepccrt 
3ijnbj/ en bedragende een jupe acljtepart ban be ge? 
Ijede folbpe- gitem ban toegen be beftearingedcr 
iiuptercn / toapenen en bermeerberinge ber i€rof? 
paerben/ en toatbiergdijfte lapenmeer foubenmo? 
gen 3ijn/ biebe ï^ceren gedeputeerden ban ©?ico? 
lanb fullcn bdteben na bdj02cn te obertoegen / en baer 
op ben Ciecommittecrben ban be i^ccrcn Kaden 
ban ^tate te bejegenen/ met fooedig cnccnbeiccljt? 
baer affdjept / in een faftc bie geen uutpel ftan 
lijden / cn baer in ben njb foo berre berlopcniö/ 
bat een baclj bed boo?dcdo of onraeto ftan ge? 
ben. 

<Dit iO bp be gedeputeerde ban Emcffand ge? 
nomen in deliberatie tegen beo anderen baego/ toe? 
fenbe ben 20 giunij/ boefj io uptgepdt ben 21 ten 
adjt uuren / todfter Kcfolutie fp noclj dien abonö 
Ijebbcn beftomen / cn be felbe terpont afgefonben 
aen bc Kaden ban ^tatc/ fulfto bat na deliberatie 
be felbe baer in fuift rebdift genoegen Ijcbbengcno? 
men / bat fp baer op gerefolbeert ïjebbeneen Ëcgcc 
tc ©dbe te b2cngcn / om ben öomnft ban ©eanft? 
rijft ccnigfino tc bergenoegen/ en teberfoeftentoat 
3egeninge ^3ob [jet Staten leger te ©ddc foube 
bullen geben / fonberlinge deiuijle bc boo2fclj?cbc 
dSecommittecrbc ban ben Kade ban Staten beo 
anberen baego na <©20cntngcn bertroeften / cn al? 
baer met ben ^tabftouber / <0?abc JDillcm ban 
j^affau alfulft beboir bebe / bat bic ban be 
^taö cn Omlanden medepeobifiondift&ctoilUgöcn 
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ten nacttenbp intetberfochbandenladc ban <^>ta- 
te/ dotk met meerder moepte. 

7pi2 ©ccren Staten ©encracl feer bekommert 
tftnbe met de faken der Oorloge om mede te ©eb 
bc te bomen / gelijk fp ben iïontnk ban ©rank* 
rijk hadden toegefept / om den ©pand te dibette* 
ren / bet toelk fp qualik bonben bp brengen / om 
bat be penningen ban be confenten fo qualik opge* 
biatfit toerden / brefende ook datdic banj&cland/ 
om ben ttoift bic ti*en bic ban lo«anb en öem 
ïupben al lange toa# ontjtaen / ter fabe ban ben 
Ontfang ban be Conbopen en Sncenten / tjier 
boor oob ïjaet quote fouben inbouben /hebben al* 
baec nefonden / be l?eete <©co?ge Oilpp / die 
ban togen be ïsoninginne ban Cngeland onlank# 
nemtroduccctt toa# in ben ft abc ban «^tate/ jpet^ 
btnanb »man / ©aed ban «&tate / en ^ort# 
be%ie / (Crefotiet Oenetael / om fjenlupdennte* 
be te betmanen tot epbrengtnge ban pare quote 
ban be ejetraordinart# Confenten / foo tot onko* 
nm ban een’ ©eïd - leger / al# mebe tot bet 
fccoïul ben &onmk ban ©ranktijk belooft / daer 
op bic ban Eeïanb be nabolgcnoe fdjrificltjhe ant* 
tooorte gegeben hebben. 

1597- 

Oïnttaooj* Staten van Zeland gehoort en verftaen heb- 
geSnÖE' UbendTheTgeene hen lieden by de Heeren 
graten ban George Gilpijn , van wegen de Koninklijke Ma- 
2.elanï> ge* jefteyt van Engeland gemtroduceert in den Kade 
setica am ' an £rate perdinande Alleman , Raed van State , 
JutSf cn Joris de Bie Treforier Generael isgeproponeert 
»an De geweeft den io.Juny , en by vorder inftantie den 4 -.. >V V.VU wvu J-J f J 

»-»*««, 5- July leftleden , verklaren^ dat fy gehoopt 

öe ©2opo= hadden in aeniieninge van de te feer grote laften 
fitte aen hun ople^pende , dewelk de Heeien Kaden van 
Dmlnpben scate nierbehoorden onbekent te zijn , immers 
Seöoen' veei meerder dan na rate van eenige van d'andere 

Provintien , abfumerende foo wel de begrotmge 
van alle ordinarisalsextraordinaris Conienten , ook 
verre excederende alle hunne middelen , die ly 
nochtans ook fwaerder praéticqueren dan eenige 
andere Provintien op hare menigvuldige dolean- 
tien en vertogen , by redrefTen van den itaet 
van der Oorloge en quotifatic iy verlicht fouden 
worden in de voorfchreve laften , om tot eenige 
lijdelijke proportien te geraken , maer hem be¬ 
vindende ter contrarien by de voorfchreve Propoli- 
tie noch veel meer belwacrt te weiden , te- 
gens alle redenen en billigheyt , ook by wegen van 
befchuldinge , als of in gevalle van weygeringe aen 
hun foude ftaen , dat den Leger niet te Velde fou- 
de komen , dies de Staten voorfchreven hun ten 
hoogften hebben te beklagen > alfo het ielve in al¬ 
len gevalle niet aen henlieden , maei aen de geene 
foude ftaen , dewelke minder laften hebben , ook 
eenige voorleden jaren niet hebben gedaen , het 
tuint zylieden fchuldig waren , en waer over die 
van Zeeland hen felven hebben moeten ovei laften 
met daetelijke preftatien, onverdraeglijke fchul- 
den en te achterheden, met welke fy immers als nu 
by hunne Bondgenoten behoren gefubleveert en 
verfchoont te werden , fulks als in andere dierge¬ 
lijke bejegentheden by die van Zeland aen hunne 
Bondgenoten altijd getrouwelik gedaen is geweeft ; 
nochtans na diverfe communicatie!: lappoitenendeli- 
beratien aenmerkende hoe groteliks daer aen gele¬ 
gen , dat den Leger behoorlik te Velde kome , tot 
vokloeninge van de loffelijke confederatien met de 
Koninklijke Majefteyten van Vrankrijk en Enge¬ 
land aengegaen. Noch voor defe reyfe poftpone- 
rende alle redenen van weygeringe , hoe evident 
die ook mogen zijn. Hebben de Staten voorfchre- 
ven ten dien re*pe£te alleenlijk , en niet als ander- 
fmts gehouden wefende aengenomen en beloof, fo fy 
aennemen ende beloven by defen , hunne Gedeputeerden 
in den Staten Generael fodanige nader en breder lajl te 
geven , om beneffens d'andere Provintien confent in te 
brengen , waer mede fy verhopen dat den Leger niet ver¬ 
achten f al blijven , en een yeder fal behoren te ne-, 
men contentement van het devoir van die van Ze¬ 
land j verfoekende en begerende niet te min 

op hunne redenen voren geroert, enby de voorfz. Ge¬ 
committeerde brederverftaen , behoorlikregard wei¬ 
de genomen , en fulks voorben dat de Provincie van 
Zeland by overlaft niet kome te vervallen in irrepara- 
bel verloop,maer dat de lallen ten naeften mogelijk ge¬ 
lijkelijk mogen werden gedragen. 

Aldus gedaen en gearrefteert ter Vergadennge van 
de voorfz. Staten in ’t Hof van Zeland tot Middelburg 
den vijfden July , duyfent vijf hondert leven en t ne¬ 

gentig. 
Was geparapheeit 

t 
De Malderee. ut. / 

©itorftoM 

Ter Ordonnantie van de voorfz. Staten, 

©rtocteliem/ 

P. de Jonge♦ 

m IBep i?97- ïiatfce bc leer ban ^ertee/bfnegj« 
doorgenomen met eenige ©eerden/ een Cmouica'n* fotften» 
öe ban ’p ïectogen-liofctj te maden/'en aljoo bejcbeiaup. 
tflupteren upt te iodien / dan alio IJP liet !£ibe 4S 2B0S 
Crpteict na fijn ftn alleen toilde üdepden / cnloih jn cenizBm. 
den de iïitmceiler^ binnen Breda/ paer bolb dtcbufr^mt 
Ijp berfoefit / niet fenden / dotlj Eobijgi 
tot «©eittrupdenbcrgc leggende en met audet'Om£cntfttI, 
toetende/ of bet mcerendcel ban de i^uotetpe uptbufrabtge. 
Breda foude'mede gaan Ijceft fijnen Eieutenan; 
m Cornet/ cn nteefl alle de itupterpe den4* i^ce boon 
mngcfonöen/ en 3ijn ded mengend op de lende weefcöotm/ 
de Hupteren ban de lecre ban iBertoc gebomen /^i öp 
en daer mede boortp gereden na Bortcl / cn al- 0 
daer ober de bommel gepafTecrt/ cn fo na de 
^tadt banden Bofdj gereden / daer fp met 
pare ©eerden onberdacijtclph tuelen ban omors 
gend den 5. JiBep tot op den middagï) toe, <©te ban 
de ^tadt merkende datfe niet fterk toaren / en 

dat 

(onder boet - bolk / fonden eenig boet - bolk 
upt / om een Cmtmfcade te maken / en de* 
den doen pact iiupterer. in klcpn getal na die 
ban der iBcrtoe gaen / daer op JlBertoe die tref* 
fende / en de ander toijkende / quamen in de 
Cmbufcade ban die ban den Bofd) / die fo tod 
aengelept toas / datfe beclc ban de ïïupteren 
dootfdjoten / en onder dc feïbe den Sieutcnant 
ban iourtö : en foo daer op acnquamen de j^up* 
teren ban den Bofell / en ban <0robbendonk daer 
ïeagende/ moften d’anderc bludjten/ en pen te 
ontkomen / of betalen de lïraffe ban Ijare ïtdjt* 
beecdige fotttgljept / die Ijacr fo berre Jaddc doen 
engaigeren / darter met bcel middel# ban fal* 
beren “ ober bleef / toaer ober de ïeere ban J©er* 
toe felf# gequetft cn gehangen toerde / tot fijn 
Hieutenant en de Cornet ban Eouij# / en ban1 de ©a* 
ncn ban Sloroj# die boor upt reed / öjeben elf 
Tunteren dood / en 23 gehangen / en 46jjeetden/ 
en ban de ©anen ban den leerebanfBerto/ ble* 
ben ontrent 30 peerden / en eenige dood / en cc* 
ntge gehangen / fijn Cornet met dc• refh. 
men toefende / en de bpanöcn bruekten ten Jtere 
ban Hertoe en d’andece gehangenen binnen den 
Bofell / cn deepgden de iftupteren ban <©robbendonk/ 
dat meelt Bcrgberkopcr# toaren / ben leere ban 
jBcrtoe / niet te fullen laten gaen / of dc leeren 
Staten fouden liaer quartter toe fcljrijben, 

^e leeren Staten maekten balt preparatie om 
cn Wet te ©eldc te brengen / dan eer dc^ta* 
ten alle# konden gereet maken dat tot pet ©eJOt- 
iXcget* ban noden toa# / foo liaddcdcn éonmkban 
©tonkrijk onder den lilacrfrtiaïh Biron bcel bolk# 
teSert / en de ^tad ‘Hmien# doen berennen / 
tt/eenige jporten daer boor doen maken / en den 
Staten «©enecael doenfommeren / om Öjren $e* 
me bolgcndc tjarc toefegginge en belofte te ©elde 
te brengen / cn toaren de ^eeren Staten gr te- 
kommert in de faken / ^aut fP nu - 
leen ten Honink / maer ook de ^ontngmni^ban 
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foude <£ngdanïi eentg ccmtcntciticnt geUcit / fcïbe 
toarcn fp ten upterfien öcrtacutot / toant ben 
<0becjten ©ecc / öie bc Staten atöcrfintg tod toe 
oebaen toa.ö / tè met tmpfeju €ngdfc ban tjet fe= 
cour# ban be &ontngtnne ban €ngdanö / na 
€ngdanö bettroeben / m be Staten moffen 
mebc nocö tot be ^cfjepen ban be ^onwgtnne/ 
ttointtg ^tljcpetum <®o?loge equippeten / om 
be feibe bp be öonmgtnne ^cljepen te boegen/ tot 
afbeeuh ban ben üonintt ban ^pangten / bact 
bet be üomnginne ban €ngdanö goeb btnben fom 
be. 

roi. 27.) <©c ï|eecc ban ©illetop fjeeft ben bietben gjunij tipt 
$anjtf aen ben üeerc toan25u5anbalgefct)?d)en bit 
nabolgenbe^tefbcn. 

©jitf tinn |y| YN HEERE , Den Konink ftaet op het 
«n l^eere JLV.1vertrek na lijn Leger , daer toe geroepen zijn- 
»an Öiiu» jg door den Maerfchalk de Biron, om veelder- 

^erre 'ey haken uyt te rechten , en eenige faken die 
baffaöeuc fijn Majefteyts prefentie vereylehen , hy hadde 
ïDufanöal. hem gelaftej t om te fparen fijne moeyten , en te 

doen vertrecken den genen die hem behooren te 
volgen. So defe Heeren den luft hebben om 
hem te fecoureren in eeniger manieren , het is 
tijd datfe beginnen , anders Tal het ons alles op den 
hals vallen , en Tullen \vy 
of dat wy om genade roepen, waer voor ik God bid- 
de ons te willen behoeden en bewaeren in volko- 
mene gefontheyt. 

In Parijs den vierden Junij 1597. &c. 

<£>en Jfyem SUm&affaöcin: (Bufnnbal piet booj 
ban nictttoö gepod 5ijnbe / na bat Dp omtrent 
te boren be ïieeren Staten <£5encraeï f)abbe fecr 
crnfïdth gepod om eencnScger te©clbetetoem 
gen / en pacr Inpbcn bicn acngaenbc gefoitK 
meert op paec tooo2b en beloften/ tö ben ttoadfc 
ben <3umj gccompareert in be ©ergaberinge 
ban be Staten 43enerad / en fjceft albaer bp 
monbe gebaen be nabolgenbc ^opofitten / en 
be felbe bp gefcljHfte obergelebert in befer fo^ 
me- 

©jopofitteTkl YN HEEREN3 
*a”*£*#e,’IVl Ik heb op den tienden der voorleeden 
jan'jal/*Maend , in dele Vergaderinge vertoont (als 
•»mba|Ta* wanneer ik weder uyt Vrankrijk was gekomen ) 
beur ban den handel van mijn Meefter 3 fijne defi'eynen en 
ninb'b'an meeningen , en dat hy van u verfochte de felve 
©^anficijft te helpen vorderen voor de faken van het gemeene 
fltDa.n in befte , het welk ik hebbe gedaen met fo veel 
firmac*3* particulariteyten dat het te veele foude zijn de 
ban be felve nu weder te verhalen , en ik fal alleenlik u 
tepmmöe Hoog. Mog. bidden te gedenken dat ik uvoor defen 

Ataftn"*”n’ets ^ie^e gefeyt van het voornemen enderaetfta- 
«Pcnfratl. gc van f jn Majefteyt , daer van gy nu het eynde niet 

liet. 
Maer dit is my tot een feer groot harten leed 

dat ik bemerke het weynigh geloofs dat men heeft 
gegeven aen mijne Remonftrantien , en de kleyn- 
achtinge die men heeft gehad tot de vermanin¬ 
gen die fijne Majefteyt voor defen aen u heeft 
gedaen , om uwen Leger te Velde te brengen , | 
op dat den gemeenen vyand , die fonder twij-1 
fel fal Toeken in Vrankrijk te vallen , To ras hy 
lal Tien dat fijne Majefteyt den Leger voor Amiens 
Tal continueren , nochte eenTdeels gediverteert 
worden door jaloufie die gy hem Tuit geven door 
uwe Wapenen , en dat door fuiken middel den 
gantfehen macht der vyanden niet valle op den 
hals van fijne Majefteyt, die toegefeyt was meer 
krachts en vlytigheyt in uwe werken , meer be- 

jefteyt den fijnen Tonde nytvoeren , Ik ver- 
Twijge den tijd van meer als drie Maenden die 
voor by zijn , dat mijn Heere den Maerfchalk 
Biron is geweeft voor Amiens , Telfs op de zij¬ 
de in der Vyanden Land. Maer hoe Tal men het. 
konnen excuferen dat gy tot noch toe niet gereet 
zijt ? na dien den Konink u heeft laten weten 
dat hy perfoonlijk in fijn Leger is , en dat hy 
uwe vyanden roept in fijn Koninklijke , Gy 
Tuit Teggen datfe oaer noch niet zijn , en als fy 
daer Tullen wefen , Tuk gy doen fo u goetdunken 
Tal. 

Voorwaer , Mijn Heeren , het Tal hier na wel 
te laet zijn te helpen den Leger voor Amiens als 
gy alle de vyanden van defe Landen van daer 
Tuit hebben laten gaen , het fal veel te laet zijn 
te fiuyten en hermaken den Dijk als alle de Wa- 
teren Vrankrijk Tullen over - lopen hebben , mo¬ 
gelijk dat u Land daer door een weynig droog Tal 
zijn ; Maer gy geeft ons een quaed exempel , 
ons leerende ons allo te openbaren , Tonder te 
hebben acht op onfe Vrienden en Bondgenooten 
die geftelt Tullen zijn tot een groote verwonde- 
ringe als men dc oorfake daer van Tal willen Toe¬ 
ken. 

Sijne .Majefteyt hadde wel mogen fparen de 
koften en avonture van een To moeyelijken 

moeten t’onder gaen , i Oorloge tegen den Hartog van Savoyen die hem 
den Treves aenbood , ten ware geweeft veel een 
generaelder bemerkinge dan gy nu zijt nemende , 
maer hy heeft gedocht de gemeene fake To 
veel te beroeren , en infonderheyt dit Land 
door den felven Oorloge op te houden het groot 
geweld het welk den Konink van Spangien de- 
de uyt Italien komen , de welke u opgewekt 
foude hebben wel haeftiger en machtiger te Vel¬ 
de te begeven als gy uwen gefwakten vyand 
daer haddet , die geen middel konde vinden 
om fijne macht die hy uyt Italien verwachte , by 
een te brengen , maer ik hebbe u hier te voren ge- 
feyt , en waerfchouwe u als noch , dat fijne Mat 
jefteyt heeft Monfieur d’ETdigueres met fijn ge¬ 
weld gefonden na Savoyen 3 te weten met Te¬ 
ven duyfent Mannen te voet , negen hondert 
Peerden, en twaelf Canons , en dat' dopr die 
oorfake de Milanoifen en Neapolitanen , met de 
welke den Cardinael Albrecht u hadde gedreygt, 
To lange tijd zijn belettet om te komen in die quartle- 
ren. 

'L'J 

Wat wacht gy dan om yets voor te nerhen te-j 
gen den gemeenen vyand , dan alleen om het refpeéh 
van uwe Vrienden ? Veel min voor uwe'ptfrti-; 
culier , wanneer is geweeft dat hy minder macht 
heeft gehad , noch weyniger geld dan tegen¬ 
woordig ? wanneer heeft hy meer oorfake ge¬ 
had , en hem den nood meer gedrongen , om 
te keeren alle fijne macht na Vrankrijk , en 
defe Provintien ontladen dan nu ? denkt gy dat 
hy Tal Amiens verloren laten gaen ? een Stad 
van fuiken importantie , om fijnen voet te fet- 
ten in Vrankrijk als hy wil , fo defelve aen hem 
blijft, om u over den hals te komen , en u doen 
vertrecken van eenige Plaetfen daer weynig aen 
gelegen is , tot het principael van fijnen voorne¬ 
men. Gy wacht mogelijk op de detTeinen van 
Engelan d , tot de welke gy , To gy Tegt , ver- 

j bonden zijt om te voegen en accommoderen de 
|uwen ; Mijn Heeren , ik hebbe u voor defen 
'verklaeit de dagelijkfe groote onfekerheyt , maer 
1 nu tegenwoordig dat het perijkel ons prickelt, bevin- 
j den haer gantfeh ongerefolveert, en min verdraegüjk 

dan oyt. 
! Ik Tal u dan Teggen voor het eynde , dat het 
meer dan tijd is dat gy fijnen alderchriftelijkfte 
Majefteyt contentement geeft , die u verrnaent 

merlangen in uwen Raed van het geene aengaetjen aenhitft , volgens de belofEe aen hem ge* 
de behoudenifte van fijne Krone , ja ook felfs : daen , dat gy u foudet re Velde ftellen , en ne- 
de beloften To menichmael verhack en gefchre- 
ven , dat gy te Velde foudet brengen een Leger 
van Teven of acht duyfent Mannen te voet 
vijfthien hondert te Peerd , 

VI. Deel. 

men voor eemgen Aenftach die mochte diverteren 
een gedeelte van de macht des vyands ; Gy flik 
my vergeven dat ik u fegge , dat in dit ftuk het 

als wanneer fijne Ma-1 raekt u eere en geruftheyt , het eerfte de fchan- 
! <£C } de 

en 
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de die gy hebben fult, alsgeweeft te zijn trage 
aenfienders van den arbeyd en mogelijk den val 
van een Prince , die ten huydigen dage is een 
van de pnncipaelfte van de Colonels van de Chri- 
ftenheyd , en die bemint en affeélioneert uwen 
Staet , gelijk yder weet dat hy doet, het gaet tot 
uwe verfekertheyt , de perijkelen die hy draegt , 
dat den fiach van dit verderfniethaeftelijkover u en 
kome , en door den nood in de welke fijne Maje- 
fteyt fal gebrocht worden door fijner Vrienden na- 
latigheyt , dat hy hem fal laten bewegen tot de 
contrarie partie van fijn begeeren , en fijne voor- 
gaende daden , en infonderheyd tot het welvaren 
deler Provintien; Zijn ganfchelik notoir dat als Vrank- 
rijk fal zijn gedwongen om a fte keeren van defê Par¬ 
tie, dat die gene die daer fullen wonen, fiillen gevoe¬ 
len fwaerder laft op de fchouderen als fy nu doen, en de 
onkoften drie dobbelt die fy fullen hebben te on¬ 
derhouden; noch hebbe ik laft van fijne Majefteyt 
om u te verfekeren dat fijn voornemen fulks niet , 
ïnaer veel vafter en aengehecht is tot volvoeren van 
defe fake dan hy oyt te voren geweeft is ; So 
rnen hem niet jaegt nochfe ftoot tot het geene hy 
nimmermeer gedocht heeft, hem verlatende en wil¬ 
lende proffijt doen van fijne ellende, het welke hy 
noit heeft bevonden van defen Staet, door de goe¬ 
de genegentheyt , met de wélke hy u altijd betrout 
heeftGy zijt mijn Heeren die hem gegeven hebt 
dit betrouwen door u voorgaende loffelijke daden , 
om het te laten verkondigen in de volhardinge der 
fel ven. 

Gedaenin den Hage deh iz.Junij 1697. 

Getekent 

Bu^anval. 

<©e ©ceren Staten kernrad hebben 25u5am 
bal hier óp boofamtooosbe gegeben : batfe baer 
op bdiberen fouben / en met hen eerflenbtudjtba; 
re rcfolutte laten toe bomen / en batfe Ijen baft 
toaren ptcparcrcnbe om een Eeget te belde te teem 
oen / mant hen 14- en 15. ^ulij toaren fijn €jc; 

fitfoïntfe edientie ©2abe Villem ban $afTou/ en ben ©a^ 
öaitSa-öe ban in ©ergabetinge ban bc Staten 
tm <©««*©encrad / om tc beïtöera-en op fjet poirtet ban 
raei een \t* een Eegce te belöe tc brengen / en na lange ober-' 
eecte wDejjjegtnge/ en fonöerltnge gebteben beo?, Ijet beto 
fouDeit foek ban ben liomnb ban ©zankrrjk / fo toerbe 

rcfolutte genomen / bat men met ben ecrfïen liet 
3Icger tc belbc mengen foube/ en bat mcnbaectoe 
lipt ©jicfïanb ( nutst Ijet bertrccken ban öe «rm 
gdfe) fouben moeten geb?upken bisftten baenbden 
fcneepen. Verdc 00b goeb gebonden / bat men 
ccrfï foube acn - tatlcn bc ^tab ban ©bjjnberk / 
gelegen op ben ïMnjn / en baer na fien boe bc 
(aben baer gebzagen fouben. vDoth men bonbe 
liet ücnbebcust niet gcboegllb leggen / al eer men 
berfekert toad bat bie ban ©2ieflanb geen ftoartg* 
pepd maben fouben / het booifdjtebe bolb baer 
toe te laten gebmnben / tot toelken epnbc Op ben 
ïïaöe ban ^taté acn Ijenlupbcn toierde gefdpeben 
ben 16. gjultj / en om pet fclbe noch beter te actCf 
leren / fo hertoog ©?abe Villern ban Jgaffou 
ben 17. ’d abontst / om na ©2je|ïanb te gaen. 
3©iöödcr tijd toerden berfchcpdcn ©fficicrst/ bic 
men tot ben Ecgct ban nobe hebben foube/ bc^ 
fcfpebem 

©e Vagen - méeiter J^ttoïaed bc 3©ad toast 
Op ben -ffifcae! ban be ©eneralitept boo2 ben Ha# 
öe ban ^late crimmeUk acn - gefpeoken / en ptoccst 
nemaekt en befdiulbtgt / ban bat lp ïjem in fi> 
hen feaet en arnpt ongetroutodik gebjagen liab- 
bc / fo in exorbitante kettingen ban hagen acn 
be ©oer - lupben / bie nochtans bn öe heeren 
Staten betaeit maren / aio in berfcbepbenbaïobc- 
ben in be quitantien ban be ©oerlupben gcpleegt. 
3©dbe faben in ben tüabe ban ^tate op ben 16. 
gulij/ ter p2efentte ban fijn €ttdlentie en <©tabe 
Willem ban kaffan in ’t lange becDaeltcnbepIept 
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merbe/ en nod) ben 17» tm bptoefen ban fijn €r^ 
rellende / en merbe tegen bon betfedjt p2obtftc ban 
fufpemie en tnrarceratie. lilaer fijn €*rreüentte be= 
mdbe befalten ban liet l.eger tc belbe te ötengen / bc? 
neccfttgbe / en meende bat bier Ö002 ben btenfi 
ban pet lanö foube beraditert merben / fonöerbat 
baer op öefe pjobiftc gebtfponeert merbe/ beeft be« 
fdj’cben eenen 3öcrt Hdlinft ban Mptrccfjt / bie ter* 
(lonb !a|r gegeben teerbe al om tc tredien / cn be 
3©ngeno op te tebenen / ten getaïle ban ïmc botff 
hert / om tegen febere bage gcreeb tc toefen / en ( f°!. zsp 
baer ober bn ptobtfte tecommanbercru |Baer al- 
fo Ijn bet getal niet toifl te bekomen / om bat 
Jbcolae$ be 3©ad öoo? fijne 25dcbcn onbec öe 
©oer - iupöen een oprirfingc ge macht Ijaböc / 
cn bat ben (Cocljt bed op be banb quant tc lo¬ 
pen / en bat be ©oer - Inoben teepgerben ben 
(Corkt te boen / fo machten ^icolac?s bc 3©acl 
fiem frerk / bat Op bc 3©agenö tot bet bol getal 
tegen ben aengeftemben baclj gcreeb foube bebben/ 
toaer 0002 fijn €rcd!cnne bont onber bat p’etert 
in fpn faet beeft boen continueren / Ijoe tod gefm 
flineert toerbe/ bat men bent eer bckoo’öe ober bet 
fdpijben ban ftófee '25?icbcn / ten onbienfte ban bet 
lanb/ te fccfierdjcreu / cn be geflolen penningen te 
boen refiitucren* % toerbe ter contrarie/ onberbet 
berd/ bat men fpucnbienf tnbefegdegentbeptfeer 
nobig ban boen babbe / baer fijntjeno boo: gebtagen/ 
boe tod gefufïinecrt toerbe/ botfjetapparenttoaö/ 
inbien men be ©oerlnpben be ontljoubcn penningen 
babbe gerefliïueeit/ men IBageno genoeg foube be- 
komen öebpcn.. 

®cn 18. Uitlij toerbe in ben ©age notb een 
©tugge ban Jjurk gemaekt / en lucht op ben anöe; {,!^Eutie 
ren gebefi / bic gep?ocft toierb/ om baer mebeo; tomffm* 
ber een <®?aejf)t tc mogen lopen / fonber b?e te buf se/om obtC 
fen/ en toerbe fo geheel flerk bebonben / bat tod**’? 
ïjonbert en bpfttg mannen t’cffcno baer op mod> fonöec1 öt* 
ten flacn. <&cfc ©tugge toa^ ato bc boo?-gnenbe/ tetjuuen. 
banbcrfdjepbenflucken/ elko ban tien boeten lengte 
aen malkanberen gcöecfjt / en elk (luk op ttoee 
3©tclcn geftdt / om baer na met een loop in een 
<©?acïjt gctoacljt/ cn ober gcjlotcn te mogen too?^ 
ben/ en fiabbe alleen bat getoek / bat bevielen en 
^ffen te ftoak maren / fo batfc in ’tinftotenmeeft 
toaken/ fjoe tod anberö be©2uggeboo2l)etgetodb 
ban pet bolk eben tod boo:t gink / en goet toaö/ 
toaerom fijn €rccl!emie laft gaf/ bat men bevie¬ 
len bickcr m ftoacröer/ en op ecu eenparige hoogte 
fouben maken, ©p befe ©2ugge ko|ï men noch 
een ©2ugge btengen/ bie ped op-fïoeg / afó men 
achter bc lieert neber ïjidb / betodkc met trappen 
gemaekt toast / cn bienen foube konnen omtcfto2ü 
men tegen eenen 3©al of HStture/ fonber ©jeffete 
maken. 

bc «Secommüteerben ban ben fsacb ban aiacsten 
^tate noch binnen ©?oeningen toaren / jijn aen JJJJ* *{. 
pen lupben grootc klachten gebaen ban be ongere- m, 

gdthept ban onö ^rijgöbolk / en b’oberlafï / betoef fec <§oiDa# 
fte fp lupben beben cn bebteben aen ben ©nberba- 
banen ten platten Eanbe / cn aen ben gene bie nem «„m ie«’ 
trad / en ook onber contributie fa ten/ en batmctpiamm 
fïaen cn btoingen na Ijaec bdieften / pcbbcnbe i0»^- 
kostelijk een tjonge vDodjter boo? Ijacr lidjacm 
gefdiotcn / cn ben knecht of ,§one met een ©tek 
in be fcOotiber geffeken tot (Cïnaerie/ fo.bat fp 
lupben niet konben bdiottben / nod) ©200b in 
hare ^ptnben / noch <É5dö / nod) ©aren / noch 
niet/ fulkst batbp albien baeriumetboovfientoer^ 
be / cn 02bjc gefielt / bat het upt - .lopen ban be 
^oibaten toerbe berhinbert / fp lupben al t’fa* 
men upt hoogbtsngenbe noob paer tooonplaetfen 
fullen moeten bcrlatcn cn bcrlopen. bootfdpebe 
©ecommitteerbe ban ben flabc ban <^tate / hebben/ 
om fo bed tn baer toast / baer in te bootten / ge^ 
fcl)2cben acn aüc be ©apitepnen en ©ebdljebbcren 
baer ontrent in bc ^teben / potten cn perken leg* 
genbe / dk cellen ©ncf ban ben nabolgcnben tm 
houden. 

Man- 



$97- 
Van ft Vervolg der Ncderlandfe Oorlogen. 

6c ce* 
mim't* 

M 

laiifrn 

eu om- 
:iu. 

•\nhafce byfonderc goede Vriend , alfa de 
klachten aen ons overhoopt worden van de 

xaVaan dagelikfe in en overvallen, uytmergelinge en ver- 
niHabe dervinge, fo by de omliggende guarnifoenen van 
il^rf öede Drente gefchieden , en namentlijk dat korte- 
ipir?^ linge tót Tinaerle , eene jonge dochter door haer 
urn 25r<Iichaem gefchoten, enden knecht of Sone met een 

Piqué ofte Lancie inde fchouderen gefteken zy. 
laberen* Welke ondaden en moetwilligheden , by der ho¬ 
orn- (jet ge Overigheyd, befoldende hare Soldaten tot voor- 
'/0-5' ftant , en niet tot verderf van den vromen ender- 
ienerbm danen , van welken moet werden getogen , daer 
es in öe mede de Soldaten moeten onderhouden werden, niet 

ftaen in geenen wegen te leyden. So ift dat wy 
van wegen de Heeren Raden van State , niet 
hebben allulke klachten met oog-luykinge mo¬ 
gen palieren : en U. daerom wel erndelijck 
willen vermanen. Dat gy alfulke Propers en 
quaet-doenders , met de welke de Landen niet 
gedient zijn , andere ten exempele ftraft , des 
uyt-lopens en verdervens een eynde maeckt , en 
de Placcaten fulks achtervolgt , en doet achter¬ 
volgen daer mede die vanden Rade niet waren 
veroorfaekt op onfe raporten , die wy niet kon- 
ren ledig ftaen , fulke exempelen te ftatueren , 
dat inde daed weide bevonden, dat de Juftitic en 
geregeltheyd van die van den Raed ernP zijn , en 
wy dóen u hier mede den almachtigen bevelen. 
TotGroeningen dcnxxv. Iunij, 1597. Sti. Vet. 

Onder Pont 

Uwe goede vrienden, de Gecommitteerde van den 
Rade van State der vereenigde Nederlanden. 

Ondertekent 
Htndril^van Brkncn d’Aljle, Panc.CaJiricom, 

Vitui Groeningce. 

5t€>pfcïj2ifttoa$/ 
Aen den Manhaften Luy tenant van Gerrit de Jonge 

op Ha en. 

<0clijbe ‘Sncbcn ïjebben öc bocufclpeben <6e* 
tommitteecöen gefeb2eben aen Ctijn öe Blacu / 
commanöecenöe op j&oebecöett/ acnöeBebel-beb* 
beten op öe ^epanffen / ^toattenbijb / B?eb02g 
lUeefie '/■ ^toaweflupg/ ü&etbete ©toingelo/ £ïuu* 
nen cn anöere. 

stiaiiiten Omtrent öefc ttjb 3ijn oob feer grote blacbten 
ttc geballen ober öe groote moettoilltgfteöen öie onfe 

©epbupteren beö2ebcn ober öc ginnefetenen 
tooonöeren ban öe <©02pen in <0ojï - Blaenöercn/ 
(ïttenöe ouöcr öe ^aubegaröe ban öe %eccn Sta¬ 
ten <0enerael / cn betalenöc Conttibutien aen öe* 
fe $ijöe: fjoe öatfe öe iüupöen unt öe felbe <D02= 
pen toaren Balenöe / cn berobcnöc ban alleö öatfe 
Ijaööen/ cn öefelbe üeacbten in öe Bofjfclïen / öe 
felbe alöaer fcer to’eeöelijb flaenöe met fkluppe* 
icn / cn Ijett lupöeii af ötotngcnöe beloften ban 
groote rantfoenen / meer ban ben lupöerbermogen: 
gelijft fp 00b öcöen öen $affagicr$ cn anöere / fo 
diBannen alg ©eontocn / ïtebbenöe getoeeft in ce* 
mgc^teöcn/ om B200Ö/ Boter/ tejS/ ^jpeb/ 
©lecfcö / ftojfe tot &lceöeten/ §2eepy <§out/ etc. 
<©aec ban tb berfcïjepöene tnfo?matien gefien fteö- 
be / öaer in öiberfe grote en grobe mocttoiD 
ïigbeben cn tojeeöc totmenten gefpccificeert en bcc* 
baelt bjcröcn / öie fp lupöen öcn fcljamclen fjnge* 
fetenen öer ^02pen / contributie betalcnöeacnöen 
€>ntfangcr €bcctoijn / acnöcöen / en to02öen met 
öefe moettoilligc en to2cebcBofcl)bncbelnjcboo2ne* 
melib onöer anöeren befcljulöigt öefe nabolgenöe 
3D?pbupictë / tipt ijare aen - genomenc of gegebene 
namen / in öe tnf02matien genoom t / öeltent. 

jRatntn tDeit gcooten SDupbcl. <©en hlepuen <©upbel. 
©laemfe |@ote. ^anBuiTelaer. #anf* 

c ben ban <®ent. i^ano ©laming. ^anööcJBab 
upm<s of fclje. Co2po2acl üoel. (Cbotbaö öcn Stipte?. 
nSaerö ïïoö^ti'e ^cÖötfman. ^nuptfet- laano a®eert 
«*©of£ w ©ItfTmoen. €nge!fc ^teupoott. iBtabam 
aenöe» moper - lecrö. ^acObcn Jlicbenö. Baffe. itigo# 
n- d.o. ^ans parmentier. Sepnaevt. ^an JDalfdj (€a* 

VI. Deel, 

loetiDil» 
aijêötn 
cc 
upterêri 
1 ©ofï- 
latnöes 
en. 

berttiec tot Bliffatgen: <®uiiiiabenban Sotmjbe. 
€en Sergeant €ngclfmnn. (Cbomao €ngelo'man. 
<©ie ban öcn Cafïeele ban gngemr. %ottps ban 
rijy. €enen ban kanten tipt Blifftngen beriepen na 
’t Hlanö ban ïilccf. 

<©it 5ijn b3?l öe boo?naemfïe Bofcbbncbelaerci 
gebjeeft / öie baec loeeeöe bnebelerpc geplcegt 
bebbenöe in öe Boffcljm Op 3|icbtccbdöe / (£bc>5 
roitlt / en ^bjeefele / en men btijl nauïibs raeö 
om öe felbe te beötotngèn cn fïcaffbn / toant fp 
toaren fcer (tont/ b)2ecö/ cn mocttoillig / cn bob¬ 
ben tod feggen / fp cn paben op geen jftoubegari’ 
öen nocb Comributien / fulhö bat om bier in te re- 
meöicren/ geen naöer raeö toao ombooetaenöicr^ 
gdijbeaföeingingen enoberlab te beletten/ öanöat^ 
ter een itptö2ucbdbbe>02bonnantiegcmacbttoeröe/ 
toaer bp bcrboöcn tocröc / bat geene B?pbuptercÈ 
op b2Pbupt in ölaenöeren meer fouöengaenopïijf- 
braffe, ingebal bat men noöig bonö cent- 
ge te onöerbouöen / öte ( öc.0 nooö 3bnöe) tot 
<£5uiöeö fouöen öienen cn geö?upbt too2öen / bat 
bat gcfcbieöen fouöe met eene '0202c cn fdter getal/ 
na batter in öe paccaten ban öefe pobintien be¬ 
grepen 5i)it / te toeten/ bat fpin €cöcfouöen 3ijn/ 
cn acngctcbent / cn alffer eenige in ©laenberctt 
gacn fouöen / öatfe een Ojfider in Ijaer gefdfebap 
fouöen bobben / en bootnamdijb bat op öettpteiv 
be fromieren of pafTamen na ©laenöercn een Of¬ 
ficier of Commto geftdt toieröe / fo ban toegen 
öc Staten aio ban öcn Oouberneur / öetodhenie- 
manö fouöe laten paleren fonöec fijn ^afpoo2t tc 
befien / en 00b benniffe en notitie tc bouöcn ban 
baer namen en toe - namen / mitfgaöcro ban öcn 
tijö / foo ban baer upt-gaen aio ban Ijaer tocöec- 
bombe. 

€n om nocb öeo te beter alle cjrcefTcn en tn^ 
conbcnientcn te bcrboeöen / en om öie te flraffen 
aio fp gefrbiet toaren/ fouöe betoo2baer toefen ce¬ 
llen SCuöiteur te maben of in te fieïlcrt/ betodbe.com* 
miffie cn ai«b02ttcpt fouöe bobben om inf02matie 
te nemen ban alle repfen / erplotctcn / en cjcccffett 
in ©laenöeren geöaen. €n aengaenöe be btaf* 
fen / öie .fouöen bp öcn Ootiberncuc ter crecutic 
gebelt to02öen op bd örtjgObolb ban fijn gouber* 
noment. <De ^toccffen fouöen bp öen ^nöiteue 
gemaebt cn gemjtrueert tootöen tot öc fementte toe in 
blupO. 

Omtrent öofm tijö ontfing öen ïjoere ?Ëbbo* 
caet ban öe Staten ban l^ollanö een B2ief ban 
öc Itotuugume ban Ongdahö / lupöcnöe / aio 
bolgt: 

33» 

M 
Y N H E E R van Barnevcld. 

Indien gy niet eerder van onfe brieven hebt 
gehad van fuiken ftijl, als die gemeenelijk is, d^gnuje'bart 
gene die met brengt betekeninge van gunften en^nseianti 
gratieufe opinien van Princen, het felve heeft ncr-amtptilee* 
gens aen gehouden dan aen de rontheyd van ons 
naturel, het welk fich niet vernedert op de vul-öc «éiöiert 
gare fatfoen van fommige die om het volks devoirsban tyvu 

te voor komen , haer behelpen van lichte occafien I“nö 
om te bedanken van toekomftige dienften. Maeröclt,acn£i 
ter contrarie uyt onfe integrite en doen wy niet 
geerne dan het geen dat wy te degen doen en op blij- 
kent bewijs.Macr ontfangen hebbende van uwent we¬ 
gen heel op een Nieu feer expreffe, tekenen en merke¬ 
lijk devoir van uwe eerlijke difpofitie,fo tot de gemee- 
nefake, als tot het gene ons in het byfonder raekt, 
fouden wy ongelijk doen aen de rechtveerdigheyt 
en rontheyt daer van wy profeifie doen, fo wy 
u niec wederom geven eenige getuygenifle ( ver¬ 
wachtende dat den tijd prefenteere) middel om u 
daer van te geven andere verfekerheyt van dat uwe 
verdienden in ons gemaekt hebben eene wel leven¬ 
dige imprellie van uwe voorfiehtigheydc , de welke 
in fake van ftaet geen klaerdcr licht van haer geeft 
dan met waer te nemen de bequaemheden, en van 
uwe affedie tot ons, de welke gy fult bevinden ge¬ 
plant te hebben in fo goede plaetfe dat gy daer van 
fult mogen verhopen alle fodanige vruchten, als toe- 

€c 4 komen 
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komen aen eene Princefle van eere , weder te,geven 
aen een perfoon van uwe verdiende, 

Onder fiont, 

Uwe goetwillende Vriendinne 

Ely^alct C. 

Den z . luli j 15 9 7" 

b’«©pfdj?ifttoa.öi 

Aen mijn Heer van Barneveld. 

Foi. s9.) 7&m icj, ejulü/ tocfcnbe Waterbad) / i$ in ben 
©agc aengehomen eenen^auiSDialgn/ Imöaffa# 

S?St bent ban ben Honinlt ban foïen / betodïte beo 
tonn kit jDaenbacgo aubientie in be bctgaberingc bet Staten 
£?omnir ^cnccacl fcctgunt i$. ©p babbe toepntg fötepnö 
KmS öp Dcm/ boel) fjp toaö feet pradjttg/ en ïjabbe een 
tonnage. langen #oolfen Uob aen / met beeï diamanten en 

anbct «©efïeenten berdctt/ bic eenen gtooten fdjat 
toaerbig toaren. mn 20. toao bP bp ben fnnce 
ban ©rangientcgaft/ en ben 21. toerbbpbe^ta# 
ten <ü5enerael om Ijem gcfonben / en ïjp toetbe ban 
ben ©jincc in be ©ergaöetinge bet Staten «Öenerad 
gebracht / aïtoaer ïjn fijne $?opofitte in bet Satijn 
bebc / fo ïupbe / gdp of bp een iBonib getoeejf toa# 
rcy bic op een -f^ebiiijïoel gejlaen ïjabbe/ en fpje- 
fcenbe ban ben Üoninfi ban ^pangten / preeö beö 
felfs goebemerenbepb en facljtmocbigïjepb in prefen# 
tic ban fgne «©teellende boben maten / fulto bat geen 
^inceteriJtttelbtoasS/ bieüpïjemtn facljtmoebtg# 
Jjcpb en goebcct ictenïKpb te bevgeljjfien toaö / baet 
brfelbe honing nocljtanjs fo ieelp ïjeeft boen beo 
moorbjm fijn boorfebreben «©teellende ©eeclMjet/ 
en fatpranndtft jegens be beteenigbc j^ebeilanbenië 

j)ont» piotebetenbe. ©et fommarie ban fijne €>ratie en 
,fpropoftde toao ïjiet inücflaenbe:, «©at fijnj]Bee# 

üïï1* „ fiet be ïioninfi ban jMcn meefï bp alle «©brillen fDo- 
pooifen,, tentaten toasi betfocïjt/ en in aenmetbingebanben 

3, tegenbjoojbigenfiaet ban be ©0?t|tenïjepb/ ben (Cutfe 
3!Sn* ” fo fccc bebodjten enbeubruftt toetb/ betoeegttoao / 
me» „om aen bc Staten te intettebeten/ ten epnbefp baet 
f;aI>e. „ met ben ïsoninft ban ^pangien / tjaten natuurlijken 

„ ©eet fouben bcrccmgcn en teconctlieten / alfo ben 
„ lioninb ban ^pangien be madjtigfre f^otentactban 
v be Cïjnftenliepb toajS / om ïjem tegen ben £urïi te 

fïdlen/ ’t toelh bem nu belet metbeboo? bc©orlogc 
„ bic ïjp tegen be Jjlebetlanöcn en Sjaet JSonb - genoten 
„ moft boeten- s©at men baetom in adjdnge toilbe 
„ nemen be gtoote inadjt ban ïjet ©upë ban 
„ (lentijti / en ban bten macfjtigften tionmli ban 
„ ^pangien/ baet boo? ’t appatent bjaoybat be Jlcbcr; 
„ lanben fouben getaStcn in be albet - tsptctfle bet# 
„ betffentffe en onbctganït. ^I>at ïjet ben Woningen 
„ epgentltït toe guam tegebiebenen commanbcren o; 
,, bet bate #nöeifaten / en be ^nbetfaten te ge# 
j, boogramen. <©at ben ïtoninït ban ^pangien feet 
„ goebettieten en fadjtmoebig toaö / en berept om 
„ alle$ te bergeben : ^©atfpliebcn baetom baet met 
„ ben eetflen tnebetom fouben ftellen onbet fijne ge 
„ boo’faembept/ mitöbatbpljaet alleöfoubcbcrgeben 
„ bat fp ïupben tegenö bem mtfbaen fjabben / 
„ baet aen bè Cbbftenfjcpb bienft / en tn befe ftoa# 
„ te oodoge tegen ben f€utb / een toclgcballcn ge# 
„ fcïjtcbcn/ cnbefc ïanben banbeftnatc ©ojloge/ en be 
„petiaiïen baet uptte betbjadjtcn / bebeijt tooeben 
„ fouben. 

€n na bat bP betfocïjt toaö boat te toillen 
upt - ffaen / hjaten be Staten <0enerael feet bet 
boonbett/ bat ben bten allarm ban bien boeft of 
bant Quam / en ücflotcn batfe bem op bc cibgljïe 
termen amtooosbcn / en bcpcffrbcrcn fouben / en 
gaben Ut. gjan ban ïBerben laft ecncantmoojbc 
inbctSatijnteconcipiëren/ inconfomiitept ban bc 
ambjootbc bic men ben ïjepfet babbe gegeben/ en 
om niet geöonben te toefen om pteafc op fijn bet# 
foeft te anttooojben / en te febijnen met ïjem in 
(ommunicatie tetoillen bomen/ fotoetbe ïjemacn# 
gefept / bat be letten op fijn betfoeb fouben iet# 

Het vier-en-dertigde Boek^ 
ten / en ïjem met ben eetflen amtooojbe laten toe ï?o# 
men / met öebanbinge ban fijne nioeptcn en aen# 
gebtenbe goebe affectie ban fijnen Heeflet/ fonbet 
fijne ODtatie en #20pofttien obet te nemen fip ge# 
fetoifte. ©iet na lepbe fijn Ctceüentie ïjem obet 
be gtoote ^alc ban bet ©of af / baet bem getoont 
toetben alle be ©aenbelen ïaetfl tot (Curnïjout ban 
ben bpanb betobett / om te tonen/ bat / al toast 
ben Éoninb ban ^pangien fo machtigen ©oten# 

taet / als? bp in fijne «©ratte babbe betljaelt / bat 
men notb toel bofl eenig booabel op bem bttjgen / 
en ging ïjp boo2tb bp ben <8?abe ban ©obeiUo te 
gafce, 

©iet en tufftben babbe bp bem Dcblaegt/ 
bat beeïe ban be ©eeten een afbcct ban bem 
babben genomen / 3cbcct bet boen ban fijne 
©eopofitien / batfe guaitfe pjotebeetben / cn bc# 
!}002ben te obertoegen bc maebt ban fijnen Slee# 
fïet / en toat quaeb of goeb bpbaer foube bon# 
ncn boen / met aentoijfinge ban be gtoote b2ucïjt# 
baetljepb ban polen / en be gtoote menigten ban 
lieten / bat ban baet in befe Eanben gebjaebt 
toetbe / mepnenbe mogelib bat fijnen liomnh bet 
felbe toel foube bonnen betbieben. ^>act tegen bem 
toebetom bertoont toetbe toat een grote guan# 
titept gelbb upt befe Eanben in polen geb2acbt 
totetbe / toillenbe feggen / bat palen fo toepnig 
onb geïb / aS.0 top bet pwlfe ©otenmoebteont# 
öeeren. 

«©en 22» toetbe be amtooo2be / bic men bem ge# 
ben foube / geattefleett / en goet gebonben bat 
men bem noeïj bien abonb bieinfijn ï|etbetgebjen# 
gen foube / en bat eenige ban be ©eeten Staten 
«öenetaei cnban benUaeb ban^tate bembie fou# 
ben pjefenteten / en bem bergafïen en beftopeten / 
fonbet berber met baet principalen te communiceren/ 
om batfe beb onnobig acïjten» 

«©csi abonbs guamen bp bem upt be Staten 
«©cnetacl be ©eeren ban Soo?ttoijh / ban SÖ- 
belb / en ban bet 3©cthen / en ban ben ïtabe 
ban^tate/ be ©ccten dienen en jfooh / met ben 
griffier ban be «©enetalitept- €n na bat 
<3an ban bet HBctbe bem in bet Satijn bp monbe 
berbaelt babbe / be anttooo2be en refolutie banbe 
Staten «©enctael / toetbe bem bc felbenocbbpben 
«6tiffict gclefcn / en baet na fcbnftelift obetgele# 
bert / op batfe niet fouben betbraept toojben / i3 
baet bp geboegt een bcfïoten bzitf aen ben üomnft 
ban polen, «©en «©cfant bcbanïfte be ©eeren feet 
ban bc ecte bic men bem betoee^/ en banbe goebe 
botte erpebitic / bcclilatenbc bat bp fuïbsf. fijnen 
JlBeefter ten bejïen foube rapporteren: €n bleben 
baetom be boo2fdi2cbc ©eeren bp bem eten. €n 
mito bp ben 13. toiibebertreeben/ ging fijn €jtcel# 
lentie boo2 noen bem in fijn ©etbetge Ibicu feggen / 
en gclücbtge tenfe toenfdjen / cn beö na noeno toa# 
ren lange bp beni om mbieu te feggen ben <6tabe ban 
©obenlo en ^o!mo / bie met bem bed pjopoo# 
flen bidben ban ben fóomnb ban ^pangien / bic 
baet bepbe ^dsoon-baberp’ fcïjanbdib ïjabbe boen 
boben. €n ten lactfien hertoog bP met belioetfc 
ban fijn €jccd. na ïlottetbam/ om obet^elanbna 
€ngdanbterepfen. 

Slen ïjeeft terjlont be Honinginne gepreabbet# 
teert ban fijn bomfle/ ban fijn ^opofitie/ en au# 
batieufe maniere baet in gebrupbt / baetom men 
rncenbe/ bat bp albacr csbijlbet foube moeten fp?c# 
ben/ of bat be Éonmgmne bem tod fo foube obetba# 
len/ bat bet ïjem beugen foube. ^c ©eeren Staten 
babben 02b2c gefïelt om bem ban üiottetbam/ met 
een «©02logfcïnpbanSotterbam/naZdanb te boen 
'orengen / en ooü ban Eclanö na €ngdanb / en 
bem al om te beftopeten / cn babben doctor 
3©ijct bdafï bem na Eclanb te betgefelfcbap# 
pen- 

«©cn 25jtcf ban Ctcöemte ban ben üomtib ban 
polen aen bc ©eeren Staten «6enetad toad lupbenbe 
albusi: 

Sigil" 
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Sigifmundus de derde, door Gods genade Ko¬ 

nink van Polen, Grootvorft van Littonwen , der 
Huyflen , Pruyflen, Maflaren, Samaren, en Lijf 
lant Hertoge, en ook de Sweeden en Wenen Ko- 
nink, &c. 

"P\ Oorluchtige, Wel-geboorene, Edele, Achtbare, 
ninhöaii D vermaerde, lieve, befondere, door vele en 
golen/aen waerachtige faken, en infonderheyt door overden- 
jètate™1' ^inge > des tegenwoordigen ftants desChriftenheyts, 
<&enecaei. beweegt zijnde , fenden wy aen u den wel-gebo- 

ren Paulurn van Dyialijn onfen Hoveling: op dat 
gy hem in het gene hy a lieden uwer eygener ge¬ 
schriften fal voorhalen , goediglik en williglik 
wildet horen, al is*tdat wy ons verfekert houden, 
gy fulks van felves oock doen fult: nochtans ver- 
foekan wy aen U. fulks ernftlijken, en bieden u 
aen in alles onfen genegentheyt en goeden wille. 
Gegeven tot Yarfau, den 19. Mey, Anno 1597. 
Van onfe rijken des Poolfchen in het tiende, en het 
Sweetfche in het vierde Jaer. 

<£n toa.$ getehent 

Sigijmundus Rex. 

Üctopfc&ifttoag: 

Doorluchtigen, Wel geborenen, Edelen, Achtba¬ 
ren en vermaerden Staten der geünieerde Neder - 
landfe Provintien, onfen lieven byfonderen, &c. 

aengaet, waerom zy defe ellendige nu fo veleja- 
ren durende Oorloge dragen, is alle Chriftenheyt 
al over lange meer dan genoeg kennelik geweeft. 
Achten ook de Staten niet nodig, en zijn niet yan 
meyninge, met vele woorden alhier te bewijfen, 
wat der Koningen macht zy over haren Onderda¬ 
nen. 

Maer (’t welke yeder-man bewuft is) dat defe ( Fo1-3°- 
Nederlanden noyt Koningen gehadt hebben, maer 
Princen, alsnamelik, Hertogen en Graven, die 
niet weyniger als het Volk en Onderdanen aen fè- 
kere Wetten verknocht zijn geweeft en verbon¬ 
den. 

Derhalve , dewijle de Konink van Hifpanien 
nu vele Jaren met ondragelijke Tyrannigheyd, de¬ 
fe Landen tegen der felver by hem befwoorne Va¬ 
derlijke Wetten en privilegiën, onderdrukt, en 
hondert duyfent Menfchen fonder gerechtige oor- 
fake heeft doen ombrengen, de Gefanten defisr Lan¬ 
den, zijnde Vorftelijke Edel-luyden, in Hifpanien 
gefonden om te verwerven, dat der wreetheden 
een eynde foude gemaekt werden, opgehouden, 
en naderhandt tegen aller Volkeren Rechten ge- 
dodet heeft, ongehoorde Schattingen , buytenver- 
willinge der Staten ingevoert, een ontallijke menigte 
Volks van alderley ftaten en weerden uyt den Lande 
gebannen heeft, het is niet wonder, dat eyndelijk 
de Patiëntie overwonnen zijnde: God de wape¬ 
nen verleent heeft, daer door fy onder het beleyd 
van een rechtmatige Regent , als namelik den 
Hoog-geboornen Heere Prince van Orangien eerft 
Holland en Zeland , en daer na ook de andere Pro- 

<Dc 3£nttooo2öc ban öc Dcercn Staten <6cncracl 
(op öc i^opofme öcn HlmöajTabetu: ban ben 
ban JSolen gegeten) toaö lupDente alöu.0: 

amtooojöt f T Et gene in den name des Doorluchtigflen en 
aanbel^cco machtigden Koninks van Polen en Zweeden , 
©cturacl/ door den wel-geboornen Heer Paulo van Dyialijn, 
op ör verklaert is, hebben de Staten Generael der geu- 
pofirfe t»an nieerde Provinciën met aller detnoedigheyt aen ge- 
MTabrac hoort, en na communicatie daer over met den 
itS Pool* Doorluchtigflen Prince Mauritio, en Rade van State 
ren Po» gehad, gelloten daer op kortelik te antwoorden: 
tiin&sf, £)at zy feer geerne verftaen hebben , dat fijne 

Doorluchtigfte Majefteyt defen geunieerden Pro¬ 
vinciën fo goedertierlijk alle Heyl van God is toe 
wenfehende. Waer over zy wederom den Door- 
luchtigften en machtigden Konink een lange leven, 
getrouwe Raed én voorfpoedigen voortgank tegens 
ii/ne en der ganfeher Chriftenheyts vyanden, bidden en 
wenfehen. 

WAt voorts de welgeboorene Heere Ambafla- 
deur van de wrede Turkfe Oorloge in het 

breede vertelt heeft, (hoewel zy het felve voor he¬ 
nen door vele kundfehappen en andere getuyge- 
niflen gehoort hebben :) Nochtans hebbende des 
felves machten, en des Chriftcndoms gevaerlijk- 
heyt hun-luyden fo duydelick voor oogen afge- 
maelt, heeft den Staten boven maten feer bedroe- 
vet. 

En de Staten zijn neffens den Doorluchtigflen 
en machtigden Konink geheel in een gevoelen en 
meyninge , even verre de Koningen en Vorften 
der Chriftcnheyd (alle twift befyden geftelt) hare 
wapenen en machten te (amen brachten: (het wel¬ 
ke nochtans tot noch toe in de alderhoogfte perij- 
kelen der Chriftenheyd niet is konnen te wege ge¬ 
bracht worden,) dat lichtelijk dat quaed van 
der Chriftenen Landen afgeweert foude konnen 
worden. 

Maer het doet den Staten boven maten wee, 
dat de Doorluchtigfte Konink van Polen en Zwee¬ 
den fo verkeerdelik van defer Landen quaetgonners 
onderrichtetis, dat fijne Majefteyt meynd,dat de Oor¬ 
loge welke de Staten door nood daer toe gedrongen 
zijnde, voeren, in ifen wege is dat den Konink van 
Spagnien fijne Soldaten en Treforen niet bekeert 
tot onderdruckinge der Turken en andere desChri- 
ftelijken Naems vyanden, want fo vele hunlieden 

vinden fich in vrydom hebben geftelt, het welke 
by hunlieden veel fpader by der hand is genomen, 
als de geftadige wreetheyd en tyrannye der Span- 
giaerdenwel verdiende, als ook de Princen en Sta¬ 
ten van allen anderen Provinciën en Rijken, wel 
gedaen fouden hebben: die het hondertfte deel der 
quaden en ellendigheden die de ingefetenen defer 
Provinciën fo vele Jaren verdragen hebben, den 
minften tijd niet fouden hebben willen lijden. 

Maer al is’t fchoon dat de Staten na hare inge- 
boorne Liefde tegen hare Heere , alles verfochi 
hebben wat tot af-biddinge der Oorloge mochte (Trek¬ 
ken , en niet alleenlik door haer fel ven alderley mid¬ 
delen van Vrede voorgenomen : maer dat ook felfs de 
Keyfer, deKonink van Vrankrijk, de Koningin- 
ne van Engeland en de Duytfe Vorften daer tufïchen 
gegaen hebben, fo is nochtans noyt vets te wege 
gebracht konnen worden. Welkes de oorfaeke is 
dat hy fiende datter geen hoope meer was, om 
eenen wettelikken Vrede te maken, en tot der 
Landen grote fchade geleert hadden, dat deKonink 
van Hilpangien onder het dek fel van Vrede-handel 
uyt was om de eenigheyt der Landen te fcheuren, 
en de Steden te verraflehen, na dat vele duyfent 
menfchen in den Krijg omgekomen waren, en vele 
Steden verdeftrueert, na alle (borten van geledene 
ellendigheden, gedwongen zijn geweeft, anderen 
Raed by der hand te nemen. 

So dan, want allen Volkeren t’allentijden vry 
geweeft is, dat zy de ondragelijke lallen, ook der 
Koningen felfs van den halfe mochten werpen : (het 
welke met vele exempelen foude konnen bevefti- 
gen) dat felfde is het allen tijden geoorlovet en vry 
geweeft , den vryen Volkeren der Neder-duytlè 
Landen, dat fy tot rechtmatige en nodige verkla- 
ringe gekomen zijn, dat de Lants-heere van alle 
fijne Recht vervallen was: welke over vele Jaren 
niet alleen wettelik geoorloft en gefloten, maer 
ook by placcaet af-gekundigt is geweeft : Daer na 
hebben vele der Provinciën , den Hertoge van 
Alenfon des Koninks van Vrankrijks Broeder tot 
een Heere aengenomen, en na des felfs dood (ge¬ 
lijk ook daer te voren: ) hebben zy onder de Re- 
geringe des voor-noemden hooggeboornen Prince 
van Orangien de oorloge tegen den Spanjaert ver¬ 
volgt .- De welke fchelmachtelik, na bet Byfpel 
der Barbarife volken , met oper.thjke beloninge 
door den Spanjaert voor geftelt, niet in eene ope- 
ne flach, maer te huys verradelik omgebracht zijn- 

) 
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de: als nu de vyanden hope gekregen hadden, dat 
niet alleen de taken defer Landen feer beroert, 
maer ook ganfchelik vervallen en verloren fouden 
wefen, zijn niet te min door des Ahnachtigen Gods 
hulpe fop welken alleene de Staten ruften: ) onder 
het beleyt zijnes Doorluchtigften Soons des prin- 
cen Mauritij, de voorfehreven Provinciën niet al¬ 
leen tot noch toe befchuttet, maer ook te gelijke 
anefc des felfs Ouderdom vermeerdert, opgewaflen, 
en hare palen nyt gefettet. 

Wat nu belangt den Konink van Spangien en 
zijnen wille en herte , het welck men uyt de da¬ 
den beft kennen kan , het is openbaer en notoir 
dat hy niet min inden fin heeft, als de Oorloge te¬ 
gen den Turk, maer dat hy foekt te heerfchen 
over alle des Chriftenheyts Vorften, onder het dek- 
fel van de Roomfe Religie te hanthaven. Want, 
welke is of heeft oyt anders de oorfake geweeft 
van zijn Oorloge tegen de Doorluchtigfte Konin- 
ginne van Engeland ? Wat heeft hem beweegt fidi 
te fteken indeFranfe Oorloge, en na het Rijke van 
Vrankrijk te ftaen? En zijn pogen om het Hertog¬ 
dom van Gulik en Cleve af te trecken of te wen¬ 
den van zijne Erf-heeren en Succefleurs, het welke 
hy voor weynige Maenden onder andere zijne Han¬ 
delingen (die daer toe ftrccken) door den Admirael 
van Arragonien, by den Keyfer gehandelt heeft: 
Behalven de liftige lagen dien hy die van Aken en 
Wefel geleyt heeft, en vele anderen Rijks Standen 
en Steden, als men de waerheydfeggen mach, dan 
om dat hy foude een Heere zijn over alle dingen 
in der Chriftenheyt. 

Om waer toe te komen is dit alleen het pogen 
van den Konink van Hifpanien, op dat hy met 
voor-gevinge van Vrede-handelinge, defe Landen 
mids onderdruckinge harer Vaderlijcke Wetten en 
Privilegiën, in zijne macht foude brengen, enaldaer 
den ftoel zijns Oorloges fetten tegen den Vorften 
van allen Koninkrijken, alwaer hy macht te water 
en te lande, en ook geld foude gereet vinden. 

Welkes hare Doorluchtigfte Majefteyt van En¬ 
geland wijftelijk aenmerkende: als een Befcher- 
mereftèder Warër Religie, heeft fy haer vele Jaren 
herwaerts met defe Landen verbonden. 

En dewijle ter caufe van dien, onlangs tuflchen 
den Konink van Vrankrijk en de voorgenoemde 
Koninginne van Engeland, een verbondgemaektis, 
zijn de geünieerde Provinciën daer in ook open aen- 
genomen. 

Derhalven mijn Eleere de Ambafladeur lichtelijki 
ver ftaen fal: hoe ongelegen het den Staten zy, in 
defe gelegenthey t en ftant der faken, belangende het 
gene hy voorgedragen heeft, het zy aen de voor- 
noemde Princen, of ook aen den Particulieren Sta¬ 
ten derbefondere Provinciën, eenig vermaan te doen. 

Voornamelijk, dewijle fy met fo vele exempelen 
geleert zijn, dat de Vyand nergens op toe leyt of 
na tracht, dan onder den foeten naem van Vrede- 
handelinge de oorlogfe hinderlagen te decken, en 
de onvoorfienige in het bedrog te trecken, het wel¬ 
ke de Staten verhopen dat zijne doorluchtigfte Ma¬ 
jefteyt ernftiglijk overdenken, en de Maeghfchap 
die hy met den Konink van Hifpanien heeftfo ho¬ 
ge niet achten fal, of hy fal liever op-waken en 
vlijt aanwenden tot voordeel en welvaren van de 
ganfche Chriftenheyt: Dat averft de HeereAmbaf- 
iadeur vermaen gemaekt heeft van de Brieven des 
Doorluchtigften Koninks Stephani fijns Majefteyts 
voorfaeds, is feer aengenaem geweeft de feer heer¬ 
lijke dies Koninks Raed, in fijn volk en onderfa- 
ten te regeren. 

En dewijle de Staten geen dink meer ter herten 
gaet:, dan allen Koningen van de oorfake defes Oor¬ 
loges en andere hare handelingen genoeg te doen, 
fo hebben fy met vlijt op de felve Brieven geantwoort, 
op datfe te gelijk ook fouden betonen, hoe leer fy altijd 
getracht hebben om de goeden wille en herte des 
Koninks van Polen tegen defe Landen te behou¬ 
den. 

ïn welken yver en wille fy tegen fijne Doorluch¬ 
tigfte Majefteyt altijd fullen volherden. Twijfelen 

ook niet of fijn Majefteyt fal de onderlinge traffijke 
en handel , de welke ( fo lange aller Volkeren ge- 
meyne redelijke wet plaetfe heeft, niet verhindert 
konnen werden) onverbrekelijk onderhouden. 

Voor de refte, de Staten recommanderen fijne 
Doorluchtigfte Majefteyt feer ootmoedelijk het 
welvaren en den Staet deler Pro vin tien , en fullen we¬ 
derom alle vlijt aenwenden, dat fy niet alleene fijner 
Majefteyts goeden wille verdienen , maer ook tot 
hunwaerts vermeerderen fullen. 

De Staten verfoeken ook , dat den Wel-geboor- 
nen Heere Ambafladeur defe faken zijne Doorluch¬ 
tigfte Majefteyt ernftelik verhale, en defe landen 
met zijne jonfte vordere, welkes jonfte en dienftes 
de Staten, fo wanneer de 'gelegenthey d fal voorval¬ 
len, achtinge fullen hebben. 

Gedaen in ’s Graven-Hage, den twee-en- 
twintigften julij. Anno 1597. 

'©en 2S?ief ban be petten Staten «©cuerad ba* ber* 
eenigbe s&eberlanben aen ben kornuit ban Polen 
toaslupbenbe algbolgt: 

DOorluchtigfte en machtigfte Konink , hetgeen 
den genereufen Heere Paulusa Dyialijn uyt den^nerart 

naem van uwe Doorluchtigfte Majefteyt neerftelik arn oen 
in onfe vergaderinge voorgeftelt heeft, hebben wy *Son‘n^ 
met groote eerbiedentheyd verftaen, en, gelijk deÖan 
grootheyd en importantie der fake vereyfchte, de 
affaire met den Doorluchtigften Prince Maurits en 

: den Raed van State defer Provinciën overleyt heb¬ 
bende, geantwoort het gene wy geacht hebben, den 
tegenwoordigen ftaet onfer faken, en den inhout 
der legatie te vereyfehen, gelijk den voorfehreven 
genereufen Heere Legaet uwe doorluchtigfte Maje¬ 
fteyt verklaren fal. Wy bidden uwe Doorluchtigfte 
Majefteyt, dat hy d’antwoord, die wy den voor- 
febreven Gefant in gefchrift gegeven hebben, ten 
beften nemen wil. Wat voorts in onfe macht is, en 
fonder prejuditie en fchade der vereenigde Provin¬ 
ciën fal konnen gefchieden, fullen wy t’allen tyden u- 
we Doorluchtigfte Majefteyt, te geval doen, en met- 
ter daed betonen, hoe hoog wy altijd geacht hebben 
de goetwilligheyd der Koningen van Polen en Swe- 
den, en byfonder van uwe Doorluchtigfte Majefteyt, 
tot defe vereenigde Nederlandfe Provinciën. Hier me¬ 
de bidden wy God Almachtig, dat hy uwe Doorluch¬ 
tigfte Majefteyt feer lange, tot gemeene welftant der 
Koninkrijken vanSwedenen Polen cn der gehele Chri» 
ftenheyd, in gefontheyd fpare. 

Gedaen in 's Graven-hage den 22. Julij , An¬ 
no 1597. ;■ 

2Seroctcnbc bes boo?fcD?eben SUmbaffabeursf bo?^ 
öcc legatie cnberricfjtinge/ acnbekonmginne ban 
€ngclanb/ fullen top Ijiccnaberfialen/baerl)d paffe 
gebenfal. 

Sin mijn ccrfic öoeb fjcD ir? berïjaelt boe boo* 
öc Sententiën getoefen / bolgen öe bïoeb-giert* 
ge piaccaten beef kenfers Caroïi be pjjfbe / 
cn bes kontnbë ppppt fijnen Sone / feer belo 
onnoofele/ en naec <©ob pberenbe menfepen beer* 
Ub om ben 0al$ genomen jijn/ fommtge bcröjant/ 
fommige gehangen / fomrnige in facben gefïe* 
ben / en bertooneben / en anbere booj anbere toj* 
menten om bet leben ge&acbt / alïeenJib om batfe 

■©obe foebten te öienen na pare Conferentie / befo 
fcljncbdijbe omtoengtnge en bobtnge ter falie ban 
be kcltgte toaS tebcrtbe pacificatie ban ©entfeec 
geminbert en gebed tenlaetfïen gcccffecrt/ booanc* 
mclth na bat bptijbenban ben ©ouberneitiente ban 
ben 38ertë-^crtoge EEatljtas een ütdigions-b?ebe 
geconcuheert cn gearreflem toas/ pet is to d toaec 
bat be gjefupten cn^lngtufrmn# bele oproerige P20* 
poofiten boerben/ ja aio ’t paö gaf ooft op be p?ebiïi* 
jtoelen feerraebben tegen befecten en betteren/ baec 
tttebe fp tn liet generael meenben alle be gene öie ben 
paus niet toilben bennen boort Ijooft ban becfpi* 
ftelijbe kerhe / cn be ftoomfe kerbe / niet alleen 
boo: be eenige toareCDlijlelpe keebe/ bodj baer 

toerbe 
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paccaten / bp Rentende ter bood gctoacfjt / immers tb. 
batmen toift / of ten toerbe onber een anber beh-man? 
tel gcbaenen te toegegebjactjiV maer in befen da? 
re 1597 hebben be S'cfupten en anbeue bittere j©onic? 
henen ©apen/ haren bloctbo?ftigen aert met lan? 
ger bonnen binnen houöen / fienbc bat hare 
anber p?actijhen en aenfïagen tegens hoge per? 
fonen / ^teben en f02 ten fo toel niet toilben ge? 
lucfecn / of batfe bacr boo: fetoe in groote peri? 
ctilcn geraehten / fo hebben fp ban hacr boo?ne? 
men te toerfe geffdt oen een ongchoube of ongc? 

annaften. troube dochter/ genaenit Hnnafcen ban ben l^c? 
5“*" be/ out ontrent bp be 40 jaren/ befe toas ban jongs 
Sngen om opgeboct in be <©eref02mcerbe Heligie / fomen bic in 
üe «acre* be <j£tëunieerbc ^cberlanbfe pobtnttcn opentUjh 
Fo?meaöc jjaet ban fp ooh pofeffte bebe/ fp tooonbe 
Bctifl'e. ^jCn||.m.3egt bp ttoee <©ochterS ban $. Ham? 

part ban Hnttoerpen / be toelfce om be <0crefo?? 
meerbe Religie lange tot B?ufïd gehangen gele? 
gen habben / en boo? racb ban eenige b?ienbcn 
baer upt geraeht toaren / ’t 5p batfe be gie* 
fupten of Officieren cemgfintS upt mcnfchcUjhe 
3toahhepb in be iuitgie iets tcegeftacn of cenig? 
fins bolbocninge gegeben habben / (baer ban ih 
geene feherhepbShebbe bonnen beftomen) boch be 
boo2f5- Hrïnahen ban ben l^obe / niet honnenbe 
noch bcgecrenbc hacr geboden en <©dobe af te 
fïaen / iS ten (effen bp be defupten en anbere 
hare onberfoctftcrs boo2 een hertnechige ïtet- 
terfe beroo?beclt en tiptgefp?oftcn / en boo? het 
aenïjoubert ber fdber / bp be ©berljcpö (bolgens, 
be oube bloebige ©laccatcn) beroo?bedt lebenbigh 
gebolben te toerben. Hnnahen bit bcrjtnenbe 
heeft upt menfdjdijfte 3toahtjcpt gebeben bat? 
men boch Dace Confctentte niet totlbe btoingen/ 
alfo fp het niet anbers honbe berjtaen/ en fo? 
men immers totlbe bat fp hoer <0elobe foube 
afgaen / ’t todch fp niet honbe boen / batmenfc 
een anber ftraffe minber ban be boob foube toil? 
ten opleggen / fp b2aegbe bo?berS toat fp foube 
boen i en toat fp anbere geloben foube ban <©ob 
in fijn tooo?b belaft ïjaöbe/ ooh het geene begrepen 
toaS in be ttoaelf Hrticulen beS<©eloofS* baer in 
fp noch ban ©auö / jBiffc/ ©agebier/ nochaen? 
roepinge of btbbtngc ber ippligen / noch anberen 
aftaetbanfonben/ ban boo2 fijn blocb-bergieten bon? 
be/ fp Ijabbe hem innig gebeben / alfo hacr Clpi? 
(tuS geleert babbe/ om ftjnes ^epltgen <0eeftS ber? 
ïichtinge/ fofpbtoadbe/ ban toerbe in biehare een? 
boubige toetenhept meer gefterht/ fo bat fp bie niet 
en honbe afgaen tegen haet <0emoet / maer eer bat 
fp bie foube op tjaer anbere meenigbulbige fonben 
hopen/ bie5toaer genoeg toaren/ footoilbefpliebcr 
be boob fterben: maer tjet mocht alles niet helpen; fp 

i®8?t tecpjCCöcbeO mo2gensb?ocg upt 252uffd gelept tuffehen 
0000 ac, ttoce Gjejiipten / bie riodj eenige |Binne-b?ocberS na- 

bolgbcn / en toerbe geb2acht op het ©aren ï^ep-bdb/ 
be §lefupten bie met tjaer gingen / hebbenfefeerge? 
quclt batfp haer<©elobe en shettenje / fofepbenfp/ 
foube afgaen / en tjaer aengefept bat fp beo <Dupbelo 
aeo/ en batfp eeutoigberboemttoao/fofpljaerniet 
beheerbe/ maer en gaffe geen gdjoo2/ feggenbemet 
^tephano batfe ben ©emd geopcrn fag / bacr in 
haer be €ngelen foubeh boeren/ cnboo2hetgetocit 
beo <©upbelO befchermen; bpbeplaetfehomenbe / 
heeft men baer eenen fjupl gegraben gebonben / baer 
in hacr be^Seul gelept heeft/ en begonbe tjaer ban bc 
boeten af met aerbe te bebechen / tot omtrent ben 
mibbcl toe / boe btaegben be <f efupten hacr of fp haet 
noch niet totlbe bchccren / maer fp bleef ftant-baltig/ 
en berhlaerbe bat fp om geenen boob hoe bteefeUjh 
bie toaO ban be toaerhepb totlbe toijhen/en bebal haer 
felbcn in be hanben <tBobO/ en heeft be Beul haren 
monb en hooft met asrbe bebeht / en boo2tO het gchc 
Ie Skhflcm met aerbe tocnebeht en befloten/ ’ttedh 
gcbaen 3ijnbe / heeft ben" Beul eenige fp2ongen op 
Itaer Jftchaem getoclbelth gcbaen / fo bat menfe 
onbecbcaeröe nochfcer erbarmdih hoo2be roepen/ 
ofte hrijten ,• Sententie heeft men in geenbet? 
hanbe manieren bonnen bdtomen / maer be baeb 

tuacpt tn 
lébtnbfg 
btboUjen, 

Jaer-dicht op haer fterven. 

cAnna Van den UoVc Wert deV r b'Lo et gierige V V<?L- 

V en 
LeVende In de aerde begraVen en bedoLVen , 

öM dat fll Vaji bheejf bil Godes Ware Leere: 

Wel zal-ICh zlln de doedtn , die JierVen In den 

Heere. 

<Dc <DoperO hebben na haer boob gefepb batfe 
jftöcnnonijï toaO/ en hebbenfe in hacr ^ffcr-Boch 
aio ecnji©ennontftife|Bartdaerfdje gcfielt/maer het 
felbe io balfcij en ontoaeradjtig / toantfpbanljacr 
iettcht af inbe«©erefo?mecrbe Hdigte opgeboet io/ 
tjet toelh fo hlaer enbe toaerachttg tO / bat fulho on? 
toeberfp2chdüh iö / en alle btefe gehent hebben hen? 
nelph / fo bat het toonber io / batfe fulho hebben b02? 
ben boen/ en ©ietcrgianfentCtoifti tot ^00211/ fept 
mebe tegen be toaerhepb in fijn l§i(to?ie/ geintitttleert 
ben ©nberganh bet (Cprannen / betoclh hp 31nno 
1620. in b2uh heeft laten uptgaen / tjet tódh een 
groote jtoutigheptenongetroutoigheptio/ inbtenhp 
fulho toetenbe gcbaen heeft/ en io nopt in ttoijffel 
getrochcn getocejl / toant niet alleen be Clafficale 
bergaberinge ban 2©o?b2cd)t en ‘Himfterbam jijn 
bacr ober tot bcrfchepbcn malen bergabert/ en boo? 
ncer<tig onberfodttod berfehertgetoeeft batfe ban be 
<0ercfo?mcerbe ïldigie getoeeft tO / aleerfpbp^tn? 
b2eam ©ojierherh/ en 3tb2ahamum j©dltniun in bi 
jSeberlanbfe <©etcfo?meerbe |©artdacr-Bochen ge? 
fielt 3'tjn gctoö2ben/ en be$|eeren Staten <©cncraeï 
fdbc hebben fulho betupgt in hare B?iebenacn ben 
ïJepfer en anbere/ feggenbeionöct anbererebenen / 
toacrom fp tot egeene b?ebe-hanbdingc honbenber? 
tlaen metten fdben fëouinh ban ^pangien : Door 
dien hyin hetftuck van de Religie noyt eenig poinéfc 
hadde willen toe geven , hoe wel hy eerft, eer men 
totdehandelingekomt, fdioon doet voorgeven, dat 
hy (redelijke conditiën wil toelaten in de Religie: Maer 
tot de handelinge komende, wil daer niet met allen 
afwijken , gelijk in alle handelingen gebleken was, en 
nu noch in den Jare 1597. Dat men verfterkende de 
Spaenfe Inquifitieeene jonge dochter van de Gerefor¬ 
meerde Religie levendig hadde doen delven. ,^jü 
bat men hlaerlijh fag/ bat hp geene fjanlinge fogt / 
ban om onber ben zéteben en Eanben ttoift en on? 
eenigljept te toege te b?engcn / tot groot nabeel ban be 
(Hanben. 

^oninninne ban €ngelanb habbe ooh befe f”0cirsm 
hornet een ©loot cf Hcmabc ban Schepen ter 
toe geruft/ op bcrfchepbcn aenflagentegen ben3^o?« toege* 
ttinh ban ^pangien / aïö eerft om te berntelen ber«it um 
fterhe Hrmabe beo’ föomnhö ban ^pangten / bie irtf/tfS 
^Baliffen tot jferol bergabert lag / onber ^aon:flSar? i597. 
tinbc ©aöilla Hlöelantabo banCaftilicn/ tenanbe? 
ren om be ©ïoten banbepbe be gjubiciUpaer te ne? 
men est be felbe acn te taffen/ entenberbeuomhet 
€p!onb ban Cercera in te nemen / toefenbe het p2in? 
cipaclfte ban bc Hffore# of be ©laemfe e^planben / 
hier obethabbebe Uoninginnc laft gegeben alö <0e? 
nerael/ ben o32abe ban €fTer tetoaterenteHanbe/ 
fijnen Htsptcnant te Hanbe / toaé ben Ho2b of 
Baenber/ fjfcere ban jDontopc / met eenige bup? 
fenben €ngelfeli2ijgö-lieben/ toacr onber begrepén 
toaren/ bupfent oubc polbaren / bic lange"in be 
jfteberlanben gebient habben / en op haer jlJajc? 
ffeptb bcrfoch nu baer geleent toaren / ober alle 
’t toelh al# ©elb-|©aecfcljalh foube commanbcrcn 
ben ïtibber ©eer. 

CDefe armabe üeftom in 16 groote <Do?ïogfche? 
pen ban be fkonmgtnnc / met noch een beel€ngel? 
fe Schepen en ©2pbupterb / en een beel aengehou? 
ben fJoUanbfe en cOofferfe Schepen / genaemt 
©lieboten / om ïirijgobolh in te boeren / ober 
befe ©loote commanbccrbctt ben <©rabe ban €f? 
fcr atïS <6 ener ad / j©t(02b l’bomaö ©outoaert / 
een i§one ban be ©ertoge ban J>oo2tfolh / bic fintg 
Bacnber-ïfeeregcmachf io ban JBalbom / aio ©ico 
Hbmirael/ en 3©alter Ha tip aio achter Hbuurad. 

m 
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Staten «©cuerad / haböea hier toe op öct 
berfodt ban öc $*omnginne tot hulpc ban hare acn* 
ftagen gefonöen den fdjóne Schepen ban ©o:!oge 
tod tocgeiruft- / en boö2 tetjf of fes iBacnbca getoc* 
matteert / ben Siönurad tjaöbc beel ftueben gefepts 
op / öaer tosten nod) bp bijftien öubbdöe ©lie* 
boten / ober öefc ©bic tommanöeeröe ban ’t lanöS 
toegen jonker Sioftan ban ^ubenboojïse ï$eerc 
ban 3©armont/ aio Hiömicael ban Splanö / £02* 
neus Blenfen aio ©ice Sflömtcael/ cn SacoO f&b 
chidfen aio achter lömirad / met haet toas ooit aio 
©ccommittecröe / ben fóiööcr gieter fEegcmottes. 
<©efe5p tipt ïtoHanö ’t fcpl gegaen ben bijfileiï gillij / 
cn hebben ijacr öeS anöetcn DaegS boo2 ö’©beren bp 
öe €ngdfe ©looi gebonöen/ ban öaer is öc geijsde 
©loot tot ©iemoutb geradtt öie noch Ifèincurs en 
S&cijgS-bolh bp ben toen innamen / toefenbe on¬ 
trent po-Voert Ükjjepen ftedt / en Ijaöbcn beneffens 
bei Eee- ©olfi fo bed welbaten op / öat menfes 
bnnfent te S.anöc itonbe feiten met grof gefdjutom 
jütcöen en jfojtcn in te nemen / toant €s|er toas 
gaitfdjdijb gefint / om eenen baften boet in ^pan¬ 
gs cn of on eenig bequaem €pianö tc fetten cn tc hou* 
ben/ ongeacht öeS ÜomnhS ban ^pangien grote 
tegenruftinge/ bic in jpeco! een Ipbenin©alücea 
ban jov0aiiociten en 4° ©etUTcfreeröe^eöcrianbfe 
cn ©ofrerfe ^epepen ten ©odege tocgmift / gcreet 
logen. <E>ch zo ^ulij is ben boo’fcS)?eben ©encrael 
€f?er met ïsc geijedr©.iooï :tfeplgegaen/ ban ©;c- 
mouthof/ metgoeöentomö/ ’& anöercn öaegs haö* 
ben 5p groten flomi/ cn öenöcebcnöacöinöeteiüö 
met nocOmceröer (tent / en boe tod 30 poogöenin 
Eee en On een te idijben / fo bedoren 3? nochtans upt 
bet gefüljic Oen achter 30Omirael ban bc bèngdfe / 
5©aker ftalepg met De ttoce ^paenfe ©ajlioenen / 
öic $p in tbooigaenöe^aer tot Cales genomen haö* 
ben f boer na becfttonöe ban ben ©cuerad öe gebee* 
k ©loot / fo bat ben ©enetad €ffer hem alleen 
bont! niet ben jileöer-ïanöfen Sliömirad be ©eerc 
ban ÉBarmont Co?neliS Hlenfen / en ^jacob |©i* 
dlüdfen / met een CngelS ©advSltcn. <©ctodftc 
nochtans poogöcn öe Eee tc ï)ouöen / en öc ref!e 
berfamden / en öe gullen ban ïotfpangicn tn 
ïjet gefidjt te imjgcn / stjnöe tuffepen 45.cn 46. 
graöcn / mner ijet pdnciyael ^djip ban öc <©?ag 
be ban €ffer / genaemt öe eere ban öcc Eee / 
toas feer ban öe ^eebefrijaöigei/ toant innen 320= 
ren |Bak en boo? - maft öcpöe gefdjeurt toaren / 
fijn ftengen ober boon gelagen / fommige balhen 
los ge'uoVacu / en baboe öiberfe ledten gebregen / 
öat fn öagdijliS ober t’feftig baten toatecuptpomp- 
ten / alfo öat [iet hellip gualift langer blottcn Itonbe / 

St*™»cn geen begname Schipper bp ijem paööe om tc 
kcDaora beranöetcn en fijn ^ebip na €ngdant te fenöen / 
CfHabeioa^ toacrom !)u öat 28. ^uip beeft moeten na 

in. Heren/ öobi pet groot geroep en i,notcficerenbanfpn 
©oU* / alfo ts Ijy ben 29. ^juüj tot jpalmout tn- 
gebomen / bergefdfdjapt jijuöc met öc boo?fcD?e? 
be ücöcdanöfe Schepen : maer berfiaenöe Datöe 
ïïiööerS ©eer cn aalecf) / met acht Hontnginne 
Schepen toaren met meer ïtlepncr tot ©lepmonth 
ingdtomen/ fo boeren 3p 00I1 öertoaetts/ öaeröen 
©ice tnömirad ©atttoart met ttoce-cn-bpftig Sche¬ 
pen fo ^Buptfe als €ngdfe oob ingdtomen is / ais hp 
tot op öe ituflen ban ^pangien getoeefi toaS/ het on- 
toecr noch geöurenöe. 

3^a öefen bedoren repfe heeft ben <©enerad €f- 
fcï alle het nieu aengenomen KvijgS-bolft / met 
öc tmtfleabed ban öe ©Ueboten bic ff boeröen / 
af - gebanht / alfo öaer. airecöe bede ftebte cm 
her ïiaer toas / en heeft hem anöertoerf geruft en 
gcbimiaüem! alleenüh een bupfent oube €ngek 
fe halbaten bn Ijem houbenbe / bic iiptöe©eree? 
nigöe .füeöedanöen gehomen toaren/ irueröoojIjp' 
mi onöeguaem en te onfterh toas om öes ©panös 
leger te ferol tc flaen / en hare jrO.Jten en Ca- 
ftèelen in te nemen / Ijet todbc öe« cerfeen aenflag 
toas om öe ^paenfe ^rniaöe te bermeefteren / 
en 5ö»be op anöere acnftagen bcöacht/ meenöc 
eenige ipanöenöe pf>d)epcn in öe ©aben ban 
rol tc fenöen/ met öc ttoce grote genomen^paem 

fe hamoenen cn ccmgc anöere lioopmnns Sche¬ 
pen en grote ©lichtten / öacr-cn-tnffdjcn öerËo« 
ningiimen eggen Schepen tc laten in öc monö ban 
öe ©aben / om alfo Ijet rnliomen ban öe bood’chKbo 
beliepen te öcbpjöeiv toaer meöc men toeöcr öe ttoee 
getoonnen «©alltocnen abonturen fouöc / bolgcns fja# 
rcuBaïejïeprs erp?es bebcl/öie ooft niet toilbe öat €f- 
fer fdbe Ijem in De ttoec ?boo2f'5* Schepen begeben 
foti öc. 

te anöertoerf öen 27. ^ugnjït t’fepl gegacn / en 
homenöe op öe Suften ban ^pangten / fo heeft 
het ^paenfe Mathoen iBatthcus fijnen ©ooj- 
maft bedoren / cn het anöer kalkoen & 
ö2tcs toas ooh berftehen/ en alsift* in het geftdj^ 

.. .-..6 toe 
fioech noch een ongebtlt / öat öen ©cnrad €ifer 
hellip (öat nu een anöer toas) toeöer fo groten 
Idt gehregen Ijaööe / öat men het aSBater befijöcn 
bet pompen met emmers moften uptgieten ( en 
fodjten ft* Ijet left tc floppen met ©ffeijunöen cn 
Sleeöeren met berbers öaec op / öaer mahöens op 
ftonöen omneöer te houöen/ öie ban öe bracht öes 
inönngenöen 3©aters/ om bcrregefïagentoeröen/ 
ten leftcn hebben ft* ’t MW / op ftjöe geraefet sijnöe/ 
het lelt met grote moeptc cn arbepö geflopt / öaer-cn- 
tüiTchen ö’anöere Schepen berftroptjijnöe/ guamen 
ft* toeöer üp öen aiiöeren bn Cabo Hms terre, oltoaec 
raeö geyouöen toert / en bmöcnöe ’t gebech ban öe 
<0alüoenen / öie öe bjanöfchepen in öc %ibenban 
jpcrol inbocren foitöen / och öen j©mö contra^ 
rte / en öatter ttjDtnge toas öat tot Safbona in- 
gekomen toaren ödc ©oft- ^Jnöifchc grote rnhe 
Schepen / en öat Den lödantaöo upt jpercl toas 
gebaren na öe €erferas / om öe 3©eft - f|nöiï 
fc gdt - ©lote in te halen / fo hebben ft* gete* 
folbecit na (Cerferas tc baren / en öen SfiDdama* 
öo te bolgen / öaer ft* arribeeröen öen 17. ^ep- 
tembés boot öe ^taö 35ngra / maer bonöen öaec 
geen Schepen hlenn noch groot / noch SUDdanta* 
öo / 5ijnbe alfo boottS gebaren na öe upterfleCp^ 
lanöcn ban flores cn Co2bo/ altoaec fp öe 
©panöö ©loote bcrtoachtenöe / 3p haer gerefrap^ 
chccrt hebben ban berfch 3©atcr / öen ïcften®5(£2n8tI 
JBcptemb?ts boeren ft* na fajol/ altoaec 3hn<©e-'fenïram 
naöe hem jiBcefter gcmaeht heeft ban öe ^taö en08 ^faö 
Safteelen / cn öe ^pangwerts gebiucht 3önöe/*"% 
is Sjet ^teödten in btanö geftehen / cn eenige pjunX 
öagen ftun onöer öe ©nlanöett gchouöen hebbenen/ïe&m 
öe / 3hn öaec na öen acljtflcn ©ctober toeöerom \u ?ïeö8' 
boot (Ccrcera gelopen / nemenöe haren cours 03^^ 
het €p!anö ban &t. .ïBichid / met meemnge 
om het feibe Sanö tc tnbaöeren / en homcnöe 
alfo ijert öaec bp / berftonöen / D002 een ^dnp 
öat ban haer ©loot geraeht toas getoeeft / öat öe 
©loot ban Snöien / öen fdben öag als fijn 
naöe ober ö’anöer 3ööe ban ’t ©planö pafTeeröe/ geac^ 
ribeert toas met 25 Schepen onöer öeboo’f^ jltaö 
ban 'Ingra. 

^cn (©cuerad öit horenöe / fcnöer het €p* 
lanö ban iBichiel aen te roeren / is in alöec 
bltjtighept met öe ganfche ©loot toeöerom getoent 
na ftet €p!anö ban f€ercera / en onöer toegen fijn 
hun ontmoet öpc ^Jnötfe Schepen / meencnöe in 
De ^paenfe ©loot te toefen / öaer ban het groot* 
jrcbpöen <©cnerad genomen is/ en ö’anöere bpöe 
©loote. 

Somenöc alfoo onöer het fdbe €idanöban €er-'SS,5 
cera / heeft jp ©enaöe bebonöcn öat öe /Spaen- {,ertki 
fe Schepen baft onöer öc ^>taö 3£ngra / en het£«c 
fabeur ban Ijet Cafied cn öe Stippen gebergt Sa* f'aD,„ 
gen / en toert bp öe ganfche ©lote bebonöcn on^S^i 
mogdijk te 5ijrs / öefelbe in ccnïger toijfen ban^efiim't 
öaer te bonnen halen / fo öat öaer na fp «©e*^?10”0 
naöe bolgenöe fijn boo?gaenöe refolutie / toeöer*Jf" !®tce‘‘ 
om fijn cours genomen heeft na het €planö ban ' 
Mnte iBichid / 3ijnöe ter fdber pïaetfö geard* 
beert Öen 14. ©ctober / öaer öe ganfche bloot ten 
anker Sacfi / en ’t fdbe €pianö beftiljttgt fjebben* 

öe/ 
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öc/ tobben bebonben bat petonmogdijktoasbaer 
op tc lanben / obermits bc ongegupmigpept ber 
%ez! fo batfe gebmongen maren/ ben 15. toeber 

iban baer te bertrcckcnmet groot gcbaer / fo?gc en 
moepte. 

©aet na gcrefolbeert 3ijnbe / bat be groot; 
ftc genepen baer omtrent blijben foubc / 3pn be 

©efiiepne mcegcnöeel ban be ^eberlanbfe en fclepne ©ngdfe 
^'p£" fepepen gelopen na een ^tebeken bate JiBijlen 
©ma ban baer/ genaemt ©tlla franca/ aïtoner 3P beet 
ifcanca anöercn öaegS te lanbe geacrtbeert 3ijnbc / tb be; 
istc De bonben bat be ^pangiaects geblucpt maren/ ïjcü^ 
ïcS'urt benbe pet Stekken en pet ©ageel berïaten. jjBib; 
iiutjten. beier tljb bat 3P albaer te lanbe maren / fo iffcrbp 

een ©apitepa ban be ©uptfc ©02log-fepepen ge- 
nacttit ©ans bc 3©ad ban ©Pffingen / bic bp be 
grote fepepen mas blijben leggen U002 pet ^te- 
beften ban ©02ts bel <0aöo / geften gdrneeg tipteer 

capftepn ^ee feomcnbceen ^epipupt 25?efilien/. baer pp na 
|fanf^ean toe gelopen is/ en pent berobect Ijcbbenbe / peeft be 
DuiTiiiscn^paniaettö baer upt genomen / en eentge baii3ijn 
ieemt een bolk baer in Qefet / lopenbe boo2ts na een groote 

coli Pomcnbe upt bec Zee I inner bebont 
paruien, bat bic tegeitS be flippen aen gcfepït luas / boo? 

beeefc ban ben ©loote / en bat 5P ijet felbe bolk tc lam 
begefetpebbenbe/ pet fdbe hellip berb’anben/ ban 
ben fdben ©apttepn^ans De3©ad/ toeöcrbeeren- 
be na3ijn genomen ^epip/ omben<6cnerael te be; 
panbigen bolgenbe b’o?Donnanttc / is pem pet fdbe 
Jgcfjtp bp ben boo?f5. i§ir SBolter ©aplcg met gemdt 
afljanbtg gemackt / maeroitt Ijp bp ben ©5enerael 
ftomenöe / peeft pp terflant baer ober fijn klaepten ge- 
taen aen ben boo?fcp?eben ©enerael / bie pem be- 
loofbe baer in o?b?e te jïdlsn. 

©cn ©encrael boo’ts t’fepl gegaen 5ijnöe met 
te bloot/ iet ben 5. j^obemberbaer nagearribeert 
tot $lemm»pben / baer arriberenbe mas ben roep 
baer/ bat be ^paenfe ©loot boo? panDen mas/ macr 
ober ben ©cnecael be jjkbcrlanberS berfocljt noep 

mijlen en niet bonben uptredjten / bat ban feit; 
berlmge impoetamie mns / Poep meberom in $e> 
rol gcitomen 3pnöc / en ben öonink abbijs gehre# 

gen pcbbenbc/ batbeQdb©!oteui(€crccragdanbi'£ 
biaö'/ peeft biebccom ü oSniioencuDoen tcciuilen/ 
om öertoaertö te baren en bie te Palen: betüdb mei ge; 

jufctc/fo batfe bie baer nder noep in beJBintcr in ^ibi* 

lien b’orpten. ^De ïtoninb ban ^pangien peeft baer 
na ben ^ïbelantabo j Bartin bc ©abilla ten 3|obe om- 

‘boben / en ^on ^tego be 2&2ocero in 31)11 plaetfe ge^ 

fielt. 
a©n pebben in onfeeen entmee en beriicpüc 

25oelien bcrpaclt/ be ccrjlc tmee ©opagien bie tot SSm* 

bofle ban pet lanb gebaen fijn gemceti/ oni arpter om nae öe 
be ,^oo2t-cape ombebaert ban Clnna te binben / iionmhiö# 

bod) alfo befdbe bnicptdoo^ af gelopen maren / ^nrhban 

in Deliberatie gelept/ of men pet fdbeboo2 beberbe ^“,naP/CR 
repfe meberom befoeben fonbe / tot bollen ban ^et rmt imee 

lanb/ en nabele en rijpe Deliberatie i# afgejlagcii / 

om pet fdbe tot hojten ban pet lanb te boen/ tan bp 

foberre baer noep eenige maren/ pet maren ^teben 

of particuliere Sioopltebcn/ bie pet jelbe albaer mil^ 
ben berföcftcn tot paren bogen / cn be repfe boU 

b2acpten / fulbö bat pet bljjbcnbe mag? / bat men b e 

paffanien befeplen bonbe / be fdbe fonbe men een 
bcrecringe boen ban 25000. gulben/ entmee SJaren 

b?pbom ban alle maren/ bie be fdbe Compagnien 

met 8. fcpepennaCpinafoubenfcnbcn/ fo manneer 
3P biebaert gebonben pabben / alfo 3pnbcr mebec 

tmee fepepen ban ^Imgcrbam gcmeejl / bie befe 

bopagte mtlben aennemen/ cn men poopten bafie^ 

itjb/ bat befe bic baert beter fouten binben/ cn beter (roi.jj.j» 

boo? Ponten / om batfe min bcracto foubeu pebben/ 

cn bat men tui be grootfle fmarigpeben en bdctfdcn 
mige. J^et ^cpeep£ - bolb merbe op tmccberlep 
conöitien aengenomen / te meten: 3Batfe pebben 

fouben / fo fp onberriepter faben meberom quanten/ 

en baer tegenö matfe fouben pebben fofc baer qua^ 
men/ en be repfe bolb2acpten/ bdobcnbe baer een 

bier ofbijf bagen te milten blijben/ omtepo?enmat goebe conbitie / foo fp bc faben bonben boib?engcn 
ban be ^pacnfe ©loot bomen foube/ pet melb fp ge; 
bacn pebben. 

<£n bten berfoepten tpb berlopen 3ijnbe / iü ben 
<0eneraelfubijttnpogenaEonben bertogen/ 3pnbe 
alfo in fijn abfentte berfocljt bp ben bibber ^ir j?ran; 
tops ©eer bat 30 tmee ban pare blcpnge ^epe; 
pen/ neffens b?ie ban be ijomiiginnc fepepen fouben 
milieu tipt fenben: ©m te bergacn matter ban be 
^paenfe ©loot mas / bie men bagclihs bergont boo? 
cencn j^oo?b-oogeu go?m bergropt te 3pn / en bat me= 
berom na ^pangien gebeert mas. 

©m mdb bctj'ocb 3p lieben niet alleen begeert 
pebben met tmee ban pare fepepen te gaen bcficpti- 
gen ; ntaer pebben baer toe alle pare fepepen ban 
©o?loge gep?efcnteert; 3ijnbe bten bolgenbe metpen 
feben uptgelopen / fonber bat pun pemaitt gebolgt 
is/ cn ben fdben abonb mejenbe ontrent bier of btjf 
JiBijlen in 'Zee / is pun bejegent eenen fecr b2cefe> 
ïpben go2m / cn ^upb - megen minb/ met groot 
perpftcl ban pact fepepen te berltefen / fulhs batfe 
niet meberom op be fiebeban ©lepmupbenpebben 
bonnen gcrahen / alfo paer feplen in fiuchcn maep; 
ben/ in bier boegen batfe baer boo2genootfaebtma-' 
ren paren cours na pups te nemen / eit met eenen boo?- 
minb na Eelanb boeren. 

IBartin be ^abiüa ^bdantabo boo2noemt / 
toas niet / als ben ©?abc ban €ffcr meenben/ 
na fCerccra gebaren / baer port ben ©?abc ban 
€<Ter bolgbe / macr niet cn bant foo mp ber; 
padt pebben/ macr na üüjTabona/ aimaerpppcm 
bolgbe met be fepepen ban iBnrcuS ^trambura / 
cn 5ün t’famen reept naer ©ngdatib gebaren / cn 
Pebben pet reept op ^almoutp gemunt / om pet 
iiptcrge ban Co2nualia in te nemen / ban als 3p 
omtrent fejtig pijlen ban pet©anadmaren/ bed 
pief Item eenen 5Soo2bdijben ^êt02m / baer boo2 
fp bergropben en niet ttptrecptcn bonben / en qua; 
men meberom in Jpcrol ben i8. ©ctobcr / aeptet; 
iatenbc een bed fepepen en bolb bie bergingen 
met bede menfepen / fo bat fo mei be ^pacnfe / 
als b’€ngdfe en (^eberlanbers paer boo?nemcn.s 

VI. Deel. 
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cm alfo Pet bolb moebig te maben / nemenbe fs 
bede ongepoube perfonen als fp moepten / cm tc 
minber boo? ben treb tot 3©ijf cn ïiinberen in ï)et 
mech te bertfagen / of ban be repfe_af getogen 
te merben. ©p pet cene fepip mas ^epipper en 
©omtjs ban be ïtoopmanfepap / Sacoö ban 
deerns -berb lJepnb?tcbf3. cn ben erbarenenmei- naiee 
berfoepten 3©illem 25arnitf3. opperde glierman /&&vcn 
op pet anber <3ian Co?ndif3. lïijp / ais ^epipper cn 
©omijs ban öc ^oopmanfepappen/ bie be Isoep; 
lupben baer in pabben / pee boUigemongert3ijnDe 
ben 5. |Bcp bes boo: - leben jaers 1590- 3i)n fn 
ben 10. |Bep ban 2£mgeröam gc3ep!t / cn qua; 
men ben 13. IBepin pet ©be / ben li.gingetifp 
t’3epluptpet©lie: iBacrbegrocmbcrliep/ en ben 
minb na pet noo?b - oogen / alfo batfe geömcngm 
maren meberom binnen te lopen/ en ’t fepip ban 
gan©02neltf3. raduen acn bc nronb / moer quant* 
mer noep meber af. )©en 18. jiBap 3cpïbcn fp meber; 
om upt pet ©lic met eenen ^oo2b-oouen terab / cn 
ginben 11002b -11002b - ooft aen ? en kregen ben 22. 
|Bap be ©planben ban l^irlanb en jpepcrifin ’t gefig; 
te. <©cn eeiftcn ^unp pabben fpgecnnadjt/ cnop 
ben tmeeben kregen fp 'in bc minb / macr on ben bier; 
ben kregen fp eenen goeben minb upt ben meft-noo2b- nattji 
megen/ en gingen acn noo2b-ocf-. ©ntrent 3upb- 
3upb-oogcr ^on fagenfp een monberiijken i|nnd / 
acn eiken 3ijbc ban öe i*on fepeen noep een ^on/ 
en baer liepen tmee ïtegenbogen beo? alle h;\e ce 
jonnen penen/ cn baer na noep tmee biegcn-bo; ^ir»ren 
ncn/ be cenemiibronb om begonnen/ cnöc anber 
bmars boo2 be grote ronöc / cn pet groot renb norit öc ^cliiei* 
onberge kant berpeben boben ben iJonfont 28 gra= 
ben. 

©cn 5. ^junij fagen fp pet ccrge ^fs / en fepl; ^CI,. 
ben bes nubbcrnacpts baer boo?. ©en 8. ^junij qua-' sjumj u* 
men fn aen eenen fo gemdbigen poep |3s / car fn baer ?: n 0.» 
niet boo2 konben komen/ bcrmiiS öe grote bikten. 
©e ^tuuilupben ban bepbe be fepepen maren pier ïianöc üooj 
ban contrarie abbijs tegen ben nnberen / ban alfoo unun, 
fjan ©o?ndif3- ©pp niet miibe fjjit fauten beken; 
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ncn/ dicMIcittBarcmfj. öcm acntoeeS/ fo pcb- 
Iscn f55 elf! paren cours bdjouden. 

©aren een <DeU ClfÖCtt <7j|umj fcööïen fp HlCt de &tftlipt 
lanti/ tn acn land / en bonden aldaer beel itSeeutoen / <ï:pe? 
srcStp» ren/ cn daer toacenfp in groot pecpftêl / toant fp 
nihci/öaet gingen eenen fteplcn J^necu - Berg op / cn als fp 
f«?noc,> «f af gaen fonden / fepeen ’t fepier datfc alle den pais 
scrahen. ^jnden getoolien pebben / fo flcpl toas pet / maer 

fp gingen op paer nacrS fitten cn fulden daer af / 
Ijet tocili toeefeüli om te fien toas/ toant pet toas 
gepen om armen endenen te foclicn/ om darter om 
der aenden boet Pan denberg beef flippen toaren/ 
daer pet gefepapen toas dat fp daer op neder floKcn 
(ouden/ dorp fp quamender doo2 «BodSpuïpenocp 
onöefcpadigt neder/ ’ttoelP 3BiUem Barerttf?. (tn 
de M'iilvm 5ijnde) aenfag/ die daer meer banden 
fdïHütc als fp Jonden feifs. Op pet felbe Opland 
pebbenfc de aftoijïiingc ban de $aelde genomen/ 
datfe bias 13 graden/ alfo dat petrupmeen ftreeb 
becfepeclde/ en fp roepden daer naacn ^ianCojne? 
ltf3. üoo2d / en aten daer De Operen op. 

j>:cttEeiicn r©en 12. ^unij’Sfmotgens fagen fp eenen 3©it? 
ScotK„ttn Bep?/ cn fp roepden met pare fepuptenapem 
teuten toe/ meenende pent met een (Couto een ftctli om den 
2sep?Dief!?pais te toerpen / maer doen fp bp pem quanten/ 
nagroote toas Pp fo getoddig/ dat fp pet niet dotflcn üeftaen/ 

dacrom fp toederom roepden t’fepcep / om meer 
" bollts cn gebleet te palen/ cn quanten toederomna ncn cn 

öoDö fioc* pem toe met ^ufguetten / l^cUcbaerden cn Bij 
**"• ien / en pet bolh ban <^an Co?neliffen quanten met 

paren Bolt met bolft paer tnede te pulp / en 
alfo ban toapenen cn bolh boel boo? - fien 3ijnde/ 
roepden met bcpöe fepupten na den 25ep? toe / 
en 'fioegen pent cpndeUlt dood / en bilden pem in 
<gian Co?nelif3. fepip/ fpn papt toas 12 boet lang/' 
cn aten ooft ban pem/ maer ten Oequam paer niet boel. 
«Dit €pïant noemden fp ’t Bep?en €pland. 

©cn 2i, padden fp noep eenen parden fïrijdmet 
mee{t al paer Poll* in d?te fepupten met eenen anderen 
bouten Bcp?/ die fp na grote moeptenoop dood poes 
gen/ en bilden/ cn toacptcn pem in pet ander fepip/ 
3pndc de pupd 13 boeten lang. 

Bier na roepden fp met pare gepunt te 3Lo.ndc- 
toacrdS in / daer een goede Baden cn itcclt-grond 
toas / aen deooit-5pdc toas yt jand-grond, ^p 
boterpen ’t loot/ en bonden diepte feflten badem / daer 
natienenttoaelf. 

«s 51 e©cn 7 Siugufli t’ fabonts machten fp paer ^cpup? 
ïenKn ölfï' te aen een fepotS $?s baft / die 3 6 badem onder toater 

baft lag/ cn boel 16 badem boben ’t toater / dat is 52 
badem diltte. 

2Mdus 3cplcnde d’ecn tijd tn Place tocer / dan tn 
miftig tocer / fneeu / pagcl / dan in ftonn cn om 
Ineer. Bonden ooit fïjs iafncr-üUiu en l^emel-bïau. 

©aöDtrt (Ccn laetiten toaren fo tn pet §0 bertoart / datfe geen 
»el3««le uptPomH fagen / fp padden tod geerne toederom 
SmSuèi na Pd Badedanö gePeert/ danfo Ponden niet/ al>- 
SefiEEït/ fo dat pet al bergeeffen ardend toas dat fp deden / 

dat pet ^epip ban pet fo poog opgefepoben 
tafet/Batfttoa^ > öaï Pct öen leften Hugujti gepeel baft bleef/ 
nfn bon* gdpPofpet opgcbijfdi padde getoccit / cn firaeö* 
i>en. ten cn barfte al datter aen toas / fttlPS datfe ge; 

nootfaePt toaren aldaer de gepunt en Bolt in pet 
guaed toeder op pet land te brengen / met dertien 
tonnen ^joods en ttoee baetPens Wpn / om paer ter 
nood bn pjobtfte te onderhouden / toant pet ^epip fat 
boozfeerpoog/ enaepter fcpccn’tpeclmdcgroijd te 
leggen. 

ïïpen <§n defen nood fpnde / leden fp grootenaenftoot/ 
SöEr' kan grote en berfcpUc&eJpPe totlde toitte Bepeen 
fdjjicitei^ die Paer dageips guamen beftolten / fo datfe ge? 
f-e mepten «tadig moefïen toaben om ban de felbe niet ber? 
Die {JOEL- tc dertien / cn datfe nu öebonden / dat pet 

na den l^crfft cn IBinter begonde te gacn/ en dat 
fp geen middel fagen om upt pet ffs tc gcrafeen/ 
maer daer te moeten blijden / fo bonden fp raet? 
faem aldaer een ïpps of i^utte te timmeren 
om paer daer in te onderhouden / om te beter; ban 
böüj de boude en totlde Beefïen befepermt tc 
toefen / daer fp niet beel ftofS toe bonden / ge? 
merfst aldaer geen Boomen of fodanig getoas 
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toas daer fp pet af fonden Ponnen maliën / 
fo berfïonden fp upt ‘cue jannen ban paer gefel? 
fepap detoelPc te landetoaertö tn gerepft toaren 
getoeeft / en omtrent ttocc jïP'jlen ban daer een 
ilcbiece ban betfep toater gebonden padden/ dacr®,"bt"c,n 
fp ooit gebonden padden meeniepte ban pout enbanmVcti 
omgetoaepde boonten / die daer eertijds toaren matec / tn 
bomen d?pben / pet fp upt (cactarten / JiBofco? onenig, 
bien of ban elders / eenigc boomen met to02tclen“(?:a" 
met al/ pierdoo2 bcrb!pt5tjndc/ gingendertoaertsmi 
en biocpten pet pout bp den anderen oberpoop / opaf«boU» 
dat pet niet onder pet fneeu bedelt t fottde tootden /“,m/ 
om daer na te toengen daer 3p ’t pups meenden te fet? ÏSi'?6* 
ten / toant fonder ttotjffel fo fe dat niet padden Ponnen uan üaer. 
bebomen fonden doo? de grote Poude / alle pebben 
moeten bergaen. 

38lduS pebben 3p eenige geeden gemaePt daer^aïe«öwj 
mede fp pet pout t’elPens gepaelt pebben / toel^toL, 
6000 treden berre na de plaetfc daer fp pet ftupSboumnS 
meenden tefetten/ en alfo pebben fp met grote mo$p»o«ctnt( 
ten pet pout bepomen daer fp pet pupsaf gemaePtb£ctoli1tt* 
pebben/ en 00P toantpout / daer 3p paer alle den Sc Se 
3©tntec mede beholpen pebben / fo fp belt Ponden en m te te, 
moepten/ Ipdendc niette min/ noepfeergrotePotn^roem 
de/ ponger en ongemaP/ cn aenfiootban de Bep?Söe 
ren/ die pen ebentoclnocptn paren noot tn ’t donPcr 
dienden/ toant henlieden fmeer guam paer te paffe 
om tn lampen tc b2andcnendaerbpteften/ pet een 
deel ban pet boiP padden pout om te toanden/ en pet 
ander deel om te timmeren/ paecjiBeefïer dimmer? 
man (leef aldaer/ dan 3? toaren noepfefitenperfo? 
ncn ficrh/ toaet ban altemctcenftcPtoas/ en dan 
toas pet 00P dtPtotls fo bitter Pont/ toaepcnde fo fitjf 
met grote jacht fneeu/ datfe niet tocrPen Ponden/ 
fomttjts moeflen 3p paer een gcpcclcn dag toeder itt 
pet ^cptp begebenban tocgcndengetoeldigen totnd 
en jaept fneeu / dat pet paer onmogepjp toas te 
perden/ pier mede aldus baft beftg 3pnöe tot den 5. ^letün öet 
Bctobtts dat fp anders niet merPten/ of’t ^cpip®“°?m 
lacp tot de grond toe beb2oren / bierdepalbe baöemSSnte 
diep / b2aPen 3? den felbcn dacp petbootonderban ^ctjip 0p/ 
pet ^cptp op/ daer mede fg pet pujis boben diept 1 
maePten/ tn den midden toatpogerboot petaftoa? gïg®** 
teren/ boottöPaiefaten en d?ebcn pet pups diept/ fom t00i 
beel fp Ponden / cn moeflen tot dien epnde 00P ’t aep? « 
tcronder ban pet ^cptp aftocPen / omtpt!pSboo2niaIie'u 
diept te maPen. 

vBcn 4. ^obember bedoren fp de ^on in pet ge? ©eciufm 
peel/ fo datfe daer niet met allen meer affagentn.^0"!." 
pet mtnfte noep pet mecfle/ pet toelP geduurde totbebpe p 
den 24. ^anuartjtoe/ eerfedte toederom fagen / in maenögn. 
toelPe tijd datfe geen ^onne fagen/ de toitteBep? 
ren tocep toaren/ datfe daer geen guellinge afhad? 
den / maer in plaetfc ban dien quanten toitte 
Boffen/ daer ban 3p altemet eenige bïngen tnbal?ffi.!fea|l30ef( 
len en fp?enPels diefe maePten / diefe dan bilden fên 01e r? 
en aten / en de bellen dienden paer om pet poofteten/en at 
mede te binden entoarm te ponden / gelijp oofiJfJSL 
der Bep2en bet of fmout pact dienfiig toas /Sfomjet 
om in de lampe te Ö2anden cn te fien / maer fo Dooft te 
paefi 5p de ^onne toederom begofien te fien / fo betoltlÖÉr!‘ 
gingen de boffen toeg/ en de Bep?en quanten toe? 
derom daer fp genoeg mede te doen padden / en 
tegen firijden moeflen / in toelPen tpd fp 00P met 
pet l^upS met al gepeel in de fneeu bedolben toa? 
ren / fo datfe aï paer bupltapept in pet pups mo? mm?* 
fien doen/ en daer na paer upt pet pups graden/ cnfD“‘''!W 
een plaetfe in de fneeu graden/ dacrfepaerbuplig?LnXa e' 
pept in daoegen / fp leden ooit feer grote Poude binnen 
’S pups / doo2 dien fp toepnig toantpout padden datfe 
onder de fnccuto uptgroeben fes of feben trappen 
diep. 

sBen 5» üanuarp 1597. toas petd2icïsonmgcn zgnfnai 
abond / en fp berfoepten en bermaenden den feptpper dscc cec» 
datfe in al paer berduet cens met malïtanderen moep? y 
ten b20lpp 3ijn/ en fcp2eben Ö2tefficns cn Pofen denö.,e fia- 
üjoninlt / cn Paren i^oog-bootfman tocrtÉonmft mngm 

5^öba ^embla / detodp tocl 200. «len^;en 
lanlt toas tuffepen Eec befïoten / cn 351 ö.-on? 
ben toat ban den toijn diefe ober gefpaert padden/ 
en lepden elPS een fBittetooots tofcpiipi tn / 

die? 
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öicfe doopten m ben 3Bijn / e« Onbben ttoee pont 
incel baer fp pannchoehen af bahtcn. €n toaren 
met ben anderen fo tod te toeben en biolijh of 3? 
een bjolijhe en hoftdijhen madtijd babben ge# 
bonden ban alle delicate fpijfe en toanto <gn al# 
bues toacbtcn 51? ben tijd in befe dlenbe baft bent* / 
fomtijtö be bloot fcfjietcntse / lopenbe en fpnngen# 
be om baer leben toat te beefterhen / op batfe 
niet bedammen fouden ; op eenen feheren bad) / 
bat pet upttermaten bitter bout toaes / en fp be# 
ben heitoren irt paer hupss toaren cn geen toant# 
bout hadden: fo Oebbcn fp (leen - bolen getoant / 
en alfoo bet hupss altemael btclit gefloten cn ban 
bc fneeuto toass / foo fodjrenfe be toarmte 
binnen te pouben / en flopten 00b be fcbooiftcen 

aomenintoe / en gingen fo na baer bonen toe om'tega# 
Bcoojg pen/ pjCi gentoet fiindc dooi be berbeegen toarm# 
rmmciimte / cn piaten lange t’famen met ben anbcren / 
seöoojöercn tn bet laetfte bebing baer foobanigen ftoijme# 
tijanoen bnge cn bangigljcpt / batfe alle t’ famen meen# 
fcolen ml* öen te berfmoren / bod) cenigcn bie nod) be 
i>at'cDup*bloeblïe toacen / blommen tipt baer bopen en 
at bittjtge» finten ecrll be ^d)002(teen open / en baer na 
KtS öe i3'ut* / ntaer bie be beur open bebe/ bid baer neer 
peepet in een 3toijm / en men toeef ijem met a3tjn in fijn 
iu.',ccniian3llenfic0te / baer booe ï)P nod) bcquam / alss nu 
ait’fatnm jjg deuren geopent toaren / toicröcnfp alïcboo? be 
”n Sf£#&oude toeber berquiftt/ en bie te boren tjaer foo Ijert 
Sm. bpanb getoceft toasi / toaë boen be ooifabe baer- 
t fvt. j4.) ber beboubinge / toant fp fouben anderss ongettoij# 

fdt alle alö in een 3toijm geftotoen hebben / baer 
na gaf ben ^djtpper baer dhss toat JBijnei / om 
benlnpbcr Ij enen te berfterhen/ en boe tod be bon# 
be nocb fo fel toass / bat baer fepoenen fo Ijert alö 
een boixnacn Ijaec boeten betooren / cn toaren ban 
binnen tolt betooren / foo batfe bie niet langer 
gebiuphen honden / macc mollen bouten teijbe 
klompen maben / bet bobenfte banfebapen-bd# 
ïen / baer fp djté of bier fochcn ober malbanbe# 
ren aen trochen / om alfo baer toarm tc bouben ; 
ben 12, «December toao bet fo bitter bout/ batbe 
folbec cn toanben ban baer öopen tod een binger 
bib betooren toaren/ ja be bleeben op baer lijf leg# 
genbe/ toaren ban be boeit bed upcgcfïagcn / en 
bergpt/ fobatcenige boo? boegen bantoeberombo# 
ïen te toanben/ maer gcbacljhg 3öube boefpgeba# 
ren babben / foo toilben fp geen bolen meer b?an# 
ben / toant bet ongdub babbe baer gdeert / bat 
fp om bet eenc quaeb tc beempben / niet in ecu 
nocb qnabet herballen fouben >• 2Clö fp liipben nu 
meenben batbe bonbemect en meer foubeafnemen/ 
fo nam be boubc nocb meer en meer toe / cn fp 
maehten ban ©iiten of rupgc boeben feboenen / 
biefc ober be bofen aen trochen / toant baer feboe# 
nen fo bart toaren alss hoornen/ cn aio boen toefen# 
be ben 21. jBeect badben fp een ftede met bout / 
met grooten arbept en berditenge moepten in gro# 
ter hoube bic baer feer getoelbig oberbid / aio of 
be iBccrt baer fop befetten toilbe / maer baren troofl 
toao / bat boe fd be feonbe toao / niet altijb 
buuren foube / en bat baer ben neb nod) ten lejlen 

ïBttbtn gebioben foube tooiben: maer alfo be boube nodj 
mlrienöEmeec m weer toe nam / toaren fp gcnootfaecbt 
houöEDïd toeberom een fleebe met bout te balen / betedb 
fttaü en baer ccucagic benam / toant bare bracöten feer ber# 
uitgeimc» 'minbetbcu? en toerben booi bc felle bittere boube 
8 bed uptgemergdt / cn fo 3toab batfe met beflebc 

geen bout meer bonben balen / fo batfe ban ben noob 
getoongen toerbe beo baego een bier ban lïolcn aen te 
i eggen j beu 29. .fejncrt fp^aben fn malbanberen’t Oert 
toat in/fo batfe nodj een lïebeboutö badben / maer 
bonbe ’t feer qualib boen om baer grote 5toabbcpt 

<©en eerflen 98piil toaepbcn bet |tijf tipt ben 
Ooilen/ met blaer toeeber / bod) eben bout / cn 
bdjidpen baer met bolen tc toanben/ alfo baer bet 
bout balen te fuur biel / altnio toacbten fp be tijb baft 
beur met grote dlenbe/ moetenbe nocb altemet een fle# 
be fjoutö balen/ bat ïjacr feer 3toaer en fuur bid / baer 
Chirurgijn babbe benlupbcn een babt toegellelt/baer# 
fe femtijbo in gingen/ ’t todb baer goet bebe en bcc# 
berfcljte. 
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<Den eerileniBep boobten fp baer ïaetiie Blepo’ / 
batfe lange gefpaert babben/ en toas nocb feer goet/ia?‘^ 
en be ïcfle beet fmaebten baer nodj }b tocl alö D’cerfte535^^ 
gebaen babbe/ peen anber mangel bebbenbe ban bat 
’t niet lang buren toilbe. 

3£en 14. Hfjcp toao Ijet mop blaer toeber / en «aJm he 
boen badben fp be laettïc fletse beantliont / cn biel# laTtgc 
ben befebocneïi ban öebilt cn rupge Ijoctjeno ge#öeb?am# 
maebt / aen bare boeten / baer fp baer tod 
bebonben en baer groot boo^beed gaf / en bc be# 
geerten om baer ban Daen te bomen onjlab in Oen# 
iupben feer / maer cn öoiflcnt bc Schipper niet 
feggen / toacrom fp Iupben IBillem /öarentfj. 
Stuurman baton / bat bP bet be Schipper totl# 
be feggen/ enbem baer toeinbuccren / ijettodbIjp 
aen nam te boen / gclijh bP öcö anbcren baego' bebe / 
en ben Schipper aenbienben batbe S^aeto' op ïjem 
berfodjt babben / bat men midbd foube foeben om 
baer ban bacn te geraben / cn batfe na ïjupo modjten 
bomen / baer op be Schipper anttooo2begaf/öat 
men niet langer aio bie JfBlaenb foube upt-tóacpten/ 
en foo baer ban geen rnibbei quant bat ijet JütbtjJ 
loiO toerbe / bat men ebentoel gcreetfdjap fouben 
ntaben om met bc gehupt cn ^Bob toeg te bomen/ 
Dier ban toaren be iBaeto berblijt / en toerbeejeftemt 
bat alle f famen aio bet feboon toccr toao binnen 
bomen fouben / en baer oeffenen met iaoïbcn / 
pen/ fpiingen/ ibootfebieten en anbers'/ om baer 
leben te berberfdjen tn raböer te maben: maer 
ben tijb biel baer toat te lange / om batfe lange 
tbb fouben moeten hebben/ cm bc gehupt cn23ob 
gcceet te maben batfe bequaem fouben 3bn / om 
mebe oberEee te baren / eentgc ban baer meenben 
bat men ben 25ob foube booi-fagen / enbedan# 
gen / en batfe ban tc bequamer foube toefen tot 
be fcplagte / bet todb tod todet toas / maer fofc 
alfo bedangt babbe getoozben foube benliebcn qua# 
libbaert getoeeft 3ijn/ alfo te onbequamer fouben 
3ijn getoeeft om ober ijet f ei te (Iepen / nelijb fp 
namadö boen moeften. babben 3p baft beur# 
gaeno ban mop fdjoon toeber/ banftojmcntomb /ff5re^öap 
en bat bet fis? feer bappet in quant / en batfe niet tot öe 
bebiijben bonben / bod) ebentoel beben foo bede fptojön-ow 
bonben/ baer bleberen lappende/ ftoppenbeenber#^^ 
fienbc tegen be repfe ^ ben 28. ptó* beë namib# 
baegö toao' bet rebdtb toeber / boe gingen fp na 
bet ^cbip en badben be oude jpob baer urn f om 
be feplen tot be «^cbupt en 25ob tc ntaben’/ fomc# 
be eenig lopenbe toant cn trofgeno en anders? 
meer / bat baer nodig toaö tot be repfe; ben 19. 

Mw 3ijn fp lieden met baer tien mannen na be 
febupt getogen / om bie omtrent bet b«no te ber# 
timmeren / en fp bonbenfe gebed onder bet fnceu 
bebolben cn betodt/ btcö fp be feïbe baer uptgroe# 
ben met feer groote moepten en arbept: maer boen 
fpfc op bc fnceu gcb2acl)t bafcdcn / meenenoe bie 
na fjiipb te (Iepen / fo bonton fp bet niet boen/ ober# 
mits fp te ftoab en liptgcteert toaren / baer boo? 
fp gantfdj berfuft en mocödcoo toaren / duchten# 
be bat fp baer in ben arbepd fouben blgbcn ftc# 
ben / maer ben ^djipper bermaenbe beulupben 
bat dh bocb toat meer foube boen banfpbei'modj- 
ten/ toant baer leben en todbaeit hing baer aen / 
en foo fp be febupt niet toeg bonden bnjgcn / cn 
bic geixet maben / fo inoften fn baer aio önr# 
gerë ban Sbba ^jembla blpucn/ en ono’grafbaei* 
maben. ©co niet tegenftaenbe getoab ’t öcntoil#Kh®„°tÉ 
ligïjept niet: maer aen be bracljt/ moeften opbieentjiomo^ 
tbb npt bet toerb fajepben en be febupt laten ftaen/ bet&ioiKi^ 
todb baer lieden niet tocpntg btubte / en ccn grote be# 
bommcringeaentoacbt/ niet toetende toat fp fouben 
mogen aengacn en beginnen. 

5i>a bat fp nu des? J^a - noen^ / alfoo gants 
moebdoos? na hupss quanien/ fo bebben fp toeber# 
om moet gefebept en bcrmacnden malbanberen / 
batfe ben $Bob bie met ben bodem om boog lacb/ 
omtrent bet hupss / omtooipen / en begonden 
bie tc timmeren en op tc hoepen/ op batfe baer o# 
ber Eee barende nutter mocht jpn / toant fp bie 
rebeuingen tod machten batfe een lange berd-ie# 
tige repfe booi Ijanben Dabden/ baer in baer bsletc# 

5rf* 
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genfpoet foube bejegenen / baer op fp in aiico niet 
foei berbacdt bonben pjn. €n tertoijlc fobuöinbe 
arbept toaren/ fo quam baer een bjeefcUjden 2Sep?/ 
tod fioutdijf? na tjailupöen toe gaen / baer boo: fo na 
ïjupö gingen/ en toacdtentjem aibacrtnallebcb?ie 
beuren met ïSoccss / en een boben upt bc /^cijoo?? 
Heen met een iBufquet / befe 2Scp: quam feer om 
bettfaegt tot ïjenlupöcn acn / aio opt ccntgc ban te 
boren gebaat dabben / cn ljp quant al aen betrapt 

en bte in be beur {lont jng 

Matsen 
upt ftaec 
sneeft 
fïljepDen 
!oOÏ»£“"* Pcn ban be eette beur / . _ 
Sm VenmiKnt niet/ en bte binnen dupö toaren fasen Bent aen# 
sjKfêitjfteiibomen/ cn nepen fecrberbaejï/baer boot pp Ijent 
®*pi- ficnbe teert / en fcSjoot met grote berbaefldept fiiir 

op pent / cn fedoot ben 23epJ btoars boo? ’t lijf / bacr 
bode dp teeberom teeg liep / cn bleef leggen eert fïufi 
ban t / baer fo al t^amett na toe liepen / cn 
öoben Ijent boo?tP. 

^ctpsn&e ^5Cn 30. ix^cïs fjebben een bccl ban dcnlupbcn 
?|e“pt°mtoebecom aen ben 23ob gennnnert / en bic opge* 
iïbiuphm.ïiocpt/ö’anbcrc maebten be fcplen/ baer-en-ufo _ . 

feijen quant bacr teeber een 2Sep?/ fo batfe upt Ijet! ren / batfc in trie tijb geen 
tocili mofïcn fcljcpöen / bod) fo fohoten pent noel)/ befcplen / aengeften ben b 

beat en 3i)n met een 3©cH-,.flöü?t-3©ef?en toinb en 
mclijbe opemnge ban toater t’3cpl gcgaen/cn bacr fcfo 
ben in be genade <©obö bebolen. 

€er fp af-bceren Ijeeft ben Jstfoppa* goet ge; 
bonben/ ttoee 25?tcben te maden / bèo?eldea§cdup* 
tc een / fo fo mochten ban ben anberen bcrbton; 
len / of dooi fto?m cn ontoeec ban ben anberen 
raden / bic fo aüe t’famcn onbcitebcnt hebben / 
tnljoubenbe in pet bo?t Ijoc fo albacr lange op ’t 3lanb 
met groot bcrbjtct en ongemah berbieben toaren / 
op Ijopc bat Ijet Jfolnp logs teerben foube / en bat 
fp doopten bacr mebe nocl) teeg te raden / ntaec 
bat Ijct ^dnp tbcit bafl bleef fitten / cn fjaec 
birtualie bcrdoetc / fo batfe genootfacbt toaren tot 
tjaer lieber beljoubtnge Ijet ^dpp te bcrlatcn / en 
met ttoec op.n ^cfjupten baer in Eee te begeben 

i in be Ijanöen «©odes / na batfe baer ontrent tien 
jlBacnben i^upp geïjouben ijabben/ en ïjaer tooob 
niet langer ntodjt {toerden aio fot laettfe ban 
3lugufhi$ / cn bat Ijet ütOt foube donnen gebem 

tanb fonben bonnen 
rre cn perijculeufcn 

bacr na toaben fo be folöcringc of planden ban liet repte bic fo nodj te boen dabben / teaerom fo 
%ipö af/ om ben 25ob mebe te boepen / en ben lupben nootpdalben op ijacr epgen beöoubtnge/ fo 

EÏfaSmfeften |Bep toap Ijet feer dout / cn fo timmer 
fenm ben toeberom acn be 25cd met alle necrftigljept / 
pep? bic cü öaer quam toeberom een 25ep2 naer den toe / 
flufëüaffoo batfe toeberom upt pet toerd fdjepben moftcu/ j betu Siump 597. 

brei mogelijd toad / gedouben toaren te booefien / 
cn geen beterfedap bebinbenbc dabben t ^diip moe^ 
ten berlaten/ bit fjebben fo alle t3famen onbertedent 

Dutten, cn gingen na det ïfopö/ en fo fcljotcn Dan met ^en f4. g!mt|)s3’mo20cndmetbe c^otcr ^on/ d 
bete aocrö teffenö / bat dn boob bleef / maec 3i)n foiupben ban det 'ilanb ban 5^oba ^cmWacniïLKj*" 
fp aten en dochten fijn ieber / baer ban fo alle1 det bast Hst afgejeplt / ban tnacr ontrent bijfmöMn'tgam 
fred teerben / en bpfonbec b?te / btefe meenben len gejeplt fjebbenbe/ raedten toeberom did)t tn det cnmgioos 
bat gejfotocn fouben Ijeblienbe &cl)ipncc Oeeft jUd / bat bacr nodi getoelbig biedt en bafl lag 
ben ^ot bic nod) ober det bpetjöing en doodten /. det toeid dacr geen diepne bedommeringe cn b?efe 
buptdiö #upö teeg gegoten. <Den eerflen f|umj 
gingen bier ban be dloedftc in det ^cdtp / om te 
fien of baer nod) pet modjt toefen bat dacr op be rep; 

<s$efp ip fS nobig foube mogen toefen / en bonben baer nod) een 
5nf»i?/ 'Conncdcn met <0ccp / bic men onbedjet bold om 
iiefe aiöaec bcclbe / botter cld ttoec ban dreeg / cn fmaedteii Ijen 
tot pjobirie lupben feer toel. 
®^eni)' ©an bie tijb aen tot ben 15. ffuntji toc toaren 
m, * fo befig om bc 25od en bc ^fdupte op te nm= 

meren / en alleg gercet tc maden bat tot bc toe^ 
berom repfe ban noöe toefen moedt / na be gelegenu 
dept biefe albacr dabben / alp nu alleO beerbig toeberom 
toie» / hebben fp caetfaem gebonben ben 25od cn bc fdjupten met toufocu ban b'eenc b.uft fdj2an 
bc ^cljtipte tc toater te bjengen / om ban baer te op ö anbee treeben/ dacr fieden op fjet ^soopfc 

upijicm baren op fojobeö genabe / en lïccft 3©illem 25a-1 re llad ito cn anbere gereetfedap leggenbe / ban 
oomenrfs. remf3/ (bie langui ti)b fied getotejï dabbe) een moften fo dacr fdjupten op dd W / ten bejïen 
fitHfimöe qje.,n feöulicdcn gefdjjeben / cn ineen liiifquct- fp donben / toeber repareren/ ben sofjunitquam 
KiSSn fi”matl> Odtcdcn / en in be fdjooj-fteen gedangm / 
jtieftr ’imbaer in dojteiid berljalenbe bat folunbcn upt ©oh 
tin mup lanb baer gedomen toaren met bat ^djip / om te 
öaeciimte*^plcn na üomndrijh ban China / en bat fo 
uaicnöEijoeiipt uoob bat igupO albacr gebcut dabben / en 
fp bacr ei-- öacr tien iBaenben dnpö gedouben dabben / in 

aen bjodjt/ team fo toaren feer 3toah banbedoiu 
be en ongemah / alfo berbeoogt bat be bcjle 
ban dacr allen geen dalbe jBanö dradjt dabbe / 
en det fo quam foo bjeefdijd op dacr aenbjingen 
bat dacr be dapcen te bergen fionben / cn batfe 
meenben bat det darm lejlen bag toaö / fo 
bJecfeiid toaé det te fien / en fagen ben anberen 
baft deeciijd aen / team goeb raeb toaffec buur / 
en fagen c;be ogcnbdd be boob booz oogen. iBijn 
meeningc io niet om alle det groot berbjïet/ ongc^ 
mad en be pertjdelen te berljalen / bie den op befe 

repfe bejegent io / b’cene tijb mollen fo «pmt 
igwotprm 

C-' met ftaEE 
ftefien. 

rtiwTiinet 3l‘00*-1'1’ ntlfCUC CU dfCtlbC / EO batfe 1)0,00 DU 
rnuphabte tn ttoee open dunten in Eee dabben moeten b ge; 
snoeten ben/ en een perpdeufe repO booj Ijanöen dabben/ om 
senaten, pjacr l)ef niogcïtjd naer l^iipö te decren / en 

öien bolac iben debben fo ben 25od en baer na be 
^tduptc in det toater geflecpt / en toel elf jïeben 
met goct / fo birtualie cn ben 3Bijn bic fo noch 
dabben / alö üoopmanö goct / baer fo alle naer 
Jligljept toe beben / om foo bccl te bergen alö det 

aoargoei ittogelidtoasS/ te toeten: feefpadödenö met det ad 
öeitfijnftc toollen Jladen/ eenüoffer metlinben %zu 

lalcn enbedm / ttocc pödsdmo f lutoccl / tböce feoffertjcno 
ïr.cae na» met geld / ttoee 3|arnag (Conncn met det boldö goet/ 

alö dembben en anbecö/ n? tonnen 2520otö/ een 
ton foetemeife Üiafe/eenfube fpcdö / ttoee tonne? 
denö met <©ltc/ 6 diepne baeucnömctïlBün/ ttoee 
baetJenö€öidof^l3Öb/ enboojtö ber 25ootgupbcn 
pat den en dieren/ liet toeid oberdoop 3ijnbegefien/ 
men foube gefent debben / bat det in be ^edup 
ten niet foube gemocht hebben / cn alö bit nu ad 
tcö in be peluwen nebeacht en gefedidt toao / 
hebben fo 3©illem 25arentf3. en Claeö ^nbnef3 
die bende fied toaren met fteben in be ^clmpten 

oaccEcc ’öocn foengen / in eide ^tdupte een fiede ber^ 
ka¬ 

men. 

Sfüernm 
?jatr ^ic» 
ften snröe 
cn 

ben doog25ootfman inben 25od/ enfepbenljenlupa 
ben bat Ciaeö Hndjief3. fo brand toajï bat dn Ija 
niet lange maden foube / baer op 3Bt!lem 25a^ 
rcntf3. fepbe / bat det met hem ood niet lange btiu? 
r n foube / en doe toel fo niet meenben bat Ijp fo 
brand toaö / boo? bicn tjp met den lupben fat en 
pjatc / cn dabbe biberfe pjopoeften met hcnïups 
ben / befienbe ood det iiaertjen / det toeid <0er* 
rit be ©eer ban hare repfe gemaedt dabbe/ fo lep; %)et nfOer» 
be ïip det üaertjen neder enepfrhteneengsbjindci! /JSJ,,^!? 
i)ct toeid genemen dehbenbc / quam Ijem een qua» 5arcmr;. 
lidlKpt ober / en berbjaepben fijn oogen / cn Herfmmmien 
fo daeftig / batfe ben tijb niet dabden om ben ^rm2frr 
anberen Schipper upt be ^rduptc te roepen / of UUTi'a,?. 
dn toaö al bood / fo bat hp nodi aJboobtoaöboo? 
Ciacs <H;nbuef3. bic ood terflone na hem flat/ öiflcsr 
be boob ban 3©iHem 25arentf5- iPridjt heniup» 
ben geen diepne debeoeftdeptin/ toant dpbrpjin [Jc. 
cipaelfle deiepber cn eenigc ^tuur-man toao / baer 
fo tjaer opbettrouden enberlieten/ macr fp donben 
tegen «0ob niet boen / en mollen dacr te beeben {lellen/ 
be gcljee e jBaenb ban ^tinto leden fo feer grote perfo 
del cn 3tearigdeben ban Ijet §0 / en toerden mebe 
ban be 25epren gequelr. 

c©en ecrflcn gillij ■ dabben fp geen öeter in- 
gand ban be jBaenb / cn toaren in groot perijdel 
ban tc berbjinden / toant Ijet %0 baer fo met be 
krimpt en al liet goet op faten / toad in beeï 
Hiifdcn / cn fedoof op maldanöeren / baer boo? 
fplupöen in geen dlepiie jtoarigljeptraedten/ toant 

det 
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’ralbec» 
ficootfïe 
cecptl. 

bet btcl meelt al in bet mater batter maë / en 
fo fp na bet tm taflen om te bergen / fo b?ah liet 
anticc meber in ïjet |3ö / ja l)ct fgg b?ah fclfë 
dihmilë onder bare boeten / fo batfe nocb nopt in, 
fulhcn nood en pcrijhd gemeeft maren / en be i 

ftomenrn gehupt fcïjoüt meefiendcd tn ftuchen / bpfondor 
batfe baer aen gemaeht hadden / bc maft / bel 
raaft-banh / en meelt al bc gehupt / baer nocb 
een ban benlupben fieh in lag / met bet ïjofferhen 
met bet gelb/ batfe met groot perijhd en^jjfëges 
bacr baer nocb upt fiaelben / mant bet ffë daers 
fe op ftonden beeef/ en merbe gefcDoben onber ïjet 
ander |3ë / bat om armen en beenen te boen 
maë / m fp berïoren bien baclj tmee Connenmet 
23:oob / een ïjofferhen met linbe paften / een 

* harnas - ton bacr bc ^ebeepë maetë bacr befte 
goet in maë / ben 3C|tronomifcDen ïïtrtg / een 
pah root ^cf)ac-3£afoen/ een hlcpn baetjen Bïte/ 
een blepn baetjen 3©ijn^ / bat booe bet ë ben 
bobcm ingefcljoben maë / fo battet gantfclj niet af 
ober bleef / boel) fp hregen baer nanocljeeniggoct 
meberorn / en bcrmaehtcn oob be ^ebupt medes 

©aetfiMftrom j en ben *. tterfnoclj een ban Ijacr maetë 
S 5" oenaemt ^Jan d?ranf5» ban Baetlem / in al bacr bet; 

beiet htegen fp fomujtë op bet Sanb en op bet f?ë 
fommige €peren/ en feboten eenige ©ogelen / Die 
fp ban t’famen aten en baer ban maften aio j|ees 
ren ; ban ben elfben gluip beplben fp baren leften 
ïBjjn om / baer ban dhe breeg ontrent d2ic men' 
gelen/ in allebefentpb bleben fp oob niet ongc= 
guclt ban be 25epten / en boemel fp aïtemet baer 
boo? in pertjbel gcraehten/ fo 5ijnfe baer nocb al 
meefter ban gemozben ; ben 19. gillij berlict 
ïjaer bet §$ / batfe baer gantë tipt quanten / 
en 3Cplben elb etmael omtrent 18 mijlen/ bregen 
oob altemet kogelen en «Speren/ biefe banboobten 
en aten, 

fcomtn bp 28. <lulb buamen fp baer fp tmee föufs 
üogien bonben / en menfeben / baer fp feer 

j©enfch"n*n berblijt maren/ mant fp in bertieniBaenbcn 
J»fe öaec geen menfeben gefienljabbcn/ maecm?ecdebeciïins 
Beate bende pepten / en fp merben eeniae ban bien hem 
Kortende / beben malbanöercnb?untfcbap/ enfebenen 

groot mebelijben met Ijenlupben te hebben / ber* 
jtaende fo bccl malbanbecen batfe baer boftelijb 
hellip bedoren babben / mant fp baer in maren 
gemeeft en tBijn met henlieden in bet ^cfjtp gebrom 
ben / fp taptenfe nu mater batfe ban fneeu gcfmols 
ten babben / en fp febubben bare boofben / en be= 
mefen bat bet niet goet mao; fp gaben Ocnlup* 

suffen een doggen ©200b ban ontrent acht ponben/ 
fcijtn gEömcn cenigc geroolitc ©ogclen / en boobten baer ec^ 
*La*^*n ten bp bc itujTdjen baer bper / en maren met ben 
So/enanö^n totf beemaebt ; na batfe ban be ftuf 
ecnïge ge- fcbcti gcfcbcpbcn maren / racbtcn fp meberorn in 
toaftte ioodjet / baer na quanten fp baer fp bed Hlepel- 
K|.bIn;blaben bonben/ bic fp bed plubten en op aten/ baer 
ton toe öoo2 fp ijeel berfrilïen/ maer betquaetfïcma$bat= 
fjaecfeec fe groten honger leben/ bet mdbeenfcbcrp5maerb 
toïftffhn. jg / en maren boben bien feer 3bjab : ben 12. 

Sfiugufti quamenifp aen een jauftebe Hlogie/ bic 
baer bonbert en tmee ©ijTcljcn / cnmat&oehsftenö 
bie fp ban meel gefoben babben / gaben/ en ma¬ 
ren mei blbbc batfe mat te eeten befcomen babben / 
mant fp babben lange tijb niet ban bier oneen 
25200b baego gebab / en baer mater toe / en am 

ptt&oien berö niet: ben ï^.^CuguftiberbooIben fp banmal 
Ranö«?i* &ani,c,;en bootten grootonmeer batuptbcnöoflcn 
too2on* antiïah / fo batfe bacr 5cpl moeiten minberen/ en 
teen:, baer lilöaeto bie beter en ftijber be3eplt maren / fepl? 

ben al boo?t / en boo2 ïjet mijtig meber bonben 
ben anberen niet ften/ albuO boeren fn al boo2t / en 
meenben fp maren al ober ben monb ban be mit= 
te 3ce / en berljoopten fo fouben md meer bp ben 
anberen bomen aen be j|oo2tfe ïjufi / aio fp ober 

^eenton be 3Blttc Ece fouben 3ijn : maer met een mopc 
monob002t ft'plcnbe / fagen fp fcë ituffebe $ob- 
tic tuitte gien / baer fp na toe 3eplben / bie baer bebupben bat= 
zeetejijn.fe bcrboolt maren/ en notlj ccrffcober bcIÖuteEec 

moeiten / en bat Ijacr febupte te blepn mao om 
bacr mebe baer ober te baren / en fp bregen ban 

VI. Deel. 

tuaten» 

baer een Inooö bat fp alfo b?oog / a! roepenbe 
aten / en baren courë boc2t fenienbe fagen fp een 
ïiuffcben 2obgie aen (tuur-üoo2t baerfe na toe 
roepben/ en quamen met grooten arbepb en moep- 
ten bp b^t / en b2aegbcn baer na ^cmbla be 
Cool/ ofMbupn/ maer fp ftbnbbeu bacr hoofs 
ben en fepben bat bet ^cmbla be Canbinaeë maë/ 
maer fp milbenfe niet gdoben / en fp bregen ban 
Ijacr een bed ^cljoUen / maer alfo fp boo2t fcpD 
ben om boo? bat gat te bomen baer fp lagen / fo 
fonben fp baer een blepn gjoüe na / met een groot ©e 
25?oob / en bebupben benlupben batfe meber aen f®m t0;n 
baer ^cljip fouben bomen/ fp milben bjeeber mctffeWm 
baer fpjeben/ en Ija^ beter onberriebten / en a-pMiom 
toonben benlupben grote b?ientfcbap / eu bie ban 
be grote Eobgic ftaben ^jjcb en 25cter om booge / 
om bacr bacr boo? acn te lotben / bp bacr bomem ban W 
be onberriebtenfe / batfe nodj aen be <©oft - 3tjbe «waite. 
ban (JTanbinacë maren / bit bccncmcnbc maren feer 
bebucljc om batfe noch fo bciTevepëbabbeiueboen 
om ober be mitte ^ee te bomen met fo blepnen 
p?obifie/ baer ober bochten fpb?ie facbcn meel ban 
be ituffeben / tmee en een Ijalüc 3ijbe ^peb / met een 
pot ïituffebe 23oter / en een tonneben met U^onig 
boo? bacrp20bifie/ fo boo? Ijaer en bacr mactë bie in 
bc 23ob maren / bacr fp feer boo? bebucljt maren / om 
batfe niet mi ften maer bic herbaren of bcrDIebcn 
mochten30n. r .. 

t©en 17. ^ugufli fagenfe een Blobgte tipt be Snaf'bin 
mitte ^cc bomen baren / baerfe na toe boeren/ en nare mans 
bp baer bomenbe / gaben fp Ijacr ongccpfcljt een öacc rp ad 
33200b/ en bebupbenfe batfe bacr anbete macberë cLcb00tc 
gefp?oben babben / batfe 7 jannen ftetb mas 
ren / en bacr Dlcpfcij en ©ifclj en anberë meer 
berboebt babben / en fo fp nocb acn boo2t la= 
gen / fagen fp nocb een blepn Compaëbenbats 
fe hennenbe merben batfe ban baren boog 23oot£s 
man babben / Ijct mdb fp benlupben oob bes 
bupben / berftonben oob batfe benlupben mebe- 
gefdlcn bacgë te boren gcfp?obcn babben / cn 
Den lupbcn bebanbt bebbenbe ban alle b?ients 
febap / febepben ban Ijacr / mei bcrbïijb 3bnbc 
batfe tijbingc ban bare Höactë babben / en infonbers 
bept batfe ban Ijaer gefpijfï maren / baer in fp 
albetmecil bebommert maren gemeejt / om batfe 
mijten batfe fomepnig p20bific en boo?raet babben/ 
fp roepben met alle bijjt na baer toe / bcrljopenbc 
bat 3p baer achterhalen en bebemen fouben / en 
omtrent middernacht bonben fp een afmateringe 
ban berfcb JBatcr / baer fp te jfanbe gingen en 
hadden berfcb aBater / en bregen oob ccmge les 
pd - bladen : maer miUcndc boo’të bacren / maë 
bc jtroom bcrlopcn en mojtcn bacr bïijben / deë 
mo?genë ben 18. ^lugufri hebben fp langë het 
Eanb beenen geeoept en bebonben ontrent mids 
ben / batfe aen ben ïjocb ban Cinbinaë ma? 
ren / en fagen baer be bijf isrupeen / en batfe h 
maren aen be monb ban be ïBitte Eee / baerfe 
40 mijlen ober motten/ en boe md baer een ©acts «antana?. 
jen met berfcb ïBater meejt uptgddumaë / fomils 
ben fp bic goede 3Btnb niet bcrfupmen / en boeren op 
<0obë genade haren courë / en feplben ben gants 
fcljen nacht en habolgenben bacb met eenen goeden 
boo?tganli batfe 5ë mo?genë bet Jlanb fagen acn 
be ÏBeft - stjbc ban dè 3Bitte ^cc acn be 
fclje 3ijbe/ en banhten <6obt Almachtig biefiacctn 
ben tijd ban 30 uuren ober bc mitte ^ee geholpen te zu m 
babbe omtrent 40. mijlen / baren courë maë ge? ?° »uwn 
meejt ïBeft (met een 3£oo?d - ooften minb/j ent3öfl* 
alfo baer be ïBinb begaf / hebben fp baer in cents 
ge goede rede begeben / bacr fp een grote ftuflTrije 
Sobgie fagen/ baerfe na toe roepben en fagen och 
cenigc i|upfett bacr |Bcnfcb?n in maren / en bes' 
mijle het feer hert begon te regenen / hadden fpdc 
tente ober be ^cljupte/ en gingen aen HIaud inde 
ï|upfen bic baer itonben / baer hen lupben grote 
b2ienbfcljap ncbacn luerbe / fp lepdenfe in haer (foi. 3ó ) 
Itobcn en d20ogdcn haer natte hleeberen / en hoeft; 
ten haer een fodc ©ifch / en nodenfe feer Ijettdijs 
hen / in befe ijupëhenë marenfe met fjaer 13 |Bans 
ncn/ en boeren alle mo?gen upt bijTcöen met tmee 
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^cïmptcn / fp beholpen Daer fccr foberlijb / oren 
anccft JDifeb tot Bifdi / regen ben abonb ais fp 
loeder tn Daer jSeliupte teiïben gaen / nobenfeben 
^djippec met öen ^»oebDouder om bp Ijaer te 
blijden m ftjn i^iute / liet toelb fp DeDen / en fa* 
gen Dat daer nocii D?ic gappen / ttoee JBöben en 
een jfkind toaren / Die teel Dapper armelöb leef; 
Den/ ban obecfcDotdat Daer de ft uffdjen gaden/ fo 
een frub bifd) als DeDoofben/ Die De ftuflttjen toeg 
toojpen/ en fp met groterbanbbaerljept opnamen/ 
alfo Dat fp ban baren foberenfïaet geheel ontfetteöen/ 
Doe toel fplupden fjet ooit fober genoegtiaDDcn / rnaer 
fo bet fcöeen toas Daer bagdijbs leden opbietoij? 
fc / en fp ntojlen öaer blijden leggen / om Dat De 
tonib jioo?D - 3©cf? föaepbe en Daer contrarie 
inas. ^en 21. regenbent meelt al Den DacD / en 
De ^cöipper Sioclu baft ri$ifdl / Dte fp boobten en 
aren / ‘laer toel bebomenbe/ en Itooltten Dacr bp eeltige 
pap ban jfSBcei en 3®otcr tn plaetfe ban toooö / 
en maren Ijeei goeds ntoedS / des na-mtDDaego 
alp’ De regen toat ober toast/ gingen fp bet te San? 
betoacrts tn en focljten Sepelblaben / en fagen 
ttoee jjïiamten tn Det gebergte/ Daerom fp te? 
gen malftanDeren fcpDen / liter moet meer ©olbs 
omtrent toonen / en fonber meer acijt Daer op te 
(Iaën IteerDen fp toeberom na Daer /Sdjupte en ï|ut? 
te / Dte ttoee iBannen (toaren ban Daer JiBaets 
ban D’anDer ^djtipte) IjaDDen Defe ftuffeben Sob? 
gte ooit ften leggen en quanten Den berg af Dacr na 
toe / om eeltige fptjfe ban Ijaer te beïtomen/ en al? 
fo fp Daer onberfiens geltomen toaren en geen 
gelD en liaDDcn om te Itopen / IjaDDenfebooj Ijaer 
genomen een pacr boren upt te fclmDDen / alfo fp 
Dacr ttoee of Dne ober malltanDercn aen Dabben / om 
Daer cctcn boot te Itopen / macr Den berg af Do- 
ntenDe/ fagenfe De^djupte aen De Sodgie leggen/ 
en begonDen te naerDcren/ entocrDen maïbanberen 
ItenncnDe/ Dacr D002 fp ban bcpöe fijDen fcer berblijt 
toaren / cn bertclDen D’ecne Den anDercn Daer toe? 
Derbarcn / cn lioe fp tn Dongcrs nooD en eUenDe 
getoecil toaren en omgeftoerft Dabben / en DaDDen 
itocl) in mcerDer ftoartgficpD getocefl als fp lie? 
Den / Codt dnnbcnDe Dat lip ïicnlupDen noclj be? 
toaert en gefpaert / en henlieden tocDerom bp Den 
anDercn gcbjaeljt ïjaDDe / en Ijebbett met Den anbe? 
ren toat gegeten cn gcD2onben / en bcfïoten / Datfe 
bp liaer ïiomen fouDen cn met Den anDeren boo?tS 
baren. 

tE»en 22. quanten liaer |BactS met De 25oït bp 
liaer / omtrent E. <©• fon / Daer D002 jp alle 
gelijh toel bcubïtiD toaren/ cn bertoilltgDeri Doe Den 
ïicït ban De ïïuffcfjen / Dat bp Ijaer batt een fait 
mceiö 25?ooD bachcn fottDe / mits Oem betalenDe/ 
ïjet tocift lip aen nam te Doen en DcDc/ mtDDeler? 
ttjD De ©iffcliers upt De Eee ItomenDc / fo Itoclit 
De ^clitpper ban Ijaer 4. Cabbeliatttoen/ biefpte 
biet DeDen en t’famen aten / en ober maeltpD fitten? 

«êupnfto De guant Den <©berjïcnbanDe auffcljenDacrin/ en 
« «-ahnöt fo-nöe Datfe niet bed btooDS liaDDen / ging pp en 
stutitDtn. ija^eeentoöüD/ cn gaf fjet Daer/ enboetoelfpljem 

noDen met Dacr te eten / toilDcn fp pet niet Doen/ 
obermito bet DaerbaflcnDag toaö / en Dat fp cent? 
ge bettigïicpt of boter gefmoïten liaDDen ober Den 
©tfcij / rnaer toilDcn ooit niet met Daer D?in ben / o? 
bennito Ijaren ttiaeg toat bet getoo-tbenteao/ fa fp 
toilDcn geen ban Ijaer nappen lenen om upt te b2tnben/ 
om Datfe niet met centge betttgljepD fouDen befmettet 
to02öai. 

XBm 23. Sflugutfi baïtte Den Uolt ban Daer 
jiBeel 25200D / cn fp maeïtten gercctfcDap om te 
bertrerften tegen Det Doogfle toatcr / en fp bctael? 
Den De iioft ban Djn b.ioot bacïtctv cn Den ^cDtp? 
per gaf öen ©berflen ban De iJuffdien een Djinlt- 
peminift/ Daer ban fplieDen Daer feerbebanbten/ en 
gingen on öen abonD t’fepl met een jSoo2D-oofïen 
3©tnDt ïang^ De toal ïjccnen/ Des anDercn Daegs 
'$mo;oen$ guamen fnbp De 7. CpïanDen/ Dacr fp 
bed. bifftliers bonDen / cnb2aegben DacrnactCool 
cn ^ilDupn/ en fp toefen DaeraUBcjlacn/ cn bc? 
toonDen Daer grote bnenDfctiap / en tootpen Dacr een 
CabbdjaubJ toe / macr alfo fp goeDen boo?tganlt 
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tiomen 
tocDfrctti 
tip iiaec 
b£tboo!ö2 
dMattp / 
met gcote 
blDïl'fÖap. 

DaDDen / bonDen fp Daer met betalen / bertocn? ' 
bert fynöe ban Daer bdccfiijept/ cn alDus met 
goeDen boo?tganD feplcnoe guamen omtrent De 
EupD - toejlec ,§on boo?bp öe felbe oeplanDcn / 
onDcr centge Diflliers Die Daer b?aegDentoaer Dacr 
Crabie Dat tss / Ijaer ^cinp toas / fp anttooo?? 
Den / boo? fobde fp ïtufcD gdcert IjaDoen/ Crab- 
bie pro pali, Dat t.S / Dat top f)ct fcDip acDta* ge? 
laten DaDDen / Del teclït berjlaenDe riepen / Cooi 
Brabantfe Crabblen , Daer Upt fp bCrflOnDCU/ Dat? 
ter tot €ool centge i^ebèrlanDfe ^cDepen toaren/ 
macr fp lupDett acDten Daer niet op / om Datfe toilDcn 
op ©atljupfen feplen uptbieefeof DeïluffcDen/ oft 
<©root-bo?fï Dacr eenig leet Doen mocDt- 

^en 25. Debben fp üflDupn in Det gefidjt ge? 8tcp8m 
bregen/ en guamen omtrent EupD - 3iipD - toe?^‘*öupnm 
lier ^on / aen Ïjet toeft epnDeban ^tlDupn/ Daer ’J ssfïl6te- 
fp een begname plaetfe bonöen om Daer fcDupten 
aen te leggen / en Daer ^egipper ging' toat te 
ianDetoaerts tin / cn bonb Daer bof of fes Mepne 
fjupfltens in/ Daer Eappen in tooonDen/ entoaea? 
Den Daer / of Dit i^UDupn toas/ fp fepDen ja'/ tn. 
Dat te Cola D?ie 2&2abanDfe Crabbdenlagen/ Daer 
ban De ttoee Dien DacD fouDen af feplen / fp DeDen 
DenlupDcn grote b?tentfrbap / P ïieDenDefeonDer? 
ricDtinge ïjebbenDe/ toaren ban meentnge na 3©ar? 
ljupfen te baren/ en boeren af/ macr De 3©inö 
llonD fo getoelDtg op / Datfe Det niet Do?fïen in 
Eee DouDen / om Dat De golben fo Dol gingen / 
Datfe foegDen Datfe De fcDupten in De gronD fmtj? 
ten fouDen/ Daerom namen Date cours na’tÈanD 
toe / en bonDen Daer een bïepn ^utben ftaen / Daer sjcftaen 
D?te iBannen met een grooten l^onö in toaren /'««re 
Dte Daer b/ienDeltb ontfingen / en toaegöen Daer!|°?m*™ 
na Dare gdegentDept / fp fepDen Datfe Daer ^rDip 
berloren DaDDen / en Daer guamen om een ^djtp 
te beïtomen / om ntebe na IfollanD te baren/ Daer 
fp ijaer op anttooo?Den / ais D’anDere 0u|TcDen 
geDaen IjaDDen / Dame D?te ^djepen lagen/ Daer 
ban De ttoee nocD Dien Dacli bstiDen af feplen / fp 
bjaegben Daer/ of fp met een ban Daer Boïb ober 
EanD na Cola toilDen gaen / om Daer te beme? 
men of fp ban Daer fouDen bonnen na ïoilanbgera? 
ben / fp fouDen Daer Daer ban tod lonen / fp om? 
fcDulbtgben Daer Datfe Daer niet ban DaenmocDten/ 
maer Datfe Daer tod ober Den 25erg toilDen brengen/ 
Datfe toel centge Sappen fouDen biiiDen / Die fp 

1 meenben/ Dat met Dacr tod gaen fouDen / gdnfe 
Det ooft gcfcDieDc / Dat De ^cDipper met een ban 
fon idoih ober Den 25crg gingen/ en bonDen Daer ce? 
ntgc Sappen / Daer ban fp cencn bcrtoiïltgDen / 
Dat Dp met een Die De ^cDtppcr bp Dem DaDDe 
fouDe gaen/ bdobcnDe Dem ttoee realen ban adjten ^en&cn 
te geben/ De Sap met DemgacnDe/ nam een Koer embanucr 
rncDe/ en Den anDercn een ^oots-Daeb/ en troc?toIf,m£t 
Iten nocD tegen De na-nacDt t’famen op Den loop 
Des anDeren DaegS Debben fp bepöe liaere FcDupten na «00 / 
op liet SanD gefleept en Det goct Daer upt-gdo|ï /om tEt,£c* 
om Dat toat te beriucDten / en fp gingen bp De ïluf? 
fcDen en toarmDen Ijaer / cn boobten Daer Daretanaff 
fPÖfe Die fp DaDDen/ en D.2onben ban Daten Dianb 
Die fp bias nocmDen / Die gemaebt teert ban al?toacMI* 
Derïep lïucften ban berfcDimmdt 25200D / etifmadt? 
ten Daer fcer teel / team fp in langen tpd niet Dan 
toatec geb20Uben DaDDen / aten nu 00b toeDerom 
ttoeemad Des Daegs / alfo fp fagen / Datfe nu al? 
temet bp ©olb fouDen bomen/ fommige ban Daer 
©olb gingen toat te Sanbetoacrt in / cn bonDen 
blacntoe beften / met teaembeficn/ Die fp pluhten 
en aten/ en Daer niet gualib bequamen / teantfp 
boeiden perfebt Datfe Daer genafen ban De fcïjcur? 
bupb/ Den 27. ^uguflttoas’t IdöbtecDermctecn 
getedDige (lojm upt ïjet ^oo:Den en j^ooaD- 
^oo?D-toeflen / en IjaDDen een lager taal / en toa? 
ren genooDfaebt (te meer om Datter een fpdng- 
llroom boo? DanDen toaS) Den 25ob met De ^cDupt 
Deel Hoog op’t SanD te flepcn/ als 3Pfe nu bed berber & ritten 
op jjetljoög gejicept DaDDen als boo? Deen/ uptb?ce?tacötrom. 
fe ban Det Doge toater / fo 3ijnfc nodj bc’Dcr op?^?0*^ 
toaert gegaen bp De itoffdjen / om Dacr bp Der fel? sec to«i„ 
ber bier te toacmen/ en Daer eten (Dat fp DaDDen) 

te 
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te ïiohcrt / fo faiit be ^djippcc een ban fijn ©olk 
op ’t (ïcanb na be ^cDuptcn / en betoijle ben ee; 
ncn iBact baec toas/ en b’anbec bolgbcn/ fob2eef 
fiet ïBatec fo boog bat kcpbe be ^cfjupten in bet 
3©atec gefmeten too?bcn / baec boo?fe ineen groot 
perpkcl ban klijben toacen / toant baec toacen 
in be fcbupt maec ttoee mannen / en in ben 2$ok 
b2ie / bic met nautoec noob en ftoarcnacbepb/ be 
febupten gualtk ban be 3©al bouben konben / bat; 
fe niet in fiucken gefmeten en toeeben / fp lupben 
bit ftenbe toacen feec bebuebt / en bonben baet niet 
belpen / en bet cegenbe bien bacb en nacht / 
getodbig / baec boo? fp gcoote ellenbe en on; 
gemab leben / toant fp toerben boo? nat/ en bon; 
ben baec niet beeben / nocb baec baec b002 be; 
febeemen. 3©aer bic in be febupten toacen leben 
nocb meeebeenoob/ batfe in fttlben toeec en cegen 
aen be lage toal becbïijben moften. SMSnubettoe; 
bec toat befabigbec toeebe / bebben fp be febupten 
toebecom op bet lanb gebaelt / om bet goet baec 
upt te loffen / be (Centen opfjet nanb 3ijnbe/ b ’b; 
ben be Centen baec obecgefpannen/ om baec baec 
onbec te behelpen/ gcoot beclangen bebbenbe / tij; 
binge te krijgen banljacenmaet/ bie met ben ütap; 
pe na Cola gegaen toas/ om na tijbinge tebeene; 
men/ of baec eenige ^bepen toacen/ om na 3^ol; 
lanb te mogen geraken / mibbelee tijb batfe baec 
lagen / baelben fp te Eanbetoaect inbanbeblaeu; 
fiefïcn en b2aembefien/ bie fp aten en baec gcoot goet 
beben/ baec-en-tuffeben fagen fp ben Sap op ben 
25ecg fonbec baten mact aenltomen/ bet toeln baec 

®tnnap toonbec gaf / en baec tn feec öcbucljt toacen/ maec 
bjtngtöaetfy, jjp pcn jUpöen komenbe / toonbe baec eenen 

25?tef / aen baecen Schipper gefcb?eben / bie 
aan gjan be Schipper in baeclicbec p?efentie openbe / in; 
cojneitft. boubenbe bat bP ( bie ben 25?ief fcb?eef) feec bec; 
®^ra«r, toonheet toas / ban baec aenkomfle albaec / en bat 
aaec nan bp gtoteltk bebucljt toas getoeeft / bat fp al lange 
Bföooit om ben balei gekomen toacen getoeefï / en nu gco; 
**"■*“**telijks obec onfe komfie becblijt toas / en foube 
ent? Ktecfïonb met allen noobtouft ban eten en banken 
tan 3tm; bp baec komen / om baec op te gueeken / en be 
jïeröam onbectepkemnge ban ben $©?ief toas / kpmpSan 
bacVn m Co2tielif3. ïïijp / fp kollen baec niet kebenken 

toie bie gene toefen moebte / bie baec foo gcooten 
bjientfebap öctoces / toant aen bdfcb?pbenbleek/ 
bat fp lieben bem toel bekent toacen / en konben 
niet beefinnen bat bet bie toas bie ’S gjaecss tebo; 
een met baec lieben in bet anbec ^d)ip met baec 
gelijk toegemaekt en uptgefeplt toas in een Com; 
pagnie/ en omteent bet 25epccn Cplanb ban baec 
gefefjepben toas/ fp bebben ben Slappe bat beloof; 
be gelb ^egeben / en baec - en - boben eenige kou; 
fens/ boeten en anbecS gefebonken/ fo bat bPbeel 
op fijn ïgollanbs toegemaekt toas / bP b?acbtben; 
lieben mebeeen patrijs/ bie bponbectoegengefebo; 
ten babbe. 

<§p bieben nocb eben feec bebuebt / toie bie San 
Co2neitf5. toefen moebte / bie fo b?tenbdtk aen 
ben Schipper gefcljjeben babbe / toant ten konbe 
baec niet eens in ben fin komen/ bat bet bien San 
Co2nelif3. toas / bie met baec in een Compagnie 
gebacen babbe / alfo fp lieben ban fijn leben 
fo feec toacen toanbopenbe / en meenben bat be; 

I fol 37.) felbe obec lange boob en omgekomen toa£/ en bat 
bp bet nocb aegee a$ fp gekab Ijabben / in bet 
epnbe bebacbt bem ben ^cbtppec / ik fal (fepbe 
bP) fien onbec mijn k?iebcn / baec bek ikfpnbanb 
nocb tod / bien fal 0110 upt ben bioom belpen/ en 
ben 252ief gebonben bekkenbe / bebonben fp bat 
bet ben felben g|an Co2nelif3. toaö / baecom fp 
immers foo feec berklijb toacen ban fijne kebon; 

gian «o^beniffe / als bP ban be bace / mibbelectijb bat 
fp noefj in bit gefpiek toacen / fo iffec een gol 

hnuv en öeïi0meu ineoepen / baec in bat San C02ncltf3. 
srote met ben lieben IBaet / biefe met ben $ap uptge; 
bioDftöap fonben babben/toas/ fp guamen al t famen te jfati; 
fn^mP?Söc / en ontfingen malkanbecen met fulkec klijbt; 
f>- osinaaj< febap / als of elks aen toebeefpben ben anberen 
fanc* ij?- ban ben boob toebecom beccefen / ontfangen bab; 
ttnbmftt. beny bjant dk babbe ben anbecen lange boo? boob 

VI. Deel. 

gecekent / bu k2acbt ben lupben een (Con liofïtoij; 
kee 25ïcc / 3©i)n cn 252anbctoijn / 25200b / 
©lepfeb/ <^pek/ ^alm/^upkecenanbecsmccc/ 
bat ïjenlupbcn gcootelbkSbermackten/ enopbolp/ 
en fp beemaekten ben met ben anbecen/ obec fa een 
onbécfiene kcboubcnifTe en t’famcn-komtngc / <0ob 
gcotelijk bankenbe ban fpn onuptfp^ekelyke gcnabc en 
toelbaeb. 

^>en Icflen 3lugutli toas bet nocb tamelijken 
toinb upt ben Cojïen / maec tegen ben abonb kc; 
gon bet upt bet Hlanb te toapen / en fp lupben 
mackten geceetfcbap om te bertceckcn / cn na Co; 
la te feplen / te bocen be ïlnffcben hooglijk ke; 
bankenbe / ban alle be bjientfcfjap / en batfe kp 
baec gelogeect toacen getoccfi/ baec baec boren met 
een (luk gelbs kefebenkenbe/ en 3ijn bes nachts met 
een |^002bec fon ban baec gefeplt met bet fjoogtïc 
ïöatec- 

^en eccflen en ben ttoeeben ^cptcmk2<S 5(jn fp 
b002t gefeplt be tfibiece op / enbe fagen aen kep; SSSï 
be fijben op ben C>ebec ban be ifïibieccetltjke 25o; ®el3EC 
men / baec ban fp baec berklijben / en betfebeen^nf' fik 
baec of fp in een nleutoe 3©ccrdb guamen / toant £l2n0/ 
fp op alle be cepfe geene groene tornen gefien rp m mi 
babben / en ksmenbe omtrent be ^outken biie nteume 
mplen keneben Cola / fpn fp baec toat berklc; 
ben / en maekten baec toat moets / en boeren * 
baec na boo2tS tot aen ket ^cbip banSanC02ne; 
lif3./ baec fp eens obec klommen cn b2onken/ baec 
toas bet toebecom nicu kecmtfTe met be^acts bie 
baec in toacen / en met San Co2nelif3. opberepfc 
ban bet boojlcben Saec toacen getoeejt / en bieten 
ben anbecen toellekom / baec na boeren fp boo2t/ 
en guamen met ben bonketen abonb kinnen Cola / 
be fommige ban ben lupben gingen te Sanbe / en 
be fommigen kleben in be febupten om bet goet 
te betoaren/ bie men eenige berber ftngek2acbt ban 
IBelk en anbece bingen / en toacen alle gelijk 
boogblpk becklpb / <©at <ö5ob baec boo? fpn ge; 
nabe upt fo bcele moepelpkbeben beclojt en baec 
geb?acbt babbe /toant boe toel befe plaetfe eectijbs fo 
becce geacht toeebe/ gelijk of ’tfebtee upt bejfêecdö 
getoeeft toare/ fo meenben fp nu of fp fcbiec t’lfups 
toacen getoeejt. 

i©en beeben ^eptemk?is k?acbten fp alle ’t goeb te 
3£anbe / en bccbeciïen baec baec ban be mocpdtkbcib 
bes toeegs/ honger/ koube en ongemak bie fp gele; 
ben babben / om alfo toebecom toat tot gefontbept 
enfterkbept te komen. 

<©en elffïen bacb k2acbten fp met confent ban ^p^noetj 
ben ïlapact ben (©ouberneut ban ben <5coot-ve 
©o?|l baoc gehupt en 2öok i» bet ^oopmans TtSln 
l^ups / en lieten bic baec tfacn / tot een gebacbte; 1 feoop^ 
nijfe ban be lange/becce/ en nopt kefeplbcn 3©ecb / ™an-3 
en batfe met bie open febupten kp na bier bon; SKS, 
beet |©ijlen boo? en langs be §£ee gefeplt en ge; se eebatt^ 
baten babben tot Cola toe / baec ban beSntooon; ifnlffeom 
becS albaec felf baec niet genoeg konben bectoonbe; Jan£,1’ 
ïOU* rreitt ^00. 

^>en 15. ^eptemkee fpn fp met alle bd ©elk msimowt 
en goeb bat fp babben / be Jiïtbier met een Sob- 
gie afgebacen na SanCo?neltf3.^cbip / bat om; Snïm 
teem een balbe mijl ban baec lach/ en fpn bes mib; art goet m 
baegS met ’t^cbipbeïïtbtecketafgefcplt/ tot bat; aan <&c3. 
fe upt be engte guamen en bectoacbten baec San C02; S, 
ndif5.met baren Schipper/ bic gefeptbabbebaegs fcaer fp me? 
baec nate3tillenbolgen. beingae». 

<©en 17* ’SabonbS is San Co?nelif3. met ba; nomen 
een ^ebippee gekomen / en fijn baec na bes 
mo?gens upt be ÏSibicc Cola t’fepl gegaen op Lee r? u 
<©obS genabe; en guamen ben 19. boo? a©acc; aanué 
bupfen / cn gingen baec te Wanbe / en kieken baec satnm r£* 
tot ben 6. Cctober toe / cn mtbbdcc tijb fo becberitcn btSSnoS 
fp baec nocb ketee / om ban baec fiebten en krankbe; ban pftee 
ben te genefen en tot flerktc te komen / ’t toelk mettec C!* 
tpbgeftbicbcn moft/ toant fp toacen tefeec uptgemec; 5?,»^ 
geit. nefen. 

<Den feilen Cctokcr fpn fp tegen ben abonb 
ban 3©aecl)upfen t’fepl gegaen na ïfupS toe / cn 
fonbec ongeluk ben 29. ©ctolms gekomen in be lepreu na 
jjBacs / en ’S mo?gens baec na te naaeffanbst^upptof. 

ff 4 ^Uips 
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^lupo te Plantte / en repfben aïfo boot <Ddft / 
«omen tot óen Bage cn l^aerlem / en guamen Den eerden 

jlobeihbcr omtrent jBiböaci) tot SmdcrDam / 
met De fclbe blecbcrcn Die fp op |toba Eembla ge? 
Dtagen dabben / met De bonte iButfen ban toitte 
Boflfe- bellen / en gingen tn ten ijupfc ban peter 
!|affdaer / bic een ban be BetoimbebDcro Deo 
Jjtado 2Emftccbamo getoeeft toao / tot uptrudin? 
ge ban De ttoee Schepen/ te boeten ban <fan€o2? 
itelif?. en fjacob ïjeemOhech haren Schipper/ aio 
fn Daer gebomen toaren / liep De tijöinge ter? 
flonD boott / Dooi al De ^taD / Daer ban mee? 
nig iBenfcö bertoondert toao / toantfe al langen 
tijd boo2 <©ood gerebent toaren / en alfo De ttjbrn? 
ge ban pare bomde meDe gebomen toao tn’tpin? 
ten $tof/< altoaer Doe ter ttjD De C. Heeren Can 
tclacc ban Deo alDer ^ootluchtigden ïjomnb ban 
^enemarbett / j^oottoegen / Der dotten en 
aBenDcn ïioninb / ober tafel fat / toerden fp ter? 
dond Doo2 Den Schout en ttoec leeren ban Der 
^fjtad alDaer geftaelt / en hebben alDaer boo? Den 
boo?ftfbeben l|ceee Sfimbafifadeur en Den peren 
Botgemcedercn bertelbnge geDaen ban bare rep? 
fen en toederbaren / en fijn Daer na elb na 
I^upO gegaen Die Daer t’ Ijupo hootden / D’an? 
Derc fijn eentge in een prbergc bedelt totdatfchacr 
gclD ontfangen hebben / Daer na ioelbftjno toeegó 
gerepjï. 
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J A E R - DIC H T 

Op het wederom komen van de perfonen 
op defe voyagie uyt geweeft zijnde. 

Die fChcrpen honger , dorjl en Co\de hadden geile¬ 
den , 

•Tegen het lis en VVreede Bellren geflreden > 
Een onbegraejl Land Langen tlld befeten, 
Die CoMen t'bVIls aLs Jïl gekeeL Waren Verge¬ 

ten. 

karnen vsan De 
röll tipt sr 
m bic ban etpfc üjcöcrom 
ö£fe repfg hffr: 
toeücrom 
oei* omen 
?Ön. 

gene Die ban 
gebomen $ijn / 

Defe 
3ijn 

Jacob Heemskerk, Comijs en Schipper, 
Pieter Picterfz. V os, 
Genitde Veer, 
Mr. Hans Vos, Barbier, 
Jacob Janfen Sterreborch, 
Leendert Heyndrickfz. 
Laurens Willemfz. 
jan Hillebrantfz. 
Jacob Janfen HoogWOUt j 
Pieter Cornelifz. 
Jan van Buyfen, en 
Jacob Evertfen. 

<&en negenDen gfuntj guam iBaidmiliacnpere 
ban Brtipnmgen in Den iïaDc ban ^tate / ban boegen 
Die ban EelanD / detodbc tot Dteo ttjD upt De Negerin? “Sen £ 
ge gehouden toao/ om Dat hp 'Hnno 1573 met Den t»n oase 
o5?abe banBoffu bewapenen tegen5tS.anbgeb?a? »«nAra» 
genöaDDe. seftomtn. 

ï©e J^eeren Staten <©cneracl hebben De grote 
miDDelen gcconfenteert tot continuatie ban De c0O2? 
loge / tegen Den ^pagniaerDen / en tot ber? 
fdiepDen malen gefommeert jtjnDe / D002 Den 
^mbaffaDeur Deo ^oninfto ban ©aanbrpb / De 
l^eere 25ufanbaï / en D002 erp?effe 25?iebcn ban 
Den kornuit felfo / De toelbe De ^tab ban '?S? 
mieno De j^ooft - (taD ban JBtcacbien (Die met 
een interp2infe ingenomen boao / Doo? Den ^oit? 
berneur ban t^ourlano / foo top berlfaelt heb? 
ben) belegert OaDDett / Dat fp !)arenltegette©cl? 
,De b?engen fouDe / Daer in berfdjepDcn bcrijinDe? 
ringen en beletfelen geballen toaren / Ijebben Ijet 
fclbe niet langer bonnen uptffellen/ bolgenDc Dercfo? 
lutie te boren genomen. 

€n io Dien acljterbolgenDe Den JMnte iBaurt- 
tïuO ban jlaffau (geboden jMitc ban <©?angien) VSrL 
met fyn gebolg Den eerden tugudi upt 'O €>2a? Sr 
ben - ||agc na öptcecbt gerepd / alDaer De 3©a? rcctftfjat» 
geno / Die tot Dcfen (OTocjUt geo?Donnecrt toaren 
gemonftert toerDcn • Den 4. Siugudi iO fgn €rceï?öete3 ni’ 
lentic tot 2§crnïjem gebomen / altoaer Den <02abe 
3©illem ban j^affau / <6ouberneur ban ©2ico? 
lanD meDe gebomen io/ latenDe fijn bolb / en fijn 
alDaer meDe gebomen De <6?aben ban ^oïjenlo / 
ban ^oïmo / 03?aben €rnft en EoDetoijb ban en 
Saffatt / mitfgaDerO jpreDcrib ^enrib bah J^af 

Wp hebben Dcfc DerDe ^eplagie toat b2ceDer be? fau/ fijn €,rce!fentieo 252oeDer / DetoeIbeftjnp2oe? 
be in De #02logc / noeft geen i4<3farenouD3bnDe / 
ging Doen. Ban 3Cernl)em 3ijn De bootfctoebcJ^ec? 
ren getogen na ’O <Ö2aben-3Baert of ^efjenben- 
^cljano / altoaer bp Den anDcren gebomen toaren 
Dertien Compagnicn Cngelfe boet - bneepten / 
ttoaelf BaenDelen Schotten / bijftljten BaenDelen 
B2tefen / negen ©acnöclcn ban Den <02abe ban 
^olmo / acht BacnDelen ban gionber 5Plo?iO ban 
252eDeroDe / en feo BacnDelen ban gionbcr ^rent 
ban tBttbcnbOQ2bc / en een enttomtig Banen Bup? 
teren / Daer toaren 00b menigte ban ^écljcpen / met 
40 (tueben <6efcljut / en alle ffimunföe ban <B02? 
loge Dat tot een bolbomen BclD - Hfegcr ban noDe 
toao; Den acbtflcn 2Cugudi iO ftjn €rceUentfemet 
fiet Pleger gepaifeert boo2 bp De ^taö en Cafleel 
ban dippen / betoaert 3ijnDc Dp Den BtoeDer ban 
Capitepn Bentinb / met eentge folDaten / en al? 
fo pet feïbe toao ïcggenDc op Den JBao/ en Den 
bpanDt fecr tod bonDe Dienen / foo Debet ftjn €r? 
cellentie op epfeben / ïjct toelb hem terflont opge? _ - 
gebat fjeeft/ Daer tipt trecbenöe Den tooo?f3.25entin& enftSwi 

fch2cben / en getogen upt De journalen Die Daer 
ban nehouDcn 3ijn / en Dat om De grote toonDer? 
bacrlibljept ban De felbe / en toat grote perpbe? 
ïcn Defe menfehen uptgefïaen hebben / fo ban De 
groote uptnemenDe bouDe / gebonDcn hcDbenDc 
fchoffen #0 ban feer toonberltjhc Dibten ban 28. 
29.30.36. ja ban 52. babem Dibte/ fchoffen ban 
De groote ban mijlen/ Dat men meenDe Dat het ee? 
nigc cplanDen getoeeft toaren / hoe fp ban het §0 
beblemt 3tjn getoeed en in fulbe pertjbelen / Dat 
het onmogelib en geheel ongcloodtb fchijnt te toe? 
fen / en noebtano toaerachtig io / cn 3tjn Daer 
met <©oDcO hulpe D002 gebomen / hoe tod fp 
00b eentge hebben achtergelaten / Die D002 imee? 
De bctdtnDcnDc toitte Beuren om ’t leben gebomen 
3ijn / cn anDere ban ficbten 3ün gcd02ben / Daer 
upt men fien ban toat De menfehen UjDett cn ber? 
Dtagcn bonnen/ aio <6oD Almachtig Die in fijn be? 
fcherminge neemt / Die hacr fo menigmael on? 
b002fienlib aio fp bupten alle hope toaren/ berlod 
heeft / hoe Datfe berfchepDen repfen ban Den cm 
Deren bcrDoolt3ijn getoeeft/ cnmalbanDerenalDooD; met feoentachentig folDaten / Die op ’t gadeel lagen / uansiptjm 
gerebent haDDen / toonDerlib en onboo?fienïib toe 
Der bp Den anDcren geraebt 31311 / Daer upt bede fnben 
te bemerben ftaen/ en tot ieertnge en onDcrtopftnge 
3tjn drccbenDc; Doch alfo Dathier ono bootnemen niet 
fo/ fo [al dbo Daer upt fijnen nut mogen treeben/ cn 
Die Daer bjeeber befchept ban begeert te toeten / bon? 
nen De journalen feïbe bopen cn lefen. heb Dit niet 
boo: bp bonnen gacn / Detohlc Dcfc bopagie bp De Jl^e? 
DerlanDerO geDaen io / te gcDenben. 

met haerBagagie enjBapencn/ en fpn ^rceilentie "n, [pn. 
DcDe het $jaded befetten met bijftig folDaten ban Ca? £aeaï 
pitepn^efjaef. #m. 

^ijn Crccllcntie to boo?t getogen na ïïjjnbcrh / 
en De gdegenthept Daer rontom befichticht hebben? 
De / heeft goet gebonDcn een Dcc! ban fijn Steger 
te Doen daen boben De ^taD boot De ïïljn - pootte 
en Caffel - pootte / aen De 3ijDe ban Den ïtijn/ 
altoaer hp op Den ticnDen bebe logeren btjftfhen 
BacnDdcn ban het Btiefrije Begmient / onDec 
het belept ban iBillcm' ban Saffan/ 

met 
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^>ön «Er, met boetten ©acnbeïen ©itgelfe / ontrcr bet öelepti 
feomrhnni'3® öct1 ©oratio ©eer/ Btoeöecban ÖCU©r 
«nnöEth. Wen tfcancopp ©eer/ en öct Regiment ban Det 

Jtootöcc guartiec en 3©efi - ©tieflanti / Gelept Op 
gonftet 'Beent ban ©uftenboo?öe / EluptenantCo* 
lonel ban ben ©ttnee jfreöerift ©enrift ban Jtofp.u / 
met be <0uarbcban$?mce|©aurit6/ ennodibijf 
©aenöelenïtuptcren/ eneentoepnig upttoaertg na 
Boö-bergcn ,• ^en ©?abe ban ©oDenlo/ ©berfie 
ban öct anber gnartter / met ben ©?abe ban ^olmö 
5ön gclogeert getoeetl op ben Berg ban Bnna 
boot bc kanten $oo2te / met acht ©aenöelen ban 
ben ©tabe ban M / ttoaclf ©aenbelen ^>cljon 
ten/ onber öetöelepb ban ben ©olonelUöotrop / be 
<ö5uacbe ban ben ©tabc ban ©oöenlo / en nocö 
ttoaclf ©acnbelen ïïupteren/ toaer neffenotoaöbe 
©eece banCloettngen/ met acïjt ©aenbelen ban fijn 
Regiment; een toepntg Oeneben ben Berg en tuf* 
fcöen Ocpbcbeguarttecen toa.!$ben$?incei©aucug 
gelegen. 

<5?a^Eö» gn bet eccfte aenftomen bQ02 be ^tab iö 45i& 
•SET* ülobetoijft ban JSafTau geqiiettf getoo?beninfijtt 
ïqwtfï. 55een/ bocö i# ftotteltnge baer ban toebec gene; 

fen. 
<©en elfden Buguftt i$ men ftefiggetoccflbeS> 

gerö met ^cftanfen te begraben / bte baer na met 
ïbop-^cöanfen aen ben anberen 3ön geb?acbt/ be 
toelfte met ötte ^röanfen tegen ïjet aenftomen ban 
ben bpanb boo?fien jtjn/ toner mebe ise45taö ban ben 
eenen bant ban öenftijn tot ben anberen bant Oectngelt 
toast; ben felben nacbt begonbe men bel£oop-gra- 
ben te maften / upt bet guartter ban fijn ©recllen? 
tie na be ^tab/ en best anberen baegstuptbeguar-' 
tieren ban ben ©?abe ban ©obenlo / en ban ben ©ee* 
rebanCloctmgen. 

©oft beeft ftjn ©rcellentte een B?ugge boen maften 
ban fijn guartter op bet ©planbcften in ben tftjn / w 
gen be anber 3tjbe/ om alle tocbocringeenbocragie 
ban baer te balen. 

<©aec naer ötie flucftcn ©efcfjutö geftelt ftcftbem 
be/ beeft men feer gcfcöoten op ben groten iCootn 
(baer feer uptgefcöoten toerbe tn be 3£oop-grabenen 
O pbe guarttecen) ooft op ben €ol-tootn en föijn- 
poo2te / om be itoopgraben beter te mogen maften/ 
befgelijften tootöcn ooft met ttoec anbere ftueften fterft 
gefcljoten op bet Boltoerft boo2 be ©ajfel-pootte/ 

toon mct toelfte men ben 15. en 16. foo bapper Ijeeft ge= 
^tntVttanfcöotcii / bat bie ban ber ^taöben groten €00211 beb- 
tDn€r«i.ben moeten berlaten/ na bat fpbeelguaeto baer tipt 
lemie 0e* g^jjaen ba^cn / en ben 15. öoq? be Cente ban fijn 
1men‘ ©rcellemte babbelt geftboten / baer IjP ftcfj toat te 

rullen begeben öabbe/ een feer periculeufefcöeute/ 
boel) gelufttc bet ten beden ©ob lof ben 17. Biigudi 
öeö nacötsi toeröen noelj 24 tlucften <©efcburo op ber 
fcljepben plaetfen geplant/ om be^tabalomtebe^ 
fcöteten/ bocö alfobe Boop-graben fonanietgefto^ 
men toarcnalsf mentoel gehoopt babbe/ boo? bten 
bet ö2tc bagen lang feer regcnacljtig en bupl toeer 
toao/ fo beeft fgn €jtceljentte bet generacl fcïjteten 
nocb toat boen opbotiben / en een €5albcrpe bedeeb te 
maften/ acn be 3©ed-3tjbc ban bet Boltocrft boo2bc 
CajTel-pootte / boot be fomme ban 1200 gulbeno/ 
bat binnen 4 bagen mod gereet toefen. 

^cn i9.Bugudi/ alfo beBoopgrabenbegonben 
te naften aen bc eene 3ijbe b m bc Ijalbe ;fBanc / bupten 
Öet Boltoerft ban ben (€oï-to?en boot be jSpn-pootte / 
en bet 3©ateruptbetlïebterftcnbe^iepe / ’t toelft 
met een ^lupëften boo2 be balbe jlBane opgel)ou= 
ben toerbe/ afgelaten 3!jnbe / mltfgabcrObc<6al; 
berpe 14 banben in bet begin ban be graebte (bic met 
feer topbnocl) bieptoap; getoacbt toaö / beeft 3tjn 
cErcellentic met be j^oofoen ban3tjnen HLcger rtjpc 
bcliberatie gebouben / om be fïosin - fcbtettnge 
te beginnen / en baer op refolutie genomen 

shnnbfra 5’inbe / fjeeft men omtrent tien uren beginnen te 
weet met fcbictenmet 35dmftmgefebuto/ te toeten: met 29 
35 fïucften grotedueften/ en feo ©elb-dutftcn/ toaer ban tien 
btftöoten. donben boot be ftljn-pootte / en elf boot bet Bob 

toerft ban be Caffel-pootte / bij^ op bet €pianbe-' 
feen ban ben apn/ tegen be i€oi-pootte / en nocb 
bier baer beueben boo? tiet plat ban be dab en bc 
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«tjnberfi 
toen be* 
fcjjoten. 

anbere op anbere plaetfen; en nabtie-mael af-ftïjie* 
ten ban alle bet gefebut / beeft fijn Crcellentie be 
dab boen op-epffeben, bic ban binnen met ben anbes 
ren gebelibereert Debbenbe / febeenenbacrnatelup? «öubeeft 
deren/ boel) blcben epnbdtjft baer op / bat 3p b?ie toJ“cp3C< 
bagen baer Dcracbfouben mogen bebben/ om<6tabccp' 
Herman ban ben Berge baer gcïcgcmbepb te mogen 
bertoittigen/ bet toelft fbn €rccücntie bcrflaenbeb^ 
benbe/ beeft bet fcljieten boen continueren / metgro* 
ten ernd en gctoelb ban een ure / tot omtrent bijf uren 
toe na noen en toctben tn allcO nefcöoten 28 70 fel)o* 
ten / binnen toclftcn tijb bet bolft ban <©tacf iQiU 
Helm ban kaffan / onber bet fabcur ban bet gefebut/ 
bc balbe j;l)aen ingenomen bebben / en fijn ejccellen# 
tie om njb te toinnen b^er anbermael boen op epf* 
feben/ bie ban binnen bccbaed3ijnbe/ cn3tenbcbat 
bet bolft bad in flag-02bte gedelttoterbcn/ om ben 
d02m te beginnen/ bebben 4€5cfamcn uptgefonben 
aenfbn€recllcntie/namentUjft/ benCapitepnBen- 
tinft/ Capitepn ^ulften/ ben Bbmirael §5afman / r<i)t1 
(©berden ban bet Bootobolft / en ben ©uarnei- oenen tjaec 
IBeeficr ban bet fiegimem ban ©taef^erman ban 0211 
ben Berge/ boo? toelfte boot ©dagier.0 binnen gin* IXJf 
gen/ ben Capitepn ^cbaef / gjngenbaben/ en 
3©abbcl / en na lange bifpute en ernjltg bibben / beeft 
ftjn Crceïlentte uptgelaten bet Brtieul ban batfein 
b2te(j|Iöacnben aenbefefijbeban beiBafenietfoubcn 
mogen bienen/ en beeft fijn Crceïlentte ftaerbergunt 
bit nabolgenbe Bccoott/ gelijft bp bet felbemeteen 
ft02t Bttefftcn aen be ^ecren Staten ©enerael / 
en bic ban Rolland ober gefcljteben beeft / aio’ 
bolgt: 

M 
AU RITS geboren Prince van Orangien, 
Grave van NafTau &c. Edele, Erentfefte, Wijfe, fijn «CnciL 

Voorfienige difcrete en byfondere goede vrienden, «tn bestas 
Wy hebben niet jegenftaende de verhinderinge van de 
regen en onweder die wy eenige dagen gehad heb- ^ 1 
ben, fo veel gearbeyt dat wy onfe Aprochen aen de 
Stads Grachten gebracht hebben , de felve gifteren 
morgen nadat wydrie Voleenvan de Batteryen ge- 
daen hadden, de felve doen hommeren; waeropden 
Gouverneur en Capiteynen haer voor eeftgeheten of- 
fe begeerden te parlementeren, doch ten leften ons 
voor antwoorde deden geven clatfe drie dagen refpijt 
begeerden , waer opwy onfebegonfte Batterye de¬ 
den continueren, en defakefulksbeneerftigen , dat 
wy na den noen noch onder het faveur van het Gefchut 
een van de Ravelijns ofBolwerken ingekregen heb¬ 
ben , en waren aen een ander van de Bolwerken 
fo na gekomen dat wy gereet waren een preuvedaer 
op te doeiij dewelk bende die van de Stad, hebben 
op onfe tweede fommatie begeert met ons te parle¬ 
menteren, en eenige Capiteynen uytgefonden , om 
met ons te accorderen, dewelk gedaen isachtervol- 
gende het Contrad hier beneffens gaende, en zijn het 
lelve achtervolgende defen dag omtrent den na noen 
uytgetogen, waer van wy den Almogenden God dan¬ 
ken , en hier mede bidden. 

Edele &c. In 't Leger voor Rijnberk, den 10 Ausu- 
fti 1597. 

Onderftont, 

Ü. L, Goetwilligen Vriend, 

Maurice de Naffdtii 

b’©pfel)ftfttoas?/ 

Den Edelen, ErentfeBen, Hoogh - Geleerden , 
Wijfen en Difcreten, onfe byfondere goede Vrien¬ 
den, de Staten van Holland, of hare Gecommitteerde 
Raden. 

©et Bccoott toa£ lupbeübe alöuö: 

Sijn Excellentie heeft geaccordeert, en accordeert 
mits defen den Gouverneur , Capiteynen , Bevel- 
hebberen, Soldaten en Bootsgefellen , wefencle altans 
binnen Rijnberk, datfe vry en vrank fullen uyt de 

voor- 
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Sflteoojtbp voorfchreven Steden trecken , met haer Wanenen , 
lenuVcctt' Vaendelén en Bagagie , van gelijke alle Geeftelijlce en 
ountbttx wereltlijke Perlonen, die mede vertrecken willen , en 
«Beubetf ook alle Officiers die den Konink van Spangien gedient 
frtr-irn1* hebben ; Ten anderen fullen alle het gene den Konink 
ensWse* toekomt binnen de voöiTchrevè Steden laten, loook 
ren uan de Schepen van Oorloge, en ook alle de Meublen 
25rjnbn.it. Me-vrouwe deGravinne Van Nieuwenar toekomen¬ 

de . de Burgers en Ingeletenen fullen by hare Pri¬ 
vilegiën gemaintenéeit worden. Adtum voor Rijn¬ 
berk > den 19. Augufti, duyfèntvijfhondert feven en 
tnegentig, 

tDaer 5>jn lipt öcr ^ptaö getbotden onber ben C5ou* 
bcrncac ben hopman «^natere / btjf ©aenbden/ 
fierl» 3|jabe omtrent negen öonbert $Ban/ betoclöe 
fijn Cjerdlentie tuffrijen t’febcnttg entadjtigtoage* 
urn adeent Beeft/ boo? öctodftebe3öonbanCapt; 
tepn 'BentinÖ in gijfdinge gebitten 10 / 3p 3fjn ge* 
tonbopeert tot bc fiaöt C5elöec/ bicje niet in öebücn 
toilöen/ ntaerfiotenfe Bupten/ toaer ober 5j1 eenige 
guefiie ftrenen met öe toarlit in bc poo?tc/ en öaer 
ober ben Ijalfe gedongen / en fijn alfo öaer binnen ge* 
Bomen/ en Degonben te muptlneren/ enöe riepen/ 
gelö/ gdö/ öoctoel<©?abeHenö?iöban ben Berge 
öaer Duinen boa's/ ban toedoeneenoöcdëmetgoeöe 
tooo?öcn/ enfdjonc beloften/ en toat geiöë / gecon* 
tenteert. 

capitepn jgtjtt Crceïïcmie Beeft tot Commanöeur ober 
Bet' krijgsboiö binnen Bed» gefidc Capnepn 

Sinan«^D®f/ cm tc commanberen ober öct&nigebolït 
fctur btn» bat 3ön £*r tellende totfegf ©aenbclen/ tot üefcttiit- 

Qcbaubicn/ öaer binnen geojöincert Ijabbe: |Bcn 
rt/ir.cc’ baer binnen gebonöen een IBetaïen (lult/ en 

noclj jopfereflueben/ gdtemen ban be c.tnlog-fdje* 
pen. ®aer is noef) in be (lab bebonben boo: f)on- 
berö en t’ febentïa öupfent gulöcn acn HBoHen-lakn / 
gco?öonneert tot öetaUnge ban ben boilte ban ook 
icge ober Stijn ieggenbe, ban befe lallenen toaren 
feer bede ©acöen in be Beffen getootpen/ öie met 
Ijet gefdjtu bebotben toaren/ en boo?tS gualijli üc* 
toaert / anöers fo bic ten ootbacr öetoaett toaren ge* 
toeefi / foube genoeg 3jjn getocefi om bet bolö ban liet 
gfeger een ntaenb ftlcötnge te boen. ‘Oaer lagen ooït 
toiif gefonfeen oo?Jog-(cöepen/ baer bepfercfiucften 
ban genomen toaren / en ttoee ©ontcnenBïotfiöe* 
pen. 

^iin aBjbccUcmfc beeft tetflonb be meefte nfgefcfiö* 
ten toedien boen bermaton en repareren / en öe 
Hoop-grsbcn en&rtianfen boen fietöten. ©o?öcrë 
fo fjebben 3ijn Crcdlende/ben Welgeborenen i|eere 
<6iabe 3BiÜemban kaffan ^tab-ljouber etc. en be 
■ï&éeren gecommitteerbe flaben / npt ben fiabe ban 
Mmts boefenbein benlfcger/ t’famentïphgebebbe? 
teert bebücube / on lyct gene boeg na be tegenbjootöige 
occafte tot ’p lanb§ meeften bienfre boo.ibcrs fotibe 
mogen boo? genomen/ afgebeerbigtbeleeceiiCa= 
fijn ban ber ||eï/ eniBc. j?ranh<©upltombeboo?ï 
feljtebe 3|eeren Staten ^enerad/ banbc gcïegenp 
Ijenb ber faïten be0 legerö / mttfgabei^ / ban 3ijn €t*; 

©deeewnteUentie en bep boo:?fdj?eben %ercn <252abegoctbe# 
«afrin »an ïjunfseu en boomcmcn / tot berbolg ban be berkenen 
&wShut®*ct0?fe/ in öiequartirren aenbefe fijbcöcg difno 
5Pcanfï tc onbciTtcfiten / en booerö te berfoelien/ bat be fel-- 
©aps > bc 3|ecren Staten op be nobelihfjcben tot uutboerin^ 
i?r ban alfulben boojnernen / fulfec refolutie fouben 
fr.Ln te toiïlen nemen alö bc felbe toifïen baer toe geregtm 
iraren reen tc jijn. €)p tocllie peopofitie / be ïjeeren 
örnecntt Staten ^cncracl/ baer op met ben Pecren öabe 
bK S.ban ^tate <©ecommuniccert / en berfelberabbjjo? 
ben rtfoiu*bcr(laen ljdffien.be / eenpaerUft gcooebedt en gere^ 
ïiztoattunifoibeert (lebben/ bat men boo? ben bienft enbozbe; 

ri5?3c ban be reputatie ban ben lanbe befjoojbe te ber= 
nèmai fou« klgen bc jBictorie / bic «i5ob almacötig belieft dab? 
ö:. be/ befdbclanben/ boo?lietbelept engoebe btrectic 

ban fijn €reüentie genabcltfe tc bcrleencn / bp fo ber- 
re be fdbe fijne €rceiïenne / be ï^eeren Mrjjaö-ober; 
fien en gecommitteerbe uptbenüabeban^tatetn 
ben Seger toefenbe/ na öe occurentte/ gelegentfieï 
ben berfaben en abbertemien ban ben Bpanb/ fou* 
be üebimhen (confecberenbc batter beebregen ip') 

bat men iet meer fonbe lionnen tipt ree(jten / bdjljen- ©t&ta> 
be ober fulliö in fulfeen gebade gefielt in be goebe f*'}** 
bifcrctie ban jgn «frceUentie/ oBenabeen *)eeren / ^r‘ LsioT- 
lulde crploictcn bo?ber öpbe ^anbte nemen alg bc nenjoiubi 
fdbe fouben bebinben / boo? ben meeften bienfi: ban fal“n a« 
ben lanbe te beljo?en/ cn boojtö ood goct gebonben /iKE?1- 
batmen5ijn€m1lcmiefoubeaccommobccren / t>o be ©ercen 
ben betoagenö bic in ben Sega* alrebe in bienfi toa^ in,f3teüee 
ren/ trntnod)anöere looffiBagenw mitfgaberömet 3önö£- 
alfulöe bo?b?e Bibecö / ^munitiën cn anbere beljoef* 
ten ban^o?loge als fijn €?;ceUcntic tot be böo?j'5. 
ploictcn öabbe berfoept. 

<S>c Interen Staten <g>enerad/ fitbbenbe befere* 
folutie aen 5ijn <£rcdlcntic geabberteert / (lebben bo?^ 
öerp bc gebeputeerbe ban be ptobtntïen in bc boo?* 
fc0?ebe bergaberingc eldp aen fiare principalen / be* 
boa* gebaen/ bat om /beerteao?öinari$ onhofrenbie 
berre groter fouben belopen/ aüp be confenten tot ben 
üHegcr ingdnilligt / cn geöefiineert/ beraemt Urn* 
ren/ fonbetlinge met öe tegenb?oo?bige beröogtnge 
en (jet onberijouben ban be Compagnten fonbecre* 
po?mtcaen ben bienfi ban ben lanbe in ben leger toe* 
fenöc herballen/ baer op niet epgentlijhltonöe gere* 
folbeert too?ben/ bat eenpeberfgnguoteinbegeb?a* 
gen confenten tot be onltofien basi ben 11 egcr batdilt 
fouben betalen/ en bat oo& be fdbe tenaenftenban 
bc importantie ban befefafie fouben too?ben acnge* 
nomen fiareguote tefurneren/ in pet gene bjeö baer 
acn tc feo?t fouöe bomen/ baer op bat be fdbe <£3ebo* 
puteerbeöaerabbijpfoubeninöiengcn/ binnen 14ba* 
gen. 

<©?abe Herman ban ben fiSerge bja^recfittepaf* 
fe geftomen binnen <0dbcc/ a!0 be folbatenbieupt 
ïtijnberlt gebomen toaren / begonnen tc mnptcnereh/ 
Dy liabbe ttoee önpfent boet-fenec0tcn bp öem / bc* 
lept boo? ®on “Hlionfo be 3£una / 43oiiberneurban 
Hier / en ober be ^eerben commanbecrbe <lBon 
jpranctfco ^abiglia / befe meenben öpnodjbinnen 
25ei1ueb?engert/ maerljorenbe bat 2Bcrfe ober toatf/ ban öm 
fo ië öp toeber bertreefiett tol 5ilerfcn bp öe |Bafe / en P£C^ 
baer na ober be jfiiafe / fenöenöe binnen iBeur^ noclj 
400. JlBan / tot bc ttoee öonbert |Ban / bie ttoee Bupteitje/ 
bagen ban te boren baer binnen gdbnbcn toaren ban w. binnen 
iiTiacfinduv en ombat Ijpöet boo?fcö?eben <6uar- 
ntfoen te beter foube berfeberen/ geboot IjpCapT tlTLÏm 
tepn Hlrent 25occop/Hnptenant ban ben <6ouberneur/ nuur. 
bat Ijp bc Camifie ^dianfe berïatcn foube/ en met 
5ijn bolb binnen j&curjS bomen foubc/l)et todb Ijp !jo* 
renbe/ bat ?ijn €rcd!entte baer na toe quam/ öeeft 
iiemmetfiUfienljaefienb’cefebaeruptbegeben/ bat 
IIP b?iefiucf>cn gefcïjuötin öeboo?f5. ^cöanfe Beeft gS? 
gelaten/ namcntlijSt/ een Canon/ een öalfCanon 
en een Bdtfiub. 

«®cfe ^djanfe toaö eerüjb^ gemaèltt ban een Ca* 
pitepn genaemt Camilli b^guino een ^taliaen / bie 
lange tijb 45ouberna;r banjjD&ur# toa5 getoeefi / i$ 
op öe jrroiiücren ban ©canlirtjli gefio?ben / fijn €r^ 
cdlemte Dcöcbe ^dianfc innemen/ en fjeeftfe baer 
na boen fiecïjten/ fijn Crcdlentie nuberfiaenbebat 
<6raef Herman ban ben jBera met fijn ©dB ober 
be iBacs bertrodien toas / öeeft ben 26. ^ugufii/ 
bergefdfcöapt met n. Co?nemn©acrben/ en om* 
trent tien öonbert IBante ©oct/ toefen beficöttgen 
be gdegemljept ban öe ^tab en Cafied ban jilfcur# / 
cn bont be gdegemfieptfulh.o / bat ijp refoïbeerbe Bet 
fdbe aen tetafien. 

den 24. Hugufit fiabbe bc <0?öbe banHoöenls^^,^, 
met fijnitip^b?oti oo?iof ban fijn CreeUemie / enSSo* 
fijn <0enaöe <tö?aef JB'iKem genomen / om boo?ee* 
nentijö/ na^nptfianbte repfen/ cm fijnepgenaf**^.1,01^ 
fapren te bcrricljtcn / in; toert met (iet nieefienbeel£ST 
ban be ©upterpeban ’t Hcger geconbopeert. ©uptp* 

<©e 25i(fcöop en Cljeitrbojfi ban Cèufen / ï|eeftla«K 
terfiont na Bet innemen ban 25cr&/ ben ©eere ban 
'Bodiöoie ais fijn <©efantaen fijnCrcdfenttegefon* 
ben/ berfoeöenbe refiitutie ban be ^taö bantlnn* _ 
berd/ cn nat ijp CffjcterS ban ben t$bd foube baer 
binnen fidlen/ alfo bc feoninö nopt na ben f€oï ge* fffiXnu 
fiaenljabbe/ nraerfijn Creeüentie enbcHeerenïta* €«uien 
ben ban Staten albacr toefenbe / ejcnifierben fjem 
bat öp be Mntè tot fisfien ban be ©ereentgöe ^?obin* SS 

eten 
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tien bcnBpanb afgenomen Daööcn/ en Dat fplup* 
ben folwecöe commiflïen niet Ijabben/ om bie alfo 
ober te geben en uetangenöe be Officier# ban ben 
(Col toao raetfaem gebonben/ befelbe ban toegen 
be Staten <Denerael te committeeren/ om allebei 
b:og te toeten / banfobelebegececljttgöepbbanbicn 
nengtnfe/ baet in meenben fp batbenBtffdjopmet 
foube bcch02t toetben / boclj renbopeerben ben 
Ocfante aen be ï^ceren Staten <0cnecael/ omaen 
be felbe alfullt berfoeïi te boen / al# öem goeb bunben 
foube. 

^ijn Crcellentie in bebenhen genomen bebbenbe 
of po be ^tab C5?ol totldeaentaften en Delegeren/ 
berftaen Debbenbe bat C5?aefJ|ermatt ban ben Berg 
berteoeften toao / Ijeeft boo2 bent genomen bekrab 
en Cafteel ban iBeurO te belegeren / io berljalbcn 
met fjet geljecle Seger baet na toe getrodien / fiet 
Hegct noclj beftaenbe in befeftig Baenbelen ©oet- 

üReiitjf jjnecöten / en in 21. Co?netten$ectben/ ent# ben 
Sanftin 29* Silugufti baer boo? gebomen/ en IjctSeger ge* 
«mum* beplt in ttoee quartieren/ öet eeneen grootfteloge* 
«e. renbe boo2 be öerb-pootte en igeen-poonen / altoaer 

flp pem feïben logeerbe met 49. ©aenbelen boet- 
feitecljten en alle be ïïuptertje / en ïjet anderboo?de 
lootte ban be j&icutoe ^tab / altoaer be J^ëere 
ban Cloetingen met fe# Baenbelen ban fijn öegi* 
ment en bpf ban ïjet ïtegiment ban öet $oo2der 
quartier / en 3Beft - Btieftand / onber bet belcpt 
ban ben <®berften Oabenbooibe gelogeert toaren / in 
Öet aenbomen iffer eenige fcöermutferinge gefcfiiet 
B002 deïïerh bie buptenbe 3Boo2tei#/ detoelbeden 
bpahdinljidt/ tot pabontst toe/ dat ttoee «^cftotfe 
Baenbelen quamen om be piefen bandetoacbtte 
berlicöten/ boen fiebben fp be Merite berlaten/ best 
anderen baego öeeft men fieb begraben j en besta* 
bontst beloop-gtaben enap20djen beginnen te ma* 
feen / met 15 Baenbelen bneefiten / namentlijb / 
bpf ban bet B2iefcöe Regiment/ bier ban bet Cn* 

elfe/ en bier ban bet ^ebotfe Regiment/ en ttoee 
an bet Regiment ban ben Cbabeban ^olmst/ be 

©2iefenboo2be ^teen-poo2te/ be Schotten met bie 
ban ^olmst boo2 be fóerlt - pootte / en d’Cngdfe 
tufftben bepbe ^oo2tcn / en op ben abonb toertde 

«apUepn ^cfiotfe Capitepn 3©abbel boot gefebotenin be 
loopgrabcn / fijn Crcellentie jmautitiust fiadbc 

ftöoten. ttoaelf ftueben <0cfcDut# doen bjengen/ betoelbe bp 
jiBcucjt tien 31* ’st nacljt# boen planten/ en met eenige best 

anberen baegst boen fcljietcn. <8p ben nabolgenbe 
sufüen nad)t 3(jn be Dttefen geap?ocbeert tot op be bant 
btftijomi. ban betracht / betoelbe nauto en onbiep toast: 

maer obeemit# men op b anbere plaetfe fonanocb 
niet toast gebomen / bcröinbert toefenbe boo2 ben 
regen en quaet toebec/ fo beeftmen ben 2. ^cptcm= 
b2ist nocb niet beginnen te febieten/ gelijb fijner* 
rellende boo2genomen babbe/ om baer-en-tuffeben 
te gaen logeren op be Cfcacbt / en onber bet fabeur 
ban ïjet febieten/ met befjulp ban eenige Bico-D?ug* 
gen of&otb-bmggen oberbe grachten in be 3® alle 
ban be ^tab te bomen / ban eer betfelbe noclj ge* 
fcöiebe / beeft ben «öouberneur ban beurst 3£nb2cast 
be ifêiranöa een ^pagniaert / tegen be bope ban 
eeniegeltjb/ bebbenöegeb?ebban§^oeber/ eentoep* 
nig nabenmibbageen Camboerfin gefonben aen fyn 
Crcellentie/ betfodtenbc ttoee CSijfclaerst tegen be 
gene biefip foube uptfenben/ omtebanbelenbanbe 
^tab enijet Caficel ober te geben/ fijnCrceUcntie 
beeft ben %ete ban <0tfiellest (Dberjte Sicutenant 
ban benoBtabc ban^olmst (biest ^cfioon-moeber 
baet binnen toaö) metCapitcpnSIngcnöabenbacr 
ingefonben / ben ^ouberneur beeft baer uptgefonben 
ttoee Capitepnen / namentlib/ Capitepn J^udjet/ 
en Capttëpn Jöoccop / üieutenant ban ben <6ou* 
berneur / en na eenige bifputen ist ’t 2tccoo?t gemaebt 
in befcr f02me. 

*ft°h?h9tS TN ^en eev^en’ ^at liem niemand bloot fal geven, 
fyn^Jrccl» ■* nochte arbeyden, nochte ter eender noch ter ande- 

re zijden, hem geenfmts vertonen binnen de Schan¬ 
sen mu< fen en Muuren, fo bny ten als van binnen der Stede, ter 
tfajittn» tijd toe dat de Articulen getekent fullen zijn, van wat 
«en / en Natie het ook zy. 
Soldaten/ ' 

Dat de Gouverneur , Capiteynen , Bevel-hebbe-kan bet 

ren, Dienaers des Koninks en alle KrijgQuyden en^031'11^ 
Soldaten van dit Guarnifoen , in goeder ordonnan-^^fe» 
tie uyc fullen trecken , met ontwonden Vaendelen ,fcene>i£a. 
(laende Trommelen, Koegels in de mond, ontfte-^11 tiai! 
ken Lonten, met haerBagagie , Paerden , en Vee,■3l<i!€Ut'S* 
toekomende de Capiteynen , Bevelhebberen, en dac 
hy om al ’t fdve te geleyden, fo veel Wagens fal heb¬ 
ben, als hem van node fullen fijn, fo wel voor de Ba- 
gagie als voor de gewonden. 

Dat den Gouverneur uyt de voorfchreve Stad een 
kleyn metalen velt-ftuksken fal mogen mede nemen, 
met fo veel Ammunitien van Oorloge , als een 
Karre fal konnen dragen , en twee Paerden trek¬ 
ken. 

Dat den voorfchreven Gouverneur Convoy uyt 
dit Leger fal hebben voor fijn Vrouwe , tegen¬ 
woordig wefende in de Vlecken van Lint, om de- 
felve met haer Bagagie , met hem te mogen ne¬ 
men. 

Dat niemand van de Borgeren, noch felfsdeGou. 
verneur niet fullen onderfochs worden van ’t gunt daer 
gepalfeert is, gedurende het Gouvernement vandeu 
voorfz. Gouverneur. 

Dat de voorfz. Gouverneur beloven fal , morgen 
met het Guarnifoen uyt te trecken, en de Stad en het 
Cafteel van Meurs in handen van fijn Excellentie te le¬ 
veren. 

Dat hy hier een Gyfelaer fal laten daer fijn Excellen¬ 
tie aen fal genoegen, totdat de Wagens en Paerden 
fullen weder gekomen fijn. 

Aldusgedaenin’t Leger voor Meurs, den z. Sep¬ 
tember 1597. 

<©sn beeben ^eptemtoiö fijn fp uptgetogen / 
fiscb omtrent 830. iBannen / fijn € red [entte 
beeft baer boen ïjcbtfen omtrent 40. 3©agenen / 
baer boo2 Capitepn 25oecop/ in ©fiagie gebleben 

^ijn Crcellentie beeft albaer belafi te commatt* 
beeren ben bootnoemben ï^eereban vöifielleb / met 
fijn epgen ©aenbel en fid ïBacnbel ban Capitepn 
Cbjfelaer/ op ïjet Cafteel fijn fe0ftucben<6efcljutst 
gebleben/ b?ie ban be katertje/ aio een Canon ban 
ertrao2binatie getoiebte/ een Ijalf Canon met tmee 
Wielingen en 2. ©eltftuchen,- en ooit bier men ge* 
fiagen ^abelO/ elb ban 80000 ftoacr/ bietotCcu* 
ien geflagcn toaren / om op ponten te gebjunlten. 
^en <0oubcrneur jïJiranba io tot B^uffel gehangen 
geto02ben/ en isfljcrt tegen Ijemgepeocebeert/ maer 
na lange betentic tö bP b?p gêtoefen / betoont bebben* 
be/ batter geen fep ponb putoer meer inbe^tab 
en Cafteel ober toasi gebleben / enbatbPfulltotij* 
belijtt babbe berabberteert fonbec batter tn boojfiett 
toasf. 

^ijn Crcellentie bebbenbe 02b2e geftelt binnen 
ïBeursf/ om be 3©allenen Ciracbten tebermaben 
en berbeteren/ en be Bloop-graben en ^efianfen te 
fteefiten/ isi ben 8. ^eptembpö met benganfeben 
Jfcgcr opgetrcclien / en bebbenbe een Brugge ban 
omtrent bonbert treben lang boen fiaen ober ben ilijn/ 
iö bdgcljeele SegeroberbcïïibieregepafTeert/ en 
Dien abont / tuffcöen ber 3lippe en ben dijn gdo* 
geert / beo anberen baego boo2t tcecbcnbe ober be 
$ippe/ iOepnbdijüenbeim.^eptemberboo2^rol 
gebomen/ ftaenbe fpnen Scger in Ijst luecbantaen^1’11 ^ 
be 3©eft-3ijbe berboo2fcb?ebc ^teben/ betoeibemef^j!'11^ 
bpf Boltoccbenen goebe ftrijlttoegen boo2ficnenbe*be!fgEcr, 
fet toaö / met ttoaelf Bacnbelen polbaren en b:ic<$roi. 
Danen fiaptcrcn / baer ober <6rabe ^anbanlim* 
b02g enjgtierum commanbecrbcn/ bet febeenbeien 
al een fahe te toefen omfiart aen te taften: ban fijn 
Crcellentie beeft met een grote couragie en enge* 
loofiijbennecrftigbept/ inboitebagcnfo bedtetoege 
geb2acl)t / bat l)P be ^tab met feö peincipaele 
^cbanfen en eenige anbere ïDacbten en Hcopgrabcn 
alfo beeft becingdt / batter niemanb tipt noebte tn 
moebte/ en bemcrltenbe bat be ^tab niet ban met 
louter getoelb foube moeten ingenomen too2bcn / 
beeft bp 7» Ctalberijen of bebehte JBegen boo2 be 
grachten tot aen be U&allen boen matten / om in 

ttoee 
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tlnee ©oïtoerftenen Mailen Daer omtrent te mogen 
Etomcn / peilende Daer toe ttoce paintipale en nocft 
ttoce mindere ©atterijén omDe©02fttocrenentoal? 
ien fote befeftieten / Dotter niet een jiBenfcl) op fouDe 
Ponnen Duuren/ en De iDerften beter fouden mogen 
boentgaen. 

W&tu Cn o!fo l)ct ^tedeften ban <000? onbefet 
gelaten tonP / fo fteeft fijn excellentie Dat felbe 

fo^éxduboen innemen/ en met een ©aendd Soldaten bc? 
isrufe Dom fit. 
innemni ^je ban De ^tnb padden een fialbc H&ane ftin- 
(” of 4rerl)*ncn ftet 2£ebeIDcr ©oltoerft gemacftt / en fijn Doet 

omtrent eenige fcftermutfden gcballen / om Dat 
men omtrent De ©dtcmex pootte gearbept beeft / 
liet tDatcr Dat met eenige fcftutfden Dn Die ban De 
.Stad tot berbiepinge ban paere groepten gepouben 
toerden/ af te iepben/ pet toelfte epnbdgft Den 25. 
September Deo nacljtö gefcpict tse/ Dacgo te boren 
ftabbe ben bier-toerft-meeflcr ban fijn excellentie 

ïüjanti in ben ©?anb in De Staögefcpoten / en toap Den Dtanb 
^ .^r«ö 3ccr frfmeftdgft om tefien/ en tentoare bcncerfïig? 
gc!rgo;;n. ^iin ©02aerp fouDe een groot Dcei ban De 1 

Stad afgdpant pebben / toont De Soldaten liepen 
ncn De toallen/ en lieten De ©npfen baanden fonDer 
öaer na te (ïen/ Daer booa in cl 40 ©upfenaftoan? 
ben / Den 25. September naer noen ip Daer toe? 
Der bianbin Dc/fjtaD gefepoten/ en gaotefepadege? 
fepied. 

<©en 25. ScptdnbatP fappeerbe men feet in 
pet ©oltoerft acn De ©ebelbec pootte / Dat cenige 
met pleiten Daer opliepen cnnabcn©pandfïaftcn/ 
andere toierpen berfï-fiolcn en ber fï-potten ober / en 
maeftten alfobifttoibs Den alarm / Doeg menarbep? 
De mecjïom een beguame operellc te maften/ Daer 
ober 15. fBan in De front fcuDe mogen opgaen/ De 
febende daiberpc toerde mede aen De juptfare ban 

©febmj bet <£5afïftnpë ©öïtottft aengebaarftt: omtrent b2ie 
<&conjeL-* uureti nanoen fonben Die ban drol een trompetter 

upt / en berfoepten ten ttoeeden male / Dat men paer 
tattom Dcie Dagen tijDö toilde geben / om aen <6 roef ©er? 
aen «©reef man banden ©erge/ <80uberncurban<fE5dbcrlanD 
preman te fepaijben / en fijnamtooojbtebcrtoacpten / fijn 
Stee re Excellentie anttootode Dat Ijpfe niet eenuure toilde 
}ct)2ijtten: geben/ maer fouDenfc binnen 3 Dagen alle De 3ftop 
'rtneift rtin boen b?eften / en Dat lip fulfts boo2 anttoooabe fouDe 
5^“cnt,eb?engen/ en font pent Daer mede toederom. É02tö 

J ' Daer na quam Den (Crompetter toederom / berfoe? 
bende Dat men ttoéeCapitepnen in De Stob toilde 
fenDen/ lip toiibeooft ttoce betfenben/ Dien bolgen? 
be toenben in De Stad gefonden Den EttmeejtcrDu 
25opO enden €apitepn SSffuetuö / en guamen tipt 
be ^tad/ Den üttmcejlcr iioeDbergcn en Capitepn 
C02tenbacft / Deboelfte berftlacrden te b:edcn te toe= 
fen / De ^tab aen fgn €rccücmie ober te geben / 
mïto mogende tipt treeften met <0efcljut/ paecden/ 
©acnDelen / gapenen en 25agagic/ en Daer toe met 
magenen en poerden geaccommodeert toefenbc: 
Daer op fijn Crccllcntie anttoooeDe / Dat fp foiiden 
mogen tipt treeften met gapenen enBagagie/ aft 
leen fonDer meer / en mits bclobcnde in D?te maenDen 
acn DefejpDe bande jBafcniet te Dienen/ en Dat De 
'Omfanger ban De ^omepnen cn andere middelen 
ban Den ikonmft / fouDe moeten reftenen/ met toeft' 
ftc anttooo2de een ban pen lupDen na De frad fouDe 
mogen gaen/ cn mo2gen b2oegbcfcfteptftomenb2em 
gen/ of3P De0 Doen toilden of niet/ Co?tenbacftgtnft 
na De (tab/ en 25oeDbecgen bleef; onDertuffcOen liet 
men niet met fapperen en 3Berften boo2t te gaen- 
^eO Soldaten bp Ijaer Ijcbbcnöe eenige pianften /om 
paer te Dccften boo: ftettoerpen ban De Jicenen / cn 
eenige fpijfe om teecten/ gingen tot aen ben «Dam/ 
aen be25citemer-poo2te / geoeben Daer een gat/ onn 
paer te bergen / cn groeben Daer na bupten Ijct ftouft 
toerft ban Denham/ engabenaffoftet toaterfeftoot 
om aftc lopen/ DettodfttetHonDmetfulftcngetoelD 
liep/ Dat pet peel groot toerbe/ en ftet toater tipt alle 
De graeftten toeg liep / maer De grabero mcflcn Dep 
anderen DaegO in pet gat blijben / en paer tegenö pet 
toerpen Dcc jïcenen beDecften / tot Dat pet (lililanD 
ban inapenen toerbe. 

iDen 27. September guam C'o?tenbc ö b?oeg 

toederom/ en bcrftlaerde / Dat De ïittpteren gefint ^ 
toaren lieber in De ftad te fierben / als paer paerDcn Si1?,.?,"' 
tcbcrlicfen/ bad Daercm Datfe De poerden / ©aen- c m. 
Delen/ cn C02nctten rnegten mede nemen / Dat men 
Den ©mfangcr Deö Éontng.ö niet botder toift' 
De beftoaren alp Die ban ©erft / en berftlacrden toel 
te btcDcn te toefen / D’eerftc b?ie maenDen niet te Die¬ 
nen ober Dcfc 5pDe Dep flijup; Daer op fijn excellen¬ 
tie bcrftlaerde niet een point ban De borige ant tooo2de 
tetoillenbcranDeren/ maer fo De (Gecommitteerden 
banden Kade ban ^§tate Daer op intcrcedeerden / en 
nt petbedenften fielden/ of pet niet beter toarc tijd te 
toinnen/ cnpaer noeft pet te laten bolgctt/ berftlaer- 
den 3ijn ercellcntic alleen upt courtofieden <232Gcf 
ban ^tirtim te laten bolgen alle 3?jn cpgen paer? 
den / aen ©aulo <2èmiiio 1 o paerden / aen D’ander z 

ftiitmccffcrp eifts fep paerden / en aen elften Capft 
tepn te boet eenpaerD / dat d’©ntfangcrP ban de 
<©omepncn in ©oiginaU fouden moeten cberle^ 
beren alle de ïïcgiflerp / en €e?tenbacp daer mede 
na de ^tad moepte gaen / cn fto?t anttoootd 
b?engcn / toant fijn excellentie 3pn <©ijfe!aerP 
dan tcrflond upt Dè ftad te rugge toilDe ontöie# 
den. Cojtcnbacp teecp gegaen toefendc / Difpii* 
teerden eenige Dat pet beter toare tpd te toinnen / 
en ooft alle De paerden te laten bolgen / andere 
mepnden/ indien men Defe foo goet appcinctc? 
ment gabe / Dat men Dan bp naefl op alle plaet* 
fen fouDe moeten apptoepcren / en op De 3©alien 
logeren eer 3p pet fouden toiilen geben- ©ter na 
guam Den Capitcpn üijftin ban Den ^anöe upt / 
endc berfoept fcer mflantelpft / dat men paer doeft 
alle de paerden en ©acndelen toilde iaten bolgen / 
feggende / datfe lieber toilden fierben/ alp anderp 
upt treeften. <©aer op 3ijn excellentie geeftende 
btaegde / of 5P nu om eenige facetten toilden (ter* 
ben/ of paer laten Dood-flaen / detotjle 3P lieber De 
ftad toilden oberleberen/ alp om dendiehftbanden 
^oninft / en bctoacrnifTe ban de ^tad fierben / 
of Daer in Dood gcflagen te too?Den ; <^ocp na 
beel ptopooflcn ober en toedec ober op bie mate» 
rie gcballen / fepDe pjn excellentie / Dat pp Die 
conditiën niet begeerden te beranöercn / maer om 
te betonen / fepbe pp / Dat pp paer courtofelpft 
toilde matteren / toap te toeden acn pet boetbolft 
De ©aendeïen te fepenften/ en Dat Daer meDedere<= 
Denen ban pee boet - bolft geredöet toap. Cn fo 
3P Die ban De Caballcrpe mede toilden gercDDet 
pebben / Dat Dan Conté ^aulo Cmilio mojl upt 
ftomen / cn fulftp aen fgn excellentie berfoeften / 
Die Dan betonen fouDe / toat pp in 3ijn fabeur 
fouDe toiilen Doen. ©ter mede ban De JüanDe toe* 
Derom gegaen5tjnDe f guam pp met Denboo?fcp?e<= 
ben Cmilio toederom upt / Die ooft berfoept / Dat 
fgn excellentie fouDe gelïeben/ Dat ooft De ïlupte= 
ren pare ©aerden fouden mogen bepouden / pet 
toelft fgn excellentie bcrftlaerde in 3pn fabeur gaer^ 
ne/ en uptcourtofte te Doen / fonDer bp pet contract 
Daer toe te toiilen gcpouden3ijn/ berfoepten ooft Dat 
men De ©urgerijebp paer ©’ibilegie fouDe laten/ en 
ten beften trameren, gtem / Dat alle <0eejtelgfte 
perfonen en ©urgerp / die niet fouden begeeren 
te blijben / mede b?n fouden mogen bertreeften/ 
pet tod ft mede alfoo geacco?Decrt toerde blijben^ 
De aïtijDP Daer op Datfe in d2ie maenDen op Defe 
3ijdc ban De 0}afe niet fouden mogen Dienen. 
<èp alle todfte conditiën Ijet appoinctement aen^ ocaoöjt 
genomen en gearrefleert toerden / cn datfe op met du tan 
’p anderen DaegP fouden upt treeften/ Daer toe®**}*** 
men paer met 98 ïldagenp fouDe affifleren / Diep 1 * 
beloofden 3p De felfde niet b02der mede te pee^ 
pen Dan tot Den ïipgn / en bonden goet te paffee? 
ren bp Cmmerift / Daer toe men aldaer 02ö?c ban 
©onten fouDe bcflellen. (€ot pctconfcnterenbande 
paerDcn en ©acnDeïen polp bed / Den tijd die men 
daer meenden te toinnen / en dc feftedjept ban de 
plactfe te pebben / al eer mogelijft ban ?CmienP 
eenige guade tijdtnge guarnen / cn de faften be? 
ftoaërde / detogle men boo2 fefter pield dat den 
Catdinael 5ölbertup alle 3ijn maept emploperen 
fouDe / om ’t felbe te ontfetten / aifo men Daer af geen 

fefter- 



*597- fc> 
fehérïjepd hadbe, D’eerfte fitifianb ban toape# 
ncn büi>cï»2 genomen / boe ban bet ^ande b cccfte- 
mael teeber na defiad beerde/ en continueerde daer 

O na/ ruit# Oei aengaen ban hetappoimement/ ijitt 
na gingen be ^deputeerden toederom / op Boed#' 
beugen na/ na öe fiaö/ en fijn excellentie fepde 
haer ncn/ dat Ijp haer des anbeten dacgS b?oeg be 
tongenen foube jenden/ en een perfoon/ bacu 
aen fb ecb fouben boen/ om in bete iBaenden gch 
befe 3pe ban be Uöafe niet te dienen. 

iDes nachts öefetten men be 3©acht a! om 
(Foi.42. )al eben fierlt; retljtö fo pet appointemsnt ge# 

{loten tons/ fireeg men in ’t leger een ïioppe 
ban ccnen b?ief/ bp eenen ütofel/ op ben 20. ^ep# 
temD?iS upt fiDbeUtiïe gefclj?cbcn/ aen ben ?llm# 
baffadeuc Bufenbal/ tnöotibenbe/ bat bie ban 
gcmtens 3ler.be / bat ’t leger ban ben üarbi# 
nacl op een Canon-febote na aen be Ütab geho# 
mat toefenbe/ en ernig bolb obet be ^emme ge# 
too’pcn pebbenbe/ bie te mgge geftagen toaren / 
haer niet hadbe bonnen fecoureren met ben fêo* 
mnh / beh 19. ^eptemöeis toacen geacco?decrt 
batfe fouben upt trefcften met 3©apenen en Ba# 
gagie / macr palerende beo? ’t leger ban ben 
feoninb / fouben upt boen Ijaeu ponten / op-rol# 
ïen be ©acndelen/ en met eenen {tillen trom gaen/ 
ban Öoo? ’t leger 3ijnde/ boen ’t gene bun belief# 
be/ en mebe nemen al’tgene fpdeagenhonden/ en 
hoetoel mert dien beicf geen bolbomen geloof gaf/ 
foubenfe nochtans pet appotnetement boo? bie ban 
<ö5tol feer beftoaerthebben/ inbienfe cenai bag b?oe# 
gcu gcSomcn liabbe. 

3Den 28. ^eptembits / ontrent 8 uren / fond 
men na be jffiad be «Buacde ban fijn excellentie/ 
ban fijn Denade <©cabe Willem/ en ban ben <0ra# 
bebaniloOenlo/ ombe^tabtebefetten/ men fonb 
ooit be toagens in be^tab/ cn ben ï^eece ban ben 
(Sempelbmrupteren enfolbaten ben ceb en beloften 
af te nemén/ ban batfe in beie maenben ober befe 
Bijtte ban bett |Bafe niet en fouben btenen/ ’t toellt 
fp alles/ bpéen geroepen 3tjnbe/ gelijltelijlt beloof# 
ben. €>p ben mibbaa ging be dtabeban^ttrum 

•©e bp fijn excellentie eten / en bes na noens ten een 
tepanb uren toog ben bPénd upt be ^tab / boo? upt toog 
uttVtö’oi Compagnie ban Bocdbetgcn met 78 paerben/ 

p * 'baer na bolgben be toagens/ harren en tros/ in 
getale ban 120 toagens en harren/ en baer op fiU#1 
ften getal ban b?outeen en hinderen geladen als fp 
mochten/ en daer ginher noch boel fulhen getal te 
boet/ dat het tcbectoóndèrentoas/ en metdetoa#) 
gens togen toeï 100 folbateii te boet / toner na 
boigöe de Compagnie bah ^on ^anthto de lc#j 
ba met 53 paerden/ en na hem togen uptdeCom#! 
pagnien ban den <0rabe ban ^jtirum / <©rabc; 
^enb?ih ban den 25erge / Cbert ban €ns / ttoeci 
ban Conenbach / die ban jBalagomba / jpran#' 
rifco de Robles/ jfïiihtr ban de ^andetts/ jpour#l 
ncau / <Behfcer / ï0o2nS ai ^ihhinger / gaende 
boo? aen 94 fchutten en niusguetttcrs / met baer 
CfftderS/ en ha haer 113 ptchcn met haer <©ffi# 
tters/ dan 12 baendelen met de Cfficiers en dub# 
öel foldenaers/ daer natoeder iooptehen/ entaet# 
fielijfe 87 roers en musguetten/ en haer Officiers/ 
en aefiter aen toog de Compagnie ban 3£aeïo €# 
milic met 80 ïmicten en 44 eatabijns/ den c0racf 
haöde bp hem ontrent 10 paerden / cn in der^tad 
bieben noch 66 mannen/ behoorende onder eenige 
compagnien binnen ©ibenjcel leggende / in boe¬ 
gen batter t’famen upttogen ontrent 150 man te 
boet/ met 235 paerben/ rnceft al fchep bolh/ en 
toel m 02dje/ met be toclhe fijn Crcelïcntie fonb 
4 Compagnien öuptcren/ om haer te conboperen 
tot hupten ’t leger toe/ be toagens fouben ban ben 
3Hijn toeberomheeren/ baer boren 5F02neau tnofia# 
gie bleef; men ftcccg noch bele oberlopcrS geban# 
gen/ bic upt ben hoop getogen toerden/ baer ban 
ben eenen baer na gehangen toerd. gn bec ^tad 
berfiond men/ dafec omtrent 100 dood gebleben 
toaren / en men bond’ec in een halbe Canon en 
dhe fiang fiuhhen/ daer onder een ban Mptrecht 
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toas/ macr geen ftrupt anders/ dan be foïdatch 
bp haer hadden; bib?es toas bp be 25nrgerS noch 
tamelijb / cn Itogels upt Ijet leger in be fir.d ge# 
fchotcn / een goede menigte; be toallen toaren ta# 
melijhbafi ; be grachten/ fo bcel be galöerpcn 
bes niet beletten/ nl d2oog; ban binnen haddenfe 
al een halbe manc geniacht achter ’t boitóerh ban 
de Sebelder-pooete/ bie niet honSc dienen/ ban 
om ben eberbal eenige uren op te houden/ anders 
het boltoerh bol gebuide gabions / be todhe een 
groot boo2becl foube gegeben hebben / om boer op 
te logeren/ fp hadden noch een halbe manc achter 
’t <t3afihup$-bolteetf» begonnen / bat ganfeh niet 
foube hebben bonnen dienen ; toaer upt men teel 
fag/ batfe Mjtelijh alles om ben hals fouben heb# 
ben bonnen bomen/ tndien fp ’tnoiij eenige dagen 
hadden teillcn houden / te meer / om dat de inpne 
ban fijn Crcellentie aen be Xebeld?r-poo2te berre 
onder be muurc teas / diefc ban binnen gemaebt 
hadden; men fag 00b batfe beel gaten in de a.erde 
gcbclbenhabben/ om haer paerben in fefetten/ en 
tebetoaren boo? bentonnd; ban bc hupfen toaren# 
der tocl 80 berbtanb / macr be fiad teas anders 
een feerbupl herballen gat/ daer in niet eenfieenett 
hups teas/ dan alleenbeïjerb en^loofier; boets 
na het upwrebben ban ben ©pand gttam 3ijn Cr# 
cdlentte in be ^tab/ om bie te befien/ cn bond 
albaer be Soldaten bie na Clben$eel meenden te 
bccren/ enfepdehaeracn/ bat hPhacr daer in bep 
fielden/ te boen bat fpteüden/ macr tndien sphaer 
in b?tc lüaenben ergens lieten belegeren/ cn IjPfc in 
handen Inreeg/ bathpfe foube boen hangen/ en Itctfe 
baer mebe den leflen befer teeber na ddensed heeren. 

‘Cte ^ccre ban te02be ban 3pn Crccl# ©e mm 
lentie (jBcubemeur ban <ö5?ol gemaebt/ en op benban 
abonb togen baer in ban de ^oüandfe Compa# 
gnien / H2epburg / cn ban het Soo?dcr-guar# 
tierfe/ gjan (Ceunifien en (Cclshonb/ ban be ap# 
terfe ïïijfenburg / en üptenhobe / en ongerepar# 
tictpeerbe <H5ofum ban Sautoih / cn boen qua# 
men be Compagnie te bo?en baer binnen gefou# 
bentoederna hrt^cger. 

<©en 29. ^eptcmOnS teas ’t fchooti teedet / 
fijn Crccllemte fonb beoeg een conbop na ^Does# 
burg/ en met be felbe alle bc fcranhe en geguetfie/ 
baer mebe ooh hertoog ben Cberfien Éuptenanc 
^ottinga / boo?ts bede 3ijn Crcellentte acnbc# 
fieben alle be «JMderpen en 5Ip20chen toederom 
op te b?chen / en bc grachten te ledigen, ©p den 
na noen quamen noch b2ie ©’tefdje Baendelen in 
het leger/ en men beiibereerde bafc om met Den 
eeefien uure b002t 252eboo2t aen te tallen / daer# 
om alle preparatie gemaeht teerden om te ber# 
trehfeen/ en men teas ban meeninge het ©2ieffbc 
Regiment boo? hemen te fenden / doch teerden 
baer na raetfaem gebonden/ bat’t leger ndijh ber# 
trehben foube. <Pe JBagcnS bie ben ©pand aen 
den ïSijn geconbapeert hadden toedcr gehomen 5ün# 
de / fo berfiond men datfe tot Cmmerih ober# 
gefcheept toaren/ cn bat toelrso.fX^anncnte boet/ 
en toel 4°* ©aerben ban haer baiopen/ en niet 
mebe ober ben fïtjn gepaffeert toaren/ bat beu 
<EB?abe ban ^tirum festtnen Cmmerih hadde ge# 
fiapen / cn bat toillenbe teeber beitrchïtcn / al# 
baer gcarrefieert teerde booe 700. iiürdaelders/ 
ober beefien Dp ’t Ctoarnifocn ban Cnol t’anbe# 
ren tijden upt dennetter gehaelt/ baer banhp fijn 
po?üe of gerechtighepb habde gepiofiteert/ en dat 
l)P be penningen hadbe moeten opleggen/ al eer te 
bonnen teeg bomen / bat alle ’t boïh ben eerfien nacht 
tot'Delte hadbe gelegen/ en tot 25?edebso?t upt en^omw;j^ 
ingereben hadden / baer upt hele bermoeben/ batfe San fuf=* 
bie ban 25?eboo?t geantmeert hadden / cm mcbc*j°j 
het upterfie te bertoachten. ban Sr^ 

(Dm bat SKmlt-beoutee 25jabamma / btjfdcrau/ wze 
dochter beS ©2tncen ban D2angien gep2oerceitö"otec ars! 
bp be ©2tnceife Charlotte ban Bourbon / in ©?anfi# n, 
rijft gtnh l^outoelijltcn metden ©ccte Dlaudede laÓ«en m 
(CrimouUe/ ©ertoge ban (IThouarS/ ©?ince ban ftn 
Calamond/ en <©?abe banChfnes/ een %er banj^gc®9 
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be iMigte / bol ban mibbelen en fcfioone %a\V' 
ben / en bat |Be - tooutoe be ^inceffe ban <0? 
cangien Ijacc in Jtoanlttijh foube toengen / fj 
bm laetjien ;§eptemtoi0 de *toinc» fiebenfc %n? 
rib ban Naffou / m liet 3£egec na den^aoebe^ 
trocSen /‘om fijn iBocbec en baibe Rullet te gelcpben- 
©e i^eeren Staten ban i^oUand ïjabben tot fuüft? 
d:e ban befen ï^oubjelyh ijacr berem met een fom ban 
20000 guiöen. . 

OBb Hebben l)icr boren bermaent / -dat den 
Koninft ^iflifmundu0 uan §&olcn cenen SfirobafiTa? 
deur / genaemt 3f>atil <0iaüju / aen de l^eeren 

l'iaS Staten <0eneraeï der ©eccemgbe Nederlanden 
i?of-mee* gefoitben beeft aeljad / de toelbe 3bne ^opoft? 
nectnAe*tiC &en 2u gu[|) in tyt Satijn gedacn Heeft / 
KJJ daec Op öc lieren Staten <@enerael Hem bare 
nïnfiinfie anttoooebe fctjiifteipb ober - gelebctt Ijebbende / 
affauTii / }j>nï \joo2t0 gcaccommobcert Hebben / om na 

€ngeïand te repfen / aen de Ironingtan* 
lm c?o* bent / aen de todbe 3ijnen laft mede toa# bom 
mnft ban bende / ijem td aldaec audiëntie berlcent op &■ 

flacobö-dag/ ->(nno 1597. altoacr ÖP boo? de 
ffiiopofitfetiinoinne en baren Naeö een (eer lange €>?am 
etnbe fö^in {]ct Satijn gedacn beeft gebad / beitsende tn 
iiingtnne toccftric»l»ne ooraaen baec mede Hp de jfóomngume 

fin 4llöC"en d’€ngdfe befcbuldtade / dat den Hüomnïi fijnen 
-lUcefter en fijne Onóerfaten berbo?t bosten/ becoc? 
rende de bccbntdennge ban den bandel ban de 
Noolfc op ^Spagnten / die lp berfoebt afgedaen / 
en de fcljadett gerepareertte tooiden l bet todhmett 
unt de amtooaibe ban de Nact^ljeeren ban de ito? 
nmgjb / en bem ban toegen de felbe ^ontnginne gege? 
ben/ fal bonnen berftaen maet alfodenbooefebee^ 
ben llmbaffadeur fijne <©?atie met groote audatte 
uptfmab/ mcivjenöê daer onder altemetccmgema? 
nkre ban deenginge / fo beeft deHoningnme na lange 
patiëntie/ bem alg lipgccpnbtgiIjadde/ albi$bate? 
Syli in ’t Satijn geanttooojt. 

taisö. 

balTabeuc 
tan Den 
tHoninü 
tan £0 
te». 

jBBonhe^ Ch ! boe ben ik bedrogen, ik verwachte een 
jhrge ant^UAmbaflade. maer gy hebt my een deel klach- 
ban öe Eto^ten gebracht. Door Brieven had ik verftaen dat gy 
ninoinne een Arnbafladeur waert, maer ik heb bevonden dat 
bantfnBe* y een Heraut zijt, ik hebbe noyt van al mijn le- 
ïie'i ven fuik een Oratie gehoort. Ik verwondere my 

over fuik eene ongewone ftoutigheyt in een ge- 
meene fake. En ik gelove niet, indien uwen Ko- 
nink hier waer, dat hy fodanige woorden foude ge- 
iproken hebben. So hy u dan noch fulks yetwes in 
fijnen laft gegeven heeft, daer ik nochtans grote¬ 
lijks aen twijfele , dat moet men die oorfake toe- 
fchrijven , dat alfo uwen Konink noch jonk is } en 
niet fo feer ter oorfake van zijn Maegfchap , als 
ter oorfake van de verkiefmge, en ook nieuwlijk 
gekofen is , niet fo perfe&elijk verftaet de manie- 
re en middel om fodanige fake met andere Prin- 
een te verhandelen, als wel of fijne Predecefleurs 
onderhouden hebben, of andere met ons noch on¬ 
derhouden fullen, die na defen noch in fijn plaetfe 
komen fullen. 

So veel als u aengaet, my dunkt dat gy wel ve¬ 
le Boeken doorlefen , maer dat gy de Boeken van 
Heeren en Vorften niet eens aen-geraekt hebt, ja 
u geheelijken onbewuit zijn, hoementuïïchenKo- 
ningen behoort te handelen, want dat gy van het 
recht der nature en volkeren fo dikwils en menig- 
mael mentie maekt , weet dat , dat het recht der 
nature en volkeren is, dat , alfler oorloge tuflchen 
Koningen is , het den eenen geoorloft is , alle de 
Oorlogfe fubfidien, die den anderen van wat plaet¬ 
fe het ook zy, toegevoert werden , te intercipie- 
ren, en te voorfien, dat die niet tot fijn fchade ver¬ 
keert werden, dat, fegge ik, is de Wet der nature 
en volkeren. 

Dat gy de nieuwe verwantfehap met het Huys 
van Oofienrijk verhaelt , de welke gy nu gaerne 
woud dat fo vee! geacht wierde , gy moet weten 
datter uyt dat felfde Huys geene ontbroken heeft, 
die uwen Konink het Koninkrijk van Polen preci- 
pieren wilde. 

*5P7- 
So veel als de refte aengaet, dewelke geen pas ge- ( Foh 43.) 

ven te defer tijd en plaetfe 3 alfo daer vele Buk¬ 
ken fijn en elks verfcheydentlijk moeten geconfi- 
dereert werden , fo fult gy het gene verwach¬ 
ten , het welke gy uyt fommige mijne Raeds- 
heeren , dewelke tot defer fake fullen gecommit- 
teert werden, verftaen fult, en gy daer-en-tuflehen 
vaert wel en houd u ge ruft. 

booffebieben 98mbaffabcuc befe ftcate motv 
öeltnge amtoöozbinge becfiacn bebbenbe/ geboeD 
öe b5el bat OP ’t te geof gemaeOt ösöbe / en bat 
Oaue jjBajeftept niet tegenflaenöe fijn creöentie/ ge^ 
Oeel in ttoijjfd fletbe / of fjp fijnen lafi niet Oaö- 
be te bupten gegaeh / bjaetom Op geraetfaem bonb / 
eet öem cenige meet fcOampetOept# gemoeten motOi 
te/ ficO felben te ontftOulbigen/ tot toellten epnbe 
Op aen be Baebö-ljeeten bie gecommitteett toatot 
met O^m te öefoiiigeten / fijn ^ifltuctie te tonen 
en te bebnjfen bat OP in fubftamie bupten fijnen 
laji niet ijabbe gefp?oben/ alleenelijb bat Op be= 
felbe op ’t cietltjlifte en iangfre Oabbe opgepjonbt/ 
om fijn gelcertljept te betonen / meenenbe baet in 
eere te begaen. ^e NaetsHieeren gecommitteett 
om met Ijcm te befoigneten tosten biet/ nament? 
lubben groten (Cteforiet 25uucölep/ ben‘SömtraeJ 
^atoarb/ ben ^ectetatici $uipl en ben J^eete^o? 
Oan / Oebben na tappod aen be isoninginne / 
Oem bit na-befcOeebene affcöcpb en amtooo2b 
fcOtifteltjl* gegeben ben 23. öag 55ugut!i / nieu? 
toeOjjO 

ALs de Machtigfte , Doorluchtigfte en goeder- 
tiereufte Koninginne , onfe Princefte, verftaen 

hadde uwe komfte', fo wel in Holland als in En- tooo2ö« m 
geland, is de yerwittmge van die Ambaflade ha- aflWtpti 
re Majefteyt feer aengenaem geweeft , als geko-bpï,e 
men wefende van den Konink , haren wel bemin- Sn ban 
den Broeder , voor den welken de Doorluchtigfte be ftonin* 
Princefte, onfe Koninginne, weynige jaren voor-6inne öan 
leden, als uwen Konink , en fijn geheel Rijk van jjj!Ï£”ÖJ 
Polen , op haerder wijfe , met openbaer Oorloge ba|Rbeuc 
van den Turk gedreygt wierd, door haer intercef-ban ^°Ien 
iie eer ft Treves verkregen heeft, en daer na op deS^e«"op 
alderbefte conditie van den Konink verworven, dcpofUu. * 
welke hy tot defen dage toe behouden heeft, fo 
dat nu hare Koninklijke Majefteyt van uwen Ko¬ 
nink niet alleen erinneringe van de voorgaende 
weldaed verwacht hadde : maer ook de wel-ver- 
diende dankfeggingen , aengefien na den tijd van 
de voornoemde bewefen weldaed , noyt van we¬ 
gen den Konink door eenige Ambaflade eeniger- 
hande dankbaerheyd bewefen is, tot dat noch meer 
is , hare Majefteyt heeft uyt uwe antwoorde , ge¬ 
geven aen haren Dienaer tot u gefonden , als fy u 
ried dat gy na een fo lankdurigen reyfe u eenige 
dagen foud ruften, verftaen, dat gy feer inftante- 
lijk verfocht had , dat u geoorloft mochte welen, 
alfo gy noch aen andere Chriften Princen Ambaf- 
fade en laft had , fonder dilay by hare Majefteyt 
te komen : defe uwe begeerte heeft u Majefteyt 
verwilligt, en heeft bevolen dat men u des ande¬ 
ren daegs by haer foude brengen door hare Die- 
naers, in haer Koninklijke Familie dienende, maer 
nochtans wefende oprechte Edelmannen : hier mogen 
wy noch by doen met wat Koninklijke apparaten hare 
Majefteyt u voor haren Koninklijken throon, by haer 
hebbende de voortreffelijkfte Princen, en Mannen 
van den alder voortreffelijkften Adel, als ook een 
feer grote menichte van alderhande uy tmuntende Per- 
fonen, feer goedertierenlijk heeft laten komen, en 
de Brieven van uwen Konink feer geern gelefen heeft, 
in de welke fy niet anders heeft gevonden, als het 
gene dat van den Konink haren Broeder aen 
de Koninginne fijne feer lieve Sufter behoorde 
gefchreven te werden. Maer gy verandert heb¬ 
bende , fo het fcheen, de perfoon van een Ambaft 
fadeur, hebt een feer lange reden aengevangen, en 
hebtfe by na in een Sermoen verandert, het welke 

hoe 
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hoe wel men liet niet verwacht hadde , fo heeft 
nochtans hare Koninklijke Majefteyt } na hare 
ingebooren goedertierentheyd , dat leer goedertie- 
rentlijk verdragen, fo dat fy alleenlijk met wey- 
nige Woorden, nochtans betamentlijk, hare in 
der waerhcyd Koninklijke Majefteyt u te ken¬ 
nen gaf , dat gy in uwe Oratie hare Majefteyt 
met de fchuld van vele faken ten onrechte be¬ 
laft had , en met wat een rechtveerdigheyd fy 
hoopte dat al haer daden van een iegelijk fouden 
mogen voor -goed gehouden worden , en fy heeft 
u in die meyninge laten gaen , dat gy op u 
verfoek antwoort krygen foud , door ons , ha¬ 
re Raets - heeren , de alderbefte getuygen der 
faken , by - na den tijd van veertig Jaren lang 
van hare Majefteyt gedaen , fo wel met de 
Koningen haer Vrienden , als haer Vyanden , 
al hoewel wy niet een Prince in het geheel Chri- 
ftenrijk weten , die haer Majefteyts Vyand is , 
als alleenlijk den Konink van Hifpagnien , den 
welke gy leer ernftelijk voor - ftond in uwe re¬ 
den ; want gy die Oratie , fo het fcheen , met 
feer grote rnoeyten en arbeyd gecomponeert had • 
op dat het gene , het welke daer in wijd en 
breed begrepen is , met een fodanige antwoorde, 
als dat betamende was , mocht geantwoort wer¬ 
den. Eh alfo gy uyt u felfs gefeyt hebt , dat 
gy niets in uwe Oratie gefproken had , het 
welke u niet exprefielijk van uwen Konink be¬ 
laft was , en bereyd waert dat felve met uwe 
fchriften te bewijfeu , en hebt ons terftont de 
felvige behandigt om tc mogen lefeu , de welke 
doorlefen hebbende , alfo fy ondertekent en 
befegelt waren , gelijk het bleek , op den 
gemeenen Lands - dach , hebben wy opentlijk 
bemerkt , dat gy niet een woord in uwe Ora¬ 
tie gefproken had , het welke u niet in dat 
ichrift belaft was , en hebben derhalven ge¬ 
acht dat gy geenfints te befchuldigen waert , 
aengaende het gene van u in uwe Oratie ge¬ 
fproken was , al - hoewel het geheelijk tegens 
de hoop en verwachten van hare Majefteyt ge- 
feyd was. En nu na gedane examinatie over u- 
wen voor - genoemden laft en bevel, fullen wy 
voort onfe reden wenden om te antwoorden 
op de klachten , dewelke aengaen de injurien , 
of van eenige faken in haer -geheel te ftellen , of 
van de vrye vaert in Hifpagnien toe te laten , 
feer wijd en breed in uwe Oratie gefpreyt en ver¬ 
mengt waren , en fullen wel onthouden dat de voor- 
naemfte Hooft-poin&en van de voorgenoemde klach¬ 
ten waren. 

Eerftelik fegt ghy in den naem van uwen 
Konink , dat uwen Konink bemerkt dat fijne On¬ 
derlaten niet alleen geenige nieuwe beneficiën 
en weldaden van de Koninklijke Majefteyt ge¬ 
daen zijn > maer dat fy ook ten dcele van die 
gene , dewelke haer van de predecelfeurs van 
bare Majefteyt verleent zijn en bevefticht, ont¬ 
bloot zijn , ja ook ten deele uyt de negotia- 
tie en Koophandelinge op dit Rijk geëxcludeert 
worden. 

Het tweede Hooft - poineft , het welke ons 
in uwe legatie tegen - geworpen werd , houd in 
fich een fware klachte van de Onderfaten uwes 
Koninks > om de placcaten aen haer gefonden, 
Waer in haer alderhande vaert op Hifpagnien 
verboden is , en confequentelijk van het Volk 
van haer Koninklijke Majefteyt , haer Schepen 
Vyandlijker wyfe geintercipieert > en de Koop¬ 
waren wech-gevoert en gepubliceert of gecon- 
fifqueert , welke fchadeh en injurien , gelijk 
gy die noemt , en veele andere fy haer kla¬ 
gen aengedaen te zijn , en na dat dit alles in 
den naem van uwen Konink voor - geworpen is, 
fo geeft uwen Konink te kennen dat hy u aen 
haer Koninklijke Majefteyt gefonden heeft , op 
dat gy op haer verfoeken foud , dat de goede¬ 
ren , fijne Onderfaten afgenomen , gereftitueert , 
en de fchade verbetert werden , noebte voortaen 

VI. Deel. 

i fijne Onderlaten in de navigatie , dewelke jure 
gentïnm een ieder een vry behoort te wefen , ee¬ 
nige hindernifle aengedaen werden , alfo hy an- 
derfints noodfakelijke middelen foude moeten aen¬ 
gaen , waer door haer-lieden door hulpe en by- 
ftancl van den Konink foude mogen voldaen wer¬ 
den. 

Alfo dit de voornaemfte hooft - poimften van 
uwe legatie, en deprincipaelfte eyfehen van uwen 
Konink zijn , heeft hare Koninklijke Majefteyt fin- 
ceerlijk na de waerheyd der faken daer op willen 
antwoorden. 

In den eerften , datter exprefielijk in den naem 
van den Konink gefeyd word , dat hy be¬ 
merkt dat fijne onderfaten ten deele van hare bene¬ 
ficiën berooft , ten deele uyt de Koop - hande- 
linge in dit Rijk geëxcludeert zijn , daer op wort 
in aller waerheyd van de Doorluchtigfte Konin- 
ginne geantwoort , dat uwen Konink in die fa¬ 
ke niet wel onderrecht is , want als daer mentie 
gemaekt word van fijne onderfaten , als van des 
Koninks van Polen onderfaten , fo kander defe 
twijffelinge ontftaen , hoedanige of van wat 
foovt die Onderfaten zijn , want dat te verftaen 
is of van dc Inwoonders van het Hertochdom 
van Pruyfièn , of van de Kooplieden van de 
Hanfe - fteden , dewelke geen fekere blijvende 
fteden hebben : want hare Koninklijke Majefteyt 
noyt verftaen heeft dat iemant anders dan dc 
Onderfaten van Pruyfièn en de Hanfifche Ste¬ 
den , als Koopluyden van Duytfiand, eenig 
recht gepretendeert hebben , buytcn andere 
Koopluyden van Europa , aengaende de privile¬ 
giën om koop - handel te dry ven ; En alfo fy 
als Onderdanen van den Konink van Polen haer 
beklagen , dat fy van hare beneficiën berooft , 
en by-na uyt alle Koophandel in dit Rijk geëx¬ 
cludeert zijn ; So veel als aengaet het recht van 
de Privilegiën , daer is gehandelt al over vijftig 
Jaren , ten tijden van den Doorluchtigften en 
Hoog - gemekcr memorie Konink Edowart den 
feften , Konink van Engeland , van de valeur en 
kracht van de voorgaende privilegiën , en alfo 
doe ter tijd de conditiën der Privilegiën openbaer¬ 
lijk gevioleert waren , zijn de felve privilegiën 
met goeden rechte geoordeelt vervallen te zijn , 
en is het felve hier openbaerlijk af- gekondigt: 
van welken tijd aen de voornoemde" Hanfifche 
noyt hebben konnen bewijfen in fo meenige 
t* famen - fprekingen dat haer ongelijk gedaen 
was door de henoepinge der Privilegiën. En 
nochtans was haer toe-gelaten met feer groote 
equiteyt , dat fy in de Koophandelingen op dit 
Rijk , en in de Tollen te betalen , meerder 
vryheyt fouden genieten , als eenige andere 
Koopluyden , van wat natie die ook mochten 
wefen , door geheel Europa. Ja dat meer is, 
het was haer-lieden uyt finguliere gratie toe-ge¬ 
laten , dat fy van gelijker conditie fouden we¬ 
fen , in hare Waren te kopen en te verko¬ 
pen , en in de tollen te betalen , na de wa¬ 
re intentie der privilegiën haer van den begin¬ 
ne gepermitteert , als de natuurlijke ingezete¬ 
nen van dit Rijk. En alfo haer-luyden dele 
dingen dikwils met feer groot faveur aengebo- 
den zijnde, van haer niet aengenomen zijn , en 
fy derhalven nalieten haren koophandel of ne¬ 
gotie te drijven op dit Koninkrijk , fo is het 
haer fchuld , en men kan niet met recht feggen , 
dat fy geëxcludeert zijn (gelijk het uyt het fchrift( 
blijkt j dat hy geinformeert is geweeft) maer 
veel eer geadmitteert : welke weldaed hoe foudefe 
groter konnen wefen , ten ware dat de Koningin- 
ne tegen alle Wereltlijke rechten meerder van haer 
wilde houden als van haer eygen natuurlijke Onder¬ 
danen. Het welke openbaerbjk blijken fal , hoe 
abfurd , ja veel eer hoe fchrickelijk het welen fou¬ 
de , fo men wel overleyt wat den fchuldigen plicht 
fy van een goet Konink in de Adminiftratie van fijn 
Koninkrijk. Want indien een Konink ten aenfien en 
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ten refpe&e van fijn Koninklijk ampt vergeleken 
word by een Vader des buys-gefins , of byeen 
Herder van het Volk , of ook , gelijk als in 
de Heylige Schrift gefeyt wort , by een Voet- 
fcer - heer van het Volk , het v/elke hem bevo¬ 
len is , wie foude , die niet openbaerlijk. dol waer, 
foodanig een Prince een goet Vader des Huys- 
gefins noemen , die meerder forge droeg voor 
een anders Huys - gefin als voor het fijne ? of 
fegge dat hy een goet Herder waer , die fijn ey- 
gen Kudde niet gaede flaende , een anders beter 
verforgden als de fijne ? of dat dien Konink waer- 
dig waer den naem van een Voetfter - Heer te be- 
fitten , die fijn eygen Kinderkens niet verforgen- 
de, de vreemde met fijn eygen Melk wilde voeden ? 
En dit alles kan feer wel geappliceert werden tot dit 
tegenwoordig geding en verfchil. 

Want indien de Hanfifche beter conditiën had¬ 
den , als de eygene onderdanen van dit Konink¬ 
rijk , daer foude nootfakelijk uyt moeten vol¬ 
gen , dat den Konink van dit Koninkrijk de 
hoogde injurien tegen het natuurlijke en men- 
fehelijke recht fijne eygen natuurlijke onderfa- 
ten foude aendoen , en dat op die wijfe van 
doen fijne onderfaten arm fouden worden , of 
veel eer berooft van alderhande eerlijke en Pro- 
fóable navigatien , maer de Hanfifche ter contrarie 
rijk , en in het geheel in het beiit fouden ko¬ 
men van de geheele Negotiatie en koophandel van 
dit Koninkrijk , als wefende Monopoliers van 
dit voorgenoemde Koninkrijk. En uyt die rede¬ 
nen wel overwogen lijnde blijkt bet feer klaer- 
lijk , dat defe , dewelke den Konink fijne on¬ 
derfaten noemt , feer valfchelijk en ten onrech- 
ten haer beklagen , dat fy in dit Koninkrijk 
geëxcludeert fijn uyt de geoorlofde Koophande- 
linge , alfo haer vryelijk toegelaten en geper- 
mitteert zijn , alle Negotiatien in eenen en op 
den felfden graed als de Engelfe Onderfaten van 
de Koninginne , en veel meer als al de andere 
Kooplieden. Soo dat fy geprefereert worden bo¬ 
ven alle de naburen van dit Koninkrijk , als daer 
fijn de Fran^oyfen , de Nederlanders , de Italia¬ 
nen , en alle de andere volkeren van geheel 
Duytfland , defe Hanfifche alleenlijk uyt-geno- 
snen. 

En onfe Prineefie de Koninginne laet haer 
dat vaflelijk voor ftaen , dat uwen Konink defe 
redenen hem gecommuriceert fijnde , fijne mey- 
ninge wel fal willen veranderen , en het felve 
verwacht fy ook van dé Raets - heeren des Rijks, 
indien haer defe dingen te rechte gecommuni- 
ceert werden : want defe lafteren en fcheldin- 
gen zijn fo feer onrechtvaerdig en onbehoorlijk 
dat het grootelijks te twijffelen fy , of op dien 
Landsdach de forme van oordelen , gelijk dat 
plach te gefchieden , geobferveert en onderhou¬ 
den fy , of dat men de faken flechts lichtveerde- 
lik , fonder die eeift te onderfoeken en te door¬ 
gronden , geloof gegeven heeft , en hare prefi- 
denten en overhoofden Importuyn vallende en 
fich beklagen de plaetfe gegeven. En indien de mey- 
ninge van fijn Koninklijke Majefteyt is , door de 
hoogfte authoriteyt en dexteriteytvan deRaets-hee- 
ren op den Lands- dach in de proceffen ( het wel¬ 
ke den Konink competeert niet door erffenifle , 
tnaer door verkiefinge en t’famen - ftemminge van de 
Raets-heeren des Rijks) dat het hem abford fchijnt , 
cn de waerheydniet gelijk , dat fy op den gemeenen 
Lands-dach iet fouden hebben willen ftatueren, 
tegen de Majefteyt van fodanig een Koninginne , 
alner te deler eeuwen niemand in geheel Chri- 
ftenrijk een gefien heeft, of in geluckiglijk uyt- 
gevoerde daden , of in lankheyd van rcgeeren 
voorfpoediger , of in Koninklijke deugden uyt- 
nemender. So is het nochtans niet te verdragen 
dat defe hare Majefteyt onrechtveerdiglijlc en on- 
gchoort gefcholden word , het welke alfo het on¬ 
der private perfoonen altijd voor onbehoorlik ge- 
gehouden is , veel te meer tegens een Koningin- 
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ne van fuik een Majefteyt , dewelk fuik een tref¬ 
felijk werk voor haer lieder Konink en Konin¬ 
ginne gewrocht heeft , alfoo het genoeg be- 
bent is , dat door haer interceffie eenige Jaren ge¬ 
leden de Oorloge , dewelke toebereyt wiert om 
haer lieder Konink en Koninginne te overval¬ 
len , achter wegen gebleven is, door welkers 
weldaet den Konink tot op defen hedigen dach 
toe met fijn geheele Konink - rijk den pays is 
behoudende. En diergelijke of defelfde weldaed 
heeft fy ook bewefen den Vader van uwen Ko¬ 
nink , Johannes , den Konink van Sweeden an¬ 
no 1583. als hy een Ambaffade gefonden hebben¬ 
de , fo door fijne Ambaffadeurs Heer Erik van 
Wefenburg , fijn bloetverwand , en Heer An- 
dries Piche , Raeds - Heer van fijn Hof, daer by 
gevoegt zijnde zijn Secretaris Pafch , als door fijn 
brieven feer ernftelijk verfocht op hare Majefteyt, 
dat fy een Ambaffade in Mofcovien foude fenden ’ 
om den pays met den Hertoch van Mofcovien te 
maken , te intercederen , het welke haer Maje¬ 
fteyt feer geern fonder eenig vertrek gedaen 
heeft , en heeft den Hertoch van Mofcovien door 
hare perfuafie fo ver gebrocht , dat hy onder gelijke 
conditiën pays met den Konink van Sweden gemaekt 
heeft. 

Welke twee fulke heerlijke weldaden , fo aen 
den Vader , Konink van Sweeden , als aen den 
tegenwoordigen Soon , Konink van Polen , cn 
aen het geheele Koninkrijk bewefen , tot dien 
eyndc verhaelt werden , om dat men door erin- 
neringe van die weldaden van den Konink en de 
Raets - heeren van fijn Koninkrijk een beter en 
een fachter weg van procederen had mogen verwach¬ 
ten, dan in dele uwe Oratie gebleken heeft te we- 
fcn. 

ja fo , dat ten ware voor in uwe fchriften by 
gefchreven hadde geweeft , dat u dat bevel en laffi 
in de Vergadcringe van den Lands - dach gegeven 
was , men hadde mogen vermoeden , dat eenige 
deden van de felve niet voor goed te houden 
waeren , als daer by gelapt zijnde van eenige 
Spagniaerden en Jefuiten , van de welke men 
feyt , dat een feer groot getal geftrooyt is in 
vele deelen van het Koninkrijk van Polen , wel¬ 
kers quaetwillige fcheldwoorden tegens de Ko¬ 
ninginne en haer Koninkrijk feer dikwils uyt- 
gelpogen worden op de publique plaetfen , en 
dat fonder eenige behoorlijke beftraffingen of ka- 
ftijdirgen , en daerom kan het te waerfchijne- 
lijker wefen dat fy , als voor den Konink van 
Hifpagnien haer felven verfworen hebbende , ge¬ 
voegt zijnde by de Spangiaelts , die onlanks in 
des Koninks Hof ontfangen zijn , en op den ge¬ 
meenen Lands - dach audiëntie gehad hebben , defe 
uwe Ambalfade met dufdanige bevelen tot faveur 
van den Konink van Hiipagnien beforgt heb¬ 
ben. 

Het volgende hooft - poinfi: van uwe Ambafla- 
de houd in lich eenverfoek , dat men een vryena- 
vigatie en vaert op Hifpagnien foude toelaten „ 
dewelke wy voor fodanig houden, als fy den Konink 
van Hifpagnien felf onlanks voor fich felven gerecom- 
mandeert heeft. 

Want alfo de Koninginne nootshalven tot 
defe belettinge gedwongen is , fo is fy ook noots¬ 
halven gedwongen dat om de manier te beletten 
en voorkomen , op dat den Konink van Hifpa- 
gnien , openbaer Vyand van dit Koninkrijk , geen 
behulpfelen van Wapenen , Schepen en eet - wa¬ 
ren met grooter liehtigheyt en overvloedigheyt 
verkrygen foude van de buyten - landfe Zeefteden 
in Duytsland , door welkers hulp hy een feer lang¬ 
durige Oorloge foude konnen voeren tegen dit Ko¬ 
ninkrijk: Ja fo , dat het een yeder een openbaer 
is, indien hy defe hulp niet kan behouden , dathyde 
oorlog fal moeten laten varen, en pays prefenteren, 
niet alleen aen dit Koninkrijk , maer ook aen alle 
de andere, daer hy nu de Oorloge tegens is voerende, 
tegens alle recht en reden» Derhalven alfoo het 

, een 

Het vicr-cn-dertigfte Boek5 



Van *t Vervolg der Ncderlandie Oorlogen» 
eeh yeder eert öpenbaer is , dat den voornoem- 
den Konink , Vyand van dit Koninkrijk , me 
Schepen’, Eet - ■waren en andere Oorlogfe be- 
hulplelen , van fornmige Steden voorben, toe ge¬ 
ruft en machtig gemaekt is om de onrechtveerdi- 
ge Oorloge te continueeren , hoe fal het moge- 
lijk zijn dat de Koninginne lijden en verdragen kan, 
daer fy, fo tegen recht en reden met cH Spaenfe 
Oorloge overvallen word , dat men fodanige be- 
hulpfelen aen den voornoemden Konink haren 
Vyand , foo overvloediglijk en openbaerlik toe 
fchicke , om de Oorloge te mogen continueren. 
Én al hoe wel gy dat feer dikmael repeteert , dat 

* defe onfe belettingen tegen aller Volkeren recht 
°f jus geniium zijn , fo is het nochtans feer te 
verwonderen dat gy dit tegen het recht der natu¬ 
ren wilt ftaende honden , alfo het fo van natuu- 
ren verordineert is , dat een yeder een fich tegen 
het gewelt befcherme , en die wet , niet ge- 
fchreven > maer met ons geboren zijnde , heb¬ 
ben wy niet geleert , maer uyt de nature felfsaen- 
genomen : ja het is ook met oude Wetten geoor- 
iofc , dat men fich voor het geweld.mag befcher- 
men , ja ook beletten , dat niemand en verforge 
Wapenen 5 Eet - waren of yetwes anders , dar 
den Vyand om de Oorloge te voeren foude mogen 
dienen : En dit fijn de Woorden van de Wet , 
met de welke veele andere Wetten openbaerlijk 
over een komen , maer wy fullender u nochtans 
tegenwoordelik maer eene te lefen geven , gelijk als 
volgt : 

DJ. 39. tit. 4. ‘van de Tollenatrs, 

Ook den ftijpfteen , nodig om het yfer opteftij- 
pen, als mede yfer en koorn , en fout , én is niet 
geoorloft fonder des Lijfs perijkel, den Vyand te ver¬ 
kopen. 

En men mach dit hier ook niet voor by gaen , 
dat de belettinge met verfcheyden artijkelen in de Iiapieren en (lukken van de Koningen van Enge- 
and , die voor de Hanfifche gemaekt zijn, begre¬ 

pen is, en voor al in de papieren van Edoward den eer¬ 
den , Konink van Engeland , met defe navolgende 
Woorden. 

„let fal geoojïoft fën fcc boo2nocmbe ïtoöjp 
„Iupöen/ tonct \)tt fjacr gelieft / fu tod 
,, lunnen onö riih en leei-fcïjapppe / a!jS ftaer 
„hupten / [)ace :feoop - toaren te boeren/ 
>, uitgenomen in öe Blnnöen ban be epeto 
„ bare en notoire ©pauOen banon# lioninïv 
„rtjö/ etc* 

En de felfde exceptie is ook met de (elfde 
Woorden in de papieren van Edoward de tweede , 
Henrik dc vierde , Henrik de vijfde , Henrik de 
fefte , Koningen van Engeland , en zijn met duy- 
delijke woorden uyt-gedrukt : welke fo vele ex- 

vCeptien fo dikmael van verfcheyden Koningen gere- 
' peteert, geene redenen of claufulen ter contrarie ad¬ 

mitteren , byfonder van fodanige perforen, die haer 
geheellijk op de vigeur van de voorverhaelde Brieven 
beroepen. 

Het en foude niet van nooden geweeft zijn de¬ 
fe redenen altemael voor u te verhalen , ten ware 
dat wy vermoeden dat gy onbewuft waért , hoe 
dit verfchil , van den Konink van Hifpangien 
niet te mogen bebulpfaem zijn om d’Corloge te¬ 
gen ons te voeren , verhandelt zy in tegenwoor- 
digbeyt van uwen Konink in den Raed twee 
Jaren geleden , als fornmige Dantzikfe Kooplie¬ 
den of Schippers van deefdanige belettingen fich 
beklaegt , en een Placcdet tegen de onfe ver¬ 
worpen hadden , welk Placcaet als onfen Am- 
baffadeur Doctor Parkius , die hier mede tegen¬ 
woordig is , door veelderhande redenen weder- 
fproken hadde » wederroepen is , en daer is 
geen executie op gevolgt , maer de Dantzikfche 
zijn laten gaen , het welk gefchied is in het Jaer 
onfesHeeren 1595- fodatwy, indien wy vordershier 

VI- Deel» 

van wilden handelen fouden fchijnen verloren moey te 
te doen. 

Wy ontkennen nochtans niet > het welke de 
fornmige tot voordeel van u lieder laken plegen 
te (eggen , dat dufdanige belettingen de uwe 
fichadehjk zijn , om dat gy lieden niet kond 
( ftaende defe belettingen ) u lieder Koorn , en 
veele andere dingen , die op u grond waden , 
op ti lieder gemak verkopen ; op welke reden , 
die foo dikwils van de uwe geallegeert wort , 
lichtelijk een goede remedie te geven is , te we¬ 
ten , indien dé uwe een groot deel van hare 
goederen door de onfe belet zijnde , met bare 
Schepen hier in Engeland Willen brengen , alwaer 
het haer lieden inet alle faveur geoorloft fal we- 
fen die te verkopen , en dat met groot gewin : 
en het andere deel in Nederland of ltalien , foo 
het tbaer fonder bedrog gefchiede , dat de goe¬ 
deren niet tot den Spangiaerd komen , en foo 
doende lullen fy alle haer goederen vrijelik fonder 
perijkel mogen uytvoeren , tot meer profijt van 
de onderdanen van het Koninkrijk van Polen „ 
het welke men nu openbaerlijk met veele exem¬ 
pelen fa! komen bewijfen , want men bier tegen- 
woordiglijk wel overleggen kan hoe veel profij- 
telijker voor u lieder Koninkrijk deefdanige uit¬ 
voeringen na andere Landen, als na Spangien to@, 
gefchieden konnen , fonder eenige arreftatie van 
u lieder Schepen , de welke gemeenlijk alle Ta- 
ren in Hifpangien pleeg te gefchieden , fo dat 
fy menigmael gedwongen worden van de Ad¬ 
miralen der Spaenfche Vloten , hare Schepen 
met grooter koften tot des Oorlogs - gebmyk 
te beieyden , en met öpenbaer gevaer ftaen 
in het perijkel Van foo wel haer Schepen , als 
haer Schippers te verliefen , gelijk dat de Dant¬ 
zikfche en andere Zee - Schippers , maer al 
te dikwils tot haerder groote fchade beproeft 
hebben , en het is feker , dat noch van defen 
tegenwoordigen Somer van de Spaenfche Admi¬ 
ralen in de Haven van Ferol vele Schippers , en 
Scheeps - meefters , en Pyloten van de Zee-Sche- 
pen der Aenzeefche Steden omgebracht zijn , niet 
alleen door verworgen , maer ook door verdrin¬ 
ken , om dat fy hare Schepen geern van de ge¬ 
dwongen fiavernye verloft hadden , om welke 
fchade te verhoeden hare fvlajefteyt het voorle¬ 
den Jaer in een feker gefebrift de middel ver¬ 
toont heeft , welk gefchrift in de Duytfe , Ita- 
liaenfe > Franfe en Nederlandfe fprake verbreyt 
is , te weten , dat indiender eenige Schepen van 
Buytenlandfche natiën , op wat manier I et ook 
welen rnochte , vrywillig of gedwongen onder de 
Spaenfe Vloot , bereyt om Engeland aen te val¬ 
len , gehouden wierden , dat bet haer vry fou¬ 
de v/efen haer uyt die Vloot tot onfe Vloten te be¬ 
geven , op dat haer aldaer macht foude gegeven 
worden om of na haerèygen , of na andere Ha¬ 
venen te zeylen , fonder eenigfihts fchade van 
de onfe te lijden : door welke daed het feker 
is dat als doen vele Schepen fo wel Dantzikfche 
als Hamburgfe Van de Spangiaerts gehouden zijn 
onder de hare , de welke de onfe na al haer ver¬ 
mogen bewaerden , doen fy den brand in de 
Spaenfe Schepen geileken hadden , en liet van dac 
doen ter tijd met fulker equiteyt uyrgegeven is , 
geven wy u hier Köpyen , liet welke op den 
felfden tijd fo in de Latijnfe als in de Duytfche 
Spraek geplubliceert is , van het welke , in¬ 
dien de Kaers - Heeren des Koninks kennifie ge¬ 
had hadden , het en foude vöbrwger niet behoor¬ 
lijk geweeft hebben , fonder rers mentie te maken 
van de uwe bewefen , dac ailès ten quaetften ceduy- 
den. 

Ook konnen wy hier niet voor by gaen hoe 
dat hare Majefteyt eer fy die belettingen ter exe¬ 
cutie (lelde , bekent gemaekt heeft op ver- 
feheyden manieren, lo door publijke Brieven, als 
pek in het byfonder vermaent hebbende alle de 
Koop - luyden van de Oofterfe Landen , dat fy 
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noots-halven gedwongen was , tot befcherminge 
van haer Koninkrijk , tegen den Konink van Hi¬ 
fpangien, haren openbaeren vyand, te beletten al¬ 
le toevoer van Wapenen, eetwaren en alle ande¬ 
re faken na Hifpangien toe, waer door den Konink 
van Hifpangien fijne Vlooten en Armaden open- 
baerlijk mede toeruftende, foo dat hy fonder dit 
buyten-landfch fecours en behulp der Oorlogen te¬ 
gens dit Koninkrijk niet langer foude kannen conti¬ 
nueren. 

Hier-en-boven foo is het noch feker, tot on- 
fer befchermingen, dat diergelijke belettingen dik- 
wils va» andere Koningen gepleegtzijn , en met na¬ 
men van den Vader uwes Koninks, Johan Konink 
van Sweden > en van Sigifmundus Konink van Po- 

uwes Koninks Predecelfeur, en Groot-Vader en , 
Ivan fijn Moeders wegen, de welke dikwils vele 
Koop-waren onfe Kooplieden met geweld ontno¬ 
men hebben, om dat fy die na Mofcovien toe bren¬ 
gen wilden ; het welke veele eerlijke Engelfche 
Kooplieden fouden konnen getuygen, de welke daer 
door tot armoede gebracht zijn, en dat felve is 
ook dikmael gepleegt van wegen de Koningen van 
Sweden tegen de Onderdanen van den Konink van 
Denemarken , de welke na Mofcovien wilden va 
ren. 

En om dit alles te beveiligen fouden wy kon¬ 
nen toonen de autentijke Commiffien van den Ko¬ 
nink Sigifmundus fijnen Admirael Ottho Nawij- 
kes gegeven, den i6. Mey Anno 1566, en andere 
van den twaelfden Marty , Anno 1569. gegeven 
aen lijnen Capiteyn Afino Gencic, en ook een dier¬ 
gelijke aen Hans Necker, door de welke met de 
hand van den voornoemden Koninek ondertekent, 
en met zijn Zegel bezegelt zijnde , haer authori- 
teyt gegeven is , om te onderfcheppen , nemen, 
fpolieren en te beroven alle de gene, die by ma¬ 
nieren van Koopmanfchap of anderftnts in Mofco¬ 
vien over voerden, Boskruyt , Sout, Roerenen 
Mufquetten, vidbualie, Salpeter of eenige andere 
Koop-waren , ftreckende tot Oorlogfe provifie. 
Men heeft hier ook Brieven van den felfden Ko¬ 
nink Sigifmundus Auguftus in grooter ernft ge- 
fchreven aen onfe Doorluchtigften Koninginne , in 
het Jaer ©nfes Heeren 1568 , in de maend van 
Meert , in de welke hy met veele redenen be¬ 
wees , dat het verbod dat hy gedaen hadde van 
in Sweden en Noor-wegen te varen , feer recht- 
vaerdig was, en dat hy door dien middel voorben 
hadde, dab de Mofcoviten, fijne vyanden niet kon¬ 
den voorben en gewapent werden , niet alleen 
met wapenen , geweer, proviande, maer ook met 
veel meer andere gewichtiger dingen dewelke lij¬ 
nen vyand fouden konnen voorderlijk zijn , en 
hy fchrijft dat hy ten dien eynde uytleggers en 
opfienders in de Zee geftelt heeft, op dat , in¬ 
dien yemant tegens den dank en wil van de fij¬ 
ne de navigatie fouden willen exerceren , fy hem 
met alle fijne Koop - waren vaft houden fouden; 
De copye van dit Placcaet kan niet onbekent 
zijn , de Raetsheeren van dat Koninkrijk , en 
den Wijfen voorfichtigen 'Konink is niet te be- 
fchuldigen , van dat hy dat heeft gepubliceert , 
en defe onfe redenen aldus verklaert hebbende , 
vraegden wy wat gy daer weder tegen hebt te ant¬ 
woorden met recht en reden , op het welke gy 
fult antwoorden , dat gy geene authoriteyt hebt 
van foodanige faken te clifcepteren , maer alleen¬ 
lijk uwen lalt te verklaren , en daer op antwoort 
te begeren , langer en willen wy het niet maken , 
maer om te concludeeren , foo ftellen wy hier tot 
volkomen antwoorde op al de faken van u gepro- 
poneert , dat na dien het openbaer is , dat delen 
daet van de Koninginne niet alleen na den wet van 
de nature , te weten, dat men fich befchermen 
moet , maer ook door een expreflë Borgerlij- 
ke wet , en exempelen van de Koningen , lo van 
Sweeden als van Polen bevefticht is , en ook,, <0UÜb/ lUpd?ndeölPbblgt; 
door verfcheyden Brieven en Papieren van de Ko-" 
ningen van Engeland geconfirmeert kan wor¬ 

den , en dat met feer goede redenen , de Ko¬ 
ninginne geenfins te rechte befchuldigt kan wor¬ 
den van ongerechtigheyt , of juftitie geweygert 
te hebben , om eenige van hare daden , want 
( gelijk fy altijd daer van haer Profeftie gemaekt 
heeft ) nemende daer toe tot haer getuyge , den 
Almachtige» God , doorgronder der Herten , 
dat fy itoyt voor haer genomen heeft yetwes te 
doen tegens den eerweerdigen regel der gerech- 
tigheyd , foo is fy als noch bereyt , een ye- 
der die bch beklaget , het zy hy een onderdaen 
of vreemdeling 7y , haer ooren te verkenen , en 
door haer dienaers dc gene, die hare klachten doen, 
recht te doen na eyfch van de billikheyt en re¬ 
den. 

En het felfde fal hare Majefteyt nu ook aen 
u bewijfen , fo gy eene expreflè fake van ee- 
nig onderfaet van het rijk van Polen gerecom- 
mandeert , en hare Majefteyt is foo bereyt om 
antwoorde te geven eenen fekeren Lifman van 
Dantzick , die u , fo men feyt , gevolgt is om 
te vervolgen by maniere van rechte fekere ey- 
fchen en gedingen , dat ten ware gy foo feer 
haeftende om u vertrek fo aenhielt , wy Raets- 
Heeren van haer Majefteyts macht fouden heb¬ 
ben om hem voor u vertrek gehoor te geven , en 
alfulke ftjne eyfchen te termineren na recht en billik¬ 
heyt. 

En op dat wy een end maken van defe onfe 
genoeg lange , en nochtans op de faken van u 
voorgeworpen nodige antwoorde , om dat vee¬ 
le van de faken in uwe Legatie verklaert door 
de quaet - willige ten quaden fouden konnen ge- 
duydet worden , tegens de eer en weerdigheyt 
van hare Majefteyt de welke altemael ter contra¬ 
rie in onfe antwoorde bewefen worden , foo ver¬ 
wacht hare Majefteyt wel te rechte , dat die van 
uwen Konink qualik geinformeert zjnde voort ge¬ 
komen zijn , en als hare antwoorden te faem met 
de klachten der geener die haer beklagen voor 
den Konink cn den Raed van fijn Rijk fullen 
vergeleken worden , en acht door defen mid¬ 
del voorben fy , dat de waerheyd der faken 
door hare Majefteyt gedaen door eenig en publij- 
ken middel niet minder gcconferveert en weide ?(EoJ. 46.j 
als de onwaerheyd der laken door de lafteringen 
van bjne onderdanen , en des Koninks publij¬ 
ke Ambaftade ter contrarien geintenteert , fo dat 
men daer fekerlijk uyt kan verftaen, dat den Ko¬ 
nink fuik een middel fal moeten ingaen , om de 
onderlinge vriendfchap te onderhouden, als men fou¬ 
de mogen verwachten van een geconfedereert Prince 
en Broeder. 

Gedaen in het Koninklijke Palleys van Groen, 
wits, den dertienden dag van Auguftus, in 'tjaer 
onfes Heeren een duyfent vijf hondert feven entne- 
gentig , en het negencndertichfte laer van de Ko¬ 
ninginne Elifabeth. 

En was onderteekent aldus: 

W. Burchley. Cb. Houviaert. 

Rob. Cicel. Jo. ïortrefce'we• 

j^ct defe antfcootnde té den <0efant upt €nge* 
landt benroefeen/ niet toetende offjpnocï) aen cent* 
ge andere potentaten m de CÖ?tfienïjepd bo’dcc lm* 
baffade fjeeft gedaen/ of öat tip toctjcc na 5tjnen 
ninh gebeert té/ daer ban ih geen febecïjepöösbg^ 
bonden. 

7©e lieren Staten <0enerael liebben ontfangen fc- 
beren 2S?tefban CarelijlitfcUjan^ünöerfpudjel/ 
fötdder/ öoomfe &epferitjhe Ifêajejïept iJngerfdje 
tiamer-raed / en tegentooojdeUjb der fclber abgefam 
ter aen de geünieerde Staten in loHanbcn beland/ 
en andere met Ijtm geünieerde Staten/ gefefpeben upt 
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2&?iefuan 
«Hard 
•iitëÜjel n- rT 
ban &on* loge Hecrcn 

Van ’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
HOog - Mogende, en Wel - gebon 

lle , ook Hoog-geleerde , Gena< 
ene, Edeleve- 

Genade , en Gun- 
uvver F. G. Liefden en Gunden 

mijne na behooren vlytige dienden altijd te vo- öetrö J3ut= van 
8<iv BKp*jen. 
jrajefitpt Naer dien ik van der Roomfche Keyferlijken 
öngeefen Majedeyt ook des Roomfcben Rijkswegen, mij- 
nröT tn nen - genadigden , Genadigden , ook Gun- 
9tm4aiTn; higen Heere, aen uwer Furdelijker Genadichde, 
bmr/ticr» en Gundigen en gunden over die afgevaerdigt ben 
foeftdiSe rnet fonderlijken Gundigen en gunden tijdlijken voor¬ 

weten en confent, na gebeurlichen geleyde en be¬ 
keren pas , onderdanig , diendelijk en vriendelik 
te verwerven. So gelangt aendefelve Tampten be- 
fonder mijn onderdanig , ook diendelik en vri&n- 

aen öe 
«éraieiï 
Oenerael 
Pafp, ijt 
om uitjit 
ïïairb tg 

eemge 
JBjopofi» 
tien te 
Hoen, 

feoinen/eindelik bidden en verfoek , dat hen wille believen 
onbefwaert my wederom by den brenger defes ge- 
nadigen en gundigen befcheyt fchriftelijken toeko¬ 
men te laten , waer en aen welken ik mijnen pas 
nemen, en met goeden bekeren geleyde tot uwer 
Furdelijke.Genad. Genaden , Liefden , en Gunden 
op het aldei bpoedigde komen mochte. En dewijle 
Hoogdgedachter Keyierlijker Majedeyt en den Rij¬ 
ke daer aen merkeiijken en veel gelegen uwer Fur- 
ftelijker Gen. Genaden, Liefden en Gunden lich ook 
yeaer tijd erboden tich tegens Keyberlijke Majedeyt 
en den Rijke ( uytgenqmen in de Vredehandebnge) 
in allen anderen als gehoorfamen, des Rijks aenge- 
horige en toegedane Stenden tegens Hoog-gedacht- 
der Majedeyt en des Rijks afgelanten naallegebeur- 
likheyd betonen 

l^ter op Ijcöben öe igeeren Staten <©eneraelöefe 
anrtooo?öegcfcD?eben. 

EDele , Erentfede , &c. Wy hebben ontfan 
gen ende rypelijk gelet op het inhouden u- 

wes Briefs , gedateert den 26. Junij ledleden , 
en fo daer uyt niet anders kan vertiaen , noch by 
ons bedacht werden , dan dat u L. komde in debe 
Landen boude ftrecken , en daer toe dienen om ons 
te proponeren, baken roerende den Vrede met den 
Konink van Spangien , of om te doieren over deex- 
curiien en executien die by den Volke van Oor¬ 
loge in den diend deber Landen , webende op den 
Rijksbodem, bouden gebehieden, hebben wy u lieden 
by deben wel willen adverteren, wy op beyde voor- 
Ichreve poinéten u lieden met geen ander antwoorden 
fjuden konnen bejegenen , dan gelijk wy voor he¬ 
nen den welgeboren Vry-Heer van Rheyd (inbge- 
lijks fijne Keyberüjke Majedeyts Gebant) mitsga¬ 
ders daer na zijne Keyberlijke Majedeyt belve op 
verbeheyden fijne Keyberlijke Majedeyts Brieven, 
den voorfchreven vredehandel aengaende, aen ons ge~ 
bchreven, gegeven hebben. Dat om ïedenen in de 
belve onbe antwoorden rebpedive verhaelt (welke als 
noch valideren ) wy niet verdunden , dat wy met 
vrugt noch binnen de Vereenigde Nederlanden , 
noch buyten de belve aen de Koninklijke Majedeyt 
van Vrankiijk , Engeland , en andere Potentaten , 
Vorften, en Republij ken deler Landen, en der ge- 
meene Chriddijke fake , vrienden en verwanten'yet 

I /oude mogen openen , tot vorderinge van de voor- 
So gelangt dan daerom Hooglid - gedachter. fchreve vredehandelinge, noch by ons fel ver daer o*> 

hare Majedeyt en des Rijks aen uwe Furdelijke refolveren , en dat vele min als nu ten aenfien van de 
Genaden , genaden , liefden , en gunden al- 1 gemeere Ligue Ofteniive en Defenfive , die wy on- 
dergenadighd en genadighd gefinnen , maer voori*anks van wegen debe Landen met de Hoog-gedachte 
mijnen perboon onderdanig, diendelijk en vrien-j Koninklijke Majedeyten van Vrankiijk en Enge- 
delijk biddende , dat uwe Furdelijken Genad. Ge- tegen den Konink van Spangien loffelijk ge¬ 
naden , Liefden, en Gunden, wille believen fich V'aéhrert en geconcludeert hebben , daer van wy niet 
diens aengaende tegens hare Majedeyten den Rijke ^en^en te wijken, en voor 1b vele aengaet de voor- 
albo en in bulker voegen , en betonen , 'gelijk de fchreve doleantien , dat ons altijd van herten leet is 
felve uwer Furdelijker Genad Genaden , Lief- gswced, ernochdoet, dat door dien den gemeenen 
den , en Gunden, als getrouwen des Rijks Lidma- vyand blijft, inhoudende de Steden enplaetben, die 
ten goedigdtoe betrouwen, in betrachtinge dat bul- hy op des Rijks bodem heeft geoccupeert , Tonder 
ke my aen uwer Genad. genade , liefde , en gun- he belve te willen inruymen , niet tegendaende 
fte op gedragene Commiihon , principaliter de Vre- verfcheyden folemnele beloften ter contrarie gedaen, 
dehandelinge niet, maer noch vele andere den Rijke c*aer °P van confent wegen de plaetfen, die wy op 
dies hoog aen gelegene poinéten concerneren , als ^en voorfchreven Rijksbodem hadden, fijn verlaten 
uwer Furdelijken Genad genadigd , fo wel uyt ei' 1° geruymt , en dat ook de goederen der gei er 
hoogd gemelter Konink hare Majedeyt als andere che hen onder onbe protedie , en daer onder als 
Cheur en Furden aen de felfde vry bewilligde ichrij- n°ch in clefe landen ichuylen , de felve tegen alle 
vers te mijner aenkomde wijtlopiger en na beho- billikheyt , redenen , recht , en des Rijks conditu- 
ren fullen vernemen , wy daer - en - tuffehen tot t^en feytelik werden onthouden , ionder de felve te 
der felver genade en gunft , en ons inlge'ijks in de w'hen reditueren , niet tegendaende alle vriendelik 
befcherminge Godes bevelende , en om fpoedig vermanen , en bidden , daerom by ons gedaen, 
befcheyt, onderdanig, diendig, en vriendelik bid- waeiom wy niet hebben konnen noch mogen daer 
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SCmtooojbg 
tier igeeren 
graten 
<£Beneiacl 
ber ©UTê» 
mtjbe jfit* 
be t»nöfe 
3B?otan« 
tien / op 
ben üooifj. 

25Ü*f. 

en de ge¬ 

en 

tegens alfulke ordre en remedie dellen 
decreteerde executien doen ophouden . gelijk wy 
wel hadden gewenicht , en ook gedaen bouden heb¬ 
ben , fo verre de voorfchreve ontruyminoe van de 
plaetfen , en reditutie van de voorfchreve goederen 
ware gefchiedt. Alboo dat ten belven refpe&e , en 
om de redenen vooibch.eve en andere grote confi- 

jderatien , wy U L. komde in dele Landen achten 
van gelijken te bullen weien Tonder eenige vrucht 
en mits dien onnoodig U L. de voorfchreven paf- 

... poort toe te benden, om defielbsmoeyten te fparen, 
Roomfer Keyferlijken MajedeytsTun- , liinde andcrlints wi,,ig U L. in andere faken nadegele- 
gerfen Camer-raed, en tegenwoordelik gentheyt der Ie! ver te gebieden. Den Almogenden bid¬ 
der felver over de geünieerde Staten in dende> &c. Denb. Julij 1597. 
Holland en Zeland afgeianter. 

dende. 

Datum Gulicb, den 26. Junij 1597. 

%am (lont / 
Uwer Furdelijke Genad. Genaden , Liefden, 

gunden, onderdanige en diend vlytige, 

(önöcrteftcnt 
f^ard ~Mitzd van Zonder* Ptichel Ridder, 

De fuperberiptie was: 

Den Hoog en Wel - geborenen 
en Hoog-geleerden Heeren 

ook Edelenve'den 
Heeren N. Graven, 

bterben Huguflt t# ben bü02fclj2cbcn Boete 
Carel |Bü3d/ niet tegenfïacnbe be af- fiiijbtnrte 
bom geöacn / in ben i$age geftomen / en deeift 
niebe getnadit en bc lieren graten obergdebert 
( ben 9- föuguflt) eencii jBnefban ben ffoomfclien 

H. van Adel , Steden en Stenden in Holland en ÏJepfcr tï0b0ipl)tl3 / gegebCil op liet ÏJOnÜlïilfiïie 
Zeland, en anderen met hun geünieerde Provin- ^lót ben 24.‘HpSï’IïjÖ 1597. toefenbc eciL'U 
tien, Tampt en bebunderd mijnen genadigen Furden, 0ntb3002bc op fdtetenjBïtefüpöeb002fCÖ2ebe Betten 
ook genadige en gundige Heeren. 

VI. Deel. 

Staren <0erurael aen ben boo2filpeben 
fcïj?ebcn 0^1124. Stasi596. ^aenn 
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5 6 Het vïer-en-deitigftc Böek *59? 
tióöjfj. Staten aen ben licpfce return gabm/ toaer; 

om 3*» tos socne ©2eöd)3nSdtngc met ösm ïtoninfi 
ban ^pangten Itonöenbecflaen. ^D?n l'002(c?pcbcn 
ySittf Des? t&cpferg ftiajS ban Den 24. Stillig 1597. 
Die tóp Qoct-ncbcnüen Ijefefccnïftcrrncöt te laten bol ' 
gen/ enlapDale’bokjt: 

Rodolf de tweede van Gods Genaden, gebo¬ 
ren Roomfch Keyfer, tot allen tijden ver- 
sneer der des Rjks. 

ban 
benCtspr^'' 
sten Dé 

Eerfame , aendachtige 
Wy hebben uyt u fchrij- 

Elgeboren , Edele 
en lieve getrouwe 

ten^taien ven van den 14. Aprillis M96. fo wel als ook etlij- 
ke voorgaende beantwoordingen wijdlopig gefpeurt 
en vernomen , uyt wat bedenkelijke oorfaken gy 
begeert hebt t’eenemael opgehoudes te worden de 
legatie, diewy in onfen en des Heyligen Rijks na- 
rhe tot u luyden af te fenden voor-genomen , en 
daer op tot aenhoringe der felven , tijd, plaetfe, en 
feker geleyde (fo wel door onle Keyferlijke, als tot 
fuik een werk, ons van des ganfehen H. Rijks we¬ 
gen aflifterende aenfienlijker Chur en Furften, ook 
Stenden by onfen eygenen Hof-dienaer , onder date 
Prage den 25. Martii des verlopenen jaers afgevaer- 
dig? fchrijven) verfocht hadden. 

Maer nadien het een gemeyn en fuik werk is, 
daer over wy ons met allen Chur - Furften, Furften 
en Stenden des Rijks, en fy wederom fich met ons 
vergeleken , fo hebben wy de voorlz. uwe weyge- 
rige refolutie , den voornoemden met onfen ge- 
voegden , Chur en Furften , ook Stenden gecom- 
municeert, en met hen nootdrufdg daer op gede- 
libereert en beraetftaegt , hoe vreemt en onvoor- 
fiens ons en den felven Chur-Furften , Furften en 
Stenden voor komt, dat gy onfen en van des Rijks 
wegen haer luyden gefanten fo ganfeh ongehoort 
die eygent lijke intentie en meyninge van der fel ver 
wervinge, acces en audiëntie willen verweygeren, 
wat ook de voornoemde Chur-Furften, Furften en 
Stenden daer tegens u luyden te gemoete te voe- 

en nochmaels daer op te gelinnen nodig ge- 

plaetfe, daer fy aenkotnefi en gehoort werden mo¬ 
gen , benoemden , ook beneffens den begeerden febrif- 
telijken geleyde omtrent de felve tijd de voorfie- 
ninge doen, ten eynde meer gedachte Gefanten op 
de Frontieren behoorlijken in u lieder namen ont- 
fangen, en door genoegfaem Convoy fekérlijk aen 
en afgevoert werden mogen: des wy ons alfo gan- 
fchelijk verlaten, ook by toonder defes, onfen Hun- 
gerfen Kamer-Raed en lieven getrouwen Carlen 
Mitfelen van Zonderfpnchel, goede, korte fchrifte- 
1 ijke refolutie verwachtende, en zijn u luyden, fampt 
en byfö-ndere met Keyferlijken Genaden wel ge- 
neygt. 

Gegeven op onfen Koninklijken Slots te Prags 
den 24. maends Aprilis, anno iy97. onfer Rij¬ 
ke des Roomfen in den 22. des Hungerfen in 
den 25. en desBeemfenookinden 22. 

En was ondertekent 
J\tidolf. 

Onderftond 

uid mandatum facra CafaYta Ma/cftatis 

proprium. 

Ondertekentan Hanuwdlt, M. PP- 

De fuperfcriptie was: 

Den Welgeborenen Edelen, Eerfamen, Aendach- 
tigen, en onfen en des Rijkslieven getromven, N. N. 
Prelaten, Graven, Heeren en Adel, gemeyne Ste- 

I den en Stenden in Holland en Zeland > en der met 
hen - luyden geünieerde Provintien fampt cn befon- 
ders. 

Recepta 9. Augufii 1597. 

jSocfj ïKeftïjpmefcc gctaatfjt eenen anberm 252tef 
ban eenïge Clmc-©o?|ïen/* 3öo?iten en FSöftffteW 
UipöcnbeaiDiiss: 

ren. 
'Nfen vriendelijken groet en dienft te vorens. 
Eerwaerdige, Wel-geborene , Edele, Erentfe- 

acht , dat hebt gy-luyden uyt het inhoud van der fte, en Eerfame, Lieve befondere , ook Genadige fuepen f 
felven aen u gedane fchrijvens , beneffens defen te 1 en Gunftige Heeren en Vrienden , uwe en ook u- ï3ojfUnm 
vernemen. : wer Genaden en Gunften antwoorde , gedateert in E^/fênDft 

So vele ons belangt, hebben wy den tijd on Ier den Hage den 24. Aprillis des af-lopenden Jaers , 
Keyferlijken regeringe,- u lieden ten yderen tijde, al- op ons vriendelijk , genadig , ook gunftig en dien-«étaten 
jen genadigen geneygden wille betoont, en omeenig' ftelijk verfoek , fo wy by onfen fchrijvens van den ^necajL 

‘eftleden aen uwe Genaden en Gunftge- (Pol, 470 misvertrouwen op ors te fetten , noyt oorfaek ge¬ 
geven. Daerom wy dan fo veel weyniger fien kon- 
nen, met war voege fich ontfchuldigen laten wil, 
dat gy-luyden, fo voorfchreven is, onfen nu met 
des ganfehen Heyligen Rijks, tot Regensburg, als 
ook hier bevorens Anno t’negentig, met den Gede¬ 
puteerden tot Spier by t’famen geweien Rijks-Sten- 
den voor nodig bevondene Legationibus, daer aen 
ons en de Rijke fo merkelijk en veel gelegen is, 
nu etlijke mael den toegank en audiëntie gewey- 
gert hebben , dat doch van afgefeyden Vyandcn 
niet plach te gefchieden, en van geenen Potenta¬ 
ten, Regenten of Lande ons oyt bejegent is , veel 
weyniger fulks u luyden (den welken wy en dat 
Rijke yder tijd audiëntie en verhoor geerne gefta- 
det, en die gy ons en den H. Rijke Duytfer Na- 
tion, na ouden herkomen vervrunt en toegedaen 
te blijven u menigmael erboden) toe - vertrouwet 
hadden , der wegen en beneffens dien ook om de 

in 

2. Januarij 
daen hebben , is ons wel ter handen gekomen 
daer uyt wy gewifielijk met fonderlinge vreemdig- 
heyd hebben vernomen , hoe dat wy gantfeh niet 
beantwoort worden pp het gene by ons in het voor- 
fchreve onfe fchrijvens , begeert en gebeden is ge¬ 
worden. ’t Welk dan anders niet is geweeft dan 
dat wy u Genaden en Gunften te kennen hebben, 
gegeven, hoe dat de Roomfe Keyferlijke Majefteyt 
onfer aller genadigfter Heer en wy beiloten heb¬ 
ben eene aenfienlijke Ambaflade of Deputatie aen 
uwe Genaden en Gunften af tevaerdigen , en daer¬ 
om begeert tot aenhoringe van hare opgeleydelaft, 
tijd en plaetfe tedeiïgneren , ookgenoegfameverfe- 
kertheyd engeleyd tot het reyfen en keeren, hen te 
verordenen en te laten toe komen. Dan konnen 
wy fulke bereyde verklaringe , boven alle het gene wy 
verhoopt , en daer toe wy ons voorfien hadden uyt 
defe uwe Genaden en Gunften, refolutie geenfintsbe- 

con/lderatien in der voornoeinden Chur -Furften , j vinden, maer dat uwe intentie nu alleen,daer henen 
Furften en Stendens fchrijvens u luyden beweeglijk ftrekt, uyt wat menigvuldige oorfaken ( naden an- 

* r ' 1 ' deren verklaert) zy geenfints van meeninge fijn ee- 
nige handelinge ot Tradtaet van vrede met de Ko¬ 

en 
voorgeftek , gefamentlijk wy voor ons felven ook 
hier mede noch-maels u luyden genadiglijk verma-l 
nende, de felve willen niet weyniger, als onfe vrién¬ 
delijke geliefde Broeder Albertus , Cardinael en 
Aerts-hartoge tot Ooftenrijk > van wegen fijner L. I 
en den Nederlanden dragenden Koninklijken Gou-j 
vernements, al redde bewilüget veel gedachten on-' 
fer Keyferlijken en des Heyligen Rijks tot u luyden 

ninklijke Majefteyt van Hifpanien, of fijn Gouverne¬ 
ment ook yenrand anders te plegen , en te laten voort-* 
gaen , alles na wyderen en breederen inhoud , van 
fulke uwe uwer Genaden en Gunften refolutie, onno¬ 
dig alhier in fpecie te verhalen. 

_ Wy laten het nu voor dit mael op fich beruften wat 

voorhebbende legationem ten aller eerften tijd enj uwer Genaden en Gunften in den wege magliggen , 
met 
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met de Hoog-gemelte Koninklijke Majefteyt var 
Hifpagnien tot geene Vredehandelinge teverftaen, 
achten nu ook geene tijd en gelegentheyd te zijn, def- 
halven ons met U. E. E. uwer Genaden en Gunften 
in Wiflèl-fdhriften en Difputatien in te laten: Maer 
dat gewifle betrouwen , foud gy uwe Genaden en 
Gunften billik tot hoogft-gedachte Keyferlijke Ma¬ 
jefteyt en ons, alsookdegemeeneStenden des Rijks 
fetten, fo verre bet in toekomende tijden, toteene 
Traétatie van Vrede komen foude ( daer toe fich dan 
de Koninklijke Waerdetot Hifpagnien, en detegen- 
woordige Heer Gouverneur der Nederlanden verkla¬ 
ren geneygl: te zijn) dat fijne Keyferlijke Majefleyt 
en wyaengaende het gene in alle redelikheyd foude 
konnen worden gehandelt , tot ftyve vafthoudinge 
van dien op falke goede aflèurantien en verfekeringe 
fouden verdacht zijn, dat gy uwe Genaden en Gun¬ 
ften uyt onfón fchrijvens fo veel hebben vernomen, 
dat in den name van fijne Keyferlijke Majefteyt en 
des H. Rijks byu, uwer Genaden en Gunften faken, 
zijn te verrichtten, enaen te brengen, daer aen fijne 
Keyferlijke Majefteyt en den H. Rijke hoog en veel 
is gelegen, e:n heeft het daer mede noch met alleen 
fulke gelegentheyt : Maer is ook uwer Genaden en 
Gunften, en allerpartyen welvaertten hoogdenge- 
meynt: So konnen wy ons voorwaer anders niet voor- 
fien , dan u , u Genaden en Gunften fullen , volgens 
ons begeeren , de verfochte audiëntie, ook nomina¬ 
tie van tijd en plaetfe , neffens mede-deelinge van ge- 
noegfame febriftelijke , ook levendigen geleydeaen' 
fodanige oorden als zy het van meeninge fijn te doen, 
niet langer weygeren, en daer by wel conficiereren 
en tegemoete voeren , hoe goedwillig by gehoude- 
nen Rijks en andere dagen , U , uwer Genaden en 
Gunften altijds verhoor en audiëntie is verleent, en 
gy ook met behoorlik antwoord zijtvoorfien gewor¬ 
den : wat nadenken dat het by fijne Keyferljke Ma¬ 
jefteyt en den H. Rijke foude hebben, indien zy te- 
gens aller volkeren Rechten, tegefwijgen het loffe¬ 
lijk herkomen, onder allen Chriftenen , Potentaten 
en Volkeren, van de verfochte audiëntie langer fou¬ 
den afgehouden worden, en of niet daer door fijne 
Keyferlijke Majefteyt en Stenden des Rijks ( die fulks 
tot eenen fonderlingen fchimp en verkleyninge fouden 
op nemen) genoegfame oorfake hadden op fulke mid¬ 
delen en wegen te gedenken,hoe men by defen gedurig 
Krijgs-wefen voor alle vyandelijke invallen , en de ge- 
meene Landen fchaden en verderfïelijkeexcurfien, die 
daer korts gefpeurt zijn, befchermt en bevrijd fouden 
mogen zijn. Daer tegens de Heer Gouverneur in de 
Nederlanden (die om gelijke audiëntie verfocht is ge¬ 
worden ) fich tot alle bereyd-willigheyd, fo wei be¬ 
roerende de begeerde audiëntie, als ook genoegfame 
verfekertheyd engeleyd, uytdruckelijk onder lijn Ze¬ 
gel en Handt-fignet erklaert en erboden heeft. 

Defe alles volgende, is nochmael aen U. E.E. uwer 
Genaden en Gunften , onfer vriendelik , genadig , 
gunftig, en dienftelik bidden en begeeren, ons noch 
mael by brenger defes, ronde enuytdruckelijkever- 
klaringe te laten toekomen, watzyaengaendefulke 
begeerde audiëntie van meeninge fijn te doen, en ons 
daer op een teken van uwe gewilligheyd , tijd en 
plaetfe te noemen , ook genoegfame verfekertheyd 
tot het heen en weder reyfen fchriftelijk an levendig 
aen fulke plaetfen daer gy uwer Genaden en Gunften 
fulks van meeninge fijt te doen, metter daed mede 
deylen en befchicken, en alfo hier in gewillig betonen, 
gelijk tot de felveonfe vriendelijke , genadige, ook 
gunftige en dienftelijke toeverficht, en u felfs ten beften 
gemeyntis. 

’t Selve fijnwy in vriendfehap, genaden en allen 
goeden bereyd te erkennen en te verdienen. Datum 
den 16. November 1596. 

Was ondertekent 

Wolfgang;ns vdrchiepifcoput, Frederik Willem, 
H- Sachs , Wolf, Dietrich , Philips Ludvcicb 

Pfalts-Grave, 

En heel laeg ftont aldus : 
Burgemeejleren en Raden der H. Riiks- 
fieden , Col en en Neurenhurg. 

De fuperfcriptie was: 

Den Eerwaerdigen , Welgeborenen, Edelen, E- 
rentfeften, en Eerfamen N. N. en N. Generale Staten 
der Geünieerde Provintien in de Nederlanden , onfen 
lieven befonderen, ook genadigen en gunftigen Hee- 
ren en Vrienden. • 

<©cn negentien Slitguftt ië ben boo2fcf)2cben &a*m _ 
rel iBttfel / <<3efantban ben Bepfer en Cfjeuc-jpur* SilK' 
flcti en jfurflen / cn 2dargemeefletë ban ïtolcnen&tami 
jSeutenOurg / audiëntie bedeent / cn bcrhlactbcnaenstcfff» 
alë itoclj bantoegenbenföepfer/ enftijfcö-ftenben/Km 
of men be boo2fcb2ebc fttjhë-lïcnbcn/djemecnefïa* 
telijbc legatie meenben ober te bomen/ aubientte 
toübc berleenen / met nominatie ban tpd en plaetfe 
en deberfodjte berfehcrtbept0pftjnctt252iefgebacn/ 
bp be boo2fcb2ebe 25:ieben lepbc ben boo2ftl)2eben 
<£5cfant noclj ober Crtract tipt fijne gnflructie/ om 
te berejteuferen beoutijept ban be bate ban ben 252tef 
ban be 50O2(len boo2fcl)2cben bte tót jfranbfoö2t af 
toaë getoneipieert / en daer na aen alle beBo^ffeu 
mojlgefondcn toerden/ bier öencffenë iepdeljpnodj 
ober een latynfcb gefebufte / inboubenbe batöplaft 
(jaööc ban ben Bepfec en (lenden fjenlieben te piefen- 
teren alle ^cpferlijfte genade en <0un(le/ enbanbe 
^tenben goettoilltge dtenflen/ datfpbteaenOicbim 
gen tobden ten goeben ontfangett / en bat bte ftaiclüfïe 
legatie/ bte boo?-genomen toaë aen fjenlupden tc 
boen / niet toaë frrehhentte om benlupben eenigen 
£?apë met ben machtigen Üoninffban ^pannten 
tegen baren banb oftotUccp te bahigen/ bic 3tmof|js 
tanë meenben te bonnen mtbbclen met oprechte bib 
fijfte conditiën / tndten menfe tobbe aennemen: maer 
00b om te retlaureren en te bcrtfellen be SCUiantfcbap- 
penenbdentfdjappen die befe Nederlanden ban oude 
tijden en ober feet lange garen met ben iftpfte bato 
ben gebab / cn nu eenëdeefë getooben en feer ber- 
ballen toaren/ en toantfjp acfjte bat be Staten bacc 
aen fo beel alë ben ïüjben gelegen toare/ fofag In* 
niet toaerora be Staten tot befe legatie fufben af* 
beer totnocljtoegeljabbaböen/ of beöooabcn te Ijeto 
ben/ bat bp beel meermetë fepbeomniet tefcliijnen 
te ttotjfelen aen be Staten gebuurltb refpert cn m 
negentpeben tot ben&epfec en bet ïfijbe: maerbatfe 
felf be fabe toet tobben oberleggen / en fufben refo- 
Intiemer op nemen/ bte ben^epferenabbemoebtr Foi j 
aengenaem toefen / met gebtebemftfe ban bem felben 
aen be Staten. 

<©e Staten dcnerael namen alle be25^'cbenen 
gefcöbften ober / en berblaerben baer op te fullen 
letten/ en met ben eerfïen te beamtooo2bcn • men 
bertoonberben ben feer bat öc ©o’flcn meenben bat 
men bebblibljept ban be Conbttien ban ben éap$ 
en be berfebertnge ban bien aen ben öepferen baer 
beboo2öen te (lellen/ afëof befelbebeterberflonben 
alë fp lupben toat baer btenflelgb en nobtg toare / 
cn batfe baer Op nocö een blepn bjepgement boeg- 
ben / baer boo2 be «Staten in baer opinie berfleröt 
to02ben / bat (jet al ber ^pangiaerben Oebtof en 
P2actijbcn toaren/ ebentoelbefabcnrtjpdtjb entoel 
oberbacbt bebOenbe/ beböenfp ben <0efantben j8. &mmin 
^ugttftt fijn anttoocgbe en affdjept gegeben / ge-' nnrwoo?&e 
noegfaem per jiftercnbe Op be 25|ieben bte fp ober lam !La!! DE 

ge babben gcfcb.’eben / berblaerben onbemsfTdjenltarrn 
groot te achten be fo,2ge bte ben l&epfer en bet fzuch «3enaau 
b2oegen ober befe lanben/ maer bat ben 0eö2oefin- fn^n 
Hen toaë/ tc bcrflacn bat ben ^epfer en ^tcnbenSg!; m 
beë ütijltö b/eenu bonben bat men ben <6cfame op fimien 
fgn fcfjeijben fuUtc anttoooftje babbe gefonben/ a!e3eüeüen. 
of fp beë Hijhë legatie fonben beeftnaben / batfe 
ïjaer tod todden er ïnnemt batfe fdfë Op ben $scn(er 
en ben Slijbe bede garen lange op be buipe en Op- 
ftant beefdber bacrbabbcn Oetrout/ cn berblacrt / 
gdtjlt fpnocb beden mttë-befen/ batfpbelcgaaen 
tot ben©2cbe-banöd metben itomnb ban ^pan* 
gien booe befe landen cnb,;emiig / cn onaerabcit/ 
en gantfcbbebcnlKipb benden/ boo: bten fp onbav 
bonben DaOden bbt alle boo2(tdlen ban B2eöe- 
öanbdingen altybtoaren afgdopen tötbcr landen 

groot 
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groot adjteröeel en becticcf / en öcr Jyparsgiaerden ! 
booeöed/ öatfe öaerom gcötoongcn maren getoeetï 
Ijaec nut Het gebieö bed Bonmhd ban &pangfentc 
omcedicn / om öc rcöcn in Hacr- licöcc decreet in !)ct 
lange berHaclt/ öatfe ooit ober lange Slareit met öe 
Bomnmnnc ban Cngeianö inberbonö getrcöentoa; 
ren / en nu meuhjftë een folemncle Confeöeratïc met 
öcn ConinH ban ©tanlmjü en Bomngtnnc ban Cnge? 
ïanöïjaööen aengegaen / boben Ijetrefpect öatfe nocb 
aenanöercWoningen/ potentaten/ cnïSjcercnfdjul; 
big toaren / enöat upt öc berblaringe bed Boninltd 
op boojftel ban ©teöe-öanbelsnge / niet anöerd 
toad gebolgt/ ban bat bc 3®alfclje en anöere |)?q; 
hintten maren geöemembjeert/ aidbjucHtenban öe 
©jeöe-Hnnöelmge ban Eoben/ üolen en anöere / 
en batbe mepmngc ban öcn Boninh ban ^yangien 
öacc acn mad blijficnöc / bat men in ö’anöere ©jq; 
bintien ö’^nguifitte fo in trepn (lelt/ bat men om 
ïanltd binnen 2S2uffcl een jonge <Dicnft-mnegt om öc 
©ijnfren ©crcfozmecrbe Religie lebenöig in bc aeröe 
gcöolben heeft / bat Hp öc Sfluf burgfe en be ©eref02; 
tncccöc Utcligie bepbe boot Betterijc ijoitb / en öe ï^eü- 
grond - ©ertoanten alleen in öe©o?logegeb2upht om 
Bettcrd met Betterd te ftraffen/ foïjpfept/ bat ben 
ïjanöd ban ben Sflömfrant ban SCrragon ontbefite / 
bat ben Boninft ban ^yangïen ooft ban öe faften bed 
itenferd en bed HStjlid foeftt meefter te mefen/ om 
of lictfelbe met öe gapenen tcberftrijgen/ ald tipt bed 
felfdpiopofitiemeltefienid / baer HpfpeeeHt ban öe 
Sijbd-fïcöcn 25cfan3on en 2ühen / öe Eanöcnban 
<5tilicli en ïJlebe / en ben gcpeetenöccröcn ©2eöc- 
Uanöel en het Itdjtcn ban het Brijgd-bolfc / en na; 
ber bp öe 2$2ieben ban ©uillamc of ©ijïain be 
^ainct Clement / SUmbaffabeur ban ben Bonïnlt 
ban ^pangien bp öcn Bepfer/ bacr fjp fcH?öft / 
delen Vredc-handel alleen te dienen om de Gemeente 
alhier oproerig, en het Rijk tegen defe Landen op te 

raten gualtb id afgenomen octoeejt; maer altijö 
ren beffen geöupöet: bat fp te boren bacr ban ber; 
rnrntgt 3ijn/ om geen noödofe boften noch moepten 
te boen/ öaerom be Bepfer nod)te©02ftenfulbdtot 
geen berblepningebeHoren te nemen/ be toijlc bemc; 
ningc ber Staten bacr toe nietftrdtt/ maeromnef; 
fend ber peöerianöen tocl bacrtcn berfeecbcrtHept/ 
alle mogelpe bolboeningc tegeben/ öatöe©02ftcn 
öaerom op geene anöere mibbdcn Hebben tebeiiben 
ban om ben bpanbte ïjclpen ban ben itijhd - bobem 
ber jagen/ en fijn crcurften en robertjen te beletten; 
öatfe ljaerboo2gaenbc 23:icben niet Hebben berftaen 
om öc roebomfte te toepgeren/ maer omtijbdtjHte 
toacrfdjoutoen / toat anttooo?be Hacr ©efanten 
fouöen Hebben te bertoacljtcn / op bat be ccre ban 
öcn Bepfer/ pet vijbe en ©ojften modjie bctoacrt 
too2öen / gelijlt fp naöer aen ben Bepfer Haööen ge; 
fdjjebcn/ en babenbat menöefedenOaerboo?gaen; 
öe jcl)?ijben niet anberd toiïöe bupben/ bit mad in 
effcctc Het gene beien Sfimbaffaöeur meröe booj af; 
fdjept gegeben in ttoee 2S?iebcn / b’ecne aen ben Bep; 
fcr / en b’anöcre aen be ©02ftcn / meit öefen 252tef 
aen be ©02ften fonöcn fp het bobbel ban ben 2S2ief aen 
ben Bepfer / be -p20pofittc ban ben 2115 mirante ban 
2firragon / ban C>on ©uiliame of <6i(lain be 

Clement / en aen ben üepfer fjet bobbel ban ben 
2$?icf acn bc ©o:ften gefdneben. 

Cren <ü5cfamc toert ban fpn moepte bebanbt/en 
ban alle bertccrbe boften b2p gcfp20ben / en gebe; 
ben olies? ten beften tc toiïlen Helpen imerpcetee; 
ren. 

i <op fijn P20pofïtie ban ijet bernieutoen baub’oube 
alliantien toetbe niet gcanttooo2t / om bat fijne 
©2ieben maren ücflotcn gemeeft / en bacr ban niet 
en ijtelöen / nocötc bc ereöentie op Hem baer ban niet 
meöe b>ocHten / ben boo2fcH2ebett <©cfantc |©itfcl 
Hiclb feer aen om te Hebben Coppcbanfijngeflotett 

maken :‘ïDniit ofmd met fulftc pbelljepö geen ban ©2ieben / 5t mdhe be Staten acHten te toefen om 
bepbe 3ijn op te maften/ fofietmennodjebcntodöc bat fipöie foube communiceren aen ben Carbinael/ 
meeninge baer upt / en al Ijabbe öcn iioninlt baa rt toelltc Hem ten leften na beöenlnnge hergunt td/ 
^pangten cn fijnen <0oubetneurfulfteberftlartngen cn id alfo ben 25. Sflugujti op 2tnttoerpcn berto; 
geoaen / bat fp tot öcn ©2eöe-ljanöel genegen toaren/1 gen / om alöaer fa men bermoebe ooh rappoit te 
en bat ben ïaepfcr en ©02ften bat ten beften ntepnen / boen. 
bacr acn öc Staten niet ttoijfelen / fo 3iin nocHtand Wp (Uilen toebet fiomen / en befcHiijben Hd 0^ 
b: falten ban befe Eanbcn tnfuilten (tact/ bat baer be $2ince ^auritiud ban kaffan booeöccd uptge; 
op niet macH gelet toojben/ om bat fp tocttcltjb ban redjt Heeft in Ijetberbolgcn ban jijne bicto?ien / na{,EtSegeE 
bc IjeerfcHapppe bedïiomnltdban^pangienjijnaf; bat Ijp tot «©«ml alle 0202e gcftcltIjabbe/ ötenobig na %u* 
gefneöen/ cn öe Confcberatien met Cngelanöobct toad. ^00 id Hp ben 1. ©ctobiid bed mo?gend ö0(|tr’ 
lange cn nu met ©tanltrijlt en Cngelanb op nteud bmeg ban baer opgetogen/ met tamelijb fdiocn me; 
cn anberd gelijlt berljaclt td; 2lengacnbe öecjmir; ber na ©2cboo2t / ncmenöe (fijn Crcellentie met öe 
fien op ben ïhjhd-boöem gebaen / baer tegen idgc; 
noeg bertoont / bat öebpanöen baer ban öe ooefa? 
Ite 3ijn / öie befeSanben bmingen tc (Oo2logenboo2 
Haer leben/ ©aberlplte aBetten/ ©2onmen/ 3^in; 
beren cn goeberen / cn bat men ban befe $anben 
meer niet hchoo2t te epfdjen/ ald ban öe anöere bic 
nodj fogocöen bifciplinc niet Houöcn/ en bat tegen 
be ercurfienaltood allcmogelijlte 0202e gefïdtidgc; 
meeft / fdfd met bcrHoginge ban öe folbpc/ bacr 
ober ooit niet fotibelionnengeltlacgtmo2bcn/bat/ in; 
öïen men gcpeoctirccrt Haböe/ bat benbpanö (bof 
genbe fijne folemncle beloften) öepiaetfenopfóijïtd- 
boöemuiHebbenbc/ Habbegcreflmtcert/ crnöcmel; 
Ite tcf02cercn/ be Staten nu Het Hcger bacr ban tot 
grote boften cn pencuienliaööcn moeten fcnöen/ cn 
bermadjten gocöc uptftomflc j bat befer Hanöcn ©e; 
fanten in het iïijltc öiltmild goebe aubientie mad 
gegeben/ maer öatfe mei gemenfcHt iiaööenbatop 
be boo2tgcb’acHte Itlacljtcn (al eer befe falten öud 
berre maren bcrlopen) marcgeantmoo2t/ cn foöa; 
bcltft geremebteert gemeeft/ bat öe geteben Habben 
ftomen tc cefferen : batfc tegen ben Bepfcr noditc 
Het ilijbeniet öadjtcntc boen bat tegen redjt/ reben 
en aller bolltcren metten foube mefen / maer Hacr bacr 
tegen na Hacr hennogen in ootmoeöigc reberentie 
toeten tc beagen/ bat Hetnotoiridcnconfojmetllcr 
bolltcren toetten/ cn loftijltc gclnupHcn/ altoodge; 
oojloftid/ tc allcgercn mettigc tcöcncn/ toacrom 
men öeltomfte ban cenigc©efantett niet noötgadjt/ 
cn bat Het felbeniemam bpeenigelD?mcenof^oten 

€ngclfe en 12 ©acnbdcn ©?iefen/ en öc Bupteren 
ban Hem en 3ijn 25?oeber / met öe Compagnie ban 
ben ©2abeban ^oljcrdo /) öentoegnaer 2Hclte/ om 
baer te logeren/ cnfleeptcnna ioftudten jBatcrije / 
en 2 ©dö-ftudten / met fo heel iBunitte ald men 
toagend Ijabbe/ cn laöcn Itonbe. ©e ©?abe ban 
^olrnd / met 5ijn Begimem/ cn bc ïlegimcitten 
ban öe ^djotten / en ©ubenboo?öe / namen öcn 
toeg na Col en iBeifter / ald ttoee 2SuerfcHappcn 
tuffcHen ©2eboo2t en HBtntcrdmijlt gelegen/ en alle öe 
reftebanöe Buptecpe na ïBintcrdmijH boomoemt/ 
ominbe i^upfente logerenen rcfraifcHeren. Sin Het 
acnltomcn boo2 252Cboo2t toerbe feer gefdjoten met 
©efcfim en cjiBufguetten/ en guetften eenige / toaerom 
fijn ©teellende o?toe fteibe/ bat terftom eenige ©a; 
biond gemaeltt toojöcn / cn öeöe baer meöe nocH öen 
boïgenben nadjtop bc toeg na iBaiftcrocd planten 
ö2ïc Heclecn ö2te ijalbe Canond boo?b’ecrfte pate¬ 
rtje / cn op ben toen na belten en JBoetecom een fjceïe 
cn een Halbe Canon boo2 be ttoeeöe paterije / om 
bed anberen öaegd te fdjictcn/ en onberHctfabeuc 
ban öïen te beter te mogen ap20djcren / Het toelft 
menbienacHtbegonfl-. <Bmfdbcnnadjt quamenöe 
SBagend toeberom in fjet Scger / öie öe bpanben 
tot acn öcn jFHjngcmadjtHaööen. ^en 2. ©ctobjid 
begonfl menb?oeg met be geplante ^tueben te fcïjie; 
ten Hier en bacr op öefïab/ baer tegen öie ban bin; 
ncn geen toeer beben/ ban altemet een iBufguet te 
loffen. ©mtrent te 9 uren guamccncn Boer upt be 
^taö/ feggeube/ öatfe ban binnen gebed oneemg 

toaren/ 
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toaren / en bat fjp bermoede batfe fouden pade; 
menteren / fa fjaeft fp gefommeertfouden toorden. 
3©aer upt fijn Crcdl entte oorfafte nam ben €rom= 
pettet nabe jétad te ftftiftften/ ontbaer tefomme; 
ren/ maec bie ban binnen toilden niet toelaten/ 
dat bp tot bp be flab foube bomen / en fonben bem 
cenen tegen/ diende fommatie gebaenjijnbe/ boor 
anttooorde gaf batfe be <^tab boor <©oö en benRo; 
ninft toilben bonden/ en gerefolbeert toaren alle 
baer in te ieben en te flerben/ en ginli baer me? 
be toeberom / en terflond bcgonfl ï)tt gefcbut 
toeberom te fpeelen. ^ijn Crcdlentie fond be 
3©agen - mecfler ban pet Xeget met een beel 
(Cteft-paerden om be reflcrcnde i flueften 25attcrije 
(en bet fluft uw <©20l geftomen) met fo beel Sllmuni; 
tie alSfp fonben bonnen laben na pet Xegec tebren= 
gen; en na bat alle 28munitie in bet Eeger foube be* 
fen/ fo foube 2&eberobe en be 6 ©aendden ©piefen / 
bie fijn Crcdlentie baer Dabbe laten bltjben / mebe 
tot 2fielte bomen; na be mibbag quanten be 3©a; 
gens toeberom / en brachten een goet beel Slimunitie/ 
met be booefcljeebe jjBoetier en jfcrandflucften/ beo 

(f<M9.) nachts approcbeecden be Schotten tod 400. ttebcn 
na be <Stad/ ten ^ooeb-toeften bcgonfl men ocb ce; 
nige Soopgrabente maben/ ennam fijn Crcdlentie 
boot deapprocben met aller macht tebcneerfligen/ 
en met CJabionS en Rijs boot Ijet lege Sanbtema; 
ben/ toaerom bP ooft beel Ctebions en Rijs-bof; 
fcpen bebemaben/ men bebeoobten3©eflenbeder; 
be 25atterpe maben tttiTcöen be galge en be (tab / 
men befleden albaet oob te maben een 2Cprocbeboor 
bet 3©aterige Eand na be (tab toe/ en baer achter 
een toeg met rijs te maben/ omalfoo nabe Cingel 
ban be (tab te bomen/ toefenbe bemepningebaerna 
een breffcbe op be (tab te fcbieten/ en bie tot eenen 
florm te prepareren / baer toe men oob na <©oef; 
burg fond de 3 (tucben banb002<0rolgebomen (bie 
berlopen en bedorben toaren) en la(t gaf ban baer 
te brengen noch 4 bede on 4 balbe Canons/ men acfjte 
be gelegentljept tot een florm bequaem/ om bat be 
^tad blepn en ban binnen dicht betimmert toast / en 
ban bupten begoten met boge muuren / dienende boor 
parapet ofb02fltoering tot ben toal baer achterleg; 
genbe/ men acfjte mebe bienftelpb ben branb Inbe 
^tad te boen febieten/ om bat bet ©olft ban bim 
nen ban geen middel foube hebben/ om baer te bon# 
nen bergen/ en baer toetoerdende JiB02tiet-flucftcn 
na ben iBeefler toe geboert / men flaftbp2idtede 
dammen ban be toatetmolen beur / om alfo bet 
toatet ban bet lanbbat anders onder Dact toast / te 
treeften/ bet toelft boor bet gat fofeer begon te lopen/ 
bat menmerftte bat bet boorbe (tabberminberben/ 
bocb beel toepnig/ om bat benboefemban de ber; 
bronften lanöenfo groot toas / bat niet beel teffens 
ftonbe aflopen/ bie ban be^jtabfcbotenaltemetcen 
febeute / en met bien in be ttoeebe ©atterpe een 
2Sootsgefel/en na ben ©endrig ban <Ruirijn be 25laeu 
’t hooft af. 

<J5raef I^endrift ban ben 23erge fonb upt gingen 
eenen SSrief aen fijn CrcdlentiedaerinbP beftlaegbe 
bat fijn Crcdlentie gebrepgt babbe te bangen be <§ol; 
baten bie upt <©rolgeftomen tot©ldenfcel inCSuar; 
nifoen beboorben / fuflineerenbe bat fulfts onbillift 
toast / betople 3p moflen bienen baer bet ben =^eer 
beliefben/ en baer ©aendden moflenbolgen. jBacr 
fijn Crcdlentie febreef bent toeberom / batbpfege- 
confenteert babbe / of brp geflelt / bare ©aendden 
te bolgen/ bocb fo 3P baer ergens lieten belegeren/ 
en binnen brie macnben in fijne banben bieten / öra= 
genbe be tien 3©apenen/ bat bpfe foube boen ban= 
gen/ met berfeftetinge/ bat bP nocb baerbpbleef/ 
en bet felbe boen foube. <©eö naclutf naberben be 
Schotten en ©riefen/ elftö omtrent 80 treben. |Ben 
piante eenfjeelen balbe Cartou in bebetbe 25atte; 
rpe/ en men foube albacc boor bet toatet geappro? 
cljeert bebben / tot aen feftet öool-tbupn bp be gracb' 
te ban ber flaö gelegen / maer bp gebreft ban <jBa« 
bionö/ om betbolft temogen bebeeften / ftofl men 
bet felbe niet boen/ en men begeerde bet felbe niet te 
tenteren/ fonberteboenuptbreefe/ bat biebanbin' 

nen baertegenö meteen balbe^'acn ofanbertffotu 
ben boo2fien/ en om bet felbe gebreft ban <0abion3 
ftonben be ^ebotten niet meerberapproeberen/ aief 
gefept itf. 

^>cn 4. (©ctobri^lietmen^abionometmcmcb^ 
te ftomen / om ben aenflaenden nacbt alom te appro^ 
eberen/ men begon eenen toeg ban aebter üintiofijn 
^up^ recljt boor bet mour na 26reboo2t te maften/ 
om baer ober bet <©efcbut te mogen brengen/ tot op 
feftere ïjoge Cantpe lanb.O gelegen / ten jupben aen be 
boorflbrebe öooltupn / en baer mebe aftefebieten 
niet alleen be brugge aert be meefler-poorte/ maer 
ooft banacljteren in bet Babelpn/ boo2de 2Selter- 
poorte fo te febictendat niemantop be3©al baer in 
foube ftonnen blijben; men gaf lafl acnbe^cbot^ 
ten en anderen fo feet te naberen aio fp fouden bonnen; 
bie ban be flab bidden baer feer flille / en fepoten 
naulijfto cenen feboot tegen degene bie baer alfoap^ 
procljcecben; tegen ben abond quatnen be 4 bede en 
4 balbe Canons in bet Eeger met bde amunitic/ 
’OnacbtO piante men be 2 jBortier-flucften om ben 
brand inde^tadte febieten/ ban men bond niet ge* 
raden baer mebe te febieten/ ban op ben dag bande 
25atterpe / om ben fcb2ift te groter te maften ; be 
^ebotten abanceerben bp na tot op be graebt / be 
Cngdfe en ©2iefen quanten ten ïBeflen tot aen be 
öooltupn baecfe bun met <25abions berfefterden/ fp 
babben beginnen in be i^ooltupn te graben/ maer be 
arbcpber.Oligpenuptbrefebaerupt/ en lieten’ttoerft 
leggen / men flelbe bafl beel C5abion.O op be boogc 
^ampe $anbO om baer be bierbe en ropale 
terpe te maften/ maer men babbe totreddingeban 
bienniet ftoaïpcn genoeg / ten ^oorb - toeflen op 

ben 5€elts?c - toeg approcbcerbe men tod 60. 
biono. 

^en ©ctobriO berfefterben men al om beap# 
proeben/ en men maeftten be toegen boor bet jibo^ 
ras met rijs / om droog in be ifoopgraben tefto* 
men/ fondec bat bie bande flab baer pettegeno de* 
ben/ men fonbbroeg eenige toagem?na<0rol/ om 
be refle ban be munitie in bet Hlegec te balen / en 
mits bien braften be Regimenten banBreöerobecn 
de©riefenbaerop/ en quamen in bet 3leger/ gaem 
bebe©riefen logeren tot belten in eenige bupfenboor 
baer gehouden/ en 25reberode in eenige bupfen/ tent 
^oorbtoeflen ban be flab aen be Sfieltec of ^oeti? 
ebommer toeg mebe boor baer gebonden; en om bac 
men gantfeb ban meeninge toao ban be Matterne 
25refle op bie plaetfe te febieten / om tot ben florm te 
ftomen / fonb fgn Crcdlentie ben fCimmerman 
©root na ^©oef burg / om 100 flueften ban be &urft- 
brugge/ en 100 flueften ban be breetfle bicfb2ugae 
te balen / om alfo tot 2 of 3 pJaetfen ober be graebt in 
be JBalleaen ben florm te ftomen. <©efe nacbt qua* 
men ooft be Regimenten ban ^olmO en cnibenbooz^ 
be tot op begradjie. f€en 3©eflen ging men logeren 
tot aen be Rool-tupn / altoaer ben Hopman Éan 
ban^ijlopbegraebtegefonbentoerb/ om die tere; 
cognofceren / bet eene been aen flueften geflboten too2; 
be; ten ^oorbtoeflen naderde men ooft feer/ en men 
piante alom feer bed gabions / totberfefteringeban 
be loopgraben / fonderling acn be&ool-tupn/ om 
bebrijb te toefen boor be Ratte acn be tiBeefler-poo2te/ 
en in be 42&atterpen / om baer 8 flueften te mogen 
planten/ nocbbegon men een bijfbe Matterne boor 
ttoee flueften/ tuffeben be ttoeebe cn beide/ ömbaa* 
upt te emboueberen be^dter-poo2te/ en bie fo in te 
febieten bat memant baer m t Bobdtjn foube mogen 
ftomen / achtende bat men nu alom bc plaetfe toci be; 
quamelijft ftonbe aentaflen. 

^eit 6. ©ctobrts toas bet feer regenaebtia toe; 
ber / maer men ging ebentod met berflerften ban bc 
approdjen boorts/ men machte be beddingen tot liet 
gefebut / men boerde menigte ban <©abionSen Rijf; 
boflcljen/ tot maftinge ban be approeben/ als ban 
be toegen en bruggen/ diebandcfcnnacljt fouden ge; 
reet toefen/ oofttoacbt menbefenbag/ bpfeboonen 
dage/ 2 ©dd-flueften in be derde batterpe/ en men 
tcaebte booet bc 8 flueften nt be bierbe batterne te 
brengen/ om datljct bocitlbftcr geacht toecdcbpön; 

ge' 
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g6o Het vier-en-dertigfte Boek," 
ge al?' On nadjtc/ nut? DC engte cn ffappiggcptbnn 
ben toeg. €n toerdc caft nengeboert een gatte Ca* 
non/ en bpnaege aen de Batterpegefoacgt/ maer 
fond nldaer fo m Den toeg bat men ijct niet bonte teo?t 
Krijgen. Bocb toeede op Dm felben toeg gebjaegt 
ccn geele Canon/ Die daer coh in foitfi/ enfdmen 
De n'cUeelettoee Canon? tonde aenb?engen / b?abfe* 
ber geuten b?ugge aldaer gemaebt/ daernoegtan? 
get felbeftiiclt ebentoelober ging/ eutergontinden 
toeg tnfonft/ toaee mede men fag Dat De touggeniet 
ftijf genoeg toa? / cn Dm toeg oob niet ggf genoeg 
ïnetföij? acngemaefit / om Dam obergefeguttemo* 
gen toengen. ^ijn € t eellende gaf tergont lag tot 
Ijct bermahendan deöntgge / cn ijst berftpenban 
den toeg met f&jfenj te?nacgt? toerden ebentoelde 
ttoee gueben tri öcBatterpc gcö?acgt/ m geplant/ 
cn fouöe fjet derde Daer oob in gebtnegt hebben geloop 
Dm / get toace Oct felbe Dp quube toeftegt in een floot 
acbaUen tonre; Dc rege ban De nacljt confumeecben 
mm boo?ttnget maten Dan Den toeg / en in get bul* 
icn ban eenige goten / tugïgenDen üsooïtupn en gad? 
graegtea leggende/ die ï^op-man Aanban^\ww 
debegegtigtgadde, ®en |too?D-toegen app?ocgccr* 
De men ten beften mogebj.lt. J l'een b?acgt eob De 
matchen uptdc Batterijein De bsjfDe/ maer teer* 
Den uaberganb toeder in De eerge piactfc geftek/ en 
ttoee anterg&tucben Dam geplant, ©?oct (Dieom 
De ïsurït en SBtejSbjuggsn gefsndm toa?) en bonD 
«iet toeldoenlijb De t©M?ugge optoagen? te boe* 

, ren/ DeDe Daerom De feite op ijaer cpgen toteïen te 
(toi. 50. Mante Doen/ en foaccolecen om ober te Dingen. €n 

metdieberanteringebedoo? hpfo bedtijd?/ Dat pp 
ban Dien Dag nocij ban <Doe?öurg niet fcgepde. 
*ö>dc? alle toelbe inronteniemen bp quant / Dat men 
De? anberen daeg? noeg niet foube fegieten/ ai? 
toclberaemc toa?/ toantfynCjccelleneie mcttoilde 
Doen fegieten boo? Dat get alle? berept of gercet fouDe 
toefen. 

*Dcn 7- Getobd? begonff ttten b?ocg Dc bo?bere 
riSmtften in De bierdcBattetpe te planten/ alle? bp 
Dage/ onder get fabeuc ban200 fBufquemcr?/ Die 
geftaDdijh fpeeiöcn. jfden hadden gei^tuhuptde 
goot / en toeede meDe geplant / fonder Dattec meer 
m ccn jüQenfcö enpaecd gequetg toerdc. ^ijnCje* 
eellcntic gaddealtemetoumde 5.Batterpcdocnfpe* 
ïen/ maer naderhand adjtcnbe beter te toefen / Die 
tot Den legen bedehtte gouden/ bccöodet toeDerom. 
3’ïicn buide boon? De goten/ cn men traegte niet al» 
leen te bomen tot op De grachten / maer oohgereeö 
ie maUen De plaetfen öacr men meenDe De gojmtoug- 
gen/ al? 5?gebonten fouten3ijn / beguamelijhaen 
tcbwngcn/ omnoüj/ toaec ijet mogcipb / ;o anöe^ 
rm Dacg? te feljteten / maer op Den miDDag liet 
©?oot eer ft toeten / Dat Op De betiggm niet booet? bon^ 
Dc hrijgm / bn gebeeb ban ^aecDcn/ enbcgeecDen 
Daerom Dat men Ijem meer pasrDcn fouDe 3enDen / 
Dacrom 3ijn Cvcellcnne fcer gemoept toa? / om bet 
lang balie? ban Den tijD / en gaf o:D?e Dat men 
hem fDaerDen cn toagen? fouDe DoentoefmDen/ en 
Dat rammiDDelertuD alle? ten bejten fouDen p^epa? 
reten. 

gin Ijet leger ban fijn Crcellentie guamen De <0c- 
Deputeerde ban Dc,^taD timreebt/ omDetbecniein 
torn en beranDercn ban De jiBagtgraet / en tocrDe nu 
^onftcr ‘üoftan ban ïfucljtenbeoeli / Den ge toefen 
Hitmeeger gjofitin ban ^ucptcnbeceO (Diebermit? 
3iin lutodijhupt De coMoge gefcliepöen toa? ) tot 
OSiirocmecget gemaebt / Docö alfo On niet getoent 
toa? ober De 55itrgerpe te commanDeren / Die an^ 
Der? Dan ïluptccen cn Soldaten moeten gercgcert 
toerden/ fo i? Op Daer na toeDerom tot ïmtmeejtet 
gemaebt/ Daer Op beter toe Diende / alfo Op geheel 
jong 3pnbe/ Ijcm inde 'öoelogeljadde begeben/ en 
een fcaef&olbaee toa?. 

€enenè25oec ban ïDinterOtoijh toa? ban C>eaef 
^jieüctt Herman ban Den Berg ter Hond na Ijet ober -gacn ban 
»an<®jaef©?oI/ niet Buebenua Beebooet gefonden acnDcn 
lócman Commandeur ©amtaen <6ardot/ Die aldacrcom^ 
S Bctnaoïieecte/ enaen anderen: Iföaer t’5ijnder Oom- 
ïiiteuci* ' fre betiramde / dat B?eboo?t belegert toa?/ IjadDe 
picsit. 
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De bttebenbedoren, Hö3crdefenDagboo?fpn Cjrceïl. 
geb^adjtsijnde/ bmcijt De B?ieben te boenfcDijn / en 
toaren 4; namentlijO/ een aen Den <6ouberneur t^a^ 
miaen bardot (3ijnde ccn forainop?)een aen Beoclt^ 
Ottpfen/een aen De iBagigraet/ en een am De Cfficiev? 
en ^olöatetu Detoie laetfte25?icbm pielden alleen in/ 
datfe de ft ad ten uptergen een Dienge ban Den ïsottmó 
betoaren enbefepermen (ouden/ gelijb 0p ijaa*tod 
toe-betroude. ^nden Beicf aen <©ardot fcO^eefpp / 
datljp geen ceteD toige om ïjem notp 300 man te 3en= 
den/ om Dat De paffen aen Denffijn tenau begoten 
toaren/ dat Op Daerom alle De ©fficicwn en Solda¬ 
ten eed af nemen fouDe/ te leben en tegerben boo? 
Den ïïomng / cn gem tod berfebecen ban Oet üageel/ 
gdp Op Oém toebertrouDe. <©e? nacOl? guam ntett 
ten ïIBegcn alom op De nraegten / en men üerepde De 
bundelingen totget D?egerenbanDcgo?m-bmggen/ 
cn mengelden allefaöenaen/ omtemogenfegieten. 
ï©cn <0?abe ban «^olrnb befcgonlten jiinde / toa? 
tot aen Dc gad gegaen / om pet tebefiegtigen/ eh 
toerDe op 3ijn ruftwg tegen ‘oen ImpU gefegoten / Dat 
De rugtngeberge/ en sijntoambaöggeuröe/ maer 
tocröc ander? niet geguetg: (€cn ^ootdtoegentoa? 
men gcltomenacn een hoge Campe %mt$/ betoe^ 
gen ban Den toeg gelegen / Daerom men mede begong 
te rtraben, 

^en 8.<attöbg? gö?mDen get on den na-noen feety 
men berfeUecde alom öc iitpp20tgen / en men bete 
grote menigte fögs? gaftUen/ont in De tijd ban De 25at* 
terpe of gomt te Dienen / Die men met De tongen? 
tot Dicgt onder De gad b?acgt / fonder dat Die ban btn* 
ncn eenige fonderlinge fegabe met fegieten Daer op De= 
Den/ maerblucgtenmeeg a! gaer goctop getï|up?/ 
en ff geenen Datfe De gad inde nood toüOen abandon* 
neren/ en na get gup? toijUen. ©so? De noen toaren 
in get Seger geóomen 10 ^tucUenban De 25ie?- 
beugge/ maer de ïtuvlt-bjuggc Uon mit? De ftoaer* 
te niet toel boott bomen / toaerom 3ön €rfellentie 
met paerDencn bolb Daerom fond/ Dctocïbe ioguc- 
ben op Den nanoen «rt Eegcr b?acgtcn. |Ben fag 
nu op Dc executie De ftoartggeden Die nieu ongeexperia 
menteerDc inbentien mede toengen/ toant men be- 
bond Dat tefe^tucbenteftoacr en te groot toaren/ 
om opgemeene toagen? ober land te boeren/ en Dat 
Delgen aen Debmsce toefente te ftoab / en De rade* 
ren te hlepn toaren / om lange ober lande te bjengen/ 
Daer Doo? bp toa? gebomen Dat men De b?ugge 
niet gaDDe bonnen boon brpgen / en toaren eenige 
gueben oobgantfcg ontramponeert / en De Wen of 
toielen gebjoben/ en fo men De? getoeten gaDDe / 
men fouDe toel eer Dc graegten met rij? gebult Oebbcn/ 
al? mende b?uggebertoaegte / en op Den nbonDDo 
gueben ban De b?uggen na De ^tad biengen / en men 
fond DeBieobmggccn beele g02m-laDDtr?/ na Dc? 
<©:aben ban ^olmögtiartiec/ maer om De ïturb- 
bjtigge aen te graegtte toengen/ mog De toegbeel 
beceder gemaebt toerden/ Daerom men De? abonö? 
Daer aen biel/ en om Dat De belegerde feer met muf* 
quetten fcgoteu / en toel 16 manen in get toerbquet* 
gen / tooiden Daer tegen bed fegoten met grof ge* 
fegut gedaen / cn fo De naegt Doo? getoaegt / ut 
bage intentie om ’? anderen Daeg? te fegieten/ 
en na D?ie bolecn De plaetfe nocgmael? te tomrne* 

^efen Dag teerde gjan 3fcrtf3. De (Hop/ Com* 
mandcur ban te ereb-paerden / met eenige itupteren 
gefonden om Den toeg na cOlteusceï cn €nfcgcDete 
befiegtigen/ en toner men beg met get gcfcgutfotiDe 
bonnen geen bomen / om Dat men gact maebten ter* 
gom na getberoberen bandefe plaetfe Dertoaeit? te 
oaen. . ^ . 

e^en 9. <©ciöbH? toefende (feer nipg engoemtg^^ 
toedcr) omtrent 8 uren fo begon men te fegieten/ en ^0 bt» 
na Diic boleen DeDc fijn CrceUentie gen nocgmael? rcöoten «u 
fommeren/ öacr op fp beefotgten Dat uien metget^ sjpfcör. 
fegieten tot ’? anberen Daeg? ten negen uren fouDen 
toillen opgouDen / fonder datfe fepden toatfe dan ban 
mepninge toaren te doen / toaerom fijn €rfdlen de 
den (Crompettcr toedcr fond/ gemaenfeggende: foo 
bem 5peenia acrod?i toüöen mabeu/ datfe dat ter* 

ftonö 
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font mollen boen / pp toilbe pun niet een uui*e rc 
fpijtS geben: maerfimitttooojöcn met Po2töeraet/ 
inöicn men pun ben berfoepten tijb niet toilbebergum 
tien/ men niotpt ijet laten/ fp Juinen anbers niet te fegs 
gen; CKducenöc bit ober en toeder ober gaen / Uet fp 
Crcdlemiealtijöfrljtctcn acu beMepfler-pooete/cn op 
be buigge ban Ijet ïiafled / om bie af tefcpictcn/ 
enbebc feer toerden om ben boeg te maliën/ cnbc# 
gonfl eenige fluPPen ban be föurfi-tmigge aen te 
bjengen: maerna de lefle omfnngenc anttoooide/ 
bede pp de furie ban be Matterne fcljietenmet allebc 
(ïultlien met be 4- ban be ttoede en berbe flSattcs 
rpe on be ?8dtcr-poo?te/ met be fes bande bierbe 

’t 3T!Y'(ï-i*rmDpi>I / meteen 

3 6i 
bie ban 't S afteel fonöcn terflond eenige aen Pcm 
upt om genade te Sibben/ bic ben petlebenfdjonïi ffJ , 
en toc-fcpde/ maer bat pp bolders met penlupben J2J2J 
na fp difcrctie toilbe pandden/ desmoflen fpljaer rfn ému, 
gapenen afleggen en ecu öeel ban fp CSuarbe ftijenfitten 
op Ijet Stafled nemen/ ’tbielS fp alfo aennamen te ^/"{r 
boen/ fp Creellentie fond baer terflonb bc pclft for-m 
banftjnóBiiardcop/ mïdddertiid tooebcnbc ganfepe «Brreii.mf* 
ftab geplonbert/ en bie ban be CSnaröc ban fijn Cr-muc' 
cellenrie beben niet min cp ’t ifóafled. <öp ben 
3Sbonb bebe fijn Creellentie toeber alle ’t ©oUi na 
Ijetquarticr treilen- 

5ünbe ^tab toas niet meer als een ©icr-balge-' ^,anö t0É 
«èatterpe op ben podi bsn’tMefl-ronbed/ meteen ballen/ bie Sm 25odp ©ier-meefter ban fijn Cr- ssW 
op be Coetinen/ cn met een op bc Üattc /_en met rcllcntie baer in gcto02pen pabbe/ berefte maren al »»>bjr»i 

obergetoopen/ met hefe eene toas den (Seand in "ff* ^ 
een ïflips gefcomen / bc toeili gebluft tooide: maer £. 
of’t felbe tod in ’t geped gebluft toas/ tocet men 

bier fluPlienban bcccvfte Matterne opbe Mepflcr 
poo2tc/ en ttoee op be Stugge ban’t üaftcel/ cn 
ttoee ^elbftuWicn/banbe berbe25atterpe fpcelï . __ . 
benljjov cn bact; met bit fepieten bcgonftbe 2£>2Cf met/ doepdesnaepts ging ben b2anbmecr cnmeec 
fcaen't Mcjt-föonded omtrent ttoee utircn nanoen aen/ D002 bc menigte ban Uet flro/ enbatbe toind 
iïeelanparetit te tooeden/ toaerem fp Crcellentic'ooP onftab/ fobat pet ganflpe fteöcfien/ beril/ en (Foi. n } 

alle pet boet-bolli bebe upt-boeren/en boo2be ftab in alles batter toas/ tot op 20 (fa puffen als? put* 
flac-o?b2c flellen/ bc ^cpGtten begonöen eerft aen tenj na af-üesitde/ om bat pet tïacflt toas/ cn 
te ballen een palbe Mane bo« be Mccflec-poo2te niemand ban be 2502oers op ’t Stafled baer ban 

‘ " .... bo?ft bomen/ cn be fc4batcn/ bie bc ftab gcplom 
öertpaböcn/ alle baer upt liepen, ïfetftcbcben toas 
blepn / maer biept betimmert getoeefl met fraepe 
pupfen cn praten/ en ben toand gefeptede tot groot 
mifeontentemem ban fpn Creellentie en ganfcpbiip; 
ten mepninge, 

Men Ctouberneur Sapircpn ^amiaen <0arbot 
mnö niet mebc op ’t Jflafted öebiugt / om bat bc btrncnc 
<^olbaten pcm gebtepgt pabben boobte flaen/ in-' STL 

bten pp op ’t pups guame / ter coifabc pp paer ' 8 
belet pabbe op be laetfte fommatic te parlementen 

leggenbe/ bie" men beriiet / en poetoel fp geen 
anöer lap pabben ban baer in te logeren /nerptanö 
om bat ttóee Welbaten ban ^allacpp boo? be pal- 
bcji^ane tot aen be ^oope liepen en baer in flioim 
men boot een gat/ en b’anbere bjenbten om aen 
te bomen / pebben alle be «öeaberö paer toeclien ber^ 
laten/ cn pinna bc yoo2te gelopen/ fonber bat be 
Officiers pim Ponben oppouben / en niet tegen-' 
ftaenbc pet gat niet beguaem om te ponnen toas/ 
baer ober mei 50. |®annen geguefl bserben/ en 
toel 10 of u boob-gefepoten _/ enonber bien 
ooli ïflapitepn Sm 25alfour / Bapitepn Cgger^^/ toaerom pp met een folbaet pcm in be Mijne 
tooebe m be 0o2ft geguetfl / Bapitepn potter ini^röo:gcn pabbe/ baer pp bp bcnj.)aenb2tg banbe 

Compagnie ban ben C5?abe ban Jlopcnlogebonbert 
en gehangen genomen toerbe, 

bl>en 10, Cetotois toas men in ’t $cger been; 
be om’f defeput ban be ^tab af te palen/ enge* 

... .. „ reet te (tellen/ om een beel toeber na <Döcöbtirgte 
©oeffe aen be ïOefi-ilionbeel rebclpli beqiiaempenbcn/ en een beel telanbe mebe te nemen/ enna 

®?euoojt tot ben ftomi/ baerom fpn Creellentie 02bee tot « boeren/ cn onbertupïpen toas bejjeereban 
feojb beo tien fleem begon te (tellen / en om een folter fignnel iöcn Cempel met ben ^Cbbocaet tfiftael baiï ’rltegec 
Kiam. te bom / baer op men ban alle Santen foube aen- Igefommirteert/ om alle bc folbaten paer ramfeeu 

bepaïö/ ïtapm^n ©ermerten m ben arm / cn boots 
baer na liepen bie ban 25?eberobe Pet ïïabelpn 
boo2 be 5Celtec-poo?te in/ en iogeerben albaer/ 
baer ober ben it untenant ban 23?uges / Car-' 
bon geguetft toerbe / tufiepm alle befe tooobe be 

iTe^tabèüballen/ be belegecben bit fienbe begonnen ber-' 
wugten baerttetootben/ en beben ecr(t ttoccmael betrom^ 
SS mei flaen /" en ftalicu baer na eerflen bc öatte / en 
fteeL ten ttoeebc-macl aen be 252efle een poeb op een 

flaeli om poge / en ten lacften beben be ©eoutoen 
aen be 25?efle lopen / om tot gepoo2 en gcnabc te 
bomen / maer fienbe bat alle ’t felbe niet moept 
fleipen/ liepen ten laeften al t’famen na pet 
(teel toe/ bcrlicten be ^tab met fulpen ronfiifie/ 
bat eenine liinöeten cn een IBaegtbanbeDonggege; 
toougen tooebenin begragte en berbtonPen. <2)aer 
toaStoel beel op be 2£>:uggc gefepoten/ maertoas 
nocptanSfoniet geboohen cf fp Ponben fccrtoelbaer 
ober Pomen/ naberpanb fepben f0 tot emifie ban 
bat blugten/ batfe alleen bc Baenöclcn op pet I*a- 
fleel toiiben toengen/ batfe te beter betonert fotg 
ben toefen/ en bat baer op be folbaten benfcijotfi 
pabben genomen/ cn ban be Mallen afgelopen 
toaren ; eenige ban be polbaren ban fijn Crccl- 
ïentie/ bie beneben aen bc boet ban be 25?rfle toa; 
ren/ cn eenige ^ootsgefrilen bemerbenbe bat pet 
fcpecn bat be 252cffe ber laten toas/ liepen 
baer on on beben tePen batter niemand toas/ cn 
terftonbliepenooh b’anbeccmet grotemenigte baer 
open opbo featte/ en De ^potten bat ftenbe/ He; 
pen ban paer fljbe / met bfle ©aenbelen baer op / 
en olameit bie op be ï&itte en 25ieffe/ eenige ban 
25:èberobe 30oIP Pregen boe mebe be 3P.c!tcr-poö?- 
tx in / en pUmöerben be ftab alles fo feer als fpfton- 
ben/ fonber batter neep ccnigBolli/ tot ben flonn 
gebe(tin?ert in toas / als alleen be 3, ©acnbelen, 
^potten /-bie ban bc 25?cffe gdiomen toaren ,• fijn 
CrceUcneie bat fienbe / ging ten laeflen mebe in 
be Jltab / om o/bee op pet Üafleel te (tellen: maer 

YI. Deel 

te maPcn/ bie baer op metelPSauait panbelbcn/ 
ai meefl al b’cen boo? b’attberc beben Oclcben 20, 
25. of 30, gulbcn ter rantfoen/ fo bat ban be ges 
ïneene Cfficieren cn folbaten ban Den ^jongen 
^ecre ban 2Cnpolt/ baer ober 25?oefipupfdi ronis 
nianbcerbe/ flcrli noep 123 man/ fonber benÊuns 
tenant ©loePpHpfen en ©acnbng 25oetfelaer/ qua- 
men te betalen ober be 2300 gulben/ en ban De 
folbaten en Cjfirieren ban <6arbct/ bobenpem 
cn ben Baentoig / (terp notp ober 77 mannen/ 
ober bc 1600 gulöcns/ maer met be booefepeeben 
2 poogfle CfftcterS ban elPS een/ tooebe noep niet 
gepanbdt/ om bat men bie op meerber rantfoen 
totlbe b2engcii; bc bonter ban 252öeM)upfen toer^ 
be mebe op ’t tiaftee! bebonben/ biebeéeeieban 
ben (Cempel na pemnam/ cn rantfoenbe boot 50a 
gulbcns/ feggenbe/ bat fijn Creellentie pem bie 
gefcponlien pabbe. Men befepeeef ooli alle De Bots 
gees upt be /Stab op ’t Stafled gcbïugt/ cn men 
epfepte paerafbefomme ban fes bupfent badbers/ 
tod berftaenbe bat ben C>2ofr cn sfientmeefler baer 
onbee niet toareti begreepen/ maer be S&wgemi 
beben baer tegen bertonen paer armcebe/ onbet- 
mogen/ en ben btanb ban be ftab/ en barfeai pet 
pare pabben berlooren / pjefeuteerben aen fijn '1 "f®* 
Creellentie te geben beic ©oeberen Mijns / en W§E? 
berfogten baer mebe bjp tefljn/ cn bootts met ges ti^cicn^ 
nabc bejegent te toerben / baer af be dcbeptueei’; 
ben rappo2t aen fpn Creellentie boen foubai/öo"fD£,“ 
en onbertoijlen tooibcn noep in be flab alles ges »oeöeren 
plonbcrt/ batter in ben ö>anb ober geblcben toas. ipö'i.o' 
^pn Creellentie betoeegt 5tjnbe ober be arme 
55o2gcrS ban 252ebcou met ccnipafTie/ cn bat 
be i^cere ban ben Cempd feer booj paer inrerees 

ï1} P beerb? 
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lieten ban 200 ïironen) feïjout ben ïjet geepfebte rand 
focn quijt boot De gcDane ptefentatte/ met berbia* 
fcinge/ Dat up ïjen allen nam m 5tjn ^aubegaröe / 
untgenomen Den ïOJoft en ïlent-meeficc. gjn öe 
flati too:De boo2 duamifoen gefonben De Compa* 
gmen ban doofupn ban Dcc Eoutoifc/ en S'an (€l)ö* 
nig. bepöe unt <02ol ontboden/ Eoutoib fowöe al* 
Daer bp peobtfte commanderen. Jbön Crcdientte 
öebcbooJts befïebcn / tot bofte ban De generaliteit/ 
De aftoerpingc ban De 3£pptocl)en en daöionS tontS; 
om De (lab geDaen en geftdt. 

©en i2.dctoö2tS fonD fijn Crcellende btoea in 
De i^taD 5ijae föïicbcn ban ^aubegarbe booo alle 
De 25o?gecS / met feberp bevboD/ Dat ntcmanD 
Dacr pet fouDe miöDoen/ en mits Dat De feapt* 
tepnen darbot en 2520èbftupfen fp?a&cn boot Ijet 
cantfóen ban De ^olbatcn gemaebt / liet men De 
fdbe Defen Dag met een (tob upt-trebben/ en bdo 
ben in 3 maenDen acn Defe 3jjbc ban De HDafe niet 
te Dienen. 

j}a ’t bertreb ban Des bpgnbs folDaten / trob 
ben Die ban De duarbe ban t ïiafïed/ en Die ban 
’t duantifoenDeDen ’tfelbe befetten. |Ben banbdbe 
00b tod pet partinilUTö met De i&apirepnen en 
©aenbbgs boot Daer particulier cantfóen/ maer 
men bóf! met Ijaetmet acccnbercn/ gebjbmeDentet 
met Den ©20ft / toaerom alle De fdbe bp Den© 20- 
booft mojiehgacn tot Dat3p rntufoen gemaebt en be* 
tadt fouDen bobben. €rceii. fonD m De flaD eenf 
gclmumue/ om in tijb bannooDte Dienen/ en De* 
De Dacr tipt ligten 2 fïuhSbenS gcfcïjut/ Die met febic* 
ten beDo?ben toaien. iBcn DeDc De ^pjodjien al-om 
af toerpen / en men öcfïcDc De reparatie ban dcfïaD 

. acn De 25?effe nteDe tot bolle ban De deneralitept. 
ïïiflf/hmi ©en Capitepn Cggcr/ Die in Den aeuloop Der 
enquetfj ^djomn/ om De fdbe toeber af te palen / gequetfl 
re Qeftoj5 toas/ flerf op Defen Dag ban De guetfuce/ en %n* 

*tn‘ D2e 25crbla / Euptenant ban Den Colend i'doircp 
brecg De Compagnie. 

©en t4.©ctob2iS/ niet tegenfïacnbc Dat bet Den 
gebeden Dag bleef regenen/ fo hertogen De ïtcgf 
menten ban De Robotten/ joints cn ©ubenboem 
De / alles na ^uptlo / en men mepnDe Daer 00b te 
Doen bomen alle’t i^efcDut / met De Carrope en 23a 
name/ maer om Dat 2 bede Canons cm-getoo? 
pen toefenbe/ cn met bde moepten toeber opgc 
reebt/ een fcec groot retarDetnent gaben/ en Den 
toeg feer quaeb en boos toas/ fo mofïct gcfcbttt 
met De 25agagtc/ mitSgaDerS D’Cngelfe/ cn Die 
ban 23JCberobe/ Die De SÉrrtcrgaröe baDDen/ Des 
abonDS bp Donber met feer grote confufie cn Dif02ï 
D2c / e;bs bier en Daer op een Jkampe of acn een ©eg; 
gequartier nemen onder Den bloten gentel/ in Den 
regen / Die alle Den narij: DtturDen / meefï fonDer 
boïb en TOagt / cn bde 00b fonDer eeten en b2im 
ben/ cn fonDer foetdaers/ Dan teas 3ijn Crcdlem 
tic met fjet boojfdneben bolb al b2oeg tot ^uptïo 
gebomen / ’t ïndb teel een gocDe ore boo2 tint toas / 
ban De Kupteren öicbpjijn Crcellenttc foaren ber? 
togen/ ‘maren alleen Die ban 31'jn Crcdlentie cn 
3ijn 252oeDct7 Die tot2Sdte gelegen baDDen/ maer 
De refie alles bjas tot Winterstop nocb geble 
ben/ met mepningeomDes anDcrcn Dacgs meDe tc 
bertrebben. 

©en 15. Crtolm's regcnöc bet nocb uptermaten 
feer/ en Detoijie Den toeg fo quacD toas/ fo liep 
betgdjedopDen nn-noenecr betgefdjut tot^tiptio 
ftonDe bomen/ cn tegen Den abonD eer aI!eDeCar= 
rope en ?Srrier-guarDe bonDe in ’t quartier toefen/ 
toacrom fijn Crcellenttc mofïe alle Dien Dan tot 
JjuptSo bltiben / cn 00b lafl geben acn De Étip# 
terpé nocb tot WinterStoijb tc blüben / uptgefom 
Dert Dat bp boo? been fonD bet ïïegtment Éupte# 
ren ban Coffen/ om ban Defen nacbt tot Cpcnt tc 
logeren/ en alfo Den toeefj tc bepligen; ’t toas een 
berDtiet frt boet-boïb te fien marcheren ober fo 
QtiaDe toaterige toenen / Den gebeden Dag in Den 
regen / bet todb namads bed ftebten caufcerDe. 

©cn i<$. 17.13. en 19. ©ttoüjis toas bot fepon 

^,5.,,^ fiomt boo« 
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ment / Dat ijp geljaD IjaDDe/ toat bonDe berbalen/ 
cn ’t Xcgcc fn o?D2e b’engen / ’t <©efcpt/ Waga^ 
gie/ en alles bp De fjanD brijgen Dat bp noDtg fjaD= 
De/ fulbs Dat W Den iB. nocb bcrtoog ban Cpen 
en Cioeneau met fijne ilupteren / Daer na bolg= 
Den De Itcgimcmen ban ban Der J>oot/ De ^cpt* 
ten / en ^oims mabenDe De ^ibantnuarDe / De 
©defen machten De kattalie / De Cngdfe/ ©ip 
benb002De/ en ©2cDeroDe/ De ^rricrguarDe. ©acr^ön^ 
na bolgDen De ©agagte-toagens / cn na Dien betIfücntie 
defebut en ‘ImunitJc-toagenS / en in Dier 
marcbeerDcn 3?/ Datfc omtrent miDDan I1002 €n? 
fciKDe quanten / aitoaec Ijp alle \n bolb in 
gag-o?Dje DeDe ffdlen/ en terflonD Daer na fonD 
bp3i)n Crompetter aen De|ïaD/ omDefdbetefonv 
meren/ cn D’Crempden ban 2S2cboo2t en d20l 
tc bertonen/ met Dtepgcn / Dat bPfe alle Den bop 
fouDe bjeeben / tnDten Ijp met bet defebnt ce= 
nen fcbcut moffe Doen/ en fo fp’t defebut toiïDcn 
fien/ Datfe pemanDen Daer toe mogten upt-fen** 
Den. ©teban binnen/ nacenigcDeliberatie / fonDen 
tint aen fijn €rcdlemte Den Suptcnam ban d2oot^ 
belt/ cn Den Sergeant ban ©afques/ bepDe Daer 
in duarnifoen leggénDe/ cn berfoebten tjet de= 
febut te mogen fien/ en Daer na toaren te b2e^ 
Den acn te nemen alfulbe articulen cn conDitten/ 
als fijn €rcdlemie bun fouDe toillen bergmmem 
©efe geljoojt 3pDe / tocrDen te pacrDe gefïelt/ 
cn met Den dencrael gjonber ©ieter ban Der 
'doeS bet defclntt tegen gefcnDen/ alfo bet nocb 
niet acn toas gebomen / en ïjet fdbe tod beften / 
en De ^tobben getdt bebbenDe / quanten toeDcr / 
Die fijn €,redfcnnc Doe meDe gaf in gcfdptfte: 
Datfc terflonD fouDe moeten tipt trebben met Daer ^onbitie» 

©aenDclen / Wapenen / en ©agagie / Datfe fou j baec op 

Den moeten trebben ober De jiBafe / cn beloben in 
D21C maenDen ober Defe 3|jDe met te Dienen/ Des^/J^ 
mogten De dccfïdijbe en alle anDerc Die totl;J ü 
Den/ meDe upt-trebben. ©ter nteDe in De ^taD 
gebomen 3tjnDe/ fonDen bo2ts Dacr na toeDcr* 
om / berblarenDe Die conDitten te accepteren / 
berfogten alleen tijD tot mo2gcn / en Dat men ’t 
i,cgcc ban Die nacbt fouDe totlien ban De ^taö 
afbouDcn/ ’t todb bun geconfentecrt toerDe/ aï= 
fo Den abonD alreeDc begonft te ballen/ en fou* 
Den met toagens ban Der (tab tot baren boflcn 
toojDcn geaccommoDeert / mits fidlenöe febcrbcpD 
boo: De reflttutte ban Dien / en Datfe bed btoeg 
mofïen bertrebben. ^nn €rccllcntie btaegDe 
Den b002fcb?ebcn Suptenant cn Sergeant / of 
3P geen lafl baDDen ban dtacf jprcDerïb ban Den 
95erg/ om binnen dlDenseel of Enigen te treft* 
ben; Daer op fp fepDen ji^een- /§nn orredientte 
toillenDe geen tijb beiliefen/ fonD nodj Defen abonD 
om Den teeg te bcfïgttgen na dlDcnjed/ om b2oeg 
te bertrebben. 

^ijn €rcdlentte fonD binnen €nfcbeDc De Com¬ 
pagnie ban Claques j©em*S/ en DeDe Den bnanD 
bp Den ©eere ban Den (Cernpel af nemen DeitCeD/ 
Datfe in Dtic maenDen aen Defe 31'jDe ban De tfda- 
fe niet Dienen fouhen/ Daer na togen bepDe ©aen- 
Delen ban ©afques endjotebeït upt/ fcerb toefen* 
De tïajttcn io8 mannen, ©e ^taD lepD in aer* 
Dc Wallen / maer fo fmal / Datfe tegen ’t de* 
febut niet lange fonDen OeööCn mogen flaen; öe 
bupten-graebte toas anders tamdijb / cn ban bin* 
nen een dzadjte Die alleen öe ©tipfen af-fneet. ©aer 
toas maer ccn blepn iBctalen ^tubSben binnen/ 
cn een grote (Ccn lirupts / fuibs Dat 3p ’t niet 
lange fouDe beböen bonnen teqen-bouDen/ en fou* 
Den in groot gebaer gefiaen beböen/ tnöicnfc baDDen 
toillen fjermebbig Dlijben / Docb liet toas goet tijD 
getoonnen in Defen laten tijD Des giaerS / cn onge* 
ÜaOig toeDer. ©acrom men doD te meer bdjoÖ2* 
De te Danben. 

(Certoijlc men Den bpanö binnen Cnfcbeöe Den .§«n 
CcD af-nam / en DeDe bertrebben / fo bertrob EJS'JL, 
fijn Crccllemic met bet gebed Eegerna dlDenjeel/ 
en quam nocb boo? Den miDDag boo2 dl* 

Denweel/ 



i 5 97. Van 9t Vervolg der 
cnrcnbten öitijeol/ entoogmetbengeljeelen Hcgcctenüoojb- 
öKi öoifi ^ootb-ooften ban be /Stab/ ban toaec Ijptec* 
nurfeit ^onö bjecD font be Regimenten ban ben töeabe ban 

pointe» cn 35upbcnboo2bc na (ötmarfen / om 
bie plaetfe mebe aen te tallen/ onbcc liet gebieb ban 
ben litoft ban ^allanb/ bic booj bebci ban fijn 
Crtdlemie öie plaetfe nut Se Ruptecpe al be* 
rent en befet Ijabben/ en in gcfdjHfte mebe gege* 
ben toas be conöitie bic bic ban Cnfcljebc Dabben 
genoten om pet fdbe Ippointement bic ban 
<0tmacfen mebe te bergmuien / fo becce 5p Se 
plaetfe totlben obergeben. 

/Sotbaren bte ban <02OÏ na «Olticngccï ton* 
*Foi. 51.) ren bertcohften/ berfodjten aen fijn excellentie ge¬ 

ien/ om upc «2£>Iben$ecl toebet te mogen bextxdt* 
km/ ft bjelfi Den geeonfentccrt toerbe / en togen 
baex op upt/ toellt een grote fcljjift baec binnen 
beroo’faeftte/ baec na logeecbefgn excellentie fijn 
Hegec allee? b? een / actoer een 23a*asben / in 
ft blafclieBdt/ inft toeften be /Sdjotten / ban 
Dact Boft-toacrts b’Cngelfe/ ?5?cbetobc bet op/ 
enten bjcftenbe ïEmefen. 

©Se b»n ï&kx na font fijn excellentie fijn (Ccompettcc na 
«öiaznjcei bc <Stnb om Die te (‘ommeren cn bftxcmpden ban 

25?.ebeboatt cn <620! boo.i te Ijonben/ cn baec tc 
KjKsÏbp betmanen barfe be /$tab en alle batter in baas? 
te ossen/ tn geen gcbscc cn pecij&d lieten ballen / beton* 
enfiaec ie boel) geen omfet bo0?ljanbcn toas. ^0 be 
flmweo^ trompetter aen bc ,^tab quant / fo liepen alle be 

^Qlbaten/ B’outoen cn Omberen op be 3©al/ 
cn pooeben punt gunt booefclpeben is hermanen/ 
ft toellt ecntcften fcljecn meet ban bifoebec ban ban 
xouragte / cn na eenige beüöeratte Uier op ge* 
Douben/ bec&lnerben batfe ter ccren bc <Stab ai* 
fo niet hoabcn obergeben / bat fijn excellentie niet 
lief toefen foube bat eenige fijne folbaten fobant* 
gen plaetfe alfo fouben opgeben / en bat Ijp Ijacr 
ft felbe ooft niet ten bellen foube bonnen btipben/ 
bacrom bat men om bic plaetfe toat meer fou* 
bc moeten boen/ tnbien men bicbegeeebe te Ijeöben / 
toenfcljten fijn excellentie goeben abonb/ en begeer* 
ben yp foube liate amtoooebe ten bcjlen nemen/ 
baec na begmibe fp feec met jBBufquetten en 0e* 
feputte fcfjteten/ aïsoffe alleen gefocfjtljabbcnljacr 
Drupt tijbelijb te (pillen/ fcljotcn 00b etlijbemael 
in ft quactiec/ cn quetften cenigc Cngelfe / baec* 
om fijn excellentie eenige iBufquettierS acn be 
«Stab font / om Ijaer ban nabn toat te onbccboti* 
ben/ en mibbeïcr-tijb be plaetfe te mogen beftclj* 
tigen/ en of toel befe iBufgnctttcuö op ben a* 
bonb toebec toecO gingen / fclioten bie ban binnen 
ebentocl ben bede nacbt boo?/ fo beeïe fp ntoclj* 
ten/ bet <0cfclntt en ïCmunitte qua men op ben 
abonb betoefien be ^tab om / niet topt ban 
Ijct quartier / macc om bat een Ijeele Canon 
cm-itoue / qiiamen niet ban fes? (lubben in ijet 
quartier- 

5Ben 20. (Octobeis toaS bet fefjoon btiefent toe* 
ber/ fijn C.rcellemie fcljilue btoeg na «©tmaer* 
fen bier balbe Canons met Ijaten toebeljoren / out 
baermebebc&tabtemogen bcfcïjieten/ 0^ltboo2t 
lijn leger (lilie om te mogen Dutten / maer bte 

/ft» ^an ^lbeti3eel fcljoten feernat lleger als aitbcrs; 
rnacfen ( ^cfcïjut gcbomen 3*jnöe boo? ©tmaerfen/ be* 
tuea öet be be ^jofl be plaetfe (ommeren / baec op Ctto 
icftbut öe*ban bet ^anbe/ baer binnen leggenbe/ boo? ant* 
Kraü£U tooo^e gaf/ bat ïjctt ban toegen ben èoninb en <0?acf 
apau’ftöt* i*‘cebert!i ban ben 23ergc belaft toaS / be $laet* 

fe tc Ijouben en niet ober te leb eren / bat pp 00b 
niet foube bonnen beramtoosnben be fcibe alfo 
obertegebenv maer bat men mccröcr baeromfou* 
be moeten boen/ en baer na bcbcfeec beel fcljïeten/ 
toaerombe ^?oftbeö nacltts baec acn bofgenbe bc 
boo’fdpeben bier (lubbenbaer booebebe plantenen 
fo beel in becontrefcbcrpcn graben cm Ijettoatcrte 
mogen aftaten/ baec toe bpnoef) bien nacïjt quant. 
Boot C!öcii3ed begonften be Baefcn op ben abonb te 
fipjotberen tn‘t Coften omtrent be ^Beulen/ en, 
maebten baer beeerftc Battecpe/ cn plante nocï) 
mbefdbe bes nacöts?een gedeen Dalbe Canon/ be 

VI. DeeL 

Nedcrland/e Oorlogen. 3^3 
Ctrgdfe / ^djotten en Bicbcrobe app:ocf)eetben 
mebe ten ^ooeb-toeften/ baec be ^djottcnbettoee 
Batterpc maebten / en mebe ttoee (lubben in 
planten/ bic ban binnen bit bernemenbe/ fepo* 
ten ben geïjcden nacïjt uptermatenfeer/ bcber.eeiu* 
geen quetften bede. 

15en zu CctotoiS bebe men pier en baer met 
fjet <8efcljut feineten/ om be dpptodjen te fabori* 
feren/ baec tegens bie ban binnen feec beel toeber- 
om fclioten / ban gelpbe toerben op Btmaerfen 
b2te bolcen gcbaen / cn baer na be plaetfe nocij 
gefonmteert / bie terftonb geljoot begonben te ge* 
ben / en cpnbdijlt acn-namen pet appoinctcment 
todlie fijn excellentie ben <&?o(ï in gcfdjnftc me* 
be gegeben fiabbe/ te toeten batfe foube mogen 
upt-trefeöen met Baenbden / toapenen en Baga*^^,* 
gie/ en bdoben in 3 iBacnben ober Defe jijbe ban emmert 
be tï]Bafe niet tc bienen/ todben bolgenbe fp bojt^o^* 
baer na be beloften Dcben en upt-togen/ en acco.2*fDJ“^\tïa 
beerben fiaer eenige toagens ban be ^tab / bacruiuntu. 
gebonben toerben ttoee itëetaie jpalconctten/ en 
ttoee pfere (fiihsltens met 800 pont imints/ 2000 
pont ior.ten/ 4 €onnen iftieeis / 115 ^t!)a* 
pen/ en eenige anbere ptobifie. ün be ^tab toer* 
be gdcpb bc Compagnie ban Capttcpn ©ermecr* 
ten/ en ben 3D2ö|t bebe ft 0efci)ut terftonb toe* 
ber na ft Steger toengen / met ftet Regiment ban 
ben <02abe p0n ^ÉolmS / bc toelbe nocij met bet 
<Öefdjut ben felbett abonb in ben Eegcr quameiu 
vDen bpanb nocij 120 iDan (lerb toefenbe/ bc* 
be bp met fijn («trompetter gdepben na Xoifetcn / 
en ben CSijn toe/ bet Regiment ban ^upbenbeo?* 
be bleef befen bag boo? 0tmaerfcn flüle leggen tot 
"S anberen baegs bat bet mebe na ft Slogcr toog ; 
bes anberen baegs op ben mibbag guamen in ft 
Seger ban fijn excellentie ben Cancdier ban ben 
<0?abe ban Bentbem/ en ben ïjeere ban i^eu* 
gd/ <0efanten ban ben <0?abe ban «Bentljem / 
en met ben lieben quamen bed ^of-^onfteren ban 
ben fdbeii oBtabc/ cm ft Sleger te beften/ fp ber* 
eerben fijn Crcellcntte ban toegen ben <£52abe ban 
Benrljem met een (lub 3©ijns/ ttoee Bffen/ cent* 
ge ^cljapen / en b:ie ftD agens met ïjabec / cn 
berfogten baer bp bat men baer Hans fo beef mo* 
gdijli toilbe berfeponen / cn tertoiile fijn Cxcd* 
lentte aen (Cafd fat/ quamen in ft Hoger be jtotn* 
ceffe toebutoe ban eOrnngten / <02acf jprebeeib 
SJenrift fpn excellenties ‘b2oeber / en §;offrait* 
toe 252aöamina fijne ^uftec / bic na Boanbrtjit 
foube ga en om te Sjoulijbcn met ben ï^eetè ban la 
(Cremodte/ bie bectoaerts gelept foube toerben 
bp be boo?fcli2eben p2inceffe enJ<0?abe freöenfe 
l^enctft / inbien fijn Crcdlcnttc en be /Staten 
bes toilben confentercn / cn quamen al tftamen 
om oo2lof en abieu aen fijn excellentie .te nemen/ 
met fjcn-üupïrm quamen bc fóabcn ban ben l)up* 
fe ban fijn Crcdlenne/ ais BtupninhS / heffels 
en ötiufebet om op ft lefte affcljcpt en aggreanc 
ban ft bocpftlj2Cben ïjutodijfi met fijn Crcdlemtc 
te befoignereupnocl) quamen in ’tHegeröc poeren 
iButen cn tftengecS ten . ïjdm / <0ebeputeerbc 
ber j^eeren /Staten C5enenci/ om met fijn €rcd* 
lentte cn debcputeeröc ban ben ilabe ban /Sta* 
te te bcfotgncrcn op bet berber belcpt ban be fa* 
ben bes HegcrS/ en t’famen beltbereren 013 bet bet * 
ballen ban be boften ban bien,- fijn Crcclicnttcbcr* 
ftacnbe be bom (Ie ban be boo?fd)2eben ^tnceffo 
en alle bftanbere/ ftonb ban Cafel op/ cn gtnbfcte 
gentoet tot aenbe toagens/, en bebe baer na bel pij fe 
op nteitS acnrcgtcït; be jpatneeffe toog tegen ben©, 
abonb na ft J^tips ban een Cbelntan genaemtteiTrban 
JBibbd / leggcnbé op ben toeg ban tDcnncratlj / 
en gtnb baer logeren. tDes nadjts bebe rnen 
bed <0abtonS planten in ft toefte ban ber /StaS / om (©twistsu 
baer een berbe 23attcrpc te manen ban 6 ftubben / 
men bebe mebe een beel <0abtons planten boot be 
Biffcbops-pooite/ om baer ant bterbe Batterpete 
maliën / toefenbe bemeeninge om B’effe te fcljtc* 
ten op be fdbe Bei02te / en met be berbe Battec^e 
bjeffe te fcDieten op be ttoee ftanrbens/ of Itlepnc 25ob 
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3*4 Hei vier-en-dertigfte Boek 
pjcrbobenö/ Icooentic ten 3Bettenop öeupter-Pjal; 
len/ maer om Dat öe acnnemerg Pan fulbepericm 
ïcufe pjerben / öibpjtis öen pjecbcrö niet Pele 
pjilöen gepen / en fp lupöen felfö Peel Prilöen tonu 
nen/ biijpcn folïtc pjerben ötbPnlö onbolmacbt/ 
gelijb in öefen meöe gcfcpieöe/ Pjant om Pat öie 
ban Pc ,^toP fecr fcporcn/ liepen öe P2erbcr0P3eg/ 
en lieten öe C5abionö ongcPult ftaen / niet toil* 
ïenöe op fullte gePaérltjbe plaetfen om fo blepn 
geïö pjerben/ aio’ öe aen-nemerö paer Pnlöcn ge; 
Pen/ poebjcl namóelsS öe gjngenteur.a öefe aen-ne; 
tnecö fo faPorifccröen öatfe öe felPe meet toe lepöen 
aio {)} bebongen paööen. 

’t Regiment Pan öen Heet Pan 252cöeroöe me* 
öc in’t Heger gebomen 3pnöe/ ging met pet Regt 

öcPan öe iRafe niette fullen öieneu/ öefeSBaem 
öelen toaren öefe/ Compagnie Pan öe Heerc Pan 
25ülp / ©Perfte 25opmet / ©souperneuc / Cg; 
mont<B?oji/ Herman Pan Cno/ 25urg-<62aef en 
Colhema / ftccb omtrent 4°° |Ban en feèr Pele 
B?outocn en lainöeren. 

3in öe c§taö Pj02öen gcPonöcn tPice paipc flam 
gen/ en een jpalbonet Pan JBetael/ met eenige 
pfcce fluïtsïienö/ en Peel pabett/ en mei 7000 pont 
bruptö/ Pan eet-maten toaten Pp Den 25o?ge* 
ren noep genoeg. Het fteöehcn maö ront/ pebbem 
öe een jöRuurc fonöer 3®al / öaer bupten een »©2acpio 
meteen bupten 3©al/ öie nergens* aenöe Co?tinen 
foöili toaö / öatfe’t <6ef£put fouöe peböen Ponnen 
pjeöerjtaen / öan paööe pier en öaer eenige fticp- 

'5S>7- 

ment Pan öen ©>2aPe Patr^olms* logeren bebjeftenjne perpePen 25olh3eeböbeiiö/ öicfo onberftanöig 
öe^taö/ tegen ober öe'©Q02mngcr-poo2te / op öen jgemaeht maren öat De fcpouöeren binnen öe Co?- 
na noen toog fijn Crcellentie na 3©icpelö-pupö/ tuten quanten/ en boo? CcaPecfen öienöen / be¬ 
lui öe Bduceffc om met fijnen Raeö te befoi 

(f®[. 530 gncren/ op öe 23?tePen Pan öe Ratificatie Pan pet 
HuPJeUjb Pan 3Jonb-P20utec 25?abanttnafyn(^uf 
ter Poo2fcp?cPen/ en ter mijlen pp öaer noep Pjaö/ 
fo mao öe Ha’re ban ©pen inöe Hoop-graPen ge? 
gaen/ en paööe eenige fcpeutenopDe ^taö Doen 
fcpicten/ fo fouöen öte Pan binnen/ bupten alle 
opinie Pan pet gepeele Heger een (Camborijn upt 
öe ^tab/ en perfoepten fttlftant Pan ’t fcpicten en 
Pier-fcpeuten/ feggenöe öatfe beö anöercn öacgö 
fouöen parlementéren / om öat öe 2502gcrö paer 
öaer toe fecr paööcn gcbeöcn / en öat pacr oob 
Dien Dag PO02 öen uptetüen pet ontfet gefteltPjaö 3 
men font terjtont na fyn CrccUentie/ pem öaer 
Pan aöPertecenöc / Die öaer op liet meten öat pp 
niet een ure begeeröe ftil te ftaen / of op te pon- 
öen: maer pjiïöenfe appotnctemcut maliën / mog- 
ten terjtont <0eöeputeecöen upt fenöen / pp fom 
Pc Cijfelaeco’ binnen fenöen/ en gaf öaer toe laft 
aen ©ijfelaerö en Homtjenö / om in fwlben ge-' 
balie i« öe ^taö te gaen 3 öie ban öe dêtaö Per; 
Paert of Perbacft pjefenöe/ en öatfe niet mtflenof^ 
fenocpgefommecrtfouöcnmo2öen of niet/ en öaer? 
om pet felier P002 Jt onfeber nemenöe/ mant öe 
25o?gerjs foepten ’t Pecöerf ban öe Huufen te con-- 
ferPcren / en öe ^taö maö fmab / fo öatfe mei 
Poclöen öat fp ’t niet lang Itonöen pouöcn / en 
pcbbenöc pet cjtempel Pan ’t Pcrb?anöen en ber^ 
moeften Pan 2ö2cöcPoo2ö / fonöen noep öen feb 
Pen nacpt aen fijn Crcelïentieöen feapttepn ©ucg- 
C52aef en öen ©aenöiig Pan öen iRapitepn Cg- 
menö/ en tmee 25urgcrmeeflerö upt öe «^taö/ 
öemellic fpn Crcellentic P002 appotentement p?e- 
fenteeröe / upt temogen trehhen met mapenen/ 

5?:2 tjan ©aenöclen en 25agagie/ mitö öatfe in ö2iej:Baetv 
^^tnjeei tien aen öefe fijöe Pan öe iBafc niet fouöen mogen 
niet mn” Pli:nC!l / en öatfe *ö anöeren öaegö ’ömiööaegö fou= 
4S«£üE!i^ öen moeten upt-trehhen / öe 2302gerö beloofde 
neen oe> pp öatfe getcactecrt fouöen mo2öcn alö anöere 
s... ^teöen in öe generalitept fïacnöe / en fofe tuft 

* (ïeeröcn om geaccommoöeert te meröen met eenige 
3Bagenö/ fyn Crcellentie fïocg pen ’t felbe af / 
öoep maö te b?cöen öatfe t’paren boften a©agenö 
fouöc mogen nemen Pan öe ^taö / en fofe fepöen 
öatfer niet maren/ Pergunöe paer fyn CrccUentie 
öatfe tmee iBaenöen fouöen pebben om öe 25a; 
gagie binnen öe /§taö te mogen Doen bemacen/ 
en binnen öen felben työ öie öaer upt te mogen 
öoen palen/ öaer meöc öe feapitepn eu Bacnöetg 
na öe ^taö gingen / en öe 25urgermeefterö b!e. 
Pen bo fijn Crcellentic öit apoinctement öeöe fijn 
Crcellentic öen työ tegen öen 3©intcr monöerlyb 
boeten/ en öe gepeele (Cment binnen Pyf öagen 
tninnen/ ’tmelb Hem fecr meöc biel/ alfa fijnCr*; 
ccllentteö meeninge maö noep gingen aen tetaften 
eer ppuptpetBelöfcpepöe. 

3£cö mo?genö öen 23. ©ctob2iö font fyn Crcef 
Icntte öe Cbiaröenö Pan pem en ban <02aPc 3©ib 
ïem na öe ^taö öte öaer te negen uren in gelaten 
meröen/ en togen tegen öe miööag ö’anöer upt/ 
te meten feö Baenöelcn na öat pen öen eeö af 
genomen maö Pan in ö?ie Höaenöen aen öefe 3ü- 

ooften öe ^taö / Pan öe ^teen-poo?t tot öe 25if 
fcpopö-poo2te peeftfc noep eenen ïöal of ^auce= 
Ö2apc/ bupten öe bupten-malle Poo2noemt t’elben 
al met blcpnc gtacljten bcjlotcn/ Diemen aileö fo 
aen öe 25tfTcpopö-poo2te alö ten Pjeftcn bp t ober? 
loop aflaten bonöc/ pier en öaer maö tnöe 3®aüen 
Peel gegraben/ meeft Dienenöe om begnamelybre^ 
tratctetotöc ^taö te mogen nemen/ maernergenö 
om tegen ’t «C5cfcönt te mogen fïaen. noen fo gtnb 
fijn Crcellentic/ C5?aef 3©iUem en öe ^incefife 
met öe Sönb-P/cumcn in öe ^taö logeren) öaer 
tegen öen abonö in quam öe Compagnie Pan öm 
^©?o(t Pan hallam/ upt ^martefiupö gelicpt/ 
om alöaerin <©arntfoeiue leggen / fpnCrcellentie 
font noep öefen Dag upt om öen meg na Boo?t- 
poo?n te ntaben/ en öe 252ugge ober De Cunbel 
te repareren/ om öaer na ’t Steger öaer ober te 
btengen. 

^en 24. C>ctob?iö font fyn CrccUentie öen Uö20fï 
Pan^allant met 10. Banen Rupteren cnfeöBacm 
öelen B?iefen P002 peenen na Slangen/ om al-om 
öe 3Begen te befieptigen en Doen maben/ en font 
met pem üapitcpn Ctoout öen 25out met bik* 
ben aen öc ?ümptlïeöen omtrent Hingen/ om te 
furneren ^epepen / balben en planben / noöig 
tot’t maben Pan een ^cptp-b?ugge ober öe Cenu 
fe beneöen Hingen / öaer toe mee jï alle öe (Cimmer- 
lupöen Pan öen Heger meöe gingen/ nemenöe öen 
meg ober j^oo2ö-poo?n/ Pan gelijben mo?öen een 
öeeliBagenöna Almelo gefonöen/ om öaer eenige 
Pip2cö en anöere nooöö?uften te palen / en öaer 
meöe ’t Heger te Polgen / anöerö bleef ’t Heger fïif 
le/ en fijn CrccUentie in öe ,§taö/ öaer bp pem 
guamen öe jonge ^oonbenö Pan öe <j5?abe Pan 25en^ 
tpcm/ met öen Cancelaer en Den Hcere Pan Heu? 
gel Poo2fcp2eben met noep een ^oonben Pan öen 
<02nbe Pan 3©epöa/ om pem neep te falberen en 
te biööen in ’t Pootbp bomen bp Den C3?ape Pan 
25entpem te gafr te bomen 3 öefe Perttobben na noen 
pjeöerom na .©tcutoeapups; op öen abonö gtiam 
noep tnöe ^taö jjBeurö metfyn Ccmpa; 
gnte/ pp öaer fullenöe commanöecren/ ent.éinfyn 
plaetfe binnen Cnfcpeöc gebomen öe Compagnie 
ban Bottere 3 menfidöePoo2töo?ö?e/ om3Bagenss 
upt pet Hanö te brijgen/ öte öe 25agagte Pan öen 
BpanD (meeft in öe /Staö geblePen) na öen Rijn 
fouöen btengen. RDen beftcöc in’t Heger af te toet; 
pen alle Hoop-grapen en 25atterpen / en men be* 
gon öe£ noep öefen Dag te Doen/ niet tegenjtaenöe 
geen Ppanö meer pier omtrent teaö / enöatöe 
25urgcrë t felbe fonöer bofte Pan’t Hanö P3d fou# 
öen pebben bonnen öoen/ öen C>2abe Pan ^olntei 
öte peen en Poeerin öen Hage fcoa.ö gepjeeft/ quam 
öefen Dag toeöerin’tHeger/ Poo?tOfo refolPeeröen^,.^ 
fyn Crcellemie met öe <f3eöcputeeröe Pan öen Ra;0m <©t‘ 
öe en ban CPerpfel / öat men Ctmaerfcn en Cnfcpe; waec 
öe foube öemanteleren en alleen aSuarmfoen in 
öenscel laten/ pjaerom lalt gefonöen toü2öe aen De„3^^’ 
Compagnie Pan Bottere om na öe öcmantelatietotceiu 
Clöen5celte bomen. 

25, Cctob2tö p2epareeröemen Paft alle fabeti 
in’t Heger om Deo anöeren DaegO na Hingen te Pet; 

f trebben / 
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tce&ftcn / en men babbè aen bie ban be cegectngeban 
kunftec ontboden / batfe eenige Beöeputeerben 
in t Segec fouben fenben/ om ban fyn Crcellentic 
en ben Sabe te beeftaen eentge fahen baec aen ten 
ftiogften gelegen toae*/ befe Bebeputeccben geho* 
men 3ijnbe / ts* henlupben bertoont ’t groot boor* 
beelbati'enu bn befe bittonen fimbenbehomen/ bat* 
fe nu bp befe btetotien ooh toel beijoorben eeni* 
ge jubftbte tot be Borloge te contribueren / batfe 
baerom fjabben te bebenhen / ijoebeelfp bateltjb bacr 
toe toilben geben/ om Ijaer Sanb nu boorts* ban 
inlegeringe bep te houden / en bat men niet genoot* 
faehttoorbe’tSegcc in ijaer ianbte fenbenomtere* 
fcaicDeren / baerop fp bechlaecben tot fulhs* ganfeij 
niet gelaft te toefen/ baer ban ooh niet getoeten tc 
tjebben/ maer alleen te horen toat men Ijaer boor* 
houben foube/ en baer op rapport te nemen/ bet* 
focljten t felbe hare principalen te mogen acnbtc* 
nen / ’t toelh Ijaer alfo geconfenteert en baer toe 6. ba* 
gen hergunt too:be; op ben mibbag quam binnen 
Blbe^cel ben Braef ban Bentljem fijn Cjccell. te 
congratuleren/ en be felbe met be Beutccffe en an* 
bere gerente bibben/ om’s* anoeren baegs* op 
Bcnthcm te homen/ ’t toelh fpijem toe-fepben/ en 
baer mebe bertoog hp bes* na noens* toeberom na 
Benthcm/ bebbenbe bes* mibbagö bp fijn Crcellentie 
gegeten/ maer fijn Manheren toacen boor onacljt* 
faemljepb bergeten/ fo batfe in be J|crberge mof* 
ten teeten. 

q^en 26. Bctob2ts* toaö’t feboon to^iefenb toeer/ 
’t Heger begomt ijeel broeg te bertrehhen/ te toe* 
ten 6. Banen föuptecen tegen ben Benneham / en 
gingen logeren boor bp Bems*-bruggen na Singen 
toe/ ’t Boet-bolh toorbe alles* tuffcljen Bentbem 
en Benneham omgeboett/ om ober be gerepa* 
ceetbe Brugge be Minitel te paffeeren en broge 
toeg te hebben/ en quamen met ben üaeb legeren 
boor en omtrent Boorb-boorn/ ’t gefebut en n* 
munitie met 3. Banen ïïuptccen quamen tot aen be 
Minitel/ op ben abonb quamen mebe tot Boorb- 
hoorn be toagens* bie om bibreg na filmde ge* 
fonben toaren/ fijn Ctcellentie met be Brinceffe / 
met fijn jutter/ Broebet Braef ïBilhelm/ Bea* 
be ban <§olmö en beel anbere ï|eecen togen na 
’t^ups* te Bentbem / baer be Brabe ban Ben* 
tbcm hen tegen quam met 50 Baecben / en be 
Brabinne/ met be HBebutoe Balts*-grabinne/ be 
jegenbe haer aen be poorte ban ’t l^ups*/ altoacr 
een feer hofïelqh banequet berepttoas*/ om be felbe 
alles* te tracteccn; fijn Crcellentie öabbe ban jjjne 
bane mebe boen gaen omtrent 25. Baecben / en 
font becefte met bet ©oet-bolh boort/ en banbe ba* 
ne ban fijn Brocbcc toaren oohmetöen^.Baer* 
ben/ toefenbe be reftecenbe in (Ctoente gebleben/ 
ombe BdncejTe toeberom na Bebcntcc te brengen/ 
ooh bleef fijn Crccllentie met be Bieren en gionh- 
bioutoen befen nacht op Bentljem/ bacrfe heer* 
ïijh getracteert toierben/ en fijn Crccllentie/ be 
Brinceflfe / be Brabe ban Bentbem/ elhö bpeen foon* 
hen ban Bentbem aen be Cafele gebient. 

Ben 27. Bctobris* bertoog ’t Segec alles* na 
Cemtf-brugge / en logeerbe baer rontfom / ne* 
menbe ben toeg mebe om broog boor te homen/ 
fijn Crcellcntte en anbere Jgeeren op Bentbem 
getoeeft 3(jnbe/ namen na een goet onbijten haer 
affehept / en quamen na be noen na Buren boor* 
fchreben in ben Segec/ toefenbe elhö meefï befchon* 
hen met peerben ban ben B2abe ban Bentbem / 
bie toel 12 of 13 peerben toeeïj gaf/ be Brinceffe/ 
haer ^oon / en *3|onhbrou Brabantina hertogen 
mebe na Bibe^eel/ om to’berom na Bcbcntcr 
en ïlollanb te hceren/ geconbopeert metbe Bup* 
teren ban haren ^oon/ ’t Befchut enbe 9Hmu* 
nitie quam tot boor-bp Boorb-boorn / tegen ben 
abonb guam tot Buren bp fijn Crccllemte ben 
^20fi ban hallam / benuncierenbe bat men be 
Schepen bie men tot bruggen ober be €emfe fou* 
ben mogen gebruphen/ en op 'éanberen baegö ge 

iBinen tot befenfie ban be piaetfe ban bunten ge* 
maefit Jjabbe. 

Ben 28. Bctobris* bertoog het 3tegcr tooeg/^Kocrm* 
en quam omtrent ben noen acnbe€emfe/ baer met 
ponten (epnüeling aen eert gelept) een bnigge be* 
neben be ^tab omtrent ’t ^ups ban Simburg 
gemaehttoas*/ baer boor't Boet-Bolh alles* ober- 
toog/ maeebe tïaptecen met be Cartoge teben al* 
les*boo2 be Bemfe beneben be Bonten langs* een ga/ 
en begonben baer na om be ^tab nabc quartiercti 
te trehhen/ en fijn Brcellentie ging op ’t i?upö ( foi, 54.) 
Limburg logeren en fpnen ttepn meefi tot Bub* 
lingen/ baerbp/ en baer bp be ttoaelf Baen* 
beien Schoeien en biet Baenbelen ban ben B?a* 
be ban joints* / ten Boorben ban be ^tab Bup* 
benboorbe met bier Baenbelen/ en Breberobe met 
fes* Baenbelen/ bet trchhcnbe ten Boften/ be 1$. 
Baenbelen «öngelfen / en ten Boften trehhen* 
bena’t Eupben be i8. Baenbelen Briefen/ be Ca* 
ballerpe toorben alom ober be Borpen ban Sm* 
gen en baer omtrent berftropt/ omb:eeb en op 
alle gemah te leggen; bie ban Éingen bit fienbe/ 
beben ban boben be 4>taö feer beel ^upfenafbran* 
ben/ mepnenbe baec mebe ’t logeren te beletten/ 
fchoten ooh becfchepben fchcutcn na ’t Bolh / fo* 
fe na be quartiecen togen, aiingert lepb 700. paf* 
fen ban be Cemfe in een fanb bergachtige Santö* 
boutoe / alom feer berijeben / mier alles* na be 
c^tab en i^ups* aftop enbe en nebcrfahhenbe / fo 
bat het bp uaeft als* in een Ballepe lepb / het 
l^itpo ioboorfien met Ijogc bihhe aeebe toallen/ ui 
piaetfe ban Boltocchen met 4. ütonöelen / en be 
<§tab is* ooh met aeebe 3©allen fonber fïanhe bc* 
fchanfi/ maer Braef iprebecih b2efenbe boor be* 
leg/ hab befen hornetten 3Beftcn aen bc Contre* 
fcherpeboen mahen 2. grote ïlabeltjncn/ enbafl 
rontfom becfchepben hlepne ïtabelijnhenö en hal* 
be JiBanen/ en tegen be «§tab op’tthafteel een 
feer hoge öatte/ in ’t homen na Singen quamen 
bp fijn Crcellentie cenige Befanten ban efenbrug* 
geen fchonhen aen hent een feer fcaen paert/ ’tge* 
fcljut quam bes* nachts* alles* ter fijbenbanBuren/ 
men habbe flaet gemaeht op be Cemfe tc hebben 
een goet beel Schepen met 12. ftuhhen batterpe 
en bete 3Cmumtie al ban boor Boeoburg ober bc 
3Batten gefonben/ maer met ben geffabtgen fier* 
hen Boften 3©mb/ habben befelbe ober be JBat* 
ten niet honnen homen/ en eenige ban bicnijabbeit 
ooh tot üampen moeten blijben/ om bat be Be* 
beputeerben in ben Segcr beel Schepen habbeh 
gccaffeert/ en bat naberhanb beu tfib en goeöeit 
tfib boo2 bp liep eer men anbere gebuurt en toe* 
bec gelaben habbe/ tot een groot retnrbement ban 
bit Seget/ ’t toelh boor eerft anbccs* niet honbc 
hebben / ban ’t gene al ban B2cboc2t te Saitöe 
ober na geboect toeebe/ baec af tot BlDcnjccl een 
goebe pactpe berbaen toaö. 

Ben 29. Bctobris* quamen bie ban Singen be* 
neben be ^tab upt/ en ftahen bacrbe b2anb ineen 
lBolcn boor be herhe op ben berg ftaenbe / het 
toelhe fijn Crcellcntie fienbe/ foub terftonb 300. 

Schotten bertoaects* en 100. ban ’f ftegiment ban 
ben Brabe ban ^olmö / om ben fclbcn kolen¬ 
berg te fapferen/ bie ban be ^tab fchotcn feer hele 
baec tegen met Befchut en iBufquetten/ en b’an* 
bere ban achter ben berg toeberom/ niet honnen* 
be bp gebreh ban ^chuppen/ (mits* b’amuni*- 
tic ober ianbe noch niet toas* gehomen) op ben 
berg logeren / be Cngelfe en B2icfcn logeerben 
mebe eenig bolh achter bc bergohens* / om be 
Hlprochen te beginnen tegen ’t ïsafleel/ ’t Sanb 
rontfomme (toefenbe meefi fant-bergen) toas* tot 
het ap20Chercn feer bcquaem / fonöerling boor 
Dien bc ^rab toel 700 paffen ban be Cemfe af* 
lept al£ boor fept is* / en met Ijöog Sanb bcfïo* 
ten / bebbenbe alleen een bche ban be «^tab in 
be Cemfc af-toaterenbc / maer fo op ben abonb 
t Befchut met be ^munitie iu’tSeger quam/ fiel* 

reet om te paffeecen fouben toefen/ batBraefdPre* jbemen 02b2e om befen nacljt te approcheren / enbe 
beeih noch binnen Singen toa.ë/ en eenige Ijalbe; felbe alom te beefeheren/ en op ’t hoge te logeren/ 

Yl. Deel. i Bh 3 toaer- 
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toaerom be ^cpotcen een ^cpanoften maeft* 
ten op ben 23crg ten fSupbcn Pan be ïserfte / en 
een anber ^epauoften ten3Befïen banöe felbe ïsers 
ftc j öc Cngclfe app23cpcerben ooft in t |&002b- 
cOofïen / en be ©2iefen in ’t (©ofïen tegen pet 
iaafïed: bie ban binnen bes? boel bermoebmbe/ 
fepoten ben geneden naept toonberlijften fcer/ 
gtO.of be <€»tab in buur geftaen pabbe/ fa met 
jsBufquettén aio met <0efcput/ maer beben fon# 
bcilingc geen fcljabe. 

©en 30. ©ctotoiO fepoten bic ban be ^tab 
tóoaberïfjften feer nabc öeqonne Jlippjccpen/ fonber 
mecfteïpfte fepabe / ban alleen batfe op ben na 
noen een lionftape! ban t Blegei* boob fepoten/ bic 
op ben berg bp be ^tpotten geftomen toao / om 
te fien toaer men be 23attcrpe baer fottbc maften. 
Mn €rcelientie ftenbe bat be J&cpepen ober be 
aBattcn niet boo2t quamen / en baerom b?es 
fenbe gcb?eft ban beliepen te fullen ftrijgen / en 
ooft ban. ftrupt en an bet anumitien / font b2oeg 
200 toageno na ^$ool / om in allen geballc ban 
baet noep goebe quantitept ban ftrupt en amu- 
nitie te palen / fïeibe boo:tO 020,2e bat bien bol' 
genbe nacijt ttoee tdatterpen fouben gemaeftt to02= 
ben / om op be befentien te fcpictcn / en bebe be 
45afüonO baer toe nobig maften ; op ben na 
noen quanten noep feo ©aenbelen B2tefen in t 
HLegcc / en gingen logeren ten gjupb-Bofïcn ban 
be ^tabi aten bebc boo2to be ©abiono tot be 
25atrerpen nobig aenboeren/ en men maeftte 
DooitO beo natljtO be eerfte 25atterpe op ben boeg 
ten ÏBcfïcn ban be ^tab / baer men b?ïe (ïuftften 
in planten/ om bacr mebe te fepieten op be ttoee 
Ulabelijnen of 2Soitocrften/ aen be contrefcpecs 
pen ban nicuO gemaeftt / en anbero op be be* 
fentien/ men maeftte noep een ttoeebc 23atterpe 
ten ^uPb-Bofïen op een 25erg0ften / baermen 
mebe btie (ïuftften plante/ om te Defdjietenbe&at' 
tc op ’t ^afïcel leggenbe/ en be bo?ber befentie op 
pet itnfïeel/ men b?agt noep b2ie (ïuftften tip be 
Bdefen int ©oiïen/ om opbe botbece befentien ge# 
fempftt tc boo2bcn/ maer too?ben niet geb2iipcftt s 
befe 6 (ïuftftén toerben booz be fteefte gefeagt / 
en fo out be ^tab geboert na ’t §Supben en Bos 
(ïen / men foube boel mebe een 25atterpe tot be 
b2ieongenlantc (ïuftften gemaeftt pebben/ maer om 
bat ben bpanb ten aept uucen beo nacpto uptbiel/ 
liepen be toerftero boeg/ upt pet toerft/ fonber pet 
baer tena berben maften; be bpanb biel upt met 
omtrent 150 iBamïen/ in meehingete fo2rerenecn 
C02PO be Buarbc ban be ©2tefen in ’t Boften 
opgctoö2pen / bacr toe fp Daec in ttoeen beelbcn / 
in t aenftomen quant baer ftupten be HLoop-gra^ 
ben ongeboapent regt een tegen / ïtapucpn #ie= 
ter ban Sceuboerben / biefc met ben eerjïcn boob- 
(loegen / en eenige b?ie of bier anbere folbaten 
ftupten Het Cotpo be <6uarbe boefenbc / maer 
aen t inftomen ban t <JT02psf be <0uarbe / toer^ 
benfp ge(ïupt (Ooetocl men bcel bantbolftbp 
t bper leggenbe/ niet fto(t op ftrijgen) en ttoec 
ban be paren boobge(ïagen/ bie te biep Ijabben 
milieu in b2ingen / en togen toebec af / na bad 
fc ttödj eenige gequejï Dabben; inbien be föup; 
terpe/ op be bjacftt bjefenöe / aen-gereben ftab^ 
ben / of ooft t boct-bolft bat noeft agtec toaiO / 
fo Ijabbcnfe ben bpanb ben boeg ftonnen affnijben / 
en belet bcftöen boebee in be ^tabte ftomen/ maer 
be ongereetftepb ban b’een en b’anber liet be 
orcafieboo2 ftpgaen. 

©en lefïen ©ctoft2iO feftoot men met be geplant 
te (ïuftften altemet opbe &tati/ en bie ban be^tnb 
feftoten met Daer <©efdjut ooft fcer/ baer mebe 
fp b?ic ©2tcffc folbaten met eenen fcljcut pet 
been affefjoten / en met een obergaenbe ftogel 
toerbenocl) eeaö anberss öeen afgefcljoten: op be^ 
fenbag quamnoefteen bacnbel ©?iefe folbaten ban 
Co2tenoo2t/ bie mebe öp b’anbere gingen logeren/ 
men ging ftefigtigen eenige plaetfen ten #0020- 
mefïen om be 25atterpen te maften/ en te ftefcDie* 
ten ftet aabeïtjn boo? ben bam/ en boo? bien men 
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agte bat men met be <C5aïberpen aen ’t Kafted 
foube moeten ftomen/ en Datter geen ftout baer 
toe nobig toajO/ Ijecft men ben meejïer GEimmcr- 
man uptgefonben/ om pont baer toe bicn(ïig te 
ftopen / ten min(ïen tot ttoee toe / ftopenbe boo? 
bat mibbel be ^rpepen fouben mogen ftomen/ 
baer en tuffepen ru(ïe men niet/ maer naberbe be 
^tab aen allen djöen / men fogt mibbel om pet 
mater af tc lepbcn / en be gragten btoog te laten 
lopen: maer be bclegcrbcn fterljinberben ’t felfte 
fo beel pet mogcliift mao/ boep quamen bie bant 
fïegiment ban ©upbenboo2be teel fo bcibe batfe 
ben ©am boot be iBolen leggenbe/ toel boo? ges 
(ïeften foube peftöen: maer rhen b^eefbe te ber# 
liefenben toeganftofaenftomfïe bantKabelpn/ om 
batbefeibeban fantmao/ enbatmenacptcbatnietaF0i.5j.jr 
alleen befeibe peel boeg fpoelen / maer ooft fuls 
ften togt baer boo2 maften foube / bat alle be aer* 
be/ bie men ban t itabclijn foube mogen affcpic* 
ten/ mebe boo2 gaen foube; en mitëbien om noep 
naber abbijö te nemen/ tot felbe ten bcelete rugs 
ge geüleben / en toerben al-om gearöept be 23at# 
terpen bie ten laettïen tot tbaaelf toe gemaeftt baas 
ren/ te berfefteren met menigte ban <0aïuonO/ en 
ooft om be upt-ballen te beletten/ enpaer baer 
tegen te ftetoaren; bie ban be ^tab fepoten feer/ 
ftpfonber beo nagto / bie ban ber kloppenburg 
fonben aen fijn €rcellentie 30. ftarren / gelaben 
met een (ïuft bJtjno/ eenig bier/ paber/ pam= 
men en anbero/ bie ban be ^§tab !X^un(ïec fon^ 
ben ooft eenig bier/ toijn/ paber/ pammenenam 
bero. ©en bierben ^obembjio quamen in ben ©e 
kage upt Eelanb/ be lieren ban iBalbere/ benputccctieu 
€refo?ier©a!ft en ben penfionario ban ber 
en remonfïrecrben aen be Zeereu Staten ©enesS-fL,, 
rael/ bat ben Carbmael StlbertuO upt ko?trüfti@age/ °n 
toao bertroftften na <0em / en fijn ©olft tuffepen toats“u8“ 
Sjileïopn en iBcenen ober be %m bebe pafferen/^0mhent 
in mceninge om ©oftenbe te belegeren/ baer toeSKt 
bie ban ©laenberen feer ern(ïig tot biberfe repfen wo^eiu 
aengepouben pabben / en ben Cacbinael feer gros 
te belofte ban affftïentie/ fo ban gelbe/ bictualie/ 
en alleo anbero tot be felbe ©elegeringe bienens 
be/ pabben gep?efenteert/ berfogtenbaerompolft/ 
aimunitie en ©ibtco •/ bertoaerto gefonben 
te b302ben: be Staten <©enerael pebben ter(ïont 
02b?e baer toe gefïelt en gereet boen maften/ om 
beo noob 3pnbe baer in te fcpiftften/ en of toel bit 
beleg tegen ben 3©inter niet apparent toao / bes 
b2ccfbe men nogtano bat fulfto toel boo^genomeu 
mogte to02ben / om fpn €rcellemie te btbertes 
ren/ te meer/ om bat men ba(ï fepbe bat be fas 
ften in ï&anftrpft fo belept toaren / bat ben &os 
nift geconfcntcert foube pebben/ bat tot M <©uins 
tut «©ebeputeerben ban pem en ben Carbinael 
fouben t’famen ftomen/ om te panbelenban pepo/ 
en te fien of fp bie fouben ftonnen treffen/ en toao 
bacr mebe upt ben belbe gefepepben/ toaerom 
bele uptgaben / batter tuffepen pen en ben €ats 
binael pepmelpft bejïant toao/ en of toel ban't bes 
(ïant niet toaeragtig toao / fo fepeen ’t noeptano 
toaeragtig/ bat pp tot be panbelinge ban pepo 
alleen/ contrarie pet gemaeftte berbonb / confent 
gegeben peeft/ fo meenben fommigc toat op ben 
felben te betroutoen toao/ aio pp be anpere foligt 
foube beriaten/ aio pem goebe conbitten ban pans 
belinge foube gepjefenteert en geacco2becrt too?* 
ben/ en om pier te Eanbe bacr baneenfoetemonb 
te maften / fo toerbe uptgefïropt / bat be Isomnft 
ban ^pangien boob toao/ boep ban befe fafte fal 
pier na meer berpaelt to02ben. 

©en 5. j^obemb2iO fepoot men altemet op be 
fïab/ en menfappeerbebafï feer in ’t ilabeliin aen 
be |Bolen-poo?te en mebe aen be Hcufte-poo2te/ 
baer ben Bpanb terfïonb na ben mibbag eetuÉijs 
ne bebe fp2ingen/ bat fonberlinge geen anber opes 
ratte bebe / ban batter een ban be B?iefe <§oïs 
baten boob bleef/ en fp lupben berlieten baer me# 
be’t felbe Babeltjn/ en benamen pen felben baer 
mebe be toeg ban meer upt te tornen/ en bie 

ban 
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ban ’t Eegec ntiböel gebenbc om ’t Water tipt 
öe binnen-gcagte ban öe ^taö en ooft ban ’t Ra? 
(teel te mogen tceftften/ om öe ©rugge ban ’t Ra? 
(teel toeg te feftteten/ en om te ftomen aen ’t Ra? 
belijnften in öen Rof / aen öe principale cctenuc 
Ieggenöe,- tertoijlen öefe jRijne fpeelöe/ toecöen 
feer bele ban bupten en binnen gefcïjoten / boetod öie 
ban bupten met baa* <©efcbut toat beftrompetifebo? 
ten / om öatfe fotoepmg Rtuptenfcbecpbiedjabben. 

©eöefano ©p ben miööag guamen in ’t Eegec öe <©efan? 
ten ba» tcn ^an jjcrl Roninft ban ^Denemarken / öietn€n? 
Jiinff ban Gdanö aen öe Rcninginne/ en in öen Rage aen 
«iPcnSa öe Reecen Staten <6enetael getoeefl toacen / 
mac&en (pan todftec lalt en Ijanöeiinge top bier na bec? 
Sfn hln bad maften fullen) om fijn Crcdlentie te begcoe? 
roEftm tn ten en bet Eega* te befigtigen / met öefen <©e? 
bcocoEun/ fanten toaë ooft upt Rollanö geftomen boor 
ïn'ticeBEc Rrijgë-bolft 40000. guiöen / en ioooo. gul? 

b£’ öen boor öen ectraoröinacië laflen ban öen Eegec/ 
ogen. ban tecröc niet geagt öattet fecc beel ftonöe bel? 

pen: noclj quam in ’t Eegec öen <©rofl ban ®e? 
ftelenburg / om aen fijn €rcel!cmie ban toegen 
’t Eanöfcbap een gefebenft te öoen: op öen sbonö 
guamen eenige toagenë / öie boor upt geceöen 
toaren / ban ’t Conbop ban ^tool toeöetom / 
en fepöcn öat ö’anöece eerfl op morgen fouöen 
ftonnen ftomen: öeö nadjtë fappcecöeit öie ban 
<©unbcnboo2öc Regiment feeu in ’t Rabdijn ban 
öe jjfeoien-poorte / en öe ^cfjotten approcfteecöen 
tot aen öe gragten ban ’t Rabelijn öaec befupöen 
ieggenöe / öaetfe öe Cingcl meöe öoor-3neöen / 
en alfo ’t JBatec een goet öeel upt öe bupten-grag? 
te ten 3Upöen togen / en om öefe te beter te fabo? 
riferen / maeftte men öe tienöe ©atterpe ten 3©ef? 
ten ganfeb in öe leegte / öie op öe öefentien ban ’t 
fdbe Rabelijn fouöen fcötcter»; ö’Cngelfe guamen 
meöe tot op öe gragte ban bet Rafled / öe ©rie? 
fen bebbenöe obeebrugt ten ©oflen en ^upö- 
ooflen öe boorfebreben bupten-flcot/ guamen me? 
öe tot aen öe <©ragte ban ’t Rafled/ en fappeec? 
öen öefe nacbt Door ’t tabdijnften ban öe Ecufte- 
poortetotaenöe ©rugge ban öien. 

3Dcn 6. Robembnë fappeecöe men nocb al tn ’t 
Rabelijn aen öe iBolen-poorte/en men becepöe öe ap 
proebe aen öe Eeufte-poorte/ om in öen nacftt öen öam 
ban öien om te gcaben/ öaec öoor’t3©atec banöe 
binnen-gcagte ban öe flaö fotiöe mogen aflopen / 
en ooft ban’t Rafled/ aio öen <Ram aen öen Rof 
meöe öoor-gefleften of omgegcaben fouöe toefen/ 
öaec toe men in öen Rof na ’t Rabelijn öaec bo? 
ren Ieggenöe/ meöeöeöe approeberen. iRenbefleöe 
boortë3 <0alöccpente maften/ ö’eeneop öej^oorö? 
flanfte ban ’t ooft Ronöed ban ’t Rafled / boor 
1600.guiöen/ en ö’anöece op öe ^upöflanfteban’t 
fdbe Ronöed boor 1500. guiöen/ en öe öccöe op 
öe <0ofl-flanfte bah ’t jupö ©oltoerft boor 1400. gul? 
öen/ enomöefelbe te bcbrijöen enöefenöeren/ öe? 
öe men öe febenöe ©atterpe met 3. febiet-gaten 
berbreöen/ boor 250. guiöen/ om met öriefluftften 
te mogen befebieten ; öe ©ofl-flanfte ban ’t jupb 
iflonöeel/ en met 3 anöere fluftften ban öe acbtfie 
25attccpe ftonöe men befcbietenöeZupö-flanfte ban 
’t cecfle ftonöed: öeO abonöO guanten in ’t Eegec 
een goet öeel toageno ban’tConbop ban^tool/ öe 
toelfte neffenë anöere amunitiemeöe fouöenbrengen 
ftrupt en ifcberp tot 1900. febeuten / öanbeeltoa? 
geno ftonöen 0002 baec ftoaftbept niet tod boortfto? 
men/ niet-te-min bet onfette bet Eegec fo bele öatfe nu 
brpmoeöiger mogten febieten/ fonöeciinge/ öetople 
men becfïont öat öe beliepen / gelaöen met bet <6e? 
fcbut/Emunitte cnfcftecp/meöe geftomen toaren ober 
öe 3©attcn/ met 160. tonnen ftruptë/ febeepen tot 
1700. fdjeutenenanöere probifien/ öie men boopte 
öat nocb öien abonötotflfleppenfouöen toefen/ met 
öefe Schepen toaren nocb upt ©rieflanö gefonöen 
anöecljalbe tonnen&tupts en ttoeefluftften/ aio of 
men ’t al toillenë en fpottdjjft baööe totllen öoen/ öocb 
baööen nocb te boren ban ïioebecben en tipt öe 25ouc- 
(Sange gefonöen 1000. ponöt ^ruptë/natacbtia en 
onbeguaem. 

VI. Deel. 

^e <0efanten bebben toeöcrom toefen befigtigen 
öe Eoopgraben en oröonnantie beë Eegerë/ toant 
fp toilöen na miööag geien bertrdiften / alfo fl« 
toeöerom baeflen na ^enemaeften/ alfo öen ïio? 
ninft fouöe nacn troutoen / met öe öogter ban 
öen fRarft-gcabe Soadiim ban ^ranöenburg. g[n 
’t Eegec guamen <£5eöeputeecöen ban ©fenbrug / 
©afrenau / öie bragten aen fijn €vcdlenae een 
gef'cftenftban toijn/ bier / baber/ febapenen Ijam? 
men/ gelaöen op toagenë / öe »©eöeputceröen ban 
€mböen bragten ooft een gefebenft boor fijn €rcel? 
lentie/ en öie ban Den üabc ban toijn en baber/ 
en öie ban öe Regeringe ban iRunflcr aöörcf? 
fceröen baec eerft aen öe <©eöeputeei*öen ban öen 
iflaöe ban ^tate/ cnöc Staten (©eneradereufeer? 
öen ben/ nopenöe bet opbrengen ban penningen 
öie men ben baööe afgeepfcljt/ en prefenteeröen aen 
öe fdbe 43eöeputeeröc eenige toijn / toefpen en an? 
öerë / öod) fp refufeeröen ’t fdbe te nemen / öan 
fp lieten ’tbltjben en gingen boertö bp fijn €rcdlentie 
omöe fdbe ereufe meöe te öoen/ en fijn ^rcellentie 
te befebenften met 3©ijn/ ©ffen/ ^cljapen / ^jcf? 
pen / ©aber en anöecë / öefen nacbt toaë men öoenöe 
om öen <Dam / boor öe Eeuftcr-poorte Ieggenöe / om 
te gcaben/ macr men ftonöet noclj met öoen/ en 
moftenecrflnocb bcrobecen eenbalbe.fRane of Ra? 
bdijn/ Ieggenöe boor öe grote ïtetenue in öen üjof/ 
toaecom men öe ?fipprocben öaec na mofl öicige? 
ren; in ’t ooflen begon men op te toeepen öe dffle copa? 
Ie ©atteepe/ öaec men 12 fluftften meenöe op te 
planten om ©reffe te fcfticten tufleflen t ooflen3upö 
rïonöeel ban ’t Éafleel/ Die men öaecom broegee 
begon te maften/ om öat mcit’t felbe tegen öe ge? 
bede Canon mogt toapenen; ten Rooröen boor öe 
©ucg-poorte toaë men öocnöc om ’t toatec ban öe 
bupten-gragt af te Icpöen/ in mepninge öat ’t fel? 
be meöe eenig toatec ban’t ^afteel fouöe treftften/ 
en om boortë öigt aen öe poorte te ftomen/ en om 
öen Dam öeë nooö toefenöe Daar ooft af te fleften / 
öaec in een ^bontuciec gefeboten toecöe/ Die ban 
öe ^taö baööen ’t Rabelijn aert öe |Bolen-poor? 
te eenë in De rniööen Door gefneöen/ eneenëaenöe 
boet ban öe jRcden / maec in öefe nacbt öeöen fp 
een iBijnefpringen öie geen quaeö öeöe / en bed te? 
ten öaec meöe’teecfle affebept ban öien. ï©e eccu? 
fen öie öe Regecingcban iRunflccöoor bare <©eöe? 
puteecöen öeöen öoen/ nopenöe öe geepfebtepennin? 
gen/ beflonö öaec in/ öat fp lupöcn neutecael toa? 
ren/ en met Dit ïjcijgë-toefen ten eenen noebte ten 
anöecen Dele niet. baööen te febaffen/ öatfe öaecom 
öaec toe niet ftonöen becflacn/ nocljte öaec in fton? 
öen confentccen / fofe ooft ’t fdbe fonöec groot pc? 
rtjftd niet ftonöen öoen / en öatfe ’t felbe ooft nopt 
aen öen ©panö publica au&oritate baööen geöaeh: 
maec ïnöten öe ©panö eenige ban öe gngefetenen 
pet baööen afgeötoongen / öaec aen toaë baec on? 
gelijft gcfcljieö/ en bp öe negenngc nopt gcflaöct/ 
maec öaec tegen geprotefleert en beljoorlijft geftlaegt / 
en öatfe alë noclj niet ftonöen beeflaeh / öan öat 
men baec anöccs öan met groot onccgt tegen öe Reu? 
tralitepö en öeë Rijftë conflitutien pet fouöe af? 
epflben/ öatfe öaecom beeboopten/ öat öe Ree? 
een benlttpöen alfo boben rcöcn niet fouöen toil? 
len beftoacen/ bed min oorfaeft geben om aen an? 
öece ooröen öaec ober te ftlagen/ enfetten alfofijm? 
genë öe fafte öaec meöe af / toaec in tut ftlaedijft 
bemeeftt toecöe ’t mtëbccflanö öec Recrcn ^ta? 
ten <©enerael/ öie tegen ’t aöbijë ban öen ftaöe 
ban ^tate/ beter bonöcn öe ganfebe Regecinge 
op öat poinct te befebrijben / nlë öe patticulie? 
ce <©orpen en <©rofl-31lmpten (geijjft öen ©nanö 
öeë geöaen baööe) elftë een fluft gelöë af té ep? 
febenmet örepgementban inlegeringe/ menmerft? 
te meöe Dat fijn Crcellentiefcer ftodinöe fafte toaë/ 
’t 3P om ’t gefebenft of anöere. 

^n alle öefe tijö toae men niet flille / maec 
men acbepöc feer/ fo om öe approeben te boröe? 
een/ te gcaben om bet toatec af te laten/ tefappe? 
ren / ruineren / ale öe toerften te becfeftecen / öe 
C5abione te planten en te bollen / ö? beööingente 
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blaften / alö anöére toerben tc bobberen bic nobig 
bebonben tooeben/ baec-en-tegen fltcpcn bic ban 
ber ^tab met / maec beben aitc beboie om fiacc tc 
befenbecen. 

(Foi. 56.) &cn 8. Höbemlm'iS quani in ’t Sega* fijn Creel- 
tentic befochen/ en bc toerben tc feefigttgen/ ben 
jongen Cteabe ban ^toart jenburg/ en beo anbc* 
ten baego op ben mibbag ben 952oebcc ban ben 
hertog ban Eunenbo?g/ noclj quanten in’t Erger 
bc ©eeren ban Haalbeten/ bc (Cceffqiec ©alh en 
ben $)enfionaciO ban bet CtoeO; ooft quanten ten 
fclbcti bagc in ’t Ecgcc 13* ffuhhen Sfittillerpe/ en 
2. jlBomerë / toacrom men aen bc elf be 25atterpe 
feer neeeffig arbepbc om bic geceet tc hebben. <©e 
booefffiteben bieren ban jBalbere/ ©alh en ben 
©cnftonartë ban ber <0oe$ / befidjtigben fiet 
Eeger en Eoopgraben/ en fagen bad bat fiet bacc 
noclj niet gebaat tnasS / cn bat Ijet fo berre geb:agt 
toad / Dat men baer met ccren niet honbe ttpt 
frfiepben/ fp gaben fijn Crcellentie aen / bat ben 
©panö ebee be Eepe toad getcohhen met fijn 
3£>bift/ en fiem aengeffdt a!d of l)p ©offenbe bate 
öe toillen aen-taffen/ en of teel bc lieten ^ta* 
ten föcnccad bacc Sfmumtte / ©ib?eë en ©olh 
tn gefonben fiabben / fa berfoefiten fp bat fijn Crceb 
ïenue ooit öe Sjanb bacc aen toilbe fiouben/ om 
bes' nooöë toefenbe / noclj een goebe pactpe ©clhë 
öectoaertd gefcfiiht tttogte tooien / tot bat be 
falten baa: gebaat utogteit 3ijn/ om ban met bol- 
itomene magt baa: tegen te mogen boojfien. 

<Den 10. ©öbcmlmd quant m Ijet Eega: ben 
«©2abc ban' bet: Eippe om fijn Crcellentie te 
befochen/ en Ijet Eeger te beficfitigen/ en ging 
bp fyn Crcdlentie logeren / ooit quant be <©?a* 
be ban 25entfiem bic tot 3©ijtmacrfcn ging lo= 

. _ gerat. 
JJ* mrUEaC9 11. ,©obcmb2td/ bcö na nocnö/ in ’t aftreh* 
fiLc uan öe&at ban bc toagt/ toerbe met een geljecle Canon 
«önueife boob gcfcljoten bat Cuarticrmeeffcr ban be Cm 
5®°**?' gelfe/ bat een feer tteerffig ffil engoet ^olbaet Pijotcn. 
aenfiag T©en ©pnnb meenbe met berraffinge in 25?abanb/ 
^uaö£" n bebtijle fijn CrceUcntie baec boben toas/ eenige 
S JJpIaetfat in te lirijgcn / tettotjle Ijp in ©laenberen 
^>oom. mamere machte of bp ©offènbe toilbe belegeren / 

en fjaböe upt berfcljepben C5uarntfoenen bp een ge* 
t'ulit omtrent 3000 jannen / en toaë baec mebe 
ffer Ijepmelijb gehomen na ©utcfibüet / met intens 
tie/ 23ergen opdoom teoberballen aen be©ofcfi- 
poojtc / ober een bam in bcgcacfitegeflagentotop* 
ficubinge ban fiet toater/ tertoijle men be gcadjte 
boot Ijet 25oltoecft (bic feer onbiep toad getoeeff jfoube 
berbiepat; ben oBotiberneuc ban ©ergen berffaen 
ijebbatbe ban eaiigcbergaberingcban bat ©panb / 
ijabbena onbee getooonte/ een€o?pöbugarbeban 
40 man Uupten be ^Vtab boen. fiouben / om bc ganfclje 
ttadjt bupten be gcadjte ronbe te boen / ttoee ban befe 
in ronbe gacnbe/ tjebben aat bc23ofdi-poo2te ont' 
belit eerff 3 mannen en bacc na noclj 2. upt be gcadjt 
ïtomenöe/ fofe be gclegentfiept en ben pa$ om baer 
tc bonten fjaböentoefen beften/ cnboot btagentoie 
fn toacen/ bcrffaenbe batfe ban ©arlotten ©ollt 
toaren/ Ijebüeit gelupt gcmaeht en teeffont gefdjo= 
ten / baec boot ben alacm ten bede in be ^tab 
quaitt/ en bat ©pnttb ootfabe nam toebee tc bec^ 
treeften/ fonber pet te tenteren/ atl)oetocll)pbaii3 
toeberom quant met centg ©olh tot boot beffab/ 
cn botffe Ijp ebattoel niet aatgrijpen / boel) gaf bic ban 
bc ^tabbacr ntebc ootfahe bc bammenbootteffe^ 
ben / en Ijet a©ater in be gradjt tc laten, 

acnfias ©an ödjjftcn fiabbe ben ©panb eatig ©oïft bp 
ban ben een getogen en ïjepmclijlt in be langffrate geb2aclit/ 
®rana «>P met intentie bic bacc in fdjepat te boen/ cn bat 

l2~ ^ aen be <Bottfe pooete tot 43ecrtr up- 
batberge te bomen/ en btealfotebermcefferen/ en 
fiouben / tot batfe bp eenige töuptccen en ijncclj^ 
ten / baer omtrent mebe in een ©elbgehomcn/ fom 
ben mogen gcfeconbcert to02ben / maec fofe ooft 
met fiacc gebtacljt fiabben een 3©agen met lange 
Eabberen/ bebleebt met boeit/ i.ö fiet felbe boo? 

eenen 25oec upt be Eangffratc ontbebt en aai bic 
ban be ^tab berabbertcert/ bieterffonb alom fiet 
©olb op be beenat btagten / en beel licfjt.se machten / 
baer mebe b’anbece ban fiaerbootnemen toerbenafi 
geireert/ en toectj togen fonber pet te boen/ befe aen- 
fiagen en fonberlinge ban <ü5eermipbenberge fitel- 
ben fp fo feebec / ntit.se bat baer ’ö moegeno feer toep^ 
big ©olh iss als? be <©02tfe-poö2te geopatt too?b/ 
en batter in bepbe be ffeben beel 3©acrtgciberö la^ 
gen/ biefe niet fefienen te aefiten/ batfe al <£om* 
miifarifiTen bp fiaer fiabben / om be 3©etten in be 
ffeben terffonb te beranberat. 

^cn r2.5Sobemb2ijS/ -bebefijn ^rccllentiebtoeg^^ 
na be Eoop-grabat gaen alle be iBufquattcro ban 
ben M egcr / om be felbe in be trencljeen te leggen/ en 
onber ’t fefiieten 00b op be ^tab te mogen fpe? 
len/ quant fclfö 00b b?oeg inbeEoop-graben met 
ben %’rtoge ban Eunenburg / ben <25:aef ban bec 
Eippe/ ben <02aef ban ^toartfenburg en anbe* 
re lieren ban fiet Eeger/ en bo?t0 baec na quam 
baec 00b ben <©?abe ban 25entöem i fip bebe al 
boren fiier en baec op ’t paffee! fefiieten/ en bacc 
na fiiec en baec op be befemien j maec omteent 
9. uucen bebe fip met alle be fftibben in ©atterpe 
fefiieten/ tot btie bolecn toe/ onbee't fabeuc ban 
bit fefiieten / cn ban be HöufquettieciO/ men be 
bojbecc <0abi£in!O in be gcacfiten bebe planten / tot 
obee be ntibben toe tegeng be boojfcfijeben 2.ïfon? 
beien/ enbereffe obectoog men ntctbe ^iertug- 
gen/ en bacc na liepen eenige obec en begonbett 
boo: in bepbe be töonbelen te fappecen en ooh te 
ntijiteccen / baecfe cecff bonben beel pulber.ö in 
be boet gelept om bie te mogen boen fpiingen / fiet 
toelbfportt beötc beletten upt namen of met toatec 
bebo?ben/ en eentoepnig inbc3©al!e gebomen^yns 
be/ bebebten fiaer met (tafelen/ en begonben bacc 
in met be fappe in te gaen/ bie ban binnen too?* 
ben tod getoaec bat men op ’t <©off-ï!onbed be* 
gon te fappecen / en toierpen baecom albaec beel 
ff eenen/ maec aen’tEupb-ronbeeï baec men noefi* 
tanss eecff toao getoeeff / toojben fp besf niet ban 
gefieel laet getoaec/ om befe fappeerbero te bebjij* 
ben/ fefiootmen fieel bigt op be boo2fcfi2cben ïfon* 
beien en be couctine tufiefien bepben/ en onbee bien 
liep een Hütneuc tegen be toalop/ en ruftte een te* 
ben ban boben af/ en nateel 400. fefioten/ ftenbe 
fijn CrceUcntie feer abanceren/ en be fahe nu tot 
fulhcnffaet/ bat <0iacf jfrebenb foube moeten pac* 
lemcntcren/ of be upteeffe pcciculcn lopen/ fieeft 
fip be ^tab boen fojumeeccn booibe boetffe cenfe/ 
bacc op <©2acf 5Fccberib aen fijn Crcdlentie bebe 
bieben goeben bag/ en fiem bibben een uure ban 
’t fefiieten te toilben opfiouben / op batfe met ben ©ie ban 
anberen mogten fp?eben / en fiaer anttooo?be aen fijn ®{n8fn 
CrceUcntie fenben/ banfo fijn CrceUentie fien toe* SJSSct 
bec bebe feggen/ bacc gebomen tc$ijn om Enigen 
te fiebben/ en n« lange genoeg fiier getoeeff te 5(jn/ 
en geenfinö ban mceninge te toefen ban ’t fefiietejj 
op te fiouben/ maec fo fip conbitien toilbe ma* 
ben tot obecgebinge ban be plactfe/ bat fip ban 
<£5ebepiuecrbe moefit uptfenben / men foube <0p* 
felaecO baec toebee binnen fcfiibben/ fieeft <©2acf 
3?rcberih boen becblaren baec mebe te b?eben tc 31)11 / 
en3ijnban fyn CrceUcntie in be ^tab gefonben/ be 
ïtapitepnen 3©ijngaerben en 51acrlep / maer bacc 
na bebe men fiaer aenfeggen / bat fofe fiet fefiieten 
ban binnen berboben/ bat men’t ban bupten mebe 
foube boen opfiouben/ todhen bolgenbcfiet fefiieten 
alom opgdjouben toerbe/ en men ging ebentod 
met fiet toerben en fefieppen eben neerfftg boo2t ; 
na noen iö eerff uptgehomen ©artfiolomco ^0* 
nieo Efeutenant ban 3Don <6uiIfielmo ©erbugo/ 
en berfoefit bat men cob met fiet toerben opfiou* 
ben foube/ ’t todh 00b gebaen toerbe/ en üsfiet 
toerben terffont gcfcficrff/ bacc na is> Cbert ban 
Cno uptgehomen / cn berfoefit bat be polbaren / 
©eecen / <£5ffi ei er 0 cn «6eeffdybe perfonen nut 
alle fiaer ©accben/ Gapenen/ ©aenbden/ ge> 
toeec en alle fiacc 23aaagie fottben mogen bectccb* 
ben/ en baec toe gcaccommobecrt toerben met fion* 
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öcrt toagenen / cn öat men tic 25o2gerö fouöc las 
ten blijben bp öe Catbolijde ©dtgie / en eenige 
anöcr hlepne öingen : macr fijn Cjrcdlentic bec* 
hlaeröe öat Ijpfe fouöe laten uptttechen/ in boegeil 

9c«oo?t alö berfotljt toeröe/ mitö öatfc fouöcn moeten bes 
6aec op öie loben in ö2i.e maenben aen öefe fijöe ban öe .ïBafe 
ban Ein» 
oüetflcge* eerjl jfouöen oberlcbcten alle blaffacrben / ©egi> 
öe» tjtbtien, fleren cn Cbat'tfcö öiefe onöer ben baööen ban öe 

<©omepnen ban gingen/ en öat öe burgers fou* 
öen bltiben bp baer pitbilegten cn in’t frued ban 

in t 3fanö te Hönnfler/ om öaer öien nadjt te lo¬ 
geren / en toeröcn geeonbopeert bp öe ö:ic ©anert 
©upteren ban ©tmmegen en Öte ban Contder/ 
öie boo2tö mcöe na’t <©arntfoen togen. <gin’t Hfcs 
ger toaö grote bcnatttljept ban gelöe / fo öat 
niet alleen ’t drijgö-bold en anöeren fonöer gdö 

niet te dienen/ en öat ö’Cft'iciecö ban öen ©onind na’tCarnifocn moflen/ macr oocd öe toerden öie 
boo? öe ^taö gemaebt toaren/ niet lionöcn bes 
taelt toö2öen / en ebentoel toilöe fijn Crcdlcn* 
tte öe reparatie ban öe ^tadö ïBalicn/ en 't af- 
toerpen ban öe tóereden beflect/ cn op’ö ïanöö 

öe ©cJigien fouöen getractcert toerden / alö anöerc dojlen gcöaen fjebben/ toillcnöe öie ban Itngeu 
onöer öe (©eneralitept getracteett toojöen/ en öat j alö fijn onderdanen öaer ban berfdjonen / ten 
bp öen uptrreclienöe tot öeeetfle plaetfc toe/ öaer 
fp öeö abonöö jöitöen logeren/ fouöe accommoöe- 
ren met 50 iBagcnö/ cneen Conbop ban bier ©as 
nen ©upteren / ’ttoeld alfo ten lacflen bp C5?abc 
:lpreberid ban öen 2&erg/ cn ’t <0uacnifoen aenges 
nomen tö ■, tegen öen abonö gingen in öe ^taö 
bp <j5racf Jfreöcucd en fijn 252oeöet / öe C5?aben 
ban ^olmö/ Ccnfl en Êoöetóijft ban ©affau ees 
ten/ altoaet goeöe cDicr gemaeebt bebbenöe/ 3jjn 
toeöerom in ’t Hleger gedeert; öeö nacbtö bidt 
men eben tod öe Stoopgraben befet. 

<Bcn ^.©obemtoiö fonömen feer tooeg tnöe 
c§tab bijftig toagenen en öaer na nocb tien/ macr 
om öat <©tabe jpreöerid berfoebt öattet ©old 
norfj öefen öag in öe ^taö fouöe mogen blijben / 
en bom ’t felbe gcconfenteert toeröe / mitö öatfe 
’tCafleel fouöe moeten rupmen/ iö terflont öeCa-' 
pirepn jBarten Cobbe / öie öaer op fouöe tom- 
manöeren/ met fijn Compagnie öaeropgefonöen/ 
en nocb in öe ^taö tot befettinge ban öe poo?ten 
enJBalien/ öe Compagnie ban (Ceplingea'ö miös 
Öaegöging Cfcaef jfreöenft met fijn tooeöer bp fijn 
Cjrcell. in ’t Seger eeten. g[n öe <§taö en in Ijet 

ontotlle ban öe Ceöeputeeröe ban öen ©aöe/ öie 
aoebtanö öaer tegen niet biadbeUjcd öoiflen fcg- 
gen / en anöerö bn fijn Crcdlentie toepnig ges 
acljt toaren / om öatfe meefl op geene poinctcn na 
cjtigcntie ban öe fade totlöen refolberen / öaer te? 
gen fp m ’t particulier tod blaegöen / macr boo? 
’t fjooft Ö02Ü niemant pet tegen feggen ^ |Ben 
ftdöe boojtö C2Ö2C cm öe refte ban ’t Segcr o® 
öeö anöeren öaegö te öoen bertreeben / en men 
gaf laft om eenige ^cljcepö Capitcpnen met baer lomt*?-.-. 
bolb bp ’t 43cfclnit en amunitie te blijben / tot weinun 
öat bet alleö tefebepe gcöaen fouöe toefen / en öan 
öaer mcöe öe 3Batten af na ©oüanö te baren/ 
<©?aef ifreöerib met fijn bjocöcr en Beröugo / gin* 
gen öeö miööaegö noclj bp fijn Crcdlentte eeten/ 
en namen na öen eeten affcljcpt om baer bolb 
te bolgen / en toetöen bp fijn Crcdlentie in ber* 
fcbepöen bïepne pietenfjen nocb feer gcgratifis 
teert. 

<Ben 15. ^obemtoiö toaö bet tameïib toeöcr / 
en toeröe öe refl ban’t Pleger aücö gebioben en na 
baer guarmfocn gefonöen / en fijn Crcdlentie en 
<©^aef 3Btllcm ban kaffan bertogen mcöe / 

Cafteel toeröe gebonöen een bed en ttoee balbe en guamen öefen nacbt logeren tot dlfeii/ maer 
Canonö / ttoee bede ^langen (öaer ban öe eenelöe <0eöeptueeröe ïtaöen bleben nocb öaer om 
ober lange geboiflen toaö) ö?te balbe ^langen / j naöcr oiö^e te (lellen / fo op öe bcrcben-öienfl ban 

" ' .. w öe «^taö alö anöerc fafien/öen v©rabe ban ^olmö 
bertrofc naCiuptflanö om bn fijnCom öen^taö- 
bouöer ban ^Befl -pbalen/ fijne pnbatc faben te 

een jpalconet/ en eentï©o?tier-flucli/ met bed i^a 
jiKatten feen/ en noclj tod 12000. ponö bruptö / macr geen 
«obbe<jias anöer amunitie alö ben ©urgerö todtomenöe/ fo 

öe «StaD. 

irctbtcü ’tmcn fepöe i men bebent öatöe Ciracbteban ’tCa* berricljten. 
cafirei flcei/ in t miööen tegen öe Courtpnen / tamdijb ^en 17, ilobnmber toaö men öocnöc boen %üp inmaten 
uanaiu» topt toaö/ macr tegen öe ïtonöden niet bed ober gen om alle (jet ftcupt cn amunitie in ©omen öar 

. te boen/ cn na öe ^ebepen te boen toengen/ 
cn fo alle ’tbrupt gdaöen toaö/ en alle öe Con^ pomnige* 
öucteurö cn 25ootfgcfdlen op ’t llanö gegaen toa* ^aen mtos 
ren om toat te .eeten/ en boiöer bebel te omfangen 
toatfe boojtö boen fouöcn/ iö op öen abont ’t bier ÏSJn 
in’t drupt gcltomen / en beeft alieöc ©onten tn stunt.1 
(lucben gefïagen/ en foo alle’t drupt öoen Wiegen/ 
met fulclten gag öattet alleö beeföe en fc buööe 
toatter omtrent toaö/ öan mitö öat alle öe Com 
öiucteurö en ©ootfgefdlen meefl op ’t 2lanö toa* 
ren/ fo fjeeft bet fo grote fdjaöe aen meitfcljen met 
gcöaen / alö ’t anöerö gcöaen fouöc beöbcn / als 
leen ttoee 25ootfgcfdlcn met een ©2011 en een 
l^inö }ijn öaer gebleben/ en öen^cbeepö Capis 
tepn Cater / öie öaer mcöe omtrent toatf / toeröe 
fijn been aen flueden aeflogen / en een Cimmers 
man toeröe geljeel berfengt / fonöer öat men cc 
nigftnö beeft bonnen toeten of berftaen/ toaer upc 
öat ongclued toaö gedomen / anöerö Dan öat men 
bermoeöe öat öe ©aotttoe een pot met buur moft 
gebaöljcbben om baer tetoarmen/ en öat öaer lint 
ben bjanö fp gedomen; met öe bo02fj. gag bleben 
boben alle ©omen/ tod 200 (Comten ftuuptö/ ge- 
eflimeertongebaerlid op 15000 gulöcn/ ttoee ©on* 
ten met tiogdö/ öaer af bdc toeöcr bebomen toer* 
öen/ cn ttoeeflucftcit Cefcbutö toeröcn in öen grom 
banöc Cemfe gcflagen/ öoclj toeöcr uptgedtegen/ 
en fo alle öe andere Jfimunitie niet boó? baööe ges 
tocefi/ cn toat afgefacbcu/ fouöefe mcöe alleö aps 
parentdid bcrWogcn Ijebbcn / öe ganfebe arallen 
ban öe üibiere toaren toeg gegagen / en ’t Hlanö 
alomfo obedopen met drupt/ öattet alleö ftoart 
fag/ met bertoondcringe öat noebfo bede druptö 
op - getoozpen toaö / fonöer bier gebat te heb¬ 
ben. 

12o. boeten / cn öatfe afgelopen toaö omtrent 
paflnie, öeröe-balbe boet / en Dat De bupten-gradjte ban öe 

3©alle giederig toaren / ert ten meeffen öeele al 
ö20og gelopen. Cot ^?og quant in öe ^taö een 
©ber-fffdö Cödman / Slonder ban Snccfum 
genaemt/ en tot itcntmeeger ban’t ütanö / eenen 

€n (flapuban ’t 2anö ban Simburg / terdonö na öat öe 
«po capitcpnen Cobbe en Ceplingcn op ’t Cafled cn 
Hngenm jn öe ^taïj / cn jjen pan>t Cagcel in öe 

^taö getogen toaren / beeft men alle ’t gefebut 
öoen feboon maden / en toeöcr na öe Cemfe 
brengen/ om toecb geboert te too’öen/ men beeft 
00b öe 25cööingen cn alle amunitie öoen toecb 
nemen enm’tquatuer b?engen/ en om öat alle bet 
©old moeöe maren en feer na ’t Ctoarnifoen 
ïjaedte / en öat men beb2ceföe öat öen ©panö 
nocb pet in ©laenöeren boo2 nemen moebte/ mitö 
men bier nocb geen tijöinge ban ftjn aengagen tn 
25?abant ïjaööe/ beeft men öe©atenten aen alle bet 
©oled ban Co?loge uptgcöedt. 

^>en 14. ©obernb. toaö bet feer feboon toeöcr/ 
öe ^cljotten en berfcljepDen ^©uptfe Compas 
gnien bertogen bed b2oeg na «^tool toe/ om öaer 
gefebcept en na ’t Cuarnifoen geboert te bwöcn/ 
en to02öen terflont bu öe Cngdfcljc geboint/ öe 
bier ©anert ïtupteren ban bergen op öen ^oom 
bertogen meöe/ en namen öen paö 0002 ’t Sanö 
ban ,ï©unger en ’t Eanö ban Cleef na öe 25e-' 
me toe / om alfo ’t llanöban Eutpben te ber* 
fcöonen. ^Ben ©panö toog upt Smgcn omtrent 
negen tuiren/ met Ö2ie ©aenöelcn dneebten/ alö 
ban öc <©?abe ban S.cutdcma / en ban gnnebclt / 
fterd omtrent 500 goeöe folöaten / cn öe ©aen ©ups 
teren ban ©eröugo/ flerd omtrent 50 pecröen/ en 
namen öen paö ober öe Cemfe na ^uUfbergen/ 

anbt cec« 
neftt upt 
Eingen. 
(Fol. 57.) 



37° Het vier-en-dertigfte Böck, 
. «eïrdïcntie Quant op ben miööag tot 

r§luo!/ baer Hp fej öe jBagiftraet iBadtijt titelt / 
en ging öeg na-mtbbaegg te fcfteep / om na 
^parenöam te Paren / ftp Haefïe feer cm na ben 
ïjage te bonten/ cm öe Domdtijcque rebenen bon 
fijn ^u|ler / f'o bat Op aen geen fteöcn aen beer/ 
m ben 19. ©obemtotg op ben na noen tn ben 
©age guam / en ging fijn logement nemen tn 
’t i|of ban öe fmaceffe / tot bat fijn 
ban ’t fijof tong batogen na Wt/ fo top boot 
baljadt Hebben. «©nöertuffdjen bat fijn €mU 
ïentte ftem in bc quartieeen ban <©döcrïant/ Süftit* 
pijen / ©bet-fafd en i€toctue tong ontHouöenöe / 
om bc fdbe top te maften ban be ^paenfe Se* 
geringe en fêabernpe / en bat Hp albaer ober 
ben tijb ban bjie iBaenben toegetoadjt beeft 
met öe öelegeringe / inneming? en beróberinge 
ban be fteöcn / ^afreden en jpoeten in be felbe 
quartieceit / fo 51'jnber berfdjepöcri anöere gro* 
te en gebticDtige faften boojgeballen / öie be lie¬ 
ren Staten «Beneracl / en föabe ban «^tate gcene 
ftlepne inoepten berso?faefct ftebben / m topöciv 
fjnlben niet bonnen ftilfraen tc beröalen / maer 
alfo be fdbe fulftjs Inaren bat ift be felbe nier tod 
toeete in fulfte 0202c tc bengalen / aio tod ber# 
cpfen / fo fai be goettoiiïtge Hefec trip ten beften 
afnemen batirifjetboef.tlft.eib bejtrian / en beflaen 
mccftenbeel in befe ttoee [aften / alg reeft t <©at 
öe Ifeeren feer aengebotljten 31)11 öatfe fouben in 
Hanödinge ban tocöe treben met ben feomnri ban 
^pangien / en ben Carbtnad Uiricrtuö ban ©oflem 
rijft / ÖBouberncur cencrad ober bc ©ebedanöen / 
aen be Jjpaenfe 3ijbe / en ten ttoeeben om een* 
öendit en eenigïjepö onber be Itoobinden en <©m 
berfaten te onberIjouben. 

25daugcnöe Het eetfie öacr triebe ïjenmet aft 
leen Hebben gemoept ben ïiepfer en be föijftg-bo?* 
(ten ban «©uprffant: maer ooit be tioninft ban 
gDolen/ ^igifmunöug / na bat bic tot ïioninri ban ’t 
fdbe ri>ri geboren toefenbe/ ben 2£crtg HertogejiUtos 
jrimiUaen / bic rnebe toe Het felbe iSijft geftorm 
tong / obertoonnen / cn gehangen gdtregen / en 
ïjn ober fulftg tn ’t ftgft geftroont eri bebc|lidjt/ 
en namadg aen ’t Sjup.ö ban ©oftennjri gcaft 
lieert toag met ïtutodijft ifoe ben fdbe isomnri 
renen ^mDaffaöcuc in befe Hanöen / en boo?tsS 
aen be Éoninginne ban €ngdanb gefonben beeft / 
ou tont affeffept ben fdben gegeben tg/ Hebben top 
berijaelt / be üepfec en öe ïïjiltö*bo?fcn / bie 
mccrmaelö baer toe gebjupftt fun gctoccll / of 
fulrig felfsf öp bcHanb genomen Hebben/ tot groot 
aefjterbed ban be ©ereenigbe .©eberlanben / Heb' 
ben nu toeberont feer gearbept om be boojfj. /§tn^ 
ten ber ©ereenigbe $ebcrlanben / tot Ijanbdinge 
ban b/ebe ttiet ben boot f5. ï^otunri tc toengen / fttlfes 
fullen top Hier na mcöe bedjalen/ macr fullen nu 
ccriïöcfdjjyben Hoe öatbe ïsoninft ban <©cncmar^ 
Hen tn befen Si are baer toe mebc feer gearbept 
Heeft/ öatfe öaer fouben laten betoegen tn fobamge 
ïjanöelinge met ben Ijomnli ban ^pagniente tre^ 
ben } ban be fieeren Staten upt onberbinbinge 
todtoctcnöe/ öatöeitefbeöeë Ifeöninriöban ^pa-' 
gnten (Hoe fcöoon men öie focïjt op tc pjonften) tot 
Henlteöett / niet toaes flrecrienbe tot Haren boojbed 
maer tot Haren rupne cn onöerganft / en na befe 
berfodjtc ijanbdinge / fo men bic toebee affloeg/ 
uergeng toe en bteneit/ ban om befen fïact in ben 
Ijact ban alle bc SDerdb tc bjengen / of fp lieöcn 
bc oojfarie toarcu ban alle öe ©oriogen tri be ge 
ïjedc Cl):ifïenöept / en öatfe befdbe tn alle manies 
ren fodjtcn te onöedjoubcn / en aüe Ijanbdinge 
ban bjeöe af te flaen cn upt be ©odogc, Ijacr 
bootbedtefoefjcm ^0 Hebben be boo?fdj?ebcn éees 
ren Staten öe Hlmbaffabeutó ban be bootfclpcbcn 
Woningen fuift nffdjept gegeben / bat alle bc 3®es 
relb baer upt ftonbe merrien Het goeb funbament/ 
’t todri bc ï|eeren Staten Hebben om in geene 
Hanödütge met ben boo2fd)tebcn Iftoninö tc treben. 
©e ïlxonmri ban tOencmarricn ban / Heeft bit 
flaer tot bien epnbc rnebe een feer lïatdörie^cgas 

I 
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tic gefonben / ccift aenbe ©onttiginne ban Cnge* 
lanb/ te toeten fijnen en öcg rrijuc Canccïaer / be 
i§eere irnolbujS JïDitfdt / cnbe%ere CHdfïiam^ 
ïöarneftan/ bie eencnftaet boerben en rnebe luadj* 
ten / ban omtrent tacHtcntfg perfonen / fo^ ban 
Cbcl-lupben/ ^of-S^nlicren en bienaer^ / en fijn 
albacr Hceriijri en mumpljnnccip omfangen / en 
gdogcert in ’t l$of ban be feeninginne. 

<©en 12. ^eptembjiö jijn 3Plupöeii ban ees ©topofsie 
nige ban bc boomaemfte ||ecren ban’t tqof 
Hadt / en Delepbet w bc pjefcntie-Uamer ban SSftomiS 
Hare i^ajeftent / altoacr be fdbe / in pjefentie tan ©ent» 
öan bcrfcHepben f|eeren ban ben üabe ban ftas nia^,n^ 
re .iBajeftept / gebaen Hebben befe nabolgenbe ®[" ^0£ 
©jopofitie tn be Eatijnfe €ale. Zöoodudjs uan «en= 
tigfie 'üonmri / onfen aïbergenabigilen %ere/9<iantr. 
Heeft on3 bebolen / bat top be ^oo?UirHttg(ie 
iionmginne ban Cngdanb/ albcrbmnbdijftfr en 
Ojoeberlijft upt 3önen name fouben groeten/ en 
Ijaer alle gunfi / troutoe / cn goeben btoebers 
lijften toille albernaerjtdpli pjefenteren/ baer bp 
geboeat alle <0oö£toud)ttge en gelnftfalige toen^ 
fdjen / ten eunbe Hare ^eplige 3®ajdïcpt / na 
Haren toille en toenfcDe / aileé boojfpoebdijft 
cn getroutodijft altijö.ë gefdjtebe / en öact na 
bat top hm fouben berpalen / niet alleen ïjet 
onbe bcrbmib en plscfjt ban befe Heerïpè Mn* 
ninftrijrien / maer ootft rnebe be feer bermeerbe en 
fiantbajlige bjtemfdjap/ be todfte be ^eer ©aber 
ban onfen ©ooeludjtigiïcn ^onittft / met Hacc 3Uo- 
ninftlijfte iBajcjtept niet alleen ttriftterijft geöouben 
Heeft: maer ooft met een uptncmenbe ftanb^ 
baiiigftepb / tot Ijet upterfle ban sijn leben gecotts 
tinueert Ijceft / en ooft rnebe bat top Hare ito# 
mnMijric iBajefïcpt in memorie fouben toengen / 
be bjsnbenöe cn feer HccrUjfte begeerte ban 3|jn 
Heer ©aber (Hoger memode) om toebc te maften 
met ijare tDoojlücHtigfte ItlajcHcpt cn ben &o* 
ninft ban ^pagnien / om ben gemeenen nut 
ban öe CDrifrenljcpb / en tot een generale b:cbe 
cn dtfïe ; €n toa.o ooeft niet tc ttoijffden gc^ 
toeef!/ of Hp foube 31311 Heplige boojnemen tot ces 
ncn getocnfcHten epnbe gdnarftt Hcübcn / inbien 
Hp langer ftabbe mogen ïeben. €n ten beeben/ 
bat top Hare üouinftlpe iBajcftept fouben ber^ 
ftlarcn/ bat onfen <©öö2ftitljrigen ïiomnft / bols 
genbe be boetfïappcn ban 3ijn l^cer ©aber aefts 
ter gelaten / fal arftepben met alle beboir be 
felbe te ftetoaren cn tc bermeerberen / en niet 
min begerig te $ijn/ alö 3ün albertoaerbjle ^eer 
©aber/ om be €ere ban Hare üonintftlijfte |©as 
jeflept cn ’t ganfcljc ïtijft ban €ngdanb te bers 
meeröeren cn tc'bcr[)2epben/ en bacrom fijne ïtos 
ninftlijfte j©ajef£ept confibcrerenbe eenobeeljS be' 
bcrfcHepben fo2tupnen/ moepten / cn HcftoaernifV 
fen ban be oorlogen ober alle / en ooft neutra* 
leUanbcn/ bien befe oo2logc geenfintg aengacn/ 
ober-ftorarn / ald ooft mebe be pcnailcn en on* 
gdudicn / bic baer 0002 ober be ganfefte €H2iftens 
ftepb (inbien geen cpribe befe eilenbigHeöen ge* 
ffdt 3P) foube uptfp2upten7 Heeft infgeüjft.ö totllett 
balgen be bdetftappen ban 31)11 alöerlteff!c©aber / 
cn niet acljtertoegm laten ’t gene tot een goebe 

balie b2ebe tuffdjen Ijarc ^oojludjtigfle Jfton. 
I5)ajcflcpt cn ben Itoninft ban ^pagnien (fto* 
menbe ten laeiftcn tot pjofjjt ban öe oanfdje 
CUeiflenljepb) foube mogen bienen/ en fo Hd 
fdbe iöljet ©fficte ban een CDtolen/ SSlberöejlen / 
(0oötb2udjtigen ©jince / alfo Hoopt Hp bat Hare 
iiomnftlijfte Hlafe^cpt alg fijn alöcrfoctjle &iv (M. js, > 
lier / upt öie fdbe fuftcrïiifte opiedjtigftepb / 
fal öebupben cn toeïaten / bat fijne Jjoninftlijftc 
JlUateltept ftcui met anbere ©linccn / lief Hebber g 
banbc gemeene rujleen pjóftjt/ alg bjebe-mnfta* 
cn jBibbelacr fal mogen boegen. 

23pfonber / bat nieutoerd anberg toe cn (Treft* 
of öefteert too:t / ban bat boo2 alle rieHoo2!ijfte 
adjt genomen to02öe op De CtoHTdyfte ïtdigic 
(in tódefte bc ^ooiluefitioflc ïxomnft ip gdjo* 
ren/ opgeboeb / en ben toe Uien Hp tot fija laetfle 

aems 
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acmtödjt toe met <©oDcs bulpcfonDcrlingc boo2tï^? 
nomen fjeeft tc betoaren) en baer na ban De €e; 
re ban bare jBajeflept / en bet ganfebe ^eer* 
hjhe tötjb ban <£ngdanb / bat De <©ö02lucï)tigtlc 
onfen fëoninb feer biel bleet Dat bare <©oü?lucljttg 

mag jïaen te baren met De fatten / 25aïr1(,rt/ 
Ipout / en bictgeltjbe hoopmanfcbap / baecb4dr 
©panb niet gebatet fp/ om Dat De feibe DaerintcDe 
baer boft meeft toinnen. ©p al t toelb top ijet 
goedertieren anttooo?D ban Ijarc ïicninblybe 

fte Éoninblijhe USajeftept bp ïiacc fclfs genoeg jcjlcpt bettoacljten. (€en Icfmt / in De Cpatte upt 
gemoeb is / om Den ooelog upt te boeren / en 
Dat baer niet naöcrS mag bebicgen Dan te fparen 
Dat CbtijlcnbloeD/ en Dat oob feer gualijb neemt/ 
Dat De ongemabben ban De ooelogen ooh gacn 
ober De goeDen en bare ©tunden. 3©aerom 
fijne Éoninblijbe ilSajefiept / fteuncnDe op goe 
De öopc / btbt tnftantebjb en beoeDerbjb bare 
IBajeftept geboo2 tc toillen geben Defen fijncs 
ftëajcjïepts goeDen raeDen begeerte/ en te bebe 
ben De 3Crttctilen en iniDDelen / fijne i^ajeftept te 
bennen te geben / en Doo2 ons ober te 5cnDen/ 
Dooi D$ bielbe bare liBajeftept Defe pacificatie 
Der ganfeper Cfpifïenbepd fo Profijtig en boot 
Delijb: ’t gunt ten bierDen bp ons is gepeopo 
neert / ’t fdbe flrebt tot Den ïsoopbanDcl / ten 
epnde / tettoljle Defen BeeDe-banDei fouDc tooe- 
öen getracteert/ Defe ïJoop-banDel / allen neutra* 
len (De bieibe Den oo:log niet roert) fo biel ban 
3£an3c-|teben en bcS Jdoomfen ïiijbs <©iiDerDa; 
nen / ais Den heetten Der laontnblijhe 
ftepts «ÖnDerfnten mogten b2p_ toefen / en baer; 
om baren ïioninbitjbe ifèajejïept feer licfbjb bib/ 
Dat fp De feibe alleen De bipe ^abigatte bat! 
toe-laten / ert inbien Dacr pet iS Datmen niet en 
mag unt-bocren / bet feibe Den fëoop-Iupden 
met openbare paccaten te Doen bieten / op Dat 
De feibe feoopiupDen ten laetfïen op bare DoeDe 
mogen toefen / cn Dat 5p ban De 3©acbten ban 
bare iBajcftcpt m Bcc ban bare goeDen en biel 

Den name ban onfen t©oo2ïugtigften ïioninb fijn 
nog anDere faben berbaelt gctoccfï/ bp ons te b02* 
Deren aen bare ïion. jflöajejï. te toeten / acngaen* 
De De EeerobcrScn eenigc genomen <£ngdfe ^rbe* 
pen / infgdtjben ban De baett ban De €ngclfe 
©iffcljerpcn m ^ooitoegcn en §jïant / De toelbe 
top biDDcn met beboenlijbe reberentte / Dat bp 
baer üoninblijbe iBajejlept / cn bare «©edcum 
teerDc ütaden met Den eerften geDaen cn gep’O; 
poneert mogen tooeDen. <©aer-cn-boben Ijcbbcp 
top te bennen gegeben / Dat onfen <©üö2lugügjïcn 
Idcntnb Dooi ons toeDcrom 3ende De «afnamen; 
ten ban Den aartiere / fijn %cr ©ader gege; 
ben ; De toelbe top t'famcntlijb met De commodi; 
tept berept 3ijn ober te leberen. ^ijne iBajeflcpt 
ts niet ban meeninge met bet oberfenDen ban Den 
fclben <6nrticre / pet te remmeicren / of berm in¬ 
beten uan Den onDerlingen pligt / berbonD cn 
bjoeöerlijbe beuutfebap Defec ïfijben/ maer Doo? 
!3oDeS buïpe beeft boojgenomen te perftfteren 
en boIberDen Defe enfe bnintfcbap cn gocDc toïüè 
Die Defe beerlijbe Hijbcn cn bare boo2faten beeft 
t’famcn geboegt tot Den unterften aemtogt toe jij; 
nes lebens / fulbs bp oob ban bare üioninbiijbe 
Iï5ajcjlcpt bcrtoacljt / en bem Dacr op 2520cDer; 
lijb berttout. ait is t^oo2luatigfle ^oninginne 
cn albergcnabigtïe JEPOutoe Dat top ten Doogjïen 
upt beel oo2faben / en upt bcbcl ban onfen <Doo2; 
lugtigjïcn lboninb bebben gcpioponcert / ons met 

baren niet berooft tooiöen / fulbs 3p blagen ab ootmocDige onDerDanigljcptrecommanDeerenDe aen 
tbans tcgefcbicDein ait gcnerael boo2biDDen beeft fjare ^oninftl. USajcfïept/ en met ftilbec rebemi; 
De aoo’Iugtigbiïe honing / onfen alDergenaDig 
fïen i^eere / totllen Doen boo2 allen neutralen / 
eenfDccls om Dat De üoopIjanDel ganfeb (lil flact / 
en bpfonDer om De £ere ban bare Éoninglijbe 
^ajcjtept te bebouDen / en D’ongcmacbcn en Ija* 
ten te feboutoen / Die gemccnlbb fulbcn gene; 
raïen belet / en berboD ban De feoopbanDel bet; 
felfcljappen / toelbe bermanutge en booibiDDen is 
lierbomenDe ban een alDerbcjl gemoeD tot bare 
lioumgiijbe iDaicjlept/ cn De ganfclje €ngcb 
fe natie/ biöt fyne ïioningïijbe niajejlcpt feer 
b2tinDelbben / en oob luoeDeriijb te totllen bet; 
ftacn/ fulbs fijne fBajefïcpt geenfims ttoijffelt/ 
alfa De fdbe bermaninge nergens anDerS toe 
ftrebt / Dan tot toelbaren ban bet leerbjbe itijb 
ban €ngelanD; beeft meDc De ^002lugtig|te öo* 
ning/ onfen alDergenaDigfïcn li)ecre ons toel jïren; 
gelyb bebolen / Dat top toel bpfonDer fouDen btD; 
Den boo2 De 'önDcrfatcn ban 3ijne Hon. n^ajeft. 
op Dat acï)t genomen fijnDe op ’t berbonD / ge; 
bnp2fcljap / en b’oeDcciijbe b2iemfcbap /benlupDen 
mogte toegelaten toerDen De ïsoopbanDel tc D2tj; 
ben/ en Dat IjcnlupDcn De bacrt op .^pagnien b:p 
mogte gelaten toerDen / en Dat fp ban bare j t)a 
i'ciïepts bolb in Eec niet ais ©panDen getracteert 
toerDen / fulbs fp btpDen feer Dibmacl tot baer 
lieDcn grote frbaöe bebben befoebt: 3Den ©002; 
lugttcbften ©om'nb belooft Dacr tegens Dat \p feer 
bacfieïijben Den fijnen fal bcrbicDen op De berbeur; 
tc ban lijf en gocD / Dat 33 niet upt boeren eeni; 
ge iBunitie ban <Oo2loge/alS bufhrupt / <0efcljm 
cn Dicrgclijbe / Dacr meDc Den 33panD mag bet* 
fïetlit too”?Den / bebaiben ’t gene Dat een pege; 
fijlten tot fijne repfc ban noDe beeft, ^acrentiif; 
feben bertrout fijne iBajejlept Dat bare ïjoninb; 
lijbe iBajeliept tu t t!u»b fal Doen / ’t gunt eentg; 
fints D002 beicnDfcbap fouDe mogen befogt to02; 
Den/ bertoacbttooebcrlijbc De betWaïïnge ban ba; 
re .ïïSajejtcpt / met refoltuie ban De gocDcren bic 
men fouDe mogen uptboeren. €n bpfonDer bc* 
geert fyne &on. li^ajejfrpt Dat fulbcn rcgarD ge; 
nomen toeröe / op De ©nDerfaten ban fyne üon. 
3i©ajeftept in ^ooetoegen / Dat Den felben b?p toe 

tie alft beboo^t / biDDcn De fdbe bdiebe met ge’; 
iijbe goeDcrtierentljcpD / ais fp ons beeft gdjooet 
en tot nocb toe ombeljï / oob meDc onfe faben te 
Doen erpeDicren / cn Dacr beneffens aebt nemen 
op De aenJtacnbc tointer tijD / cn anDere ^egotien 
Die top bebben upt tc boeren in De j^ebeilanDenen 
elDerö/ ons met Den ecrjlen een goettoiüigc cn een 
Den bcrbonDegelybfojmige aitttoooeDe aen Den |ïo; 
ninb onfen gcnaöiolïcn i^ccrc fcnDcn. 

<Dat Defe bebden ons°opgdept 3ijn upt te reefj; 
ten ban De tDooelugtiajle lÊajéjf. ban tDencmar; 
ben / onfen albcrgcnabfgjïen liOeerc/ bn De booehtg; 
tigflc iiomngïnne ban €ngdanD attejïeren top bp 
boeDer fclpjjbmgc onfer banDcn. <0cfdpeben tot 
3tonDen Den f2.^eptcmb2tS/ 5Cnno 1597. 

©nDerftont / 
De alderdoorliigtigfte Koninklijke Majeüej’ts Le¬ 

gaten voor een tijdt. 
€nDe toas onDertebent / 

tS^rnoldiu Witfelt, Cbnjlianur Baniïiiav , 
met epgen sjauD. 

©icr op beeft De ^oninginnein fubjlantic mom 
geanttooo2t Dat fp Den ïsotunb ban ^ene;l!;i9C‘1llt5 

, nidiftfn 
Qtssbriï. 

marben baren liefden ©eoeDcr baren i©cefra* ban Sltimm? 
fijne gocDc genegentbepD Die bp IjaDDc berblaert/cimunan 
baer toe tc Dragen/ feerbcöasibic/ cn altiit Dcrcpt5pn*CIanö<’ 
fouDe bebouDen tooiDen gdybfojmsge gimfte cnSSnten 
affectie tot Den felben ïioninb te Ö?agen / Docb alfo ctoninu 
De boo2}3. ttoninbuDd) jong/ en eerft nieutoelijbsban,©cne; 
tot De ïirone gebomen toaS / fulbs bat lp ’t üe 
gin cn ooefabe/ en boottganb ban De Ooiloge tui 
feben Den ïiomnb ban ^pagnienenbaa* niettoifï/ 
Dan tint rappo2t brn anDere/ fo fouDe fp tot im 
iTrucüc ban Den ïjoninb baren ijBeejler eenige 
potneten bp gefduifte Doen (lellen: maer totlDe 
bem op Dit poittet alleen firgcen / Datfe Doo? v6o; 
Des gunfïe tot Defenfie ban bare recbtbaerDige fa; 
be 3ijncn bpiïanD fo feer IjaDDe geboelt / Datfe niet 
Dan een geüicbigcumbomfïc Dacr ban bcrtrouDete 
fullen bebben; De öontnb ban ^pagnien baDDe 
baer cerjt DibtoüS gcaffaltcert/ en na’t leben Doen 
jlaen/ fonDer Datfe bem Dacr toe eentge ooefabc IjaD; 

De 
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be gegelrên / of pst önrefccïjjliö tegcad öcm gebaen 
ïj'iubc / al» upt öc fetoe poinctcn foube öljjfen/ 
fo toass fp ten Jejleti gecefolfaeett fyvx tegen Ijemtc 
öefenöerch / en te boen blijden / bat fp ïjem met 
dntfag / maet batfe ooit fcifö macljt/ en ’t licete 
Ijaöbe om Ijmt fclfö boel te refifïettn / cn felfd 
ooft te mbaöeeen/ bntfe nu niet gercfoIUcemd niet 
ïjnn cer|l te fpieïten / of conbmcn niet l)cm te 
maften / ten tee Bat öc öoninlj ban ^Spagaten 
beton Sxtoonöe ban fiin onitcDibaerbtge attenta¬ 
ten / cn ïjaec fatiffattfe öcöe / en bat ben ©?cbc- 
ïlaubel mebe üegi’eepe ben üontnh ban ©?anfc 
rijft en be Staten ^enecael / met be toelftc jg 
nicutodijli ecu ©eröonö tegen ben Uonmït ban 

Het vier-etv-dertigfle Boek ^ 
ten om bic fafcen te berbolgen / en lijn fp fop&en 
(©efanten ho:td öaei* na met fjacc bepeferjen niet 
goebeit toinb tipt €ngdanö bertcotften / cn ben 
bgfücnöcn cDnototo tot Botterham aengdtomen / 
baec Den be <0ebeputecröc ban be Staten <t5cnc; 
rad tegen quanten / btc bc fdbe tooozts tn ben 
Dage gclepben / cn alöace iogeerben int ï|upd 
of 3$of ban Sütunftanfi/ op be ïjncuterbijfi / cn 
op ïioiïen ban ’t gtanb beben matteren cn befrope* 
ren / ijebbcnbc ober fulfe tpt ^ofmeeffes; getorn* 
mitteert tenen JBppenüups / be «Befantcn tóarcn 
feer magtiifijö / cn binten bid 8 o perfonen frrrd/ 
en baer onbec bed €bdlupben / cn beben telden 
algÈ fp fouben ter niadtpö gaat ccmi / booi bc 

5P7' 

jStomicit <KriiacSt iiaöte / toe af» niet bncljt 5™r op iCcompetten cn ftwl-ttommcn feft Ücf- 
te toijften / nocï) fonber bc fdbe tot $epd te bec 
ffacn : Derfodjtc boo?to tc boeten / toat fjope of¬ 
te feficrfjepb ïjacr S)edler fjabbe/ bat ben Ma* 

lijft fpelen. 
^en negenben Dctcteid fjcbbcit be bomf5- J3c; 

fanten aubientie geljab tn bc Dergaöcrmgc "ban bc 
ïjeeren Staten dBencracl / baer fp lupben ftare 
^opofttte tn befer founeti gebaen ficbftem 

lj„„ ... 
met te at onbere CteMtcu ipmuen mtbbdt'nge 
fulfesS foube gefdjteben / en batfe op be reftc ban 
bare popofmc te teeöen teaö / bat 3p met ïjarc 
Itabcn tn tTsmen-fp?etunge bonten fouben/ in bc 
bic Ure bede rebernn ober en teeber ober fouben 

h-:$niK(c commimtcatïc begeetben be, ^nben ban 
SiSèenBC' bc üoitinginne / upt ben name ban ïjarc £>ocm 
taiTcfjen uifïuige jBnjcflcpt / batter een (ïriftt geöob ban £en 
öc fiaöui jlaien jjontnn fonöe aacn ober alle fijne jjnöcrfn- 
mnn? ten. De 'fdbe niet toccfi boeren of toe laten 
öan ^noe'-teecöaebocrt tc teütöenna ^pagnten/ baer ntebe 
ïanöenöf beu JiGiting ban ^pagnien gemeenlijk tocrufl en 

fterk macïit fijn Blote ter Zcc / cn 3ijne ijepe^ 
fecninn ft bare op-rtifl tegensi be ^ooaïucbttgfle ïjacr 
ban®Ene# doublé be Konïuguwe / en bare IjecrlijWjeöen/ 
ïH.uhen. on>,ct; ïjC tucUtc cjcpjcffcïijd 6p lienlupbcn gere; 

kent tootbenbc gene bic Wcr onber bp baer gcitclt 
3ijn : bc ^cfamen berfogten baer ban be Itjjlc 
cn bcchlaringc om bic ben ^ooplttpbcit tc mogen 
communieecren/ om Oaer na te reguleren / en be 
liuftc ontfattgen fiebbenbe/ berkiaerben teel tc 
bteben tc toefen / bat baren jBeeftcr alle be fdbe 
3Barenfoiibeberöicbcn bertoacctorcbocren/ tnaer 
batfe geenen lafl Ijaöben om te confcmcercn / bat 
(Ccrtec/ üünae en’t J,15ed ban btctt / baer onber 
foube öltjben ffacn aio bc €nge!fcbtc geffdt babben / 
niette min quanten fobetre / batfe berfodjten ec^ 
nige bupfenben quartter dorenö alleen na ;5pan 
giett te mogen teengen/ om ban baer ïiacrno 
tclijhe fpeeenjen te mogen krijgen/ ntacroftoe! 
be bootfdjtebe <6efantcn baer op feer bert aen= 
bjongen / teert baer noditano. ebenteel geant= 
teoon/ bat bc j&öutngtnne meerber rebenen Itaöbe 
’t boo/f5. ï^oorn en Heel te bcrötebcn / alö tod 
cemgc anöerc 5Baron op be boo?f3. Sijfle flacm 
öe / en öaerom met tteiifdöen aiö ben Itonink 
karen IBeefier / bun foube Oerabeti met fijne 

{ïoi. 59.) ^rijgüupöeii / of ÖP foube tod berfïaen bat fuik 
berfeöb bp be Boninginne berfocöt cn begeert 
nanfclj nobig teatc / en batfe baerom baer bp 
bleef bat ’t fdbe ïsooen en IBeel mebe maft ber- 
boben blijben na ^pagnien tc boeren / be %$te 8 
ban bc berboben afaren/ teao’ (Cou ban 'feabdo / 
ban ^anefaö/ ban 55afknipt/ ban <©cfcïjut/ 
jBafixn / ^parieten/ Salpeter / pdi / Ccrrc/ 
(Certoe cn ®jügge/ en be iBeclen ban bien / bier 
bp teo’ben baer gegeben een <§)ebuctie bn gefcteif= 
tc ban bc rebenen / toaerom bat bc itoningïnne 
be <So?loge tegen ^pangten fiabbe moeten aen; 
nemen / en fo bed acngink be hlacfjten ban bc ge¬ 
ne bic ban be ^efjepen bp b’€ngclfe berooft tón? 
ren / toerben fp geteefett öp ben gjuge ban be 2ïte 
miralitcpt/bicftaernirbdoofbcgoet reepten botbe? 
ringe ban guftitie tc boen Itebücn : macr ftcnïtc 

lang foube berlopen / 

DE Koninklijke Majefteyt tot Denemarken, 
Noorwegen &c. onfen aldergenadigbe Ko- 3ïmijafT^ 

nink en Heere 5 heeft ons (als der felver afge- öturss üara 
veerdigde Gefanten) genadigft opgeleyt en bevo-^n.ÖD5 
len na gewoonlijke Vriend en nabuurlijke begroe- 
ringe , gelukwenfir.ge en eerbieden , den Welge-firn aenöé 
boren, Gefirengen , Edelen, Eerntfeften, Eer- lMKn 
baren en Hoochgeleerden de tTatnentlijke Sta- 

der vereenigde Nederlandfe Provinciën, te ber twee» 
vermelden en daer beneffens te erinneren denioöe 
nabuurlijke vruntfehap , verbintenilfe en allian- öemmDttt. 
cien , die van ouden tijden tuffehen de Krone 
Denemarken &c. en de voorichreven Ne¬ 
derlandfe Provinciën , geweeft zijn , dan in- 
fonderheyt de geheele grote vertrouwelijke 
vriendfehap , in de wélke de Doorluéhtigfte 
Ford: &c. wijlen Konink Frederik den twee¬ 
den van dien Name , tot Denemarken , Noor¬ 
wegen &c. Chridrnilder hooghloffelijkder ge- 
dachtenifie , met den ook Doorluchtigen Hoog¬ 
geboren Ford: en Heere , Heer Willem Prin- 
ce van Orangien , mede hoogmilder gedachte- 
nifle gedaen heeft , beneffens andere Koninklij¬ 
ke gundige genegentheyt en genade de welke fij¬ 
ne voorfchreven Kosinklijke Majefteyt tegens de 
Geünieerde Nederlandfe Provinciën en der felver 
Ingefetenen gedragen beeft , hebbende fulks ook 
in verlcheyden manieren met der daed bewefen» 
en verklaert daerorn dan fijne Majefteyt den. 
krijgfwefen en befwaerlikheyt , die fulke in de 
Geünieerde Provinciën zijn ontftaen , ten hoog- 
ften en in fulker voegen ernftig laet zijn aen- 
gelegen , dat den felven geenCn mogelijken vlijt 
heeft willen fparen , daer mëde de voorfchreven 
krijgf-wefen befwaerlikheyt en gemeynen onheyl 
geweert, voorgebouwet , en daer en tegens den 
geliefden Vrede en eenigheyd , fo wel in de 
Geünieerde Nederlandfe Provintien , als in der 
ganlcher Chriftenheyd , weder gebrocht en ver¬ 
kregen mochte werden , en ware fonder twijf- 
fel door verleeninge Goddelijke hulpe fuik fijn 
Chriftelijk voornemen tot een gewenfchten en 

er algemeyr.en Chriftenheyt , fonderlinge der 
Geünieerde Provintien nuttelijken eynde gebracht 
worden , fo verre niet God de Almachtige 
fijne hoöchlalige Koninklijke Majefteyt fo fu- 
bitelijken door den tijdlijken dood , van defe 
Wereld hadde afgevordert. 

Nu dan heeft de Koninklijke Majefteyt tot 
Denemarken , Noorwegen occ. onfe aldergena- 
digfte Konink en Fleer ^ fich voor allen dingen 
niet weyniger willen bevlijtigen in alle Koninklij¬ 
ken , Forftelijken en Chriftelijkcn deuchden , als 
ook in Koninkrijken, Forftendommen en Landen , 
fijne Majefteyt geliefden Heer Vader te fuccede- 

bat flllöe in’t lang foube bcilopcn / en batfe injren, en in fijne voetftappen te treden , ook niet 
be jSebcdanbcnmcbe mollen toefen / cn batfe ooft -dleende goedenabuurlijke welhergebragte vriend- 
tvatijten nog booibe ODintCr t’l|up0 tc toefen /fchap en correfpondentie met de Geünieerde Ne- 
lieböeil fp eerage ban Ijace btenact.3 öact Oda? derlandfc Provintien te co-ntinueeren j en te on-’ 

I der- 



15 97* Van ’t Vervolg der 
derbouden. Maer infondcrheyt ook den felven 
vorder gelijkfals alle vriendfcliap , trouwe, lief¬ 
de , eere en goets te betonen en te bewijfen , 
daer benefFens ook niet bevers fien ofte bege¬ 
ren , dan der voorfchreven Geünieerde Provin- 
tjpn welvaert gedyen en toenemen, neffens afwen- 
dinge defes befwaerlijkcn Kri jgs-wefens, farapt al¬ 
le ’t gene fo hen tot befwaerniffe en nadeel 
mochtetenderen, en heeft uyt fulke vriendlijke 
genadige goede affe&ie en genegentheyt met wil¬ 
len laten, ons (als fijne Gefanten) aen de t'ta- 
mentbjke Staten &c. af te veerdigen , en op het 
vriendlijkfte en genadigfte te laten aenfoeken en 
aenlangen, of het hen gelegen, ook tonder ver¬ 
denken zijn mochte , dat tijne Koninklijke Ma- 
iefteyt neffens andere Chriftelijke Potentaten en 
Heeren , die fy daer by lijden konden , rer- 
mooens eenes Chriftelijken Koninks en Verften- 
lijk°Ampts, fich onderwonde de faken daer he¬ 
nen te rechten , dat fuik befwaerlijk en alge- 
mevner Chriftenheyt fchadelijk langdurig Neder¬ 
lands Krijgs- weten , door Chriftelijke goedlij¬ 
ke en redelijke onderhandelinge neder geleyt, en 
den geliefden Vrede weder gebracht mochte wer¬ 
den 7 met der trooftelijke hopeninge en toeverfigt 
datmen van gelijken der Geünieerde Provintie te- 
gen-partie , des Koninklijke Majefteyts van Hi- 
lpagnien en Portugael, door fijne Koninklijke Ma- 
iefteyt en andere Chriftelijke Potentaten en Heeren 
interceftie, tot fuikegoedelijke onderhandelingebe- 
wegen en bewilligen konde, en wilde. 

Daer en tuflchen konnen en fullen de t’fament- 
lijke Staten tot fijne Koninklijke Majefteyt fich 
des ganfchelijk verfien, dat alle ’t felve niet an¬ 
ders , dan uyt fonderlijke Koninklijke affe&ie, 
en wel gemeynde genegentheyt her-kome : en 
dat de felve geenfints gemeent ware , yetwes 
te raden of te bevorderen , het welk , of tot 
onderdruckinge der bekenden ware Religion (daer 
an fijne- Koninklijke Majefteyt fo wel gebo¬ 
ren als opgetrocken is , by de welke ook de 
felve door Godcs genadige verleeninge bis tot 
fijnen leften faligen eynde gedenkt te volherden) 
of ook den wel gemelten Geunieerden Provinciën, 
tot fchade of nadeel konde gereyken : maer dat 
de middelen mochten getroffen worden daer door 
men deshalven, niet alleene bewaert zy, dan hen in 
alle weiden tot welvaert en profperiteyt ftrecken 
mochte ° en doet hier mede fijne Koninklijke 
Majefteyt van Denemarken den t'famentlijke Sta¬ 
ten op ’t vriendlijkfte en genadigfte begeeren, dat 
de felve hier op haer viendlijke nabuerlijke refo- 
lutie en verklaringe , mitsgaders de conditiën en 
articulen , op de welke fy fich veel licht in fulke 
goedlijke onderhandelinge gemeynt zijn in te la¬ 
ten, fijne Koninklijke Majefteyt verftaen en verne¬ 
men laten willen. 

Vorders heeft ook fijne Majefteyt ’t felve fijn 
Chriftelijk voornemen ook der doorlugtige hoog¬ 
geborene Vorftinne Elizabet , Koninginne van 
Engeland en Vrankrijk , als fijne Koninklijke 
Majefteyts vriendlijke lieve Sufter en Bontgeno- 
te voortbrengen laten , met allerley goede be- 
weegniffe en erinneringe der ongewifle iniffe- 
lijken en gevaerlijken nytgange der Oorloge, 
mitsgaders andere veelvoldige periculen die da¬ 
gelijks voorkomen , en daer uyt plachten t’ont- 
ftaen , gelijk dan fijne Koninklijke Majefteyt , 
mits defen den tTamentlijken Staten op het ge- 
trouwelijkfte, nabuerbjkfte en vlijtigfte ook willen te 
<ïemoet gevoert hebben. 
ö Sijne Koninklijke Majefteyt heeft ook ons 
wijders genadigft opgeleyt de t’famentlijke Sta¬ 
ten te verfoeken, dat den genen die neutrael zijn, 
en met defe Oorloge niet te doen hebben , in 
alle wegen de vrye commercie, fchip-vaert en 
zeylinge ter Zee toe-gelaten werden moge , by 
fo verre fy fich onthouden , den vyand eenige 
Krijgs-amunitie toe te voeren , maer voorna- 
mentlijk fijne Koninklijke Majefteyts eygen on- 

VI. Deel. 

Nederlandfe Oorlogen. 
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derdanen, ten aenfien der erf-verdragene nabuer¬ 
lijke vriendfcliap , genade en weldaden , fo der 
Geünieerde Nederlandfe Provintie» fchip-vaert en 
hanterende Koop-luyden, in fijne Majefteyts 
Koninkrijken, paffagien en ftromen dagelijks weder- 
vaert , als de felve des ook met twijffelt. 

Hier benefFens fullen fich de t’famentlijke Sta¬ 
ten noch wel weten te erinneren hoe dat de ge- 
ftrenge Edele Erentfeften Steyn MaltefF erfgefeten 
tot Helme, fijne Koninklijke Majefteyts Ampt- 
man op’tKafteel Bahaufen, en lieve getrouwe on- 
derdaen, den Geünieerde Provintie» en t’fament¬ 
lijke Staten, beyde in Hollanden Vriefiand eene 
ganfche geruyme tijd voor een Krijgs - man dap¬ 
perlijk , manlijk en wel.gedient, hem ook des¬ 
halven noch een grote fomme fijner verdiende 
en verfchenene befoldinge naftendig , en alfo fij¬ 
ne Koninklijke Majefteyt tot meermalen, fo wel 
fchriftelijk aen den t’famentlijke Staten, als mon- 
delijk by den felven afgeveerdigde Gefanten des 
aengaende, hebben laten aenhouden, gelijke wel 
tot noch toe niet daetlijks daer op gevolgt is, 
fo willen fijne Koninklijke Majefteyt nochmaels 
ten overvloet op ’t vriendlijkfte en genadigfte 
gefinnet en begeert hebben , dat de Heeren Sta¬ 
ten doch eyndelijk na fo menigvuldige , fijner 
Majefteyts gedaner interceftie en fchrijven , nu 
een ordre ftellen willen , ten eynde de voor- 
fchreve Steyno Maltefl'. fonder langer dilay fijne 
oprechte mannelijke ongefpaerde lijfs goets en 
bloets verdiende befoldinge betaelt en geconten- 
teert worde, en hy om andere middel te verfoe¬ 
ken geen oorfaek hebben mochte , op dat fijne 
Koninklijke Majefteyt voorts aen met fulke veel¬ 
voudige , rechtmatige, verlchonet blijve, voorna- 
mentlijk ook defe goede wel hergebrachte corre- 
fpondentie in alle maniere mochte onderhouden en 
vermeert worden, daer toe fijne Koninkl. Majeft. 
voor den felven deel ganfchgeneygtenorbodigis. 

Wenfchen ten leften uyt fulker goeden affefh’on 
en genegentheyt de voorfchreve Geünieerde Pro- 
vintien allen geluk en welvaert , daer ook fijne 
Koninklijke Majefteyt den felven en haren Ver¬ 
wanten , fo wel ook den t’famentlijke Staten 
en haren hanterende Schip-vaert en Koop-luy¬ 
den alle nabuerlijke vriendfcliap , liefde , eere (j0' ^ 
goets , mitsgaders alle Koninklijke gunfte , be- 
vorderinge en getjade betonen konde , daer toe 
doet de felve fich na den loffelijke exempel 
fijner Chriftelijker Heeren Voor-Ouderen , en 
Zonderlinge fijnes geliefden Heere Vaders Chrift- 
milcler gedagtenifie gants vriendlijkft en gena- 
dig erbieden, wy willen onS ook hier mede voor 
onfe perfonen den t’famentlijke Staten defer 
loffelijker Geünieerde Nederlandfe Provintie» al¬ 
le beyde, ’t famt en befondere tot allen onder¬ 
danige» willigen en vlijtige» dienft op ’t vlijtig¬ 
fte gerecommandeert hebben , met onderdani¬ 
ge dienftelijke , en vriendlijke bede , de fel¬ 
ve willen fich ons tot aller genaden en gunfti- 
ger bevorderinge laten bevolen zijn , ook daer 
benefFens een genadige gunftige antwoort defen 
onfen , van onfen aldergenadigften Konink en 
Heeren opgeleyde bevel mede tedeylen, fien onbe- 
fwaerlijk te betonen. 

Adrumindenllageden negenden O&obris 1597. 

«©nbcrflout 
Der Koninklijke Majefteyt tot Denemarken 

Noor-wegen&c. afgeveerdigde Gefanten 

,,Arno uit Wit velt, 

En Cirri/la en Barnekan, 

^icc op ftcb&cn tsc Icccen Staten <0enccad 
ten 24. ohoftHö te noo:fctecte gefanten tet uaBoK 
gente fclpiftelijti affcDcpt gegeten. 

A dat de propofitie van wegen den Door- 
luchtigften en Grootmachtigften Vorft en 

% i Heere, 

c
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SHtmuoo^ Heere, Chriftiaen den vierden, Koninktot Dene- 
jCe,p” marken, Noorwegen, ~&c. by fijne Majefteyts Ge- 
frijept bp fanten , den Geftrengen en Edelen Rijks-Raed en 
fcc liirtrtn Cantfelaer Arnould Witvelten Chriftiaen Barr.ekan, 
<ttnErocl *° mondelinge ter vergaderinge van den Heeren Sta¬ 
tiën <Qi-, ten Generael der Vereenigde Nederlandfe Provintien 
fanten bangedaen, als in gefchrifte overgelevert , met reve- 
mnifsait rentie gehoort, ontfangen, het inbonden van dien j 
©EiiEmars overgewogen, en rijpelijk daer op beraetdaegt is ge- 
ftensceep weeft , hebben de Heeren Staten voornoemt daer; 
t'Ett. Uyt met grote blijdfchap verftaen dat hoogft gedachte 

Koninklijke Majefteytin fo goede memode en ge* 
dachtenifle heeft, de nabuurlijkevrierdfchap, ver- 
bintenifle en alliantie die van alle ouden tijden tuf¬ 
tenen de Kroone Denemarken , Noor-wegen &c. 
en de Nederlandfe Provintien geweeft zijn , en 
in ’t befonder de geheele grote vertrouwde vriend- 
ichap , in de weke den doorlüchtigften Vorft , 
wijlen den Konink Frederik den tweede van dien 
name , Konink tot Denemarken, Noorwegen &c. 
Chriftmilder hoog-loffelijker gedachteniftè , met 
den ook doorluchtigfte hoog-geboren Vorft en 
Heere , Heer Willem Princè tot Orangien, ge- 
llaen heeft, want al hoe wel de Heeren Staten! 
noyt hebben getwijffelt aen de Koninklijke ge- 
negentheyd van de hoog-gedachte Koninklijke Ma- 
jefteyt tot Denemarken, Noor-wegen &c. tegens; 
de Geünieerde Provintien , fo is hen nochtans feerl 
weert en aengenaem dat fijne Koninklijke Ma-, 
jefieyt daer in blijft continueren , waer voren de | 
Staten voornoetnt fijne Koninklijke Majefteyt met, 
alle eerbiedinge en ootmoed ten hoogften be¬ 
danken , hopende van hunnen t’wegen niet on¬ 
der gelaten te hebben , nochte in toekomende; 
tijde met Gods hulpe te lullen onderlaten’t gene 
fal mogen dienen om hoog-gedachtfte fijne Ko¬ 
ninklijke Majefteyts’goede genegentheyt en af- 
fe&ie tQt defe Landen, niet alleenlijk te onderhou¬ 
den , maer ook dagelijks meer en meer doen ver¬ 
meerderen. 

De Heeren Staten hebben ook in goede gedach- 
tenifle de gunftige Koninklijke genegentheyt en 
genade , de welke Chriftmilder en hoog-loflrelijk- 
ite gedachteniftè Konink Frederik den tweeden, 
dele Landen heeft bewefen , mitfgaders den yver 
en genegentheyt die fijne Koninklijke Majefteyt 
genade heeft , om fo wel de Geünieerde Pro¬ 
vintien , als de geheele Chriftenheyd tot eenen 
goeden en verfekerden Vrede të brengen, en zijn 
ook wel verfekert dat de jegenwoordige Konink¬ 
lijke Majefteyt tot Denemarken, Noor-wegen &c. 
riet alleenlijk fijnen geliefden Heer Vader gefuc- 
cedeert is , in alle iijne Koninkrijken , Foiften- 
domrnen en Landen , maer ook fijne Konink¬ 
lijke Vorftelijke en Chriftelijke deuchden , en 
befondere in alle goede wel hergebrachte vriend- 
fchap en correfpondentie met de Geünieerde Ne¬ 
derlandfe Provintien wel-vaert en toe-nemen, 
neftèns afweringe van defen befwaerlijken Krijgs- 
wefen, fampt allen ’t gene tot der felver belaftin- 
ge en nadeel mochte tenderen , daer over de 
Heeren Staten , hen aen fijne Koninklijke Ma- 
jefteyt altijd te meer verbonden houden, en be 
kennen dat fijne Koninklijke Majefteyt gena- 
digfte affeftie en genegentheyd tot den welftant 
deler Landen in dele ange en gedurige Oorloge, 
gemengt met onuytfprekelijke laften en fwarig- 
heden hen altijds heeft geftrekt en als noch is 
ftreckende tot feer grote verligtinge en trooft, 
verhopen dat fijne Koninklijke Majefteyt uyt de 
navolgende redenen volkomelijk geloven fal , dat de 
Staten noyt meer hebber, begeert, dan het befwaer- 
lijk oorloge in een goede en verfekerden Vrede 
te fien verandert , en dat by alle onderhandelinge 
van Vrede van harent wegen alles daer toe ge- 
daen is geweeft , wet met behoudens van de Chri¬ 
ftelijke Religie en den welftant deler Landen doen¬ 
lijk was, daei ter contrarie van wegen den Ko¬ 
nink van Spagnien en den Spaenfe Raed , fo wel 

oonder den name als bandelinge van iet anders" is 
getracht, als met pratftijke engewelt defe Landen 
en de goede Ingelètenen der felver t’onder te 
brengen. 

’t Selve is gebleken in de eerfte bandelinge van 
Vrede, begonft in den Jare 1574. tnflehen dén Hee¬ 
re van Champagny , van wegen den Konink vah 
Spagnien of fijnen Gouverneur in de Nederlan¬ 
den den Commandador van Caftilien , Don Louys 
de Requefens , en den Heeie van S. Aldegcn- 
de van wegen den hoog-gemelten Heer Prince 
van Orangien, en de Staten van Holland en Ze- 
land , allo de felve onvruchtbaer af-gegaen is, 
uyt dien men niet wilde fpreken van eenige con¬ 
ditiën ftreckende tot ordre in faken van de Euan- 
gelife Religie , en den welltand der Landen, 
wefende alleenlijk de Spaenfe meeninge geduren¬ 
de de voorfchreve handelinge , oneenigheyd en 
fcheuringe in de Landen van Holland en Zeland 
te maken , de goede Stad Leyden te incorpore¬ 
ren , en alfo hen in 5ü midden van den Lande 
van Holland fekerlijk re logeren , welk mits de 
goede debvoiren en getrouwigheyd, fo 'van den 
Heere Prince van Orangien , en den Staten als van 
de belegerde binnen der voorfchreven Stad Ley¬ 
den , door de krachtige hand van God den Heere 
Almachtig wonderlijk verhindert wierde. 

Van gelijken is gebleken in de lblemnele han¬ 
delinge tot Breda , in den jare 1575. aen-gegaen 
by InterCefiie van den Alder - Doorlugtigften en 
Groot-Machtigften Keyfer Maximiliaen , die tot 
dien eynde af-geveerdicht hadde de Heere Gra- 
ye van Swartfenborg : want om redenen voor¬ 
fchreve en om dat men van wegen den Ko¬ 
nink van Spagnien niet een Jota in de Reli- 
gions fake wilde accorderen , nochte toe - la¬ 
ten vergaderinge van de Staten van alle de Pro¬ 
vintien , is daer uyt niet goets gevolgt , dan heb¬ 
ben hen gedurende de voorlchreve handelinge 
de Spaenfe allo met praétijke en gewelt ten 
Oorloge geprepareert , dat fy in weynig Maen- 
den daer na , de Landen van Holland en Ze¬ 
land fo groten af-breuk deden, als fy ander- 
fins in etlijke jaren niet fouden gedaen heb¬ 
ben. 

Korts daer na is’t gene den Konink van Spa¬ 
gnien en fijne Lieutenanten met alle hen macht 
logten te beletten door de barrnhertigheyd van 
God Almachtig gefchiet ; te weten : Dat de 
Princen wefende onder het Jok van de Spagniaer- 
den , hen daer af gelibereert en by den anderen 
vergadert zijnde , eyntelijk met den Hoog-ge¬ 
melten Heer Prince van Oragnien , en den Hee¬ 
ren Staten van Hollandj en Zeland met hun¬ 
ne geafibeieerde in de flad van Gent geaccor- 
deert en gepacificeert hebben, by welke Pacifica¬ 
tie eenige lijdelijke order op de Chriftelijke Reli¬ 
gie en vergaderinge van de Staten Generael was 
geftelt. 

Maer alfo na de dood van den groten Com¬ 
mandador , gevallen voor date van de voorfchreve 
Pacificatie , in’t Land van Luxemborg was geko¬ 
men Don Johan van Ooftenrijk , fo is op diver- 
fe plaetfen gehandelt geweeft , om hem aen te 
nemen als Gouverneur, en eyntelijk daer in geac- 
cordeert by de andere Provintien , uyt-genomen 
die van Holland en Zeland , en henne geaf- 
focieerde die hen daer tegens hebben geoppo- 
feert, onder andere redenen , uyt dien den Ko¬ 
nink van Spagnien niet hadde de Pacificatie van 
Gent en vergaderinge van de Staten Generael 
vvilien accorderen , dan op conditie dat de fel¬ 
ve was deroguerende , of prejudiciërende de 
Roomle Paufelijke Religie , en dat de Staten 
van de voorfchreve en andere Provintien fou¬ 
den geloven t’onderhouden de voorfchreve Roomfe 
Religie. 

En gemerkt Don Johan van Ooftenrijk , 
als Gouverneur aengenomea zijnde , niet al¬ 

leen- 
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leenlijk fochte te verdrucken de voorfchreven an 
dere Provintien , maer maer ook hen te bedwin¬ 
gen d’Oorloge weder aen te nemen tegen de voor¬ 
fchreven Staten van Holland , Zeeland en hunne 
geafTocieerde , en fy ’t felve niet wilden lijden , 
noch daer toe verftaen , fo heeft hy hem weder 
in wapenen geftelt, de Spagniaerts die uyt krachte 
van den voorfchreven accoorde vertrocken waren, 
weder ontboden » gepra&ifeert met de Duytfc en 
Walfche Guarnifoenen , en gearbeyt om het Ca- 
fteel van Antwerpen en meer andere te occuperen , 
en metter daed gefaifeert het Cafteel van Namen 
en andere. 

Waer na de Heeren Staten van Holland en Ze- 
land wederom verfocht zijnde , om hare Gedepu¬ 
teerde te fenden in de Vergaderinge van de andere 
Provintien, hebben hent’famen wederom gevoegtj 
en feer langen tijd met den voorfchreven Don Jo- 
han getraéfceert om tot vrede te komen , dan alfo 
men tot geene redelijke conditiën konde geraken, 
zijn beyde partyen wederom in openbare Oorloge 
getreden, hebben fy hen ten bey den zijde te Vel¬ 
de begeven. 

Daer en tuflchen heeft den Konink van Spag- 
nien gefonden aen de Generale Vergaderinge » we- 
fende tot BruflTel den Baron van Selles , die in ’t 
openbaer was prefenterende onderhandelinge van 
Vrede , maer in't fecreec arbeydende om de prin¬ 
cipale Heeren te corromperen , en byfonder ee¬ 
nige Hoofden van den Leger liggende omtrent 
Gemblours , dewelk hy eenfdeels heeft geefFedu- 
cert , waer door ook den Leger van de Staten by 
Don Johan van Ooftenrijk in difordre gebracht en 
ter neder gelegt is, omtrent dien tijd als de Sta¬ 
ten Generael» om te meer te betonen den yver die 
fy hadden om met den Konink van Spagnien in 
Vrede te komen , als Gouverneur aengenomen had¬ 
den , den Doorluchtigften Vorft en Heere , Ertf- 
Hertoge Mathias van Ooftenrijck. 

FoL 6i«) Na de voorfz. nederlage , den Hooggedachte 
Ertz-Hertoge Prince van Oragnien en andere prin¬ 
cipale Heeren , en de Staten Generael hebben ge¬ 
arbeyt om by alle middelen eenen nieuwen Leger 
te Velde te brengen. 

Dat midlertijd is van nieus voorgenomen de han- 
delinge van Vrede. En alfb de voorfz. Baron van 
Selles hadde verfocht een by een komfte tot Meche- 
len , fo hadden de Heeren Staten derwaerts ge¬ 
fonden den Grave van Bofluen eenige andere Hee¬ 
ren van de vergaderinge j maer is niet anders uyt- 
gerecht, dan dat den voorfchreven Selles onder pre¬ 
text van Pacificatie, heeft gecorrumpeertden Hee¬ 
re van Bours, Gouverneur tot Mechelen , daer 
uyt alfdoen het verlies van de felve Stad is ge 
volgt. 

Daer na is ook een feer groote folemnele com¬ 
municatie en onderhandelinge van Vrede gehouden 
binnen de Stad van Loven, ter prefentie van de Am- 
bafladeurs van den Keyfer , van den Konink van 
Vrankrijk, en Koninginne van Engeland : maer 
by gebreke van het minfte redres te willen lijden 
in faken van de Euangelife Religie, en is niet meer 
geefFe&ueert dan te voren. 

Gelijk ook niet heeft konnen gedaen worden in 
de grote en feer folemnele handelinge van Peys 
tot Keulen , daer af de Keyfcrlijke Majefteyt Inter- 
cefTeur is geweeft door fijne Gefanten , Keurvor- 
ften en andere Princen van den Roomfen Rijke: 
mitfdien alfdoen ook geene genoechfame verklarin- 
ge werde gedaen , nodich voor de Gereformeerde 
Religie, noch ook tot verfekertheyt van den ftaet 
van den Lande , conform de oude Wetten en ge¬ 
rechtigheden der felver, en gedurende de felve han¬ 
delinge , is by den Spagniaerden de afvallinge van 
de Walfe Provintien en eenige Principale Heeren 
ook van de Stad van ’s Hertogenbos en andere He¬ 
den , fo met pra&ijke als met geweld te wege 
gebracht- 

Sulks dat ten laetften bemerkende de Heeren 
Staten dat zy met geen Interceflien of andere 

VI. Deel 

Van ’t Vervolg der Nederland/e Oorlogen. 
middelen koffen komen tot] eenigen goeden en ver- 
fckerden Vrcede : zijn bedwongen geweeft eynte- 
lijk te refolveren eenen anderen Prince aen te ne¬ 
men , gelijk het meerendeel van de Provintien dien 
volgende voor Heer en Prince aengenomen hebben 
den Doorluchtigen Prince Franqoysl, Hertoge van 
Anjou > Alencon , &c. eenigen Broeder van den 
Konink van Vrankrijk » na dat zy met volkomen 
deliberatie hadden verklaert, en by openbare Plac- 
cate verkondigt, dat den Konink van Spagnien ver¬ 
vallen was van de Heerfchappye die hy over defe 
Landen plach te hebben. 

En hoewel de redenen waerom fulks gefchiet is, 
en notelijk moefte gefchieden , fo notoir en kën- 
lijk zijn , dat onnodich is daer van alhier verhad 
te maken. So dient nochtans in’t korte gelet , daC 
het principael fundament van alle de Oorlogen en 
ongelucken van de Nederlanden is geweeft > dat 
den Koninck van Spagnien de oude Vryheden, Po- 
licien , maniere van Regeringe en andere gerech¬ 
tigheden van de felve heeft willen onderdrukken, 
enindefe Landen denftoel van Raedflagen en Oor¬ 
loge ftellen, tot oppreflie van alle naburen, Ko¬ 
ninkrijken en Landen j befondere en voor ’t eerfte, 
van de gene die de Roomfe Religie afgegaen 
waren. 

’t Welk de voornaemfte Princen en Heeren, mits- 
;aders de Heeren Staten van de Provintien niet heb- 
en willen lijden, waer door den Konink van Spa¬ 

gnien, den tijd en occafie waer-nemende, met gewa- 
pender hand den Hertog van Al va in defe Landen 
gefonden heeft, om ’t voorfchreven fijn deflèyn te 
werkte ftellen. 

Door den welken hy heeft doen apprehenderea 
de Graven van Egmont en Hoorne , met menigte 
van Heeren, Edelen > gemeene Borgeren en onder- 
faten van defe Landen, hebbende fo wel de voor¬ 
fchreven Graven en andere Heeren, Edelen en ge¬ 
meene onderfaten , publiquelijk doen onthalfen, 
en een feer grote menigte van Ingefetenen uyt den 
Lande gebannen en verjaegt, tot ónuytfpreke- 
lijke defolatie en verdriet van alle goede Ingefe¬ 
tenen. 

En den Heeren Marquis van Bergen op de» 
Zoom en Montigny daer te voren na Spagnien ge¬ 
fonden, felfs bylafte van de Gouvernante, om de 
fwarigheyt die de Landen over ’t hooft hingen te 
vertonen , en remedie te verfoeken , heeft den 
Konink van Spagnien tegen het devoir van eenen 
goeden Prince tegen fijnen Eed , de Landen in 'e 
generael en particulier gedaen, en tegen alle volke¬ 
ren 'rechten doen ombrengen , en hunne goederen 
confifqueren. 

Heeft ook in de principaelfte Steden der Neder¬ 
landen Kaftelen opgerecht, nieuwe forme van 
Juftitie ingevoert, opgeftelt eenen generalen Raed, 
genoemt van de troubles of bloed-Raed , voor 
dewelke getogen zijn de Ingefetenen van alle de 
Provintien , tegens de Wetten en Privilegiën van 
defelve, en onder ’t dexel van eengenerael pardon, 
heeft hy univerfelijk alle de geregtigheden en Privi¬ 
legiën van den Lande te niet gedaen en gecon- 
fifqueert, om vorder alles na fijn wille te re- 
geeren. 

Daer en tuflchen heeft hy niet vergeten fijn 
principael defiein tegens de nabuer-rijken , Toe¬ 
kende occafie van twiften en differenten, om de fel¬ 
ve met de wapenen te overvallen, ’twelk verhindert 
wiert , door dien God Almagtig verwekte den 
Hoochgemelte Heer Prince van Orangien , die 
hy macht en middelen heeft gegeven, om met twee 
geweldige Heyrkrachten in defe Landen te komen, 
en hem in fijne wettige Gouvernementen van Hol¬ 
land en Zeland te ftablifieren. 

Ten is ook den Konink van Spagnien niet ge- 
noeg geweeft dat in de Nederlanden over de hon- 
dert duyfent menfehen fijn omgebracht om faken van 
de religie , en dat door fijn bevel den Hertoge 
van Alva door bculs handen doen ombrengen had- 
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de over de 20000 menfchen van alderhande quali- 
teyt, dat hy geheele fteden heeft doen ruineren, 
plunderen, en alle’t Volk of’t merendeel van dien 
doen ombrengen, daer af de fteden van Mechelen , 
Zutphcn, Naerden, Oudewater, en veel andere ge- 
tuygenifle mogen geven, dan heeft daer en boven noch 
by openbaren edidte, moordadelijk doen ombrengen, 
denvoorfz. Doorlugtigen, Hoog-geboren Vorft en 
Heere,den Prince van Orangien,die hem als Vader van 
den Vader-lande gedragen hadde, daer door de Hee- 
ren Staten te meer zijn geconfirmeert en veroorfaekt, 
orn haer regtveerdig voornemen te volherden. 

Waer uyt dan genoeg blijkt, dat dele Geünieerde 
Provintien met geene redenen kan gevergt worden, 
omhen wederom te begeven in fubje&ieen onder de 
heerfchappye van den Konink van Spangien» of om 
niet hem in eenig tra&aet of handelinge van vrede 
te komen. '* 

Te min na dien fyaltijds metter daed hebben ge- 
fpeurtdat alle opgeworpen handelinge van vrede 
hoe finceerlijk de felve door Mediateurs en Intercef- 
l^ursgemeentzijngeweeft j altijdsby den Spangiaerts 

ebruykt zijn tot liftige praftijken en aenflagen, om 
aer mede de Provintien , Steden en Ingefetenen, 

van dé lelve in feheuringe en diffentien te brengen , 
cn de felvete overvallen, gelijk iucceftïvclijk in alle 
handelingen is gebleken, en hier voren eensdeels 
verhaelt. 

Dat mede de particuliere handelinge met de Ste¬ 
den van Gent en Brugge, in de welke fy(Minifters 
des Kon. van Spangien) in’tbeginfel fchone voor- 
flagen, felfs in ’t ftuk van de Religie deden: Maer 
als men in ’t handelen gekomen was, niet toe lieten 
van de faken en Religie eens gefproken te werden, 
debedriegelijke handelingen derVyanden hebben te 
notoir gemaekt, eti dat de vyandlijke proceduren van 
de Spagniaers, daer na veel jaren tegens de Kroon en 
Staetvan Vrankrijk, meeft tot verdrukkinge van de 
gereformeerde Religie, aengewent, de continuatie 
van haer tyranhig voornemen, genoeg hebben geo- 
penbaert, als ook vooral cn principalijkis gefpeurt 
in den jaere 1588. jegens de Koninkl.Maj. ende Krone 
van Engeland, dewelke bedriegelijk by den Spa- 
gniaerts in onderhandelinge van vrede gebrocht 
zijnde , gedurende de feïve handelinge met de 
grote en geweldige Spaenfe Armade befocht is 
geweeft. 

Ook en konnen de Heeren Staten tot handelinge 
van vrede met den Konink van Spagnien niet verftaen , 
overmits fy luyden na’t moordadig om-brengen des 
hoog-gedagtén Heer Prince van Oragnien voor ’t 
hooft van haer Regeringe gekoren hebbende, den 
hoog-geboren Vorft en Heere Mauritius fijner Ex¬ 
cellentie Soon, dewelke by God den Heere almag- 
tig met fo grote deugden, dapperheyd en heroyque 
gaven verlien is, dat hy niet alleen de vereenigde 
Landen befchermt, maer ook in meerder verfeker- 
heyd gebragt heeft, met de Doorlucht, en Groot- 
magtigfte Koninginne Elilabet, Koninginne van En¬ 
geland &c. die als een feer wijle Chriftelijke en voorfig- 
tige Princeiïe, de grote macht, ambitie der Spa- 
gniacrts en hare proceduren met grote redenen voor 
de geheele Chriftenheyd , bedenkelijk vindende , 
den ftaet en faken defer Landen altijds heeft gefa- 
vorifeert, een alliancie en verbond hebben gemaekt, 
inhoudende, beloften van met den Vy and geen vre¬ 
de te maken. 

En dat daer na continuerende den Konink van Spa¬ 
gnien alle Koriingen en Potentaten de Oorloge aen 
te doen onder’t dexel van den Paus en Roomfe Reli¬ 
gie te willen al-om planten, vorderen en befcher- 
men , maer waerachtelijk om over de geheele Chri¬ 
ftenheyd te heerfchen , bewijfende ’e felve daetlijk 
tegens den Konink van Vrankrijk en Navarre, lb 
heeft de hoog-gedagte Koninklijke Majefteyt van 
Vrankrijk en Navarre een folemnele en vafte alian- 
cie met hoogft-gedagte Koninginne van Engeland 
aen-gegaen, daer in de Geunicrde Provinciën ook 
fijn aengenomen, met verbintenifie van fonder ge- 
meenenconfente , geenen peysof vrede met den Spa- 
gniaerden temaken. 

tigfte Boek, * 5 97 
Verhopende de Heeren Staten dat fijne Koninklijke 

Majefteyt tot Denemarken , Noorwegen &c. medé 
fal believen te overwegen het ambitieux en tyrannig 
voornemen des Koninks van Spagnien, en fijnes 
Spaenfen Raeds tegen alle Koningen en Potenta¬ 
ten, en namentlijken den genen die het Pausdom 
hebben verlaten , en over fulks de geheele Chri¬ 
ftenheyd en gemeene Chriftelijke fake ten beften, 
haer tot de voorfchreven alliancie ook fal laten 
bewegen. 

Vaftelijk betrouwende dat fijne Koninklijke 
Majefteyt na fijnen hoog-wijfen Koninklijken ver- 
ftande wel oordeelen fal,niet alleenlijk hoe ongelegen 
defe Landen foudewefen, hen wederomme in fub- 
jeftie van den Spagniaerden tot ondergank van 
dé Chriftelijke Religie en des Lands ruyne te be¬ 
geven , maer ook hoe ondienftig voor alle de 
Naburen , Koningen en Potentaten foude we- 
fen , dat de Nederlandfe Provinciën weder ge¬ 
bragt fouden werden onder de macht van den 
Konink van Spagnien, en daer beneffens dat in de 
macht van den lèlven Konink fouden geftelt wor¬ 
den het Krijgsvolk j Bootf-volk , Schepen en mid¬ 
delen van gelde , die de Landen door den noot 
van der Oorloge tot hare defenfie hebben moeten 
gebruyken , en die over alle de Nederlanden ge- 
prattilèert en tot fijne difpofitie gebracht zijnde, 
hem macht foude geven tot een geftadige onder¬ 
houd van meer als hondert duyfent Mannen van 
Oorloge, daer mede hy tot nadeel van alle Nabu¬ 
ren, Chriftelijke Koningen , Princen en Republij- 
ken , mits de gelegentheyd defer Landen, meer ge- 
welds foude konnen doen , als met het inkomen 
van alle fijne Koninkrijken, Indiën, en Landen. 

Want dat den Konink van Spagnien altijds is (Foï- 
geweeft, en alfnoch is een vervolger van de Chriftelij¬ 
ke Religie , bewijft het Gouvernement van Spag- 
nien en Portugael , en den grooten Raed van der 
inquifitie, hem ook dragende als propugnateur van 
de authoriteyt van den Paus, die hem attribueert, 
en met der daed ufurpeert te mogen tranffereren de 
Koninkrijken van den eenen Konink en PotentaeÊ 
op den anderen. 

Boven delen bidden de Heeren Staten fijne Kon. 
Maj. demoedelijk , dat fijne genadigfte gebefte fy 
te geloven , dat den aenvank en beginfel van de 
handelinge van vreede , met den Konink van Spa¬ 
gnien voor defe Landen van grote fvvarigheyt en 
bedenken is» alfo die niet fo gevoegelijk afgefne- 
den foude konnen werden , want’t gene by alle 
Koningen , Princen en Republijken plaetfe heeft, 
dat de handelingen van peys vertrouwen de affe&ie 
tot de Oorloge, en beletten of ten minften verach- 
teren de middelen daer toe nodig , ’t felve heeft 
noch meer plaetfe in den ftaet van dele Landen, 
wefende gecompofeert van diverfe Provinciën en 
Steden, en vele fouden meenen dat de redenen die de 
Heeren Staten gemoveert hadden, in communica¬ 
tie en handelinge van vrede te komen , op fo goede 
fundament van gewenfte conditiën gebouwet te we¬ 
len , dat men niet foude konnen failleren den peys 
te treffen , dewelke dan veleinconvenienten foude 
mede brengen. 

Want te meenen dat de vereenigde Nederlanden 
met den Konink van Spagnien vrede foude mogen 
maken fonder extirpatie van de Chriftelijke gerefor¬ 
meerde Religie in de felve Landen, en fonder de 
Landen en Ingefetenen te brengen onder een abfo- 
lut gebiet des Koninks van Spagnien , is den Ge- 
fanten by vele redenen mondelijk verklaert , na 
Menfchen verftar.d , buyten alleapparentie te wefen. 

De Heeren Staten verfoeken mede fijne Kon. 
Maj. te geloven , dat fy wel voor ooge hebben, 
de grote fwarighedenby defe Landen geleden, door 
de tegenwoordige oorloge , ook ’t bloed vergieten 
daer in gefchiet , dat fy feer wel overleggen de 
commoditeyten van vrede, en onfekerheyt van de 
uytkomfte van de Oorloge. Maer nademael boven 
het intereft van de heele Chriftenheyd en nabuuren, 

, Koninkrijken en Republijken, het handelenen om¬ 

ga™ 
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van vrede met den Spagniaerden voor den ftaet der 
Nederlanden, en den goeden Ingefetenen derfelver, 
fo fchadelijk en befwaerlijk foude wefen, dat der 
felver ondergank daer uyt foude volgen. So mag 
baren ftaet niet lijden daer in te treden, maer moe¬ 
ten een ander gelukkig uyt-komfte van God den 
Heere Almagtig (daer op fy voor al haer betrou¬ 
wen gefundeert hebben) en met een goede ver- 
eeninge van de andere Nederlandfe Provinciën, 
of anderfins venvagten, bidden daer om de Sta¬ 
ten demoedelijk hoogftgedagte Koninklijke Ma- 
jefteyt dat fijne Koninklijke en genadigfte gebefte 
fy ’t felve ten beften te verftaen, en de felve Lan¬ 
den en den goeden Ingefetenen , der felver niet te 
min fijne Koninklijke genade, gunfte en affe&ie te 
continueren. 

Op’t gene vorder de voorfz. Heeren Gefanten, by 
hoogftged. Con. Maj. gelaft zijn , by den Heeren Sta¬ 
ten te vorderen, teneynde de neutrale, en die met defe 
tegenwoordige oorloge niet te doen hebben , in alle 
wegen de commercie, fchip-vaert en veylinge ter 
Zee toegelaten werden moge, by fo verre fy hen ont¬ 
houden den Vyand eenige krijgs-atnonitien toe te 
voegen. Maer voornamelijk fijne Kon. Majefteyts ey- 
gen Onderfaten ten aenfien van de nabuurlijke vriend¬ 
schap en correfpondentie, verklarende Heeren Sta¬ 
ten dat fy feergeerne bekennen, ent’allen tijden be¬ 
kent hebben, dat fy ten hoogften fijne Kon. Maj. tot 
Denemarken, Noorwegen&c. verbonden fijn ten aen¬ 
fien van de erfverdragende nabuurfchap, vriend lêhap 
en correfpondentie, mitsgaders de grote verfeker- 
heyd, genade en weldaden, dewelke de Geünieerde 
Nederlandfe Provinciën Onderfaten al-om in fijne 
Majeftyts Koninkrijken fijn genietende, waer door 
fy luydenookvan den aenbeginne des oorlogs af tot 
defen dage hebben toe gearbey t, om met de nabuuren 
neutrale Koningen, PrincenenRepublijken, en hare 
Onderlaten, maer voornamentlijken met de Kom Maj. 
tot Denemarken, Noorwegen &c- in alles en mede in 
’tftukvande navigatie en commercie, goede corrcf- 

ondentie, nabuurlijke eenigheyt en vriendlchap te 
ouden, en dat fy luyden over fulks noch den Ingele- 

tenen van fijne Kon. Maj. Rijken, Forftendommen en 
Landen, nochte ook van de andere neutrale Landen de 
navigatie, commercie en handelinge op de Rijken van 
Spagnien , Portugael en andere weftwaerts gelegen, 
onder ’t gebied des Koninks van Spagnien ftaende, en 
andere neutrale Rijken en Landen, fo vry en onbehin- 
dert hebben gelaten als de Ingefetenen van defe Lan¬ 
den felfs, waer in de Heeren Staten fo veel in hen is 
verhopen te continueren. 

Wat belangt de pretentie des Geftrengen Ede¬ 
len Steyn Malteff. fijne Koninklijke Majefteyt Rijks 
Overfte Amptmanop Bahauïïen inden voorfchreven 
propofitie gementioneert, verklaren de voorfchreven 
Heeren Staten, dat fy onlanks geleden hen behoorlijk 
op de gelegentheyd van de felve fijne pretentie heb¬ 
bende doen informeren, bevonden hebben dat de 
voorfchreven Overfte van lijn traeftement als Over¬ 
fte Lieutenant des wel-geboren Heere Grave Wil¬ 
lem Loduwijk van Naflau , Stadhouder van Vrief- 
land ten vollen tot fijnen contentemente by den Hee¬ 
ren Staten van de felve Provincie betaelt, en daer- 
en-boven met een gouden keten voor lijn affeheyd 
vereert en Verfchonken is geweeft , fulks dat de 
felve ten refpedte van den voorfchreven fijnen dienft 
van den lande niet meer heeft te vorderen. £n aen- 
gaende de dienften die de voorfchreven Overfte de 
vereenigde Nederlanden gedaen heeft, als Hopman 
onder de Compagnie Voet-knegten by wijlen de Hop¬ 
man Schagen van Land-faten, van den zt Odtob. an. 
1580. tot den i.Febr. 1^86. dat des Overften broeder 
Jonkheer Klaes Malteff. in deflelfsplaets is gekomen, 
is de voorfz. Overften voor hem en fijne Jongen by de 
voorfchreven Compagnie insgelijks daer van betaelt, 
gelijk alle d’andere Hop-luyden en Compagnien 
in den dienft van den Lande wefende, betaelt zijn, 
en noch dagelijks worden volgende d’ordre en ’t ge¬ 
meen gebruyk van den Lande, daer mede ook ge¬ 
neraelijk alle het KrijgS'Volk hen onwederfpre- 
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kelijk te vreden houden, latende de vordere beta- 
linge aenftaen tot den uyt-eynde van de Oorloge. 
En daer-en-tufichen op de ernftige inftantie van 
eenige Hop-luyden, uyt den dienfte van den Lan¬ 
de gefcheyden , of ook andere om befondere con- 
fideratien van haer lieder fobere geftaltsnifle, en 
andcrfiuts met de felve Elop-luyden van wegen 
den Lande geaccordeert wert, gefchiet ’t felve met 
fo kleyne compofitie (de gewoonlijke kortinge na 
de ordre van het land gedaen wefende) dat op fui¬ 
ken voet den voorfchreven Overften van achterdel 
fijns dienfts fo weynig foude hebben t’ontfangen. 
Ten welken aenfien de voorfchreven Heeren Staten 
vertrouwen dat de voorfchreven Overften, die als 
nu door hare E. fchrijvens van defe gelegentheyd be¬ 
ter is onderricht, de uyt-komfte der Oorloge met alle 
d’andere pretendenten van alle Natiën liever falver- 
wagten 5 en fo lange voortaen nutte verfochte be- 
talinge ophouden en pacienteren, alsfo kleyne com- fmfitie aen te gaen , gelijk hare E. hen daer toe vriend- 
ijkvermaent hebben. 

Eyndehjk bedanken de voorfchreven Heeren Sta¬ 
ten fijne Koninkl. Maj. ootmoedelijk voor deftelfs 
aengeboden goedertieren en genadige affeélie en ge- 
negentheyd tot de voorfchreven vereenigde Neder¬ 
landen , wenfehende van gantfeher herten, en God 
almagtig biddende, dat hem gelieve fijne Koninkl. 
Majefteyts perfoon, deftelfs Rijken, Landen en On- 
derfaten in gelukfalige en voorfpoedige regeringe, 
gefontheyd en langlevendig te fparen, tot der fel¬ 
ver welvaren, en van de gehele Chriftenheyd, wes 
hem aeugaet lullen niet laten t’allen tijden in haren 
toe-geneygden potmoedigen dienft en vriendfehap 
tot hjne Koninklijke Majefteyt niet alleene te conti- 
nueeren, maer ook met alle mogelijke middelen te ar- 
beyden, om van tijd tot tijd de felve te vermeer¬ 
deren. 

Bedanken insgelijks de voorfchreven Heeren Ge¬ 
fanten t’famen, en elk befonder van de grote moey te 
enarbeyd, die de felve in de tegenwoordige Legatie 
hebben gedaen , verfoekende vriendlijk dat hare 
E. gelieve van haer weder-varen , en befonder van de 
trouhertige ootmoedige toegenegentheyd van defe 
Landen > tot fijne Majefteyt ( gelijk hare E. defelve 
in de voorfchreven Heeren Staten hebben konnen 
fpeuren) aen defelve fijne Majefteyt te doen favorable 
rapport, en den ftaet defer Landen te racommande- 
ren, verfekerepde defelve Heeren Staten de voor¬ 
fchreven Heeren Gefanten, dat fy t’allen tijden wil¬ 
lig en bereyd lullen zijn, ’t felve tegen hare E. na de 
occjfie en gelegentheyd die haer daer toe fullen 
prefenteren, te verfchuldigen. 

Aldus gedaen ter vergaderinge van de voornoemde 
Heeren Staten in ’s Gravenhage den z^. Oftobris 
anno 1597. 

<De booifcïpcben gefanten ban ben ïiomnft 
ban «Demmachen Daer affebeut ban De Staten 
«3 cncL'asi ontfangen bebbenbe / fijn boot Daer 
bertreh na ZDencmarhen / cerfl een 3 in ben 

, ger getogen / - fo om fijn €iccdlentie te begroeten / a$ ©e 
ontliet JLcgeren alle bc gelegentfjepb ban öten metUlnfi 
be Soopgraben te teftgttgen/ en ïjebben baer na SST* 
haer affcljepö ban fijn €rcellenttc genomen / alfofpBaen nou. 
fcer Iiacltten otn te bertrehhen / Deteijie bc öchtnft niet 
ben '252upbenom foubc toefen/ en gaen trouwen met 
be dochter ban ben jjDarD-oBeabc goaeöim ban 
25:anbenbc?g. 

<©en 10. tDctolmë jijn in ben Ljagc geercutem 
gieter Ejarinh-man / getoeefr tfinöe ïalcrb in bc 
dB2tffie ban ben F^obe ban Ejolianb / bic om eenige 
geplecgbebalöljeben tuben gfacr 1596.tipti^olkinb 
en ^elanb gebannen toa?s/~cnnu febert mettDirfi 
ban ^Ppeflepn/ bic lajtc Dabde ober eenige ^clie= 
pen ban ben llanbe/ gepoogt liabbc een aenflag 
te maften om bet ptand ban iSertolen aen ben Hc- 
ninft ban ^pangten ober te Icberen/ gelijb fijne 
fententie in bato ben tienben Dctobpö 1597. mebe 
b?engt/ Dn toerbe eerjl ’t Dooft afgeboutoen en 

i Daer 



37' 
Het vier-en-dertigfte Boek, 

ter na oequarttcrt / fïjite fcnteruic toap lupbem 
bc nlöuö; , 

ALfb Pi eter Harink-man geboren van Zierik- 
zee. Secretaris van Halfleren, en eenige andere 

.Sententie 
ome pie* 
mX* zee, ,r n - , 
uinft-maii. Dorpen van het Marquiiaet van Bergen op den 

Zoom, buyten pijne en banden van yfer heett be¬ 
kent, dat hy in ’t voorleden Jaer 96. (zijnde Dirk 
van Sypefteyn met eenige Schepen (daer over hy van 
wegen den Lande laft hadde) gekomen van voor 
Hufft omtrent de voorfchreven flad van Bergen op 
den Zoom, en daer na fijnen Perfoonfelverbinnen 
de flede Bergen, en met hem aldaer drifikende in 
de herberge genaemt Armuyden) om hem te mogen 
wreken, over het banifièment uyt Holland en Ze- 
land, dat den Raed Provinciael van Holland over 
fijne gepleegde valsheden (geledenomtrent2.jaren) 
hadden gedecerneert, metten felven Sypefteyn heeft 
gemaekt eenen aenflach op het Land van der Tho¬ 
len, om het felve Land ten dienfle van den Konink 
van Spagnien of van de Cardinael met ’sLands fche¬ 
pen ,• die den voorfchreven Sypefteyn foude beftel 
len , in te nemen; en dat hy gevangen aengenomen 
heeft den voorfchreven Dirk van Sypefteyn te be 
forgen een paipoort van den voorfchreven Cardi 
nael en Gouverneur van Wouwe, om nader van delen 
aenflach metten felven Gouverneur op het hoysvan 
Wouwe te mogen komen fpreken en handelen, en 
by provifie voor eerft etlijke duyfend gulden aen 
geld, en dat voorts 4. of 5. duyfenï Soldaten des 
Vyands tot dit exploidt fouden werden gebruykt, 
en gebrocht in de dorpen van Sand vliet, Oifendrecht 
of Woenfdrecht, om op de 8. fchepenby den voor¬ 
fchreven Sypefteyn aengenomen aldaer tebeftellen, 
o-efcheept, en in den Lande van der Tholen over 

(FoL ^ gefet te werden. Ten welken tijde dat hy inlgelijks 
met den voorfchreven Sypefteyn propooften gehad 
heeft van fekeren aenflach op den Hage over Sche- 
velingen. Bekennende voorts dat hy gevangen dien 
volgende den voorfchreven aenflach op het Land van 
der Tholen den voorfchreven Gouverneur van Wou¬ 
we te kennen gegeven heeft, en dat de felve Gou¬ 
verneur hem gedirigeert heeft aen den Commiflaris 
ofPagador Porris binnen Antwerpen, die hem voorts 
met brieven fond aen den Scretaris Vafleur, Hee- 
re van Morienfaert, aen den welken hy ook in het 

1 lange te kennen gegeven heeft, wes hy aengaende 
den voorfchreven aenflach op het land van der Tho¬ 
len met den voorfchreven Dirk van Sypefteyn ge- 
handelt hadde, hebbende daer van gemaekt en over- 
geleveert eene Remonftrantie met een Kaertjen fo 
de Bolle-werken van der Tholen zijn liggende, 
om alles den voorfchreven Cardinael te tonen, en 
dat de voorfchreven Morienfaert hem gevangen daer 
op verklaerde, dat hy eenen brief foude fchrij ven 
aen den voorfchreven Commiflarius of Pagador Por¬ 
ris, en aen den Gouverneur van Wouwe , daer nadat 
hy hem foude hebben te reguleren,. gevende hem 
gevangen 10. Philips-daelders. Bekennende voorts 
dat hy de voorfz. brieven aen den voorfz. Comrnif. 
faris binnen Antwerpen heeft beftelt, en dat de felve 
Commiflaris hem verklaerde dat hy het geld met de 
pafpoort voor den voorfz. Dirk van Sypefteyn aen fij¬ 
nen Swager den Gouverneur van Wouwe foude be~ 
ftellen , en met eenen fenden het advys van den Cardi¬ 
nael, hoe defelve fijn Swager daer in foude han¬ 
delen, gevende hem tot fijn rijs-geld vier kronen, 
en daer benefrens toe-feggende dat hy maken foude 
dat hy Harink-man mede een duyfent gulden of meer' 
hebben foude, met het officie van het Rentemeefter- 
fchap van Beooft en Bewefterfcheld over Zeland. 

pen die men gereet foude vinden, by fo verre dat 
het goet weder foude blijven, dat d’opdracht fou¬ 
de gefchieden binnen 14. dagen of daer omtrent, 
En indien dat het vriefen wilde, dat het als dan ge¬ 
beuren foude omtrent Yaften-avond, wefende de 
meyninge daer van dat den voorfchreven aenfiagop’t 
Land van der Tholen, als dan foude geexecuteert 
worden , gelijk die voorfchreven Morienfaert 
hem bevolen hadde, den Commiflaris Porrisen Gou¬ 
verneur van Wouwe, mitsgaders den voorfz. Sype¬ 
fteyn te kennen te geven, en dathy Morienlaertna 
der felver advijs en’t befluyt dat den Gouverneur van 
Wouwe met Sypefteyn maken foude van dien tijd de 
Soldaten daer toe foude befchikken. Bekennende dat 
hy daer na komende op’t Huysvan Wouwe van den 
Gouverneur aldaer verftaen heeft, dat het pafpoort 
van den Cardinael voor Dirk van Sypefteyn aldaer by 
hem was, en dat den felven Gouverneur hem gevan¬ 
gen onder fijn hand gaf een particuliere paipoort voor 
den voorfchreven Sypefteyn, om op’t Huys van 
Wouwe te mogen komen en weder-keeren. 

En allo dit faken zijn geattenteert tegen den ftaet 
van de vereenigde Nederlanden, tot dienfte van de 
gemeene Vyanden, en over fulks tot exemple van 
anderen behoren geftraft te worden: So hebbende 
Staten Generaelder felver vereenigde Nederlanden, 
op alles rijpelijk gelettet, en doende recht, den voor¬ 
fchreven Pieter Harink-man gevangen, gecondem- 
neert hebben en condemneren mits defen, gebragt 
te werden ter plaetfe daer men gewoonlijken is alhier 
in den Hage Juftitie te doen, om aldaer geexecu¬ 
teert te worden met den fwaerde, fulks datter de 
dood navolge, en daer nafijn Lichaem gequaitiert, 
verklarende voorts alle fijne goederen geconfifi- 
queert. 

Gedaen engepronuncieert in de vergaderinge van 
de voornoemde Heeren Staten Generael in’sGraven- 
hageden 10. Oétobris 1597. 

En was geparapheert 

J. Witten Vt. 

Onderftond: 

Ter or donnantie van de felve Heeren Staten 
Geerael. 

Was ondertekent 

5 97’ 

C ■ ^derffent. 

(€cn feftjen bagc Ï3 mebe gccrecuteert ban 
&ppcficpn / m fafte ban bat ïip met ben boo?r5. 
^aiinh-man communicatie getjouben Ijeeft/ cm 
ben boo:fc aenflag op ’t JTanb ban bee ®o!en te 
boen / fulks alp bc fententte b^cebec ip mcbe-D^engem 
bc/ lupbcnbealp bolQt: 

ALfo Dirk van Sypefteyn , geboren van Uytrecht, 
wefende in den dienft van den Lande, als Comys 

over de Schepen van Amunitien en Vi&ualien, die-©it& öan 
nende in den Leger van de vereenichde Nederlan- 
den, buyten pijne en banden van yfer bekent heeft, 
dat hy in het voorleden Jaer 96. gekomen wefende 
van voor Huift, met eenige fchepen daer over hy laft 
hadde, ontrent der Stad van Bergen op den Zoom, en 
daer na in de felve ftad van Bergen, en aldaer vin¬ 
dende Pieter Harink-man, hy metten felven in woor¬ 
den en fprake is gekomen, van de fententien tegens 
henluyden refpedtiveby den Hove van Holland gewe- 
fen , en dat onder anderen den voorfchreven Ha¬ 
rink-man tot hem gevangen gefegt heeft : u is 
hoog-moet gefchiet, fo gy wilde, gy fuudden Car¬ 
dinael kunnen groten dienft doen, waer na fy vor¬ 
der fprake gehouden hebbende, op het innemen van 

Dat hy gevangen daer na eenen Brief gefchreven het Land vander Tholen, ten dienfte van de Konink 
heeft, gedateerc binnen Antwerpen den %6. No- 
vembris laeft-leden, en gefonden aen fekeren perfoon 
binnen Bruflel in dienfte van den vyand wefende, 
die aengenomen hadde defe faketen Hove aldaer te 
beleyden, inhoudende hoe dat hy den Schout van 
Loonhout denoterende den Commiflaris of Pagador 
Porris gefproken hadde, aengaende en toucherende 

' de acht Bunderen Lands, verftaende de acht Sche- 

van Spagnien. Den voorfchreven Harink-man te 
kennen gevende, dat alle de Amunitie en Vidtua- 
lie-Schepen, die hy Harink-man omtrent Bergen 
hadde hen liggen, ftonden op fijns gevangens Lij- 
fte , en dat hy gevangen in de felve propooften fo 
verre met den voorfchreven Harink-man is getreden , 
en te famen zijn verdragen, dat hy gevangen den fel¬ 
ven Harink-maji bekent laft gegeven te hebben, dat 

hy 
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hy hem een Pafpoort van de Cardinael van Oofteh- 
rijk, en den Gouverneur van Wouwe foude befdrgen, 
en daer toe by provifie fes of (even duyfent guldens, 
die’er nodig waven om de Schippers willig te ma¬ 
ken , en dat hy hem op de refte foude bedenken, 
dat mede in de felve t’famen - fprake by den voor- 
fchreven Harink-man vorder propooften zijn gehou¬ 
den, van datter op den Hage ook wel een excellent 
exploid foude zijn te doen, met eenige Schepen 
van Duynkerken,daer uyt wel eenen buyt foude zijn te 
halen,fonder dat hy gevangen ’t gene des voorfz. is,fij- 
ne wettige Overigheyt (in welkens Eed en gagiehy 
Avas) heeft aengegeven, gelijk hy fchuldig was. So irt , 
dat de Staten Generael van de Vereenigde Nederlan¬ 
den,bevindende dattet laken zijn voorgenomen,en ge- 
attenteert tegens den Staet van de felve Nederlanden, 
tot dienfte van de gemeene Vyanden: en over fulks (tot 
exemple van andere) behoren geftraft te worden : Op 
alles rijpelijk gelet hebbende, en recht doende, den 
voorfz. Dirk van Sypefteyn gevangen gecondemrreert 
hebben, en condemneren mits defen, gebracht te wor¬ 
den ter plaetfe daer men gewoonlijk is alhier in den 
Hage Juftitie te doen, om aldaer geexecuteert te woi 
den met den fwaerde , fulks datter de dood na volght. 
Verklarende voorts alle fijne goederen gekonfifqueert. 
Gedaen en gepronuncieert in de Vergaderinge van de 
voornoemdeHeeren Staten Generael, in’sGravenhage 
den xo. Odobris, 1597. 

Was geparapheert 

J. Witten: V». 

Onderftont gefchreven: 

Ter Ordonnantie van de voorfz. Heeren Staten 
Generael- 

Onderteyckent * / 

C. tSl erjfens y 1597. 

©c bootnocmben ©irft ban ^ppeftcpn té ge> 
toeeft een Hpotefter binnen Mptrecljt / en repfde 
in ds <3Iaten 1574* ^n 1575* tttet pafpoo?t Dift= 
toilP in Rolland ( Daer fjp jopenbier en franje 
toijnen ban öaer b2agt en berljanddde / en andere 
Üoopmanfcbap / en alfo bP emijbp gctooont 
Dabde binnen bet ©oudebp franp©crritf5.ïicgc; 
ïing/ ©ntfangetbande gemeene miööclcn albaec / 
en doe ter tijb SUpoteftettoaP/ alp deboo2f5.jSppe^ 
fiepnbaer bp tooonde/ foftreeg bp&ennijïemetden 
©eereban ^toieten / ©oubetneut ban dcc ©oude/ 
en btadjt alfo berfdjepben bjieben ban de fiiööec* 
febao / €belen en ^teöen ban ©olland / aen bc 
©otger ©oplupden en anbere binnen öptcedjt/ 
met (onder perieul ban fijne ü]be / en na bat bp 
be ^2ince ban ©tangien Die ban üptreclit fatisfa- 
die bergunt toad / acbterbolnenbe be Pacificatie 
ban ©ent/ fo beeft bc felbe ^ppejtepn bcrftcegen 
in recempenp ban fijnen bienft boo2f3. pet officie 
ban’t ©aem-ampt en ©ijft - graeffcljap ban’t 
W-mö ban 3©ocrben/ ’t tocht bP eenigen tijd bc; 
bienbe/ en té baer na geto02den ©ailliu ban ben 
©age / ’t toeift bp eenige tijö ban blaren bebient 
hebbende/ té bnbefciiulbigt gctootben/ alp datbp 
bem in fijn boo2f3, ampt met tod gegueten foube 
hebben / Daer ober epntlijft na lange ptocebnren / 
bu ’t ©of ban ©oliand ban fijn ampt ip gefufpeiE 
beert getostben / bocb té bacc na boo2 fijne btum 
ben en goetgunftigc bdcpd in bienft ban be ©c= 
necalitept acngenomen/ en getooeden ©onujp ban 
be Schepen ban ^.munitie en ©ibteP bie in ’t 
S>ger gebtupftt toerben / en alfo be b032fcl)2cbcn 
©acinft-man henniftc aen ben felben babbe / aio 
lange ^aren t’famen in ben ©age getooont beb- 
benbe/ beeft bP ben boo2f3. ^ppeftepn aengcfocïjt 
tot ’t gunt ‘0002(5.10/ ’t toeift fp lupben na aüeap; 
parentie tod te toege fonben getondjt Ijcbben / fo 
be falie niet ontbebt babbe geto02ben / bocb bc 
fafte ontbebt 5ijnbc en befe ttoee belepdcrp ban bit 
fept in banben 3ijnde / beeft be boo2(3. ©atinft- 
nian alp geen crcufe bonnenbe boo2tocnben/ ’tfept 
blaeclijb bebent / maer ^ppeftcpn beeft feer beto 

necbdtjb berblacrt en baer bp gebleben / bat ftp 
nopt ben fin Ijabbe geljab / dm ’t üanb ondienit 
te boen / maer bat bp ben ©pand meenbe te ba 
b2iegen / en fo bijf of fep bupfent gulbeité ban 
ben ©panb te bebomen/ baer bp bp bleef perfifte* 
renbe/ öoci) ingefien 3ijnbc bat alle Berraberp/ be 
IBerraöcrpe ontbebt 3tjnbe / fobanige ereufen foube 
bonnen allegeren / fo té bp baer ober geccnbcn^ 
neert en geejrecuteert/ en batpublica fundamenubec 
fententie baer op gefunbeert / bat bp ’t fdbe fyne 
toettige öberljepb/ in toienö bienft en eebbptoap/ 
niet babbe aemjegeben. 

©en 14. ©ctobeté ontfingen bepraten generael 
eenen Buef ban baren eigent €aron tipt €nne; „m6ult^ü’ 
lanb / ban ben 24. ^ptcmb2té fttlo betets / baer uau 42nges 
in eenen gefloten toab ban be iboninginne / bon- 'fnD ac» & 
benbe bie ban be Uoninginne/ bat baer aengenaem 
toap alle bet goet fucceP / bat fp ban bc Staten necaeu 
falicn l)oo iben / alp baer mebe bed gemeenp beto ,, 
benoe / en batfe ban be beroberinge ban ©erft en „ 
anberc plactfen ben >Cgem eerft babbe bertoutigt/ „ 
en bat ’t fdbe geballen toap / na be booebenftnigc „ 
bie fp baer ban Ijabbe gemacftt / fo baeft fp bab-,, 
be berftaen bat men gerefolbeert toap / bem te,. 
Dienen met occafie/ bat ben ©panb mefte ban be-,, 
fe f remieren aftreeften / en inöien men baer bp „ 
perfifleeröe / Ijoopte fp tod baeft anbere touefiten,, 
ban be gereebtigbepb ber gemeene falie / en ban „ 
be booificbtiabepb öcc Staten te ficn/ cn baerom „ 
ben StatenbcrfdiercnbeV be continuatie ban bare,, 
b2iem|ïbap / cn te p2efteren in De gemeene fafte. „ 
JIBaer in be poft dato ban ben ©;nef / fdpeeffe,, 
berftaen te bebben ban ^ibnep en oBtlpyii/ batfe,, 
hou? baer laft be Staren Ijabben boo:geb2agen/„ 
bet berbob ban eentg Mmm na BpanbP lanben „ 
te boeren / fonberltnge na ^pagnien en ©0211^,’ 
gael/ en batfe baer op fofefteren anttooo2be niet ” 
Dabben ontfangen / bat men bem mocljt berfdte* ” 
een/ batfe baer baer mebe confo2tmren foube/ bat ’* 
fp baer ornme berftlaerbe baer in ganfclj gua- 
lp te bjeben te toefen / batfe na fo bed fcllicita- ’ 
tie tot een falie fo rebeltp tui anbere miabelen alp * 
ban argumenteren fouöen moeten booinenten/ baer” 
af be Staten niemant anberp alp baer felben fou? ” 
ben beööen te bcfdjulbigcn / om battet Daer ItiDc- ” 
üjfter toap tnjurie ban baren bpanb te bccb2agen / ’’ 
alp beraebtinge ban be genen bic gdjouben toaren ’’ 
Daer alle refpert te b2aaen / $r. 

©en ©2ief ban Caron bidt in bat bem ben ’Won 
boo2iioemben ©:ief te ütebemont bp ben ^erre-- fci'/'iftnvn 
tarip €icd bdjanbigt toap/ en gefept bat bie ban ^r^,[,cXn 
ben ilaöe ban bare iBajeft. met bent tobbe fp2e-- mvaeu 
ften/ en gdiomen in be ïiamee Dabben albaer ge¬ 
bonden ben groten €ref02ier / ben groten %bmU 
rad/ be poeren ban ©oucftb02ft/ j^oot cn jriffa^ 
bep / en baer na babbe be (Crcfoeicc berijadt bat 
bare iHajeft. fonbalinge ontfet toap in be ann 
tooo’be/ bie men bier te lande be ©eeren ^ibnep 
en «0ilpijn op baer berfoeft ban ’t bco2f5. berbob 
babbe gegeben / en bat men gefept babbe bat befe 
Éanben niet (ouden bonnen öcftaen / ten toaremen 
bet ^ee-barenbe bolft emplopccrde om ’t 540020 
ban ©often te gaen balen / cn’t fdbe na MP&'i' 
nien en elberp te brengen / ’t toelft bem en ben 
üacb foo cnrebdijft öoctjtc batfe baer beftlaegben 
bat baer #2inceffe gefebeept toap met een ftaet/ 
bie tot baer eggen berderf / en ban be jiSajeft. 
baren bpanb mofte boeben / bat baerom ftont te 
bebenften / in toat gcbaer bat bare fföajeft. bier 
boe: ftont / fofe baer tegen niet tnddyft boot 
batfe gerefolbeert toap ’t fdbe niet lange 
ben / om bat’t leben ban baer cn ben baren Daer 
aen bing / ooft batfe tod toifte bat ben xioninft 
ban ^pagnien ac3too?en babbe alle fijne macht 
befen toeftomenben fouter üp een te üeengen om 
baer te befpttngen / bat bp baerom fijn ©loot 
in jperol bp een bidt / fonber petP lidjtP t’empio- 
peren tot batfe fterli genoeeb toefen foube cm baer 
te oberballen / bat bc ïaoninginne befen toeboer 
ben Staten niet foube bonnen confenteten/ 

betops 

'i02fage/ 
te 11)^ 
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öetoiile fp öe kortingen ban «©cnemarften / en 
Polen/ fulft$crn|ïeli)ftberfocftcnöe/ paööe getoet 
gert / niet tegenjïaenbe b’^möaflTaöcitrö bcrfocljt 
paööen alleen cenige öunfcnöen quaitter.ö toenö 
tn ^üpagmen tc mogen boeren / om ban Daer 
paer noöige fpecerjjen en 3Btjnen te mogen ftnp 
gen / öatfe ban meenmge toao Op publftfte publi-' 
tatte fiilftö tc berPteöcn / en booi pitje* bcrftla* 
ren aüc ^clKpen bic alfo gelaöcn op ^nagmen 
fouben baren / bat öefe ftlacpten öetf (Ccefonerg 
groot en bitter maren gebjeeflt / en bat pp fepöe 
Iafi ban be iBafefï. te peüben om pem fuift? te 
’feggen / bat öe toungtnne mebe beeftaen paööe 
bat bc Staten be gapenen ban CHipnftcrften / 
J3ppo0.it en anöere bp ben bpanö gepouöen/ paö* 
ben gcopent / om ©t$ / 25otcr / toö en toen 
bacr in te mogen biengen / bacr fu ben paren op 
pcene ban Der boob fuift# paööe berboöen / en om 
öcr Staten ‘mille in befe <0odog map geftomen/ 
•'t melft tegen reept cn ongebuinftclp map om 
Öer ben geenen bic met malftanbercn in Coiloge 
maren / cn bn naejï ongelooflijk / bat ooit öe 
©tffïper# ban befe lanben met ben bnanö geao 
eoibcert maren / en met ttoee of ö:te ©iffepen 
b’p quanten / bacr öte ban Cngcianö genomen 
en tpcawielijft gctracteert meeben / bat pp noep 
meer ftlacpten alle nnöcre te boben gacnbe baer 
bp paöbe aeboegt / bat po Caron getraept pabbe 
baer tegen boot ejccufe te (eggen bat pp be toum 
gtnne tc bcöcnften gaf poe be faften fottben ftaen/ 
inbteuimn boot befe peetejrten paec traffjjft foubc 
milten benemen / bacr ober bc öerttg bapfent üSe- 
barenöe iBannen jijn / bic niet anbecP Ponnen 
ieben/ of men foubc bte moeten na ben bpanb ja- 
gen / bat ben tob baer op fepbe bat be Staten 
noep trafifjft genoeg pabcen / en ober alle be 3Be; 
relb traffpeeröen / cn bat be tnmoonberp befec 
ïanben baerom ongeloofhift Sijft maren / bat Pp 
Caron ter contrarie gefept pabbe bat be bcftofïtngc 
öer tologe ban befe lanben ban be gemepnte 
met grote moepte cn foige getogm bjoiöe / alp 
niet ban nobe toefen fouöe/ tnöienfcfo rijft maren/ 
öoeft bat ö’anbere baer öp blebcn bat pare to 
ntnftUjfte IBajeftcnt öatcUjcftcn fulftc berboeetngc 
fouöe boeit beletten / bacr op menmoept bootöatpt 
mefen / baer af pp ongepteten om bet tmpoitam 
tte mille ben Staten abbcrtcerbe om na paer öif; 
trctic baer op te letten / etc. ©ermaent boootPban 
b’^mbaffabetirP ban ^enemarften mat bte öact 
Ccpnnbdtpebbcn/etc. 

3©P pebben pier boren berpaelt poe bat 3Don 
^ccnanbo^oitoCarera/ <6oubccncuc ban^Douc= 
ïanp/ be J^tab buiten# / ï^üoftftabbnn ^scacöte/ 
met eenen fronten aenfïag ingenomen peeft/ en bat 
be toiinft ban unanftrtjft bc fclbe booi ben ï$cc; 
tog ban 25icon meberom terfiont pabbe boen be? 
legeren / en tP felfp baer na mebe in ben Scger 
geftomen / bic ban ?£micnP beben altcmet uptbaP 
ien en ftaften be booideben in üea.ib / en baer on? 
ber ooft pet B?oojïcr ban -fi. giopanp / bat biept 
aenbe §tab en ban cen monberbaeciijftgcbou map / 
be ^rancopfen meeben alle öagen ’ficcfter / en be 
ïioninginne ban aêngelanb font ben tottnft mebe 
een (taugé pulp:/ befgclpftP beben ooft be Staten 
<!3enecael / bic ben Éoninft belooft ftabben met 
4?ooo gulben op feftere termijiicn / en quam ooft 
öaaeüjftP bed berfep jpranP ïirpgf-bolft ban 

• allé ftamen aen / fo bat pet Heger bep ImninftP 
ftrrft merbe / en bieten ten benben vjöen bageltjftp 
bede fepermutferingen ■, bep ^oninftp neger maP1 
nu al omtrent 12000 fcoct-bolftP / en 3000 tbin; 
teren (terft / cn be €ertf-^ertoge nibcrmp Car= 
btnacl beegaberbe ooft een neger ban omtrent 
jSooo man / cn 1500 liepte peerben / om 38* 
mtenp/ bat Ö002 bit beleg fecr ge3maftt map/ 
meberom te ontfetten / bacr toe be Carbinad 
alle gereetfepap maeftte cn gepeel gerefolbeert 
maP ; onbertuffcPcn beben bte ban 3fimtenP (tou= 
re uptballen tegen be ïiontoftfe / en bic toeberom 

blebcn ooft bepalben be gemene foïbaten al te 
met berfepepben <Dber(tcnp ten mcöer 3ijben / 
gelpft’t bltjfttacn bc nabolgcnbe HPiffibeban^aü? 
lp aen ben Jgeere ban ©lbcn-25arnebelb en anbere. 

YN HEEKE, ik heb u fchrijvens van den^ief ban 
z7. Augufti ontfaneen , van den Courier 

Dou , waer door U. E. t my ontbiet het over-jj^rere ben 
geven van de Stad Berk 3 waer van wy alhier de'C'lürn- 
tijdinge al over tien dagen gehad hebben , en den 2&*cn*&elt. 
Konink was daer in feer verblijt doen hy daer 
feker tijdinge af verftond , her is ook een groot 
en geluckich exploid: na fig treckende fo veele no- 
tableconfequentien : mijn laetfte is van den laetften 
der voorleden Maend , waer uyt U. E. fult ge- 
üen hebben hoe veel men gevordert heeft in ’t be¬ 
leg van Amiens. Rechtevoort wil ik U. E. wel 
feggen , dat den Konink en voornaemfte van fijn 
Heyr daer van een eynde meenen te maken bin¬ 
nen fes dagen , zijnde het Krijgf-volk gelogeert 
op ’t rempart tuflehen de hoogte en laegte daer- 
rnen fappeert , en zijnder vijf of fes Mijnen ge- 
reet om te doen fpnngen > het is wel waer dat 
die van binnen een rempart gemaekt hebben op 
een van de ermen die de riviere de Somme in de 
Stad maekt : maer men gelooft dat dat meer ge- 
fchiet om eene Capitulatie dan om door andere ef- 
fe&en te weder ftaen , daer is een foldaet over 
gekomen die op fijn leven verfekert dat den Gou¬ 
verneur genaemt Hernantello de Porte Carera 
voorleden Saterdag omgebracht is geworden, het 
welke doet denken dat het Guarniiben ook meer 
veronfekert fal wefen, zijnde de felve een vaillant 
en kloek petfonagie , en van feer goet en le¬ 
vendig verftapd en oordele , gelijkmen vernomen 
heeft uyt de Brieven van ad vijs, die hy aen den 
Cardinael font, fo leer mijn Heere dat ik meenc 
dat dit tegenwoordige dient tot een voorioopfter 
van de inneminge, die ik U. E. met mijn eerfte ho¬ 
pe te ontbieden. Den Cardinael heeft al het volken 
Wagenen vergaert die hy gekoft heeft , felfs ook 
bevel gedaen in Arthois en elders , dat ajle de 
gene die federt etlijke Jaren de Wapenen gedra¬ 
gen hadden , die fouden hebben weder aen te ne¬ 
men en op een fekerc plaetfe komen , hy is ge¬ 
logeert fes mijlen van des Koninks heyr , 't welk 
niet foekt dan hant-gemeen met hem te mogen 
worden, hy is vergefelfchapt met eenen leer fcho- 
nen Adel , die vierig is om eer te verkrijgen , 
daer zijn 3500 peerden, van de befte mijns bedun¬ 
kens, die men ter wereld ften mag, en daerkomt- 
’er noch dagelijks meer aen 5 de welke komen 
toelopen als tot den brand (om dien te leflehen) 
op hope van een Veld-flag , fo dat men alle uure 
hier is in een verwachtinge van yet merkelijks te 
ften, God wil door fijn genade des Koninks recht- 
veerdige wapenen fegenen ; den Keere van S. 
Luc , groot - meefter van de Artillerye is omge¬ 
komen ) den felven dag dat Hernantello fterfj 
waer over den Konink en alle de wereld feer be¬ 
droeft geweeft is , hebbende verloren een man 
die fijnen laft fecr wel weerdig was » dit is mijn 
Heere ’t gene ik U. E. kan ontbieden van dit be¬ 
leg, «Sec. 

Uyt Picquingy den 9 September 1597. 

Ondertekent, 
Sailly. 

%nw& Euitranteus’ / öe ^oon ban 9üntoniJ»ani«n 

jltoia / ©beciïe ober öe ituptecö/ toect öen 9-gSeS 
3Cuguftt met een gcof ^efeput gejcpoten/ en ftcrftoyetm* 
öm öecöcn öagöaec na / tonanöo (Cello fE;,ÖL'00 
te Carera / Die öe *§taö tngenomen paööer ge^ 
lijft berpaelt tö / tocröc Den öerben ^eptemü^tsi/bupten 
alg lp ober een üiugge bJilöe gaen / bte met een &taöt «aa 
booipanft ober togen toaö / om öe ^raneonfen öte 
uut Öe ioopgraben fepoten / pet geftept te bcnc= SfSn 
men / öooi een fpöc gefepoten / baer ban pp ter- 33a. 

ftoutc aenbaUcn tcgetf öie ban öcr ^taö / öser j pont öooöt biel / ’t inelft öe öelcgeröe niet bjep 
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nig bebioefbe / ttoee bagen baer na tocrbe ooft be 
Igeet 5pcanctfcu0 ^pineusS ï|eere banaan Eucq/ 
een wonbe aen ’t ijooft gefeftoten / baer Bp ban 
fttaf/ tot geen mnfbebJoeftBept banbc beleggers/ 
aiö be belegerde toaren getoeeit ober Bet oberlijben 
ban bc boomoemben JDo?te Caccca / en fo gtngt 
ba(l bagelijfto/ ban b’een/ ban b’anbet boobblij; 
benbe / Capttepn gjan be dufman t# ooft in een 
uptbal boob gebleben. 

3?e (fatM* <Dc Carbinael HlbectuO fonb ben <©?abeban 
naeiaibcc^^gmjp/ jjcn ©beeften 25aclotte / 3£icolae£2&a= 

en <©a|ton &pmola/ met een beel uptgelefcn 
«“Jtrau Stajgfbolft boo? Beenenna <©oudanö: bennet* 

fcBalft 2öicon baec ban gctoaccfcljout toefenbe / 
tcoftfe tegen / en toag Benlupben fo btcftt en on- 
beefieno op 't lijf batfc Baec niet in o?b?e ftonben 
dellen / maec namen fcBanbelpft be blueftt / en 
bedoren b?ie ©acnbclen/ en meer aio ttoee ijonbcrt 
peerben / en toerben 120 ban bc ^pacnfc gebatte 
gen/ be Carbinael SUlbectuö bolgt met Bet geftce= 
Ie Écger na gitrecftt toe / en nam <0?abe $ie* 
ter €cnd ban iBanffelt bp ftcB bic Bern in 
nenBogen ouberbom liet in een litieepe boeren/ en 
nam Bet öberftc «Huactter-meefiecfcBap toaer/ fp 
Babben 12 grote jtueften «Mcftutö bp Baer / en 
quanten fo tot <Dourlano / baer fp berdonben bat 
ben öontnft fijnen Eflfier ban nteuö gederftt Bab' 
be met berfcB bolft oat Bern be ïiertoge ban 
diBonpenfier toegeboert Babbe / ebentod toog BP 
met fijnen üegcr boo?t / om te fien toat Bp foube 

,Fo n bonnen uptcecBten/ maec be ïjoninft Babbet ober 
" 5 al fo ftefet en boe?fien bat BP niet ftonbe beb?B* 

ben / fo bat BP fonber pet gebenftbjeecbigO upt te 
reeftten / toebecom bertroft na Streept / be &o* 
ntnft Bem eentoijle tyboberbolgt Bebbenbe/ quant 
bteberom in’t Seger boo?be ^tab ban SUmteno/ 
en fonb een (Ccompetter aen be belegerd in bè 
^tab/ en bebefe op-epfcBen / met betftlaciteebc; 
tonlefp fageit / bat boo? beö Carbinael# afweft/ 
Ben alle Bope ban ontfet Benomen toa#/ batfemet 
Baldarrig fouben toefen / op bat BP tegen fijnen 
toille niet gebtoongen toeebe / driften Bloeb te 
beegieten/ batfe baecom op Baer faften fouben Ut? 
ten / en eedijfte conbitien behingen / betoijie fijn 
genegentBept nocB fuift# toa# / be jBatqui# ban 
iiiaontencgro bic 3ebect be boob ban $o?tecacero/ 
ban be gemcene Érijgf-<©becden tot doubeeneue 
geftofett toa# / en febect gegouberneert Babbe/ 
raebgeBoubcn Bebbenbe met ben ïnïjgf-raeb/ bec* 
foeftt bat be 3£oninft Bern noeft befc gund toilbe 
betonen batfe eenige aen ben Catbinadnotft mocl> 
ten fenben/ om fqn lede bebeltc berdaen/ bc!fr> 
ninft toel berfeftect 3ijnbe batfe ten upteeden gefto* 
men toacen / betoilltgbe Ben ’t felbe/ epntelijft na 
bat fp eenige «Manten aen be Carbinael gefom 
ben Babben/ Bebben fp ben Uontnft be ^tab obeT 
gegeben/ opbe nabolgenbe conbitien. 

Van ’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 3-1 
die nu niet ful- 

Strticulcn In den eerften heeft fijne Majeft. geaccordeert 

tton?nfttn ^at n'et ^en wcr<^en geroert de begraeffenifièn 
btm nochte d’Epitaphien en Tropheen van Hernantel- 
©janftjp lo Portecarero , en van andere Capiteynen in de 
»m'Tü rt K-erken ^er voorfz. Stad begraven leggende , be- 
,^s houdelijk datter niet en zy in prejuditie van de ee- 

re van Vrankrijk , en dat haer toegelaten fal zijn 
hare dode Lichamen van daer te mogen halen als 
’t haer goetdunken fal. 

2. Dat alle het Krijgf-volk in de Stad wefende 
van wat natie fy zijn , daer uyt fullen trecken met 
hare wapenen, ontfteken Lonten, vliegende Ven¬ 
delen , geluyt gevende Trompetten , en fiaende 
Trommelen , met hare peerden en Bagagien, 
en alle ’t gene dat fy fullen konnen mede nemen 
haer toebehorende, fo op hare peerden, als dat fy 
met den lijve fullen konnen dragen. 

3. Dat haer gedaen fullen werden fo veel Kar¬ 
ren , om hare gequetften en fieken te mogen voe¬ 
ren tot de Steden van Dourlans of Bapaulma, met 
goed en feker convoy , welke peerden en Karren 

aengaendc de fieken en gequetften . 
len mogen vervoert worden , fullen binnen de Stad 
blijven , en gecureert werden tot dat fy genefen 
fullen zijn, en fullen alfdan in aller fekeiheyt mo¬ 
gen vertrecken. 

4. Alle de gene die mettet Krijgfvolk , uyt de 
voorfz. Stad fullen willen vertrecken (van wat ftaet 
of natie die zijn) fullen ’t felve vryelijk mogen doen, 
en hare goederen die haer toebehoren mede mo¬ 
gen nemen , fonder dat haer yemand , dies aen- 
gaende fal mogen molefteeren , en de gene die in 
de felve Stad fullen willen blijven , fullen in allé 
verfekertheyt hare goederen mogen gebruyken ge¬ 
lijk fy voor’t innemen der voorfchreven Stad gedaen 
hebben , vernieuwende alleen , en doende Eed van 
getrouwigheyd aen fijne Koninklijke Majeftey t. 

y. Sy fullen ontftagen zijn van de betalinge van 
droge Medicamenten , en andere dingen by haer 
genomen , om hare fieken en gequetften te cureren 
en beforgen , en van gelijken van 12000 ponden 
Bufcloten. 

6. De onderfaten en dienaers des Koninks bin¬ 
nen de felve Stad gevangen wefende, fullen losge¬ 
laten worden fonder eenig rantfoen te betalen, van 
gelijke fal gedaen werden , den geenen die uytter 
Stad gedragen zijn, in den Leger van fijne Konink¬ 
lijke Majefteyt en andere die geduurende defebele- 
geringe gevangen zijn , menende in de voorfchre¬ 
ven Stad te komen. v 

7i Sijn Excellentie heeft toegelaten datter drie 
van de hare fouden mogen reyfen by haren Over* 
ften , vergefelfchapt met tien peerden , om van 
dit jegenwoordige verdrach te adverteren, en om 
’t felve te doen fal gemaekt werden een ftilftand 
van wapenen , voor den tijd van fes dagen, welc- 
ke fullen expireren en om gekomen zijn Don¬ 
derdag ‘s morgens eerft komende , op al fulkc 
conditiën fo fy binnen den felven tijd niet zijn ge- 
fecoureert met twee duylènt Mannen , die bin¬ 
nen de felve Stad fouden komen , dat fy daer 
uyt fullen vertrecken , en de Stad leveren aen 
fijne Majefteyt, op de boven gefchreven con¬ 
ditiën , den felven Donderdag ’s morgens > fonder 
dat van node fal zijn eenig ander tra&aet of ac- 
coort te maken. 

8. De voornoemde Marquis van Montenaigre, 
mitfgaders de Capiteynen en foldaten binnen der 
felver Stad welende , fullen gedurende de felve 
tijd van ftilftant van wapenen niet mogen helpen 
of favorifeeren den genen die fouden mogen beftaen 
te komen tot haer fecours , en fullen de Trenfeen 
belet worden met de ordinaris wacht , die van 
gelijken niet fal mogen attenteren tegens hen- 
luyden. 

9. Sy fullen fijne Majefteyt tot verfekertheyt en 
onderhoudinge van dit jegenwoordige accoort Hel¬ 
len vier Capiteynen tot Oftagiers , te weten : 
twee Spagniaerden , een Capiteyn van de Ruyte- 
rye en een van de voetknechten , een Italiaen, 
en een Wael , en fal fijne Majefteyt , gedurende 
de voorfeyde ftilftant van wapenen inde voornoetn- 
de Stad mogen fenden en houden een of twee 
perfonen , fulke als’t hem fal goet dunken, om te 
letten of fy daer in yet verfterken of repareren, 
en of hst fecours dat daer foude mogen in ko¬ 
men , foude wefen van twee duyfent mannen: 
haer fal gegeven worden Convoy en verfekert¬ 
heyt tot de voorlèyde Stad van Dourlans , en fij¬ 
ne Majefteyt fal haer beloven , ingevalle dat fy 
haren Leger daer niet vinden > dat tegen haer 
niet fal geattenteert werden tufïchen hier en 
Atrecht. Gedaen in den Leger voor Amiens den 
19. Septembris xj 97. 

i©ett föüninft Beeft ban bit neeoent be Staten 
<©cncrad boo? fijnen iimba(fabeur ©uyanbal boen 
abbectercn / bolgcnbe feftere iBiffibe ten felben 
bage bp Bem aen Baer gefcBeebcn / bie be ifee? 
re 2Su3anbal Benlupben baer na gclcbett Beeft / lup* 

fy in aller fekerheyt wederom fullen fenden , en benbe albU$: 
1 Seer 



Het vier-en-dertigfte Boek, 597* 

'Eer lieve en wel beminde goede Vrienden en Sftjief Mït Q 
ninfnlan ^ Bondgenoten, gy en foud aen geenigen Prin- 
S^janhtijft cc het veroveren der Stad Berk aen den Rijn, kon¬ 
den öe nen veradverteren , die hem meer foude mo¬ 
ren ©ene* 8en verheugen in U E. welvaren en profperileyt 
rael Dec dan ik , waer over ik my ook van ganfeher herten 
Steceenig* met U E. verblijde, en ten cynde ik uwer E. van 
?in^eöeP gelijken mach bewijfen , laet ik uwer E. weten 

dat den Cardinael Albert tot hier toe gekomen 
lanüf* 

lien. wefende om defe Stad te fecoureren of ontfetten, 
wederom te rugge gekeert is , fonder ’t felve te 
konnen volbrengen , in fulker voegen dat de be¬ 
legerde» bemerkende dat haer alle hoope van fe- 
cours benomen was, hebben op huyden met my 
geaccordeert mijne Stad wederom te leveren, op 
alfulke conditiën als uwer E. den Heere Buzan- 
val mijnen Ambafladeur by U E. wefende » van 
mijnen ’t wegen uwer E* fal te verftaen geven: 
my verfekert houdende dat uwer E. daer in niet 
min fult verblijf wefen, als ik in de veroveringe der 
Stad Berk by U E. gedaen hebbe geweeft ; Ik 
twijfele ook niet of den voornoemden Cardinael 
fal noch al op cenige van mijne Steden yet willen ar- 
tenteren, om fijne fchande te bedekken. In den Le¬ 
ger voor Amiens den 19. Scptembris 1597. 

Ondertekent, 
Henry. 

Noch lager. 
De Neufville. 

’t Opfchrift was, 

Aen onfe leer lieve goede Vrienden en Bondgeno¬ 
ten den Heeren Staten Generael der Verecnigde Ne- 
dcrlandfe Provintien. 

m 35en boo?fch?eben t©onberbag gebomen 3fintfê / 
vit* tre fS ben iBacquiSbe Montenegro upt ber ^tab ge; 
jnaonte» tcijen/ en bomenbe omteem ben honinb/ trat 

ÖP ban fijnen #eetbe en bufic be ^tegel-repe 
«lapiup# ban ben honinh/ en fepbe: groot maebtigee &o; 
ntn m foi» ninb/ na bien utoe i^ajefieptbe «§tab/ bic tc 
öatm t«ft> bocenbe 23o?gcren machtig toaren / u nu epgen ge; 
£ii' maebt hebt / fo fielle tb be felbe in utoe iBajetfepts 

hanben/ om baec mebe na 8 c. gebaile te hanbe; 
ïen: be Boninb anttoootoe hem belecfbclijb/ en 
hpgtnb toebec te peerbe/ en nam fijn repfe boo?t/ 
èn hP toecb met alle fijn bolcb in feberbept bclept 
tot op jjen-lupbet bobem / en hem boigben *6oo 
USan te boet/ 600 paerben / en beel ©?outoen / 
met 160 toagenen/ baec be getoonbe en heanben 
op geboect toccben/ enbe toog be honinh boo? 
abonb met 1000. föuptcren in be ^tab / in be 
grote 3&evhe / baec het Te Deum Laudamus ge; 
longen toerbe / met groter toolijhhepb: baec na 
toog be hontnb toebecom in ’t Éeger: ben ho; 
ninb habbe boo? hem genomen be ^tab ban <©ouc; 
lams te belegeren / fo het be tijb best fjaers habbe 
toillcn lijben/ maer ben groten <©afi/ baec mebe 
t)P 5ülbertum meenbe/ bie met fo beel bolbs tot 
hem gebomen toas/ toilbe hP niet onacngefpto; 
Jten laten / maer bolgbe hem tot onbec be $002; 
ten ban Utrecht/ baer in hP fiehclijb 3ijnbebaneên 
fquinantie getogen toast / baec na fchtbte hP een 
Regiment boet-bolbs in be ©002-fiab / en baer 
na liet Ijp met eenige grote (lubben ïn be^tadfebie; 
ten/ om het garnifoen tot eenige fcharmutfelinge 
tipt te lobben / maer be Cardinael hielt fijn bolb 
al binnen/ fo bat ben ïsoninb fienbe bat hP niet 
bondc uptrechten bertrob / en tegen ben abonb 
quam bp toeber te past baer hpbest anoeren daegs 
ben l$eere arbanum labellum tot JlBaecfcbaib 
ban ©?anbeijh maebte / en hem cencn (laf tot een 
tehen ban fijn hcijgSampt leberüe/ metgetooon; 
ïijfee ceremoniën/ in tegentooo?bighept ber boo?; 
haemfie poeren. 

Omtrent ber felber tijb hanbelbe ben Cbcrfien ban 
be .francifcanec ifêonibhen in den3£ameöeS3pauS 

ban ©?ebe tuffehen befe ttoee Woningen/ ’t toelb 
al boo? het oberballen ban 2fimienst toast begoft 
getoeefl/ ban toast boo? het felbe obeebal achter 
toegen gebleben/ toant be Éomnb ban ©?anb; 
tijb nu nergens na toilbe lupfleten / boo? en al 
eer hp Amiens toebecom onber fijne macht habbe 
geD?ac9t / baer toerbe fo beel gefjanbelt/ bat tot 
eerfiec gelegentfjept / fo foube ten bepben jijben 
Commiffariffen geo?bonneect toerben bie met eenft 
ban ©?ede fouben bandelen. 

^n befen tijb toerben etlpe 25?teben geinterci; ^ , 
pieert ban ben Cardinael aciberto/ aen benzee;JjJJgJ 
togban ftëercure/ baec in hp hem raeb fich tegenin 
ben honinh (lijf te houden/ bes belooft hp hem*anöeii 
bat geen ©?ebe tuffehen bepbe befe Woningen fou; SSg*1 
be toerben gemaebt/ of ben hertog ban jiBercure 
foube baec in mebe begrepen of bebongen toec; 
ben. 

^e <eertf-ï|ertog 9ClbertuS Carbinael/ na het ©E ÖEÖt, 
obergeben ban Amiens noch tot Utrecht fich 5tjn; puteeciie 
be ban eene fijutnantie / bie hp albaer gebregen “a”’t, 
habbe/ fo 3ijn albaer gehomen be CiebcputeerbeSapman 
ban het <j5?acffchap ban ©laenberen / om fijne maenöe* 
looghepb te bertonen be gefiabige quelltngen bie «n/ nomtu 
fp leben/ ban het <0arnifoen binnen ©ofienbe 5? Jf"„ari 
leggenbe/ (lerh 2000. jfl^an te boet/ en 4 Com; totainS 
pagnien peerben/ betoclhe fn fepben bat altemael m mfot^ 
onberhouben toerben tot bofien ban het Hlanb ban aen 
©laenberen/ 3ijnbc bat noch het mïnfie ongemab/^enajeö|? 
ten aenfien ban het hennelijh pecijbel / ’t toelb foube mu» 
toaec toas in be toegen te geb?upben/ blijbenbebe'** 
ben renfenben man bibtoilS gehangen/ en moeten; öetm‘ 
be ban grote rantfocnen geben om toebecom los te 
bomen/ en bat be Eanbenbieben leggen ongeculti; 
beert/ p?efenteerben grote beguaemhept inbien 
fijn ^oodhcpb bat belegge toilbe ter hanb nemen/ 
en 200JB0 iconen in gelbe geceet. Cenige om 
be l&ramingen te belieben / hebben bit beleg be; 
gonnen te bebo?beren/ en ben Carbinael aen te 
P?ijfen/ b’Cectf-ïlertog toonbe hem toillig en 
begeerig te 3ijn om hen bien boo?n upt be boet 
te trebben,- ais hP nu toebec tot fijne gefonthept 
gebomen toas / is het 3£egec opgetrobben om 
be Eepe te paffeeën/ boo? L&entjn/ ^arlebecben 
Co?trijb / altoaec boen lag ^©on üfoups be Belafco/ 
bie fijn ^paens Regiment geguiteert habbe om 
berlof te bebomen om na ^pagnien te repfen / het 
toelb fijn l^ooghept gegeben habbe aen ben üiieute; 
nant ©clt-iBaerfchalb i©on <©afpar Capena/ 
en het Officie ’t toelb be felbe berltet aen ben «^er; 
geant IBajo? iBartin Éope3 be $!pbar / geboo?; 
tig ban ^egobien / in ’t honinbrtjb ban ©alen; 
tien / toelb H9ajo?fchap ban ’t felbe Regiment 
ben Carbinael toebecom gaf aen Ch?ifiobaI be 
Hpbac/ het |Baioo?fchap ban ’t Regiment ban 
^on CacloSbe Colomna toiert gegeben aen ®on 
©eb?o be ^erniento/ be toelbe boe Colonel toas 
ban ’t J^apelfe Regiment / en bat ban f)tt me; 
giment ban Jfops be ©illac aen ben hapüepnSfi; 
lonfo be flibera / gebenbe fijne l|ooghept een Com; 
pagnie aen Hntonio be ^aballot/ be toelbe H6)a; 
toj toas ban ^on Carios/ jijnbe eerfl ©aen; 
ö2ager getoeefl/ en is baec na Colonel gefio?; 
ben/ als oobeene aen 3Cnb?ieS <©?tis/ biefBajo? 
toas ban 3£ops be ©illar / mebe ©aenb?ager ge; 
toeefl 3ijnbe. 

<©e CertShertog Carbinael tc f©2ugge gebo; 
men 5ijnbe / rontfom toelbe fiab ’t gehcelc Êcgcc ge; 
logeert toas/ isfelf inperfoon (becgefclfdjapt met 
fijnen tëaeb/ en ban een baflant getal ban ïlup; 
ters en bnechten) ‘©oflenbe gaen befigtigen/ fOfigii0t 
ban be sijbeban ^ietipoo2t als ban bie ban 251 am «©ofïmt*/ 
benberg/ en op bepbe plaètfen bielenbapperefcher; 
mutfingen/ met het bolb ban ’t <©armfocn/ niet lot/ 
te min heeft het alles feec toel befigtigt/ ja felfS ftcöBf- 
00b be gragten. |©aer bie ban ©laenberen niet”**' 
gereet hebbenbe be öingen tot het beleg nobig/ met b^ugecea 
fiilben bcerbighenö als 3P toel gepzefenteert hab= »au Mm. 
ben/ fotSbe Caröinaelna puffel gerepft/ al; 
toaec Op hooft boo? hooft heeft toillen toeten be 

fiöbijfen 
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nöbijfcn ban Sc ïtaöen cn Coloncto / onöer be-' 
toelhe bcrfcfjepöenhepb ban geboden tea.3 / fom- 
mine fepben / bat aÜccnUjft bc reputatie ban bat 
steger / cn be tegcntooo2btgljept ban ben Cettf- 
ï>:rtog bemant toajS om het «öuarntfocn ban bte 

(uilen maften / bte een feiten btfeoursi Ijceft tipt# 
gegeben bp mantere ban töcmonfttanttc acn öe 
C. fóeeren ïtaben ban ^tate / btcncnüc cm een 
mtbiJel aen te tonfen ban ’t gdie bit ^aer bp fijn 
Crcellcntte fo loffelijït getoonnen t£ / te bdiotR 

%ab bcrfaecbt te maften/ bat bcmallen ban bie;ben / en om te pzecabeeven en boenhemen bat bc 
altemael ban Sant toaren / obemnto fietjbpanb nimmermeer acti1 befe 3Uöe beo mm fou* 

neO^eh batter toaö ban aerbe/ batmen be fdbe be hamen/ en hoe toel bde iupben ban bie natu? 
befcijtetcnbe / bateliih tot be gronb foubc hemen /re m öat fp anbere pecjoticn raöen cn perfua* 
met mceröec hcijtmljept ban men foubc meenen /! beren / hoe fp hare fahen fullen aenfldlen / bte 
bat ben l^erfMtjö (jynbe a&ban {jet beoogde fap*l nochtans haerfelben nietten beften Jonnenraben/ 
fooi / en bc wateren on’t laeehfte) be üeguaemfte niet te min fullen ton eenö mogen ften en ejtatp 
toa$ om te apjorijeren / bat het Canael fecr M)t tieren / mat befen boomoemben CIceffen 
te floppen toassacn ben tfDonb/ mitb tn ben gronb mot boo? racb gegeben heeft / ÖP fept oan alg 
botenbe cenigc Schepen met fteen gclabcn / en bolgt. 
epnbdtjh battet geenen noob teaö / al mcftmen 
fcljoon bacr ben geljcden 3E>nucr blijben / alfo A Lfo 
bic ban ©tacnberen feer bed jutten boen bc 
halbaten geroet Ijaööcn / n'ö ooh be noottoem 
btge leef-togten / banna* ’t geljcele jaer / en een 
jaêr langer genoeg aen foube hebben: Subere biets 
courcerben/ hoe feer batmen ftclitebcbenfcen ïjabs 
be batmen een ftab ging Delegeren btemen Ijct fe= 
coute met beletten han / bamen bc monb ban bc 
Settic cerftftoppen foubc/ enbat’t fdbegclucfccm 
be/ geïijh men boo? gaf/ alle be refte licht toag/ 
ntaer battet bermetdhept toag fonber’t fdbe eerft 
te boen / fidj eenen acnftag te onbertoinben/ bacr 
men tegen Ijabbe bete fulhe machtige bpanben / aio 
bc honing ban ©2anfcriifc / be ttomnginm ban Cm 
gelanb / en bc rcüeïle Staten / dho ban bc toelhe fe* 
her toas bat be bdioubemffe cn bcfcherminge ban 
(©oftenbe houben fcubett boo? fjen epgen falte; be 
<Ccrto-ljatoge 5tlbertuö io epnt.hjh befe opinie 
bp geballcn/ batmen be belegcringe ban Cofïcnbe . 
tot OP een atlber tijb foube uptftdlcn / en ban be waer 't fchoon tot verdeiffenis van haie eygen 
fdbe met aller ernft bet bolgen/en bat men onbersi land-faten, die tot defe partye wel geafte&io- 

het ontwijfelijk is , of den Spagniaert ^,ron‘’ 
lal t’eeniger tijd met lillen of anderlmts, trag- 

ten’t gunt hy dit Jaer aen dees fijde des Rijns ver-rm nabot 
loten heeft weder te krijgen , of ten minden we bfln&ra» 
der ergens in te boren , fo om de grote emolu- 
menten (die hy door ’t verlies der felve quar- tjoucenqfe 
tieren moet ontbeeren) na te jagen , als om we- wan ’t euie 
der bequame middel en voet te gewinnen, om de- öi' 'ac^ 
fe Landen te beldiadigen , cn de oude ontribu- fel» 
tien te hervatten, fo is het (onder corre&ie) hoog lentu fo 
van noden , dat tegens de lelve praótijken by de ïofTeinft u* 
hoge Overigheyt in tijds verlien weide, na dien^£^ntnr2 
men feyt , dat voorfiene pijlen weyniger quetfen , jpffcatiutrt 
en behoortmen des te meer op de fake te achten, &atC' 
om de goede gelegentheyd , die de gemene vyar.d 
door de huygdinge en collufie der Cleefie en Gu- rtir,i tue« 
lijkte Raden, en andere Officieren, merkelijken ttr om te< 
heeft, die geerne alles door ocgluykinge tot ag- fjL 
terdeel deler Landen fouden pafferen laten , al h,)', 

©cm5tts 
fcaro öt 

«iPforio 
.fcpaenjü 
«a.u'ijn’H 
blpfnwoö 

tufTchen remebiereube be ozbimirtfe ftroperpc / 
felbe met bue j?3iten foube honnen boen. 

^cn €crtei-ijcrtog te (Brugge toefenbc / «reeg 
tijbtnge bat t^oit 2Hbrii*o ef02to / leggenbc met 
fijn Compagnie laufterö te lanb?echp op een 
alarm uptgetogen boaö / bte bie uan oBuife ge? 
macht Dabben / en bat bp baer boob gebleben 

' toab / cn bede ban fijn bolh bp be fdbe tipt een 
<èmbüfcabc gebleben en omgelnacht bsaren. i©e 
<Jêcrtö-%rtog bons baerom bebeoeft / alfo het 
een b200tn Capuepn Inab gdneeft ban groter ho;\ 
pc/ fijn Compagnie tefgegeben aen JjebeobeC>as 
lego/ toieiiöCompagnie StrquebuficriS/ obermité 
boe tn’t beleg ban 9Cmienb meeft te niet gcracht 
toab / iö berbedt onbT nnbcrc. Cioh iö om bccö 
tijb ©ort 19eb?o be JjaSilla m t berlof na ^pa^ 
gnten aerijft / en fijn Compagnie jlancterp inert 
ben Capitepn l^emanbo ^alafat gegeben / tod 
he Compagnie mebe onberbeanbere ^pacnfcbecs 
bedt toa0 / bie ban 3^n ^antfjio be fBurna / 
betodhe mebe met berlof na ^pagnien gegaen 
toas/ iö gegeben acn ben Sergeant flSajo’ ê^on 
$eb20 t^onfe be Hleon / en bte ban ben Capitepn 
<Don 321onfo be tïBonb2agon ip geboegt bp bic 
ban ben dencrael / be toelhe niet feer compleet 
toa£. 

T&en Carbinael tö tn ’t laetite ban i^obcmber 
na 2B?ufTd gerijlt / altoacr öp belaft fjeeft het töc; 
giment ban ben üBargihg be Crebico te refotmee-' 
ren/ bathsonberftehen/ bathifruptenbe inöatbar. 

©ct iirace ^cn ^frnfo t^abaloef / het toelhe te <Didt en 
banöeii ut cenigc ftcocn ban bcïjempen gelept tof/ enté’r 
«eenf-tuctJ aTcgcr boc2t tn Ciarntfoen gelept / be Cl?abe ban 
Intfarnp / bte Ocncrad ban be 'tCrttüerpc toa£/ 
fora geut!, op ’t epitbc ban bit ^aer gefrotben/ en fijn ampt 

10 Dn ben Certb-ljcrtog gegeben aen Oon 31oups 
be JiDdaff o / noch niet bertrochen 3?jnbe. 

Jöa batfjn Crcdlentie be bictorien bic toPbcr- 
haelt h bben/ bahregen habbe/ fo iffer eene hem 
uptgebcnbe boot een goet patriot upt het 3lanb 
ban Cleef' boen begeerbe niet behentte 3ijn/ om 
bat Ijp Perijhd boot hem faelj baer upt te ont 
ftaen / toactom top hem hier niet berber Dchent 

reert zijn. 
En kan over fulks niet na laten een goed Patriot 

uyt het Land van Cleef, die uyt het welvaien 
defer Landen het oordeel van fijn eygen Vader- 
lant oordeelt te dependeren , U. E. voor te dra¬ 
gen de middelen die hem dunkt dat de Vyand 
iöude konnen gebruyken ten eynde als boven , en 
de remedien diemendaer tegens foude konnen aen- 
wenden. 

Voor eerft dunkt de voorfchreven Patriot dat de 
vyand wel foude trachten eenige fteden of plaetlen 
in ’t Land van Cleef, op den Rijn-ftroom gelegen, 
te incorperen , gelijk eermael by ’t verrae'd fo van 
Rees , als van Goch en Emmerik gebleken heeft, 
waer van de quartierender Verraders te Rees en te 
Emmerik noch getuygen , en de dode gebeenten 
des poortiers van Goch , die hem felven ter eer- 
ften apprehenfie vergeven heeft , den onvoor- 
fichtigen genoech tot waerfchouwinge dienen. 

Oorfaek waerom de voorfchreven Patriot fulks 
prefupponeert , is dat de vyand nu jegemvoordig 
’t felve veel meer van node heeft , daffi van te vo¬ 
ren doe hy meeftervan de over quartieren was, en 
waer toe hy nu fa veel armer en verdreven lijnde, 
door fo veel verdreven en beroyde Officieren, Ca- 
piteynen en Land-faten, die een yeder na het hare 
ftaen fullen , meer veroorfaekt en aen-geport lal 
worden. 

Hier en tegens dunkt den voorfchreven Remon- 
ftrant niet beters , dan dat U. E. voor eerft Brie¬ 
ven van waerfchouwinge aen de Ridderfchap en Ste¬ 
den des Vorftendoms Cleef, Graefichap van der 
Mark , en aen’t Vorftendom van den Berg moch¬ 
ten fchrijven, aen defelve te vermanen , hare Ste¬ 
den en Plaetfen fo te bewaren en vooriien , dat fy 
hare neutraliteyt niet te buyten ginge , en dat fy 
van de Spagniaerts in de fteden gene openbare 
of heymelijke overvallinge lieten geleideden , om 
daer door aen deler zijde geen oorlake te ge^ 
ven , yet op haren bodem te attenteren , om 
de goede gebmufehap tot hare fchade te verhin¬ 
deren. 

En 
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welen , en op redenen gefondeert , fb dat het by 
de' Kleeffe kaden voor geen uytgefteken werk 
(gelijk hier voorraaels geïchied is) aengenomen 
werde , fo foude hen (onder correftie) de inva¬ 
llen van Orfoy , daer felfs de Cleeffe Maerfchalk 
Wachtendonk, en Louwerman , CleeffeRaed , de 
Burgery voor den Prince van Parma ais voor haren 
Vredemaker bevolen hebben open te doen , item 
Burik , de fpolieringe van het huys van Monder- 
berg, en Ringenberg, en’t beleg van Wefel , item 
’t fecreet examen van de verrader van Rees , al- 
daer by twee Catholijkengehoort, om den pot ge¬ 
dekt te houden en andere door conniventie tot voor¬ 
deel des vyands gefchiet , niet qualijk dienen voor 
ogen te Hellen. 

Alsook infonderheyt, dat fydie van de Religie, 
(Fol. 67.) tegens de refolutien, hier bevoren op hare landda¬ 

gengenomen , allenthalven uyt de Wet verdrijven, 
en de officien en adelijke ampten den felven voor 
’t hooft fiuyten, en hun niet toe vertrouwen , om 
daer door hare collufie met den vyand te beter te 
onderhouden. 

Of nu niet tegenftaende der Cleeffer goede tpe- 
ficht , de vyand heymelijk of met geweld focht 
een plaets of ftad in te nemen , en daer na over te 
komen , foude daer en tegen voor eerft van node 
zijn, feker getal van foldaten, aen den Rijnftroom 
bedreven, uyt de naafte garnifoenen te lichten, en 
defelve tot Geulen toe te lenden , om aldaer de a- 
ken, ponten, fweltifeen anderefchepen, dienende 
ter overvaert , af te drijven , of heymelijk te lin¬ 
ken , en daer door den vyand , die qualijk de 
fchepen te wegen kan brengén , alle middelen van 
overkomen te beletten. 

Want aengaende de uytleggers of fchepen van 
oorloge , die fijn lichtelijk op de fmalle wateren 
van den vyand , met een velt-ftuxken of twee te 
verdrijven , fo datmen hem daer op niet hoeft te 
verlaten , en alfo het eene feer verre weg is , uyt 
de over - quartieren in den Hage te komen , om 
raed te vragen , als de noot aen de man mocht 
gaen, fo diende voor al wel (onder correctie) dat- 
ter een gemeen Hooft of Gouverneur, en een wel 
gequalificeert perfoon en van auéiroriteyt , in dat 
quartier waer (gelijk hier te voren lijn Genade 
Graef Philips , die van Overfteyn , en den Over- 
ften Schenk , geweeft zijn) die het abfolute Gou¬ 
vernement hadden over de naefte garnifoenen, 
om als het nood waer , Ruyters en knechten by 
een te trecken , en in alles te voorden : want 
anders mochtmen een plaets verliefen eermen van 
gints herwaerts en wederom foude trecken , 
en ook in dien daer maer een firapel Gapiteyn 
te commanderen heeft , die fal by andere Capi- 
teynen geen behoorlijk ontfich hebben, waer door 
daer vele inconvenienten en onordeningen mogen 
ontftaen , oock fouden üch andere Adelijke per- 
fonen , of andere patriotten tegens den felven 
niet geerne bloot geven , en om particulierlijk te 
letten op de plaetfen, daer de vyand fijn overtocht 
foude mogen foeken , fo dunkt den remonftrant, 
dat fyfe boven Duïïèldorp niet fullen foeken , om 
twee redenen , eerft om datfe door de bergen van 
’t Vorftendorn van den Berg niet fouden konnen 
palieren met gefchnt : ten tweeden , om dat fich 
de Bergfe en Marksfe lichtelijk daer tegen fouden 
létten , daer meer patriotten zijn , als jn’t Land 
van Cleef, en ook beter Hoofden , als de Graef 
van Broek , de Heer van Hardenberg , en ande¬ 
re , dan wel fouden fy ’t boven Berk mogen foe¬ 
ken , te weten te Orfoy of te Ordingen 5 of 
door drie gelegen Dorpen, Boedberg, Homberg, en 
Emerik. 

Genomen te Orfoy (’t welk een gelegen plaet- 
fevoor de vyand is , en lichtelik vaft te maken) 
of de voorfchreven drie plaetfen, fo hebben wy 
daer tegen Roeroort opwaerts 3 en Walfom en 
Groterfwijk na beneden, met welke drie plaet¬ 
fen men haer aenftagen lichtelijk breken kan , 
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infonderheyt ook dat men van Roeroort de ftee- 
ne Brugge te Ketwijck in kan nemen, en den vv- 
and aldaer ftuyten. 

Genomen te Ordingen is daer tegens te nemen 
het Huys te Angeroort , om welke beyde plaet¬ 
fen , indien de nood fulks vereyfchte , in te krq- 
gen , den remonftrant feer goede middelen be- 
wuft zijn, die hy alhier op papier niet derf ver¬ 
trouwen. 

Genomen boven Burik , daer heeft de vyand fo 
geen bequnrne plaets , als de Kerk te Elverich; 
oock is defelve niet feer wel gelegen , om dat wy 
de Lip pc daer en tegen hebben , en de vyand 
de Lippe, (die onderwijlen hoog is) behouwen fal, 
te meer , om dat men hun de fchepen op de Lip¬ 
pe zijnde, en de Brug te Dorften , 'benemen kan , 
waer door ly in de Muyfeval geraken fouden 
tuftclien de Lippe en Roer. 

Indien nu de vyand Burik mocht komen te 
overvallen , of hem te Eggeren fterk maken , daer 
ly hier bevorens een Schans gehad hebben , ftaet 
daer tegen te nemen de Graef onder Wefel , 
indien fy Sanften de Beek haer oude Schants 
mochten herfoeken, daer fy de hoge weg van Gel¬ 
der hebben , en voet van de Maes &c. Daer te 
geus hebben wy Billik. 

Nemen iy den Ruyn aen de Kraenley onder de 
Beek , daer tegens hebben wy ons fterk te maken 
aen den Cortenclijk &c. Genomen fy tegen Rees 
een Schans flaen mochten , overmits het willige 
veer , en ook aldaer een bequame plaets is , 
fo moeftmen aen dees fijde onder ’t veer op de 
hoge weydê een tegen flaen , genomen fy Griet 
innamen , daerbyfy Wieflïel hebben 3 fo moftmen 
aen dees fijde op’t veer aen de drie hoge wey- 
den een tegen flaen by Doornik aen ’t hooge 
tchaer : Item daer by ook de Weert den Beyiart, 
gefortihceert zijnde, niet min gelegen foude zijn 
om den RijnPcroorn te bevryen, en die van Em¬ 
merik mede te dwingen , indien fy niet wel en 
wilden als’s Gravenweert. 

Genomen voort fy yet op Rees cf Emmerik 
mochten attenteren , niet alleen tot hinder defer 
landen , maer tot een eeuwige verderffenifle van de 
Religions-Verwanten , in beyde die Steden wo¬ 
nende , fo foude hy remonftrant verhopen U. E. 
daer tegens in tijds fo te waerfchouwen en foda- 
nige aenftagen te ontdecken , dat fy wel lichte- 
lijken aen clefe fijde foude te brengen zijn, alles 
in geval des uyterften noods , alfo hy remon¬ 
ftrant , die nu genocchfaem vervolght wort van 
wegen fijne affeftie tot dele fake , niet geerne 
fijne refterende armoede en goederen , noch ook 
fijne goede mede-borgeren en verwanten en vrun- 
den onder den vyand overvallen foude laten. 

En om dat tot voorfieninge van alderley vy- 
andlijke praktijken , niet beters en. waer 3 als een 
geftadige en fekere kondfehap aen den Rijn¬ 
ftroom , en in de Cleeffe Steden , en allenthal¬ 
ven te houden, en daer «van U. E. goede adver¬ 
tentie te doen, fo heeft hy Remonftrant, allenthal¬ 
ven in die quartieren met den minften en meeften 
bekent zijnde , en met den voornaemften ver¬ 
want zijnde, fijnen dienft geprefenteert, en hier 
mede nochmaels prefenteert, te dieneynde fy hem 
voor Monfter- Commiflaris in die oorden foude 
willen aennemen , om daer door te meer oorfaek 
te hebben na alles te konnen vernemen , en min¬ 
der fufpitie onderworpen te zijn 3 om ook de ge- 
meener met convoy te reyfen, daer hy by eenig 
exploid zijn rnoft'e , ook om fijn leven te beter 
te falveren , in dienft zijnde , indien hy gevangen 
werden mochte , op welk verloek noch niet ge- 
daen zijnde, hy U. E. ’t gunt voorfeyt is uyt goe¬ 
der herten wel heeft willen voordragen, ootnioe- 
delijk biddende het felve te willen overwegen, 
en alfo hy om den Cleeffen niet geern hadde, 
dat het door yemant aen den dag mocht komen, 
bid hy Remonftrant , dat U- E. gelieve^ het fel¬ 
ve met gewoonlijke voorlichtigheyd in fecreet te 
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behouden, gelijk de gewichtigheytvande fake, en 
des remonftrants gelegentheyd (die daer door in nood 
komen mocht) is vereyfehende. 

• DebDen bier boo2 ni öït tctjcnltjoostiiac 23oefi 
* berfhieït ben ttoift en queftie tujTfcöen bie bnn 

i^oüanb en ^eelanb / beroojfaeïtt upt be fahe 
ban ben «©mfangec ban be Conbopen en ontcen¬ 
ter» / baet in pactpen fecr öebtcf) tegen ben an* 
beren ttsaren / geltjft tipt ben 25?tcf öp bic ban 
l^ollanb oen bc Staten ban Selanbgefcbeeben: en 
be amhjootbc ban bteban^danbbaccopgegeben / 
teftenrö. 

£ün crceHcnttc fiabbe bic fahcgcerneter neber 
gelept getjab / en bette fijn befte baec toe eer Ijn te 
30elbe ginfi/ ban ten bjilöcnniet toefen/ toanteib 
bjtlbe fyn (ïuft tïacnbe bouben en befenberen / en 
ben anberen niet toeaeben: tnaec alfo öepbe pac; 
tpen behenbe bat beConitoirenbanbcn^ntfangec 
ban bien/ be <jj3enecalitept toaö concernerende/ 
fo iö boot ’t bed: aengeften bat in befe fahe bp be 
Staten <©cneracl cn ïSaeö ban ^tatefoubeboo’; 
ften to02ben: befe Hebben bier mebefeerbeel te boen 
gebab om bit te reept te toengen / en bebübcn bet 
fclbe niet bonnen te reebt toengen / of bebben een 
nicutoc %m moeten maben ban be goeberen bec 
Conbopen en 51»centen toaec na be betahnge ban bec 
felbe Conboweu en Uitenten ban boe boojtaen fouben 
ontfangen en gebeben toerden/ fo toel ban be im 
bomenbe atë untgacnbc maten cn ïsoopmanfebap* 
oen / bebben baec op een nien Blaccaet gemaebt / om I 
alle fcauben te booromen en mnedieren / macc 
ati'o bic ban beland met be jjBngüicaet ban B.nigge 
tn ben <giace i 91. op ben 21 (£>ctob2isr fetec accoo^t 
g-nnacht padden on bet openen ban be ifaben en 
bet gat ban be ^tupfe / bier boren in mijn 28 Boeit 
jpoh 44- €ol. 4 gcinfcceert/ baec op niet alleen bie 
ban Mand/ maer ooh bie banb’anbere^eobiir 
tien/ gchlaegt bebben/ bpfonbec bat ooh bet fdbe 
accooet ten ernflige berfodte ban be «jBagitfraten 
ban Brugge aen bic ban geland bebben berfoebt 
continuatie en renobatie ban bc boo?f5. tractate 
en accoozdc/ fo bebben be fdbe op ben 24 5?e- 
biuavp 1596. op nietig gemaebt een nieitaccoo’t/ 
lupbenbe alg boigt: 

Snier tn 
nabei- at» 
toojt tuf» 
fctjra De 
ïltecen 
«jitaieit 
ban Eee» 
tanöeuöe 
te jil'taiu* 
fliatt ban 
Stugge 

Nadien dat by de Magiftraet der ftede Brugge 
ernftelijk is aengehouden, en van wegen de Heeren 
Staten van Zeland, met den Heeren Gedeputeer¬ 
den van de felve Magiftraet gecommuniceert ge- 
weeft op de continuatie, en renovatie van den 
voorgaenden traéfate en accoorde met die van Brug¬ 
ge, gemaekt op de openinge van de vreye fre- 
quentatie van deHaven van der Sluy9 na Brugge voor¬ 
noemt , om de felve fulks daer in te accommoderen als 
na gelegentheyt van tijden en faken eenigfins doen¬ 
lijk en dienéich is , fo ift dat de Gedeputeer¬ 
de van de voorfchreven Staten en ftede v 
Brugge eyntlijk dien aengaende verdragen zijn 
op de conditiën, pointften en articulen na volgen¬ 
de. 

IDat van nu voortaen uyt Blankenberge , Hof- 
ftede, Swarte-gat , Kerke-gat , noch Nieuwerha- 
ven, Courftèn, Piraterien of Beuterien op de Vif- 
fchers, Koopvaerders > of andere fchepen en perfo- 
nen van deler tijden , hoedanig die zijn (uytgeno- 
rnen Oorlogs-fchepen) fuilen mogen worden ge- 
pleecht, en indien anders gedaen werde> dat’r fel¬ 
ve by de voorfz. van Brugge kofteloosen fchadeloos 
fal worden gerepareert. 

| Dat die van Brugge voornoemt (gelijk fy ook (Fot* <>-•) 
by voorgaenden accoorde waren gehouden) van 
hunne zijde fuilen prefteren dat d’ordre van alhier 
te ftellen tot behoedinge van de frauden die by den 
Koopman of Schipper in’t pafleren na der Sluys 
fouden mogen worden gecommitteert, by nieman- 
den van d’ander zijde . fal verhindert worden , of 
anderfints yemant by praftijke fonder behoorlijk 
verlof of recherche ingevaren zijnde , ’t felve by 
henhiyden (volgende hare prefentatie) fal weder 
gerepareert worden , fb by renvoy van perfonen, 
fchepen en goederen , als anderfints na de nature 
en gelegentheyt van der fake. 

Dat de fchepen en fchuyten van defer fijden, 
’t fy te viftchen of Koopvaerdye varende, die door 
ftorm en onbequaem weder in de Kullen van Vlaetl- 
deren tuftchen Blankenberge en Nieuwerhave Tul¬ 
len komen te vervallen , aldaer vry en onbefcha- 
dicht fuilen mogen blijven , en bequaem weder 
verwachten in haerlieder cours te vervolgen , 
en fo de felve eenige fchade van d’ander fijde 
aengedaen wierde , dat die van Brugge die fuilen 
repareren. 

Daer tegers van wegen de voorfchreven Hee¬ 
ren Staten gelooft is, en gelooft wort mits delen te 
prefteren dat het voornoemde voorgaende con¬ 
tract , en accoort met die van Brugge gemaekt 
weder fal ingaen en in alle fijnen poinéten van 
weder zijden onderhouden werden , daer’t felve de- 
fen niet is contrariërende. 

Voornamentüjk oök dat de binnen vaert van 
Brugge af tot Nieupoort toe , gemaekt de Yper- 
leye doorgaens vry en onbekommert met fchepen, 
Koopmanfchappen en redelijk getal van fchip- 
pers of fchuyt-luyden , mitfgaders eenen Koop¬ 
man of FaCteur van de goederen , fal mogen be¬ 
varen en gefrequenteert werden gants , en niet 
wederkerens , ten ware met ledige fchepen , en 
perfonen daer mede afgevaren wefende. 

Dat mede den wech tulfchen Brugge en Sluys 
te lande van weder zijden van de vaert van Brug¬ 
ge vryelijk by alderhande perfonen niet wefèndé 
in dienft van Oorloge gaénS en komens fal mo¬ 
gen begaen , en gefrequenteert worden. 

Dat tuftchen Blankenberge en Nieuwerhaven 
langs de Zee-kuften gene defcenten met chalou- 
pen noch anders van deler zijden fuilen mogen 
gedaen worden , ten fijne om aldaer eenige viy- 
buyteryen te plegen. 

En dit alles by provifie , en tot wederroepens, 
’t zy van d’een of d’ander zijde , daer van d’een 
den anderen gehouden wort te waerfchouwen, ten 

Eerft hebben de voornoemde Gedeputeerde der 
voorfchreven ftede Brugge gelooft, en geloven by 
defen , dat fy advouerende en renoverende het 
voorgaende traftaet, het felve in alle fijne poin- 
«ften en articulen fuilen onderhouden, en doen on¬ 
derhouden daer het felve defen niet en is contra¬ 
riërende. 

En tot effefte van dien dat fy alle voorgaende 
faulten, infraétien en contraventie tot noch toe 
tegen den voorgaenden traófcate gecommiteert, 
fuilen datelijk repareren, en dien volgende rembour- 
feren de rantfoenen, en andere kollen van vange- 
niflè, by die van defer zijden aen die van de Hof-ftede 
betaelt, of partyen contenteren ten beften doenlijk 
wefende. 

Dat fy mede fnllen beforgen enbekoftigen dat met 
der daed vry ende vrank kofteloos werden gerela- 
zeert, de gevangenen van defer zijde, alfnoch bin¬ 
nen der Hof-ftede en Blankenbergcgedetinecrc. 

V.I. Deel. 

minften 14 dagen te voren , en tot fekerheyt en 
vaftigheyt van defen is dit Contiaft van weder zij¬ 
den ondertekent, en elk een van de Contrahönten 
gegeven een audlententijk dobbel , des geloven de 
Gedeputeerden van Brugge , dat fy t’ haerder we- 
derkomfte tot Brugge , boven defen , dit felve 
Contraél binnen acht dagen na hun arriyement o- 
verfenden lullen aen de voorfchreven gecommit¬ 
teerde Raden van den voorfchreven Staten be¬ 
hoorlijk geadvoueert , en geauctoi ileert en ge- 
rekent by den Griffier dèr vooorfchreven Ste¬ 
den. 

Aldus gedaen in’t Hof van Zeland , tot Mid¬ 
delburg den 24 Éebruary 1596. was geparapheert, 
J. Florifz- Vt. Onderftond ter ordonnantie van de 
Gedeputeerde der voornoemde Heeren Staten, by 
my , en getekent Chr. Roeb , noch leger onderre* 
kent, Jayattf Winhelmait y Pr.dc: Blende, C. iirey- 
del. 

Op 
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Ott't nader ernftich valbek van de Heeren Ge- 
d-mfreerde van Brugge , dat het retour door de 
Yperlye van Nieupoort tot Brugge foude een y- 
def toegekten werden van alle rnlandle goede¬ 
er dl Gedeputeerde van de Heeren Staten van 

Zelard nader daer op gelet hebbende , hebben 
O ' J believen en advue van de Heeren Staten dien 
voornoeulde van Brugge geaccordeert , en accor- 
deièn by deren by forrne van proeve het retour 
van alle inlandfe goeden van Nieupoort na Brug- 
oe mc. exptelTen befpteke , dat alle de goederen 

G^velfn'en*! N^fpo».of™d=r= plae.fen todrf« 

V'fe|dS!;^^^.and tot Mid 

Gedeouteérde 'van de voornoemde Heeren Staten , 
k v pn petekent Chr. Koels , noch leger Ja- 

er. ÜBbnJ,, en C. Breydel. 

D- Tetter is, den 18. July i597- 

to<>fenDe op fict flnptat ofopcnïjom 
. nat Pan Dcï Jsiupsi / na Dat Dc 
SÏÏcexff Pa«%oUanD cn Sclanö rcfpmtbe 

dot op 5tjngeUoo?tgetoeeft/ 13 
15/SmSWöïwrte tot bermijDingeban frauDcn 
iiö ,?inr/ Dattntn pet felbe gat fouDe poitDcn 

SfSndbSecnc pobintte al* ö’anöcre / 
Slïmmen Dat fëubc openen / Darmen 

: mail. bp X alle J,c ^sbmtien fal toefen 
prUiaa / Dat m » J ^ pamcuiiet accoo?t met Dc 

Smalt/ fal too?Den gemacPt 
v?f 1m?malcrö De befemnge ban De toacpt/ 

il mcictcnflacn tec Dtfpofme 
f» Die bp De felbe betam 
vrSimmogentoo?Den/ banbeiteljcpbeuguarae; 
tcS / öïeS^c?Ulacen Die ban EelauD ijm toe met 

gelaftte jftiu 

JA ere ury 13- July > If97* 

«gSSSSSS 
EvSiShiec on ben 18 Defcp genomen geerpeef; 
Jf,/5Xetetr Dat Dc PanDeltnge of pet atcooer met 

uwe /Op bic ban^elanDpacttcultecUjP 
öe SKf ™ nwïn acmacPt / en begoten bantoe* 
ffljLncfaUtA^cn öat öc bacrt op öc fcibe 
Ë ïfiSn ftcmepn/ op ccncn eenpangen boet/ 
SS Sbtoücn/^ futUss iDat DegoeDenDertoam.ö 
ncDejlineett / betaelt peöüenDc in eene ban Dc Peo; 
bmrcn P't reept ban öe ^centen / ter p actfm 
X V hWv in sscIaitD niet msec fullen Hebben 
ï te?InDatbc 3»acöten en Comifcn al* door 

rullenflaen t« Mfcofitfe ban6e ™> 
Swa tm/ öi DantoeBeitöctftl'Jctb.'mjEaatti 
®’aS Tuiten mogen bwiten tatandett / en 
nwvmffclt iSt beefcpepDen ^obmtten ; en bat* 
mm ffitoï»m fal abbmerai / ten 
cSnD^ Paex geiiebe De leeren Staten pier op te aD^ 
?iSrat Paec ïieDet menninge / om pet #laccaet 
Si a & / Me* bethlatcn We ban Ze= 
S ’JL toe niet gclaffc te $nn: macc m conto* 
inttéïan SfenaenW principalen te fuilcnfcpip^ 

ben. 

anden acn de veroveringe van de felve, daer door JJ*®* 
fy ’t geheel weft-quartier van Vlaenderen Tonden nil]gE pai3 
bevrijden. De welk ook de principale oorfake is öe paJTaotó 
geweeft van het groot devoir en follicitatie ge- SjSg,Jre 
daen by die van Brugge , om te verkrijgen de Jg^lup? 
laetfte geconfenteerde openinge van de voorfchre- en sSjuggi 
ven paflagie. ]1f“ aijn«- 

Daer op fy met den Cardinael Albertus gecon- 
tracteert , en den felven beweegt hebben , tot be- ftijabelijft 
leg van de voorfchreven Stad van Ooftende , door eupericu* 
grote prefentatie van penningen daer toe behoe- 
vende , en fourniflèment van de piovifie fo van nietroers 
materialen als vivres , ten felven fine gerequireert, ©jobins 
daer van fy meynen alfnoch henlieden door defe nen” 
voorfz. paflagie te provideren. 

Al welk beleg de voorfchreven van Brugge wel 
verhoopt hadden dat den voorleden Somer foude 
toegegaen hebben : en daerom niet te twijffelen is 
of fy fullen fterk aenhouden orn’t felve defen naeft 
toekomenden Somer te wege te brengen , daer in 
fy feer fullen verhindert worden , en henluyden in 
mflrekeninge vinden, indien de voorfchreven pafla¬ 
gie eerftdaegs gefloten wei de. 

En dient geweten dat de openinge van de voor- 
fchreven paflagie dien van Zeiand wel allo fchade- 
lijk en prejudiciableis, als van Nieupoort enDuyn- 
kerken , daer over die van Zeiand , fo veele Ja- 
ren gecontefteert liebben tegen die van Holland. 

Want hoe wel voor by der Hof-ftede heet 
verfchepinge te gefchieden , fo komt de felve tot 
feer weynich profijte en nut van den Lande, maer 
dient meer om by allen lorrendrayers na Brugge 
en Sluys haer lieder cours fonder eenige vrefe te 
nemen, kiefende alfdan op dat pretext andere paf- 
fagien na Sluys en Brugge , als door’t fwarte gat 
en diverfe andere kreeken en gaten , boven dat 
het water op de voorfchreven paflagien , voor by 
de Hof-ftede fo wijt en breet is , en daer geen 
Oorlog-Schip leggende , maer alleen een houden 
fchip gemant met drie of vier bootfgefellen , dat 
de voorfchreven lorrendrayers infonderheyt by 
nacht lichtelijk pafieren , iönder 't voorfchreven 
houden fchip aen te fpreken of daer af gefien te 
zijn. 

So dat den lande veel profijtelijker foude zijn 
de voorfz. paflagien te fluyten, en d’een en dan¬ 
der gaten daer omtrent gelegen , met twee Oor- 
logs-fchepen te doen beletten , tegen de heyme- 
lijke prakrijken en wegen van de lorrendrayers , 
en fullen de felve oorlogs-fchepen lichtelijk on¬ 
derhouden worden met het gene dat nu by 
de lorrendrayers te lande ontvonden wort. 

Boven dat door de voorfchreven fluytinge 
vele heymelijke aenflagen , d’onderhoudinge van 
fpien en andere pradijken van den vyand ful¬ 
len feer benomen worden , gelijk ook daer 

feer belet fal worden de communicatie 
ons Zevarende volk met den vyand , de 

welk vele op’t pretext van dé voorfchreven ge¬ 
opende paflagie , aldaer voorby en door het 
fwarte gat en andere kreeken en gaten feer ve¬ 
le pafléert , en op eenen bodem tot Sluys en 
Brugge doorvaert , ook met ammonitie en ma¬ 
terialen ter equippagie en anderfints ter» Oorlo¬ 
ge te water en lande dienende, fonder eeni— 
ge vreefe en oorfake , alfo daer omtrent op 
het vertrouwen van de voorfchreven geopende 
paflagie geen oorlog-fchepen zijn leggende. 

En "dienen de Heeren van Zeiand hun 
dunken , dat door de 

öm De opeSe ban De paffagte hom Dg Dcc J&of- 
2JLi Jö en Stugge met alleen met pio-- 
finbeI to^n ^eumeecDc ^otontten / macc tcc 

frhSchift en periculeuss. tDe reDencn 

Eerft fo is een yegelijken bekent hoe veel infon- 
derjieyd de Proviirie van Zeiand gelegen is. aen 
de behoudinge en confetvatie aen defe zijde , van 
de Stad van Ooftende , en ter contranen den 

IWSfflSSSSS KenlSe 
nigfins vermindert fal worden : maer eer ver¬ 
meerdert , alfo de felve evenwel haren cours 
en gank hebben fal, en de waren en goede¬ 
ren die nu na Sluys en Brugge varen , ge¬ 
trokken fullen worden over Gent , tot meer¬ 
der profijte van den lande , alfo by dien mid- 
dele, t gebruyk van de ongeoorlofde paflagien, de 
lorrendrayers feer benomen fal worden, io dat daer 
door ten minften lichtelijk gevonden fal worden, de 

bekoftin- 
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bekoftinge van de oorlogs-fchepen, die men van doen 
heeft, en op de paflagien en gaten naer Sluys en Brug 
ge fal moeten onderhouden. 

Sullen ook de voornoemde Heeren believen te 
pondereren dat fy door de voorfz. fluytinge van wegen 
de Heeren Generale Staten ook verfocht engerefol- 
veert de felve bullen fchijnen feer te complaceren, 

(fol. 69. jen groot mifverftant weeren , en door middel van 
dien , V3n de voorfchreven Generaliteyt , en die 
van Holland andere faken defe Provintie veel nutter 
en profitabel er tot gelijke gelie vinge verwerven. 

3$ct men patcaet infiouïicnifê bcröoti ban niet 
•tc mogen baten op be ï^abenenban Caliö/ 
belingen / «Dupnhecftcn / 3ftiaipoo?t / ^Uip3 en 
anïtcue binnen ditpnö ban Biaendecen gelegen / en 
02tue / toacu na Oen eenen tegelp foute Oebben te 
règülcccn / tn’t aenbeengen bet goeden cn’t betalen 
ban be Conbonen en Steenten / ïnitfgabecö o’bie 
tegenö be befcatibattcn cn bc boeten en poenen / 
tst boel gearretlcert / en fotibenien be publicatie 
ban ben felben ^’accate tot ben 25. 
ceecn en opOoubcn / cn mibbelertijb be ïücutne 
S>j‘le ften in trepn te brengen / en boa.0 bit nieip 
in: piaccnct / Utpbcnöe al.dbolgöt. 

DE Staten Generael der Vereenichde Nederlan¬ 
den , allen den genen die defe fullen fien of 

ü mefte horen lefen , faluyt. Doen te weten , allo wy da- 
ï,op gelijks bevinden , dat veele en verfcheyden Ingefe- 

R lA-m* tenen defer Landen , en andere defelve frequente- 
? a r^'/ f.eode , hen onderftaen te frauderen het inkomen 
isrt.bciin» van de Convoyen en Licenten > by ons op alle uyt- 
gen/ gaende en inkomende Waren en Koopmanfchap- 

pen ’ tot vervallinge van de lallen van der oorloge 
te Water op geftel't , fo wel van de gene die van, 
en na neutrale Rijken , Landen en Steden , inge- 
brocht en gevoert worden , als die by onfe Licen¬ 
tie komen, en gebracht worden vanen na de Lan¬ 
den, Havenen en Steden , fittende onder’t gewelt 
der gemeene Vyanden , qualijk aenbrengende de 
quantiteyt en -qualiteyt , van de felve Waren en 
Koopmanfchappen j en eemge hen fo verre verge¬ 
tende , dat fy op verbodene Havenen , Steden en 
plaetfen, fonder behoorlijke Licentie, waren, goe¬ 
deren en Koopmanfchappen , tranfporteren en len¬ 
den , en dat in ’t onderhoeken en achterhalen van 
defelve frauden en onbehoorlijke handelingen, ook 
in’t ftrafFen van dien fo goeden en eenparigen or¬ 
dre en voetniet is gehouden, als der Landen dienft, 
en der Ingefetenen welvaert vereyfichen , en by 
onfe vorige ordonnantie gefiatueert is , alles ftrec- 
kende tot merkelijke fchade van de gemeene fake, 
verminderinge en diverteringe van de trafique, ne- 
ringe en handelinge , en tot prejuditie van de op¬ 
rechte Koopluyden , die met fulke fraudateurs 
nergens markt konnen houden ; So ift , om daer' 
tegens ten dienfte der Landen, vermeerderinge der 
neringe en trafique , verfchoninge van de oprechte 
Koopluyden , en afbreuk van de gemeene Vyan¬ 
den te verfien , wy tot behoorlijke remedie te¬ 
gens de voorfchreven frauden en onbehoorlijke han¬ 
delingen , geordonneert en gefiatueert hebben , 
ordonneren en ftatueeren by delen, de navolgende 
poin&en. 

I. 
Inden eerfien, dat niemand van wat natie, qua¬ 

liteyt ot conditie hy fy, eenige goederen, wa¬ 
ren , kooomanfehappen, fchepen of fchuyten, fal 
mogen feltsofdoor anderen brengen, voeren of tran¬ 
fporteren , direételijk of indirecStelijk , op de' ha¬ 
venen van Galis, Grevelingen, Duynk_erke, Nieu- 

foort , Sluys of andere buytcns duyns van Vlaan¬ 

deren gelegen , op poene tegens den Ingefetenen de¬ 
fer Landen van te verbeuren de Schepen, Schuyten, 
Koopmanfchappen, Waren en goederen, en dat bo¬ 
ven dien fo wel de Koopluyden, Schippers als Schipf- 
volk ’t felve gedaen hebbende , voor d’eerfte reyfe by 
openbare geeflelinge offwaerder, tot arbitragie van 

V I. Deel. 

■piartatt 
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den Rechter, en voor de tweede reyfe tnetter dood en 
confifcatie van alle hare goederen, fonder eenige gena¬ 
de gefiraft fullen worden , en voor de Ingefetenen 
van andere Rijken , Landen of Steden, op de ver¬ 
beurte van hare Schepen en goederen , mede fonder 

■ eenige genade. 

I I. 
Ten tweden, dat niemant op eenige andere ha¬ 

venen of plaetfen by de gemene Vyanden in de Ne¬ 
derlanden, of op deMafeen Rijn, geoccupeert ee¬ 
nige goederen , waren of koopmanfchappen fal 
mogen felfs of door anderen brengen, voeren of 
ook van daer in defe Landen tranfporteren, fonder 
daer toe behoorlijk licent of convoy-brieven van 
de convoy of licent-meefters van de Comptoiren 
in de quartieren , refpe&ive (boven het pafpoort 
voor de perfonen, by onfen Placcate van den vierden 
Aprilis 96. geordonneert) \fferkregen, en het vol¬ 
le licent en convoy refpeftive, volgende de ordre en 
lijfie by ons gemaekt en gefielt, of noch te maken 
en te ftellen, betaelt te hebben, op poene van con¬ 
fiscatie voor d’eerfte reyfe van de Schepen, Schuy¬ 
ten, Karren, Waren , Koopmanfchappen en goede- 

1 ren, en boven dien een pcene van fes hondert pon- 
iden, van veertich groeten’t pond, en voorde twee¬ 
de reyfe boven gelijke poene, uyt den Lande geban¬ 
nen te worden voor den tijd van zy. jaren , alles 
mede fonder eenige genade. 

III. 
! Ten derden , dat puntuelijken fal worden ach- 
! tervolgt’t Placcaet van den vierden Jnlii des jaers 
1591. hier by gevoecht, inhoudende interdi&ie van de 
gemeene Vyanden, Wapenen , munitiën van oor¬ 
loge en andere materialen in den felven Placcate 

! gefpecificeert , nochte greynen in defe Landen ge¬ 
waden , toe te voeren, op de poenen daer in begrepen. 

IV. 
Ten vierden , dat van alle waren , goederen en 

Koopmanfchappen , inkomende of uytgaende over 
Zee , het volle Convoy-geld , volgende de Lijfie 
fal worden betaelt, fonder dat eenige waren, goe¬ 
deren, of Koopmanfchappen fullen mogen worden 
geladen of geloft , voor en aleer de felve fullen 
welen aengebrocht , en van de Collefteur of an¬ 
der Officier befcheyt genomen na behooren , vol¬ 
gende d’ordre dien aengaende gemaekt , op pene 
van verbeurte der goederen > waren , en' Koop¬ 
manfchappen , ook van de fchepen en fchuyten, 
daer mede fulks gepleegt wort , en tot lafte van 

j den fraudateur, ’t zy Koopman, Schipper, of an¬ 
dere voor de eerfte reyfe van drie hondert pon¬ 
den , en voor de tweede reyfe boven gelijke ver¬ 
beurte , noch drie hondert ponden meer, en voor 
de derde reyfe boven gelijke verbeurte , voor den 
tijd van tien Jaren uyt den lande gebannen te wor-» 
den, mede fonder eenige genade ; behalven dat die 
fraudateur gehouden fal wefen , den Koopluyden 

j met hem eenige goederen oprechtelijk verconvoyt» 
) of verlicent geladen hebbende te betalen de fclia- 

den en intereften , by de felve te lijden door het 
ophouden , en verachteringe van hunne reyfe, 
welke fchaden en intereften } met alle goede in¬ 
lichten by de Collegien van der Admiraliteyt geta- 
xeert fullen worden , en fo den Fraudateur bevon¬ 
den wort infolvent , om de felve getaxeerde fcha¬ 
den, en intereften te betalen , fal alfdan den Koop¬ 
man imde penningen van de goederen, en penen 
gekomen , wefen geprefereert de gemeyne fake: 
blijvende den fraudateur niet te min gehouden en 
verbonden de gemeene fake , om by ftraffe aenden 
lijve, of anderiïnts de felve te voldoen. 

V. 
Ordonneren en bevelen voorts een yegelijk, 

in ’t aenbrengen der goederen , en ’t betalen van de 
Convoyen en Licenten, hen punduelijken te regu- 

‘ leren na de ordre hier na volgende. 
VI. Eerft. 
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VI. 

Eerft dat van nu voortaen een y egelijk van wat 
natie, ftate, en conditie hy fy, gehouden fal zijn 
de Convoyen en Licenten van alle inkomende, en- 
uvtvarende goederen en Koopmanfcnappen uyt 
ol: in defe Landen gaendeot komende , te betalen 
m handen van de Collecteurs rdpeftive daer toe 
oeftelt, achtervolgende de Lijfte , Ordonnantie en 
Inftrudtie daer van gemaekt ot noch te naken, te 
weten: de Schepen en goederen uytter ^e inko_- 
mende van alle haer ingeladen goederen te» plaetfe 
daer fy refpeftiveÜjk ontladen Tallen, mits dat die 
van de refpeftive Comptoiren , alwaer de betalinge 
oefchiet is? gehouden Tallen wefen by elke Lichter 
of Veer-fchuyte, in de welke eemge der voor¬ 
fchreven goederen gefcheept zijn, om daer mede 
voorts tei gedeftineerder plaetfe ge voert te wer¬ 
den , te leveren behoorlijke Tchriftehjke verklann- 
«e en fpeaficatien v.n du qualiteyt en quantiteyt: 
der Tel ver , ten eynde de recherche na behoren 
mach werden gedaen , en de goederen de Toete 
wateren af komende, of die laft breken of met 
te weten de Wael af komende tot Niemegen, de 
Yfel af komende „tot Zmphen, den Rijn af ko¬ 
mende tot Aernhem, en de Maes af komende ter 
plaetfe daer ft tot noch toe ontfangeh is geweeft, 
behoudelijk nochtans , dat indien eemge Schepen 
het Vlie of Texel inkomende onder wege een 
deel van haren laft fonden mogen geloft hebben, 
dat de Schippers gehouden Tullen zijn op haren 
eed of manne waerheyd in plaetfe van eede, de 
felve getrouwelijk aen te geven, en verklaren ter 
nlaetfe daer die gedeftineert zijn, of voorts loflen 
Killen ft welck de Convoymeefters gehouden Tul¬ 
en ziin den Schippers ernfteljjken af te vragen , 

op peyne tegens den Convoymeefters geftelt in ha- 
ie mftrudie , en tegens de onwillige Schippers 
van twee hondert ponden, en arbitrale correChe, 
en daer bencffens voor haer vertreck, of ten lang- 
ften binnen veertien dagen deugdehjken te bewij- 
fen dat de voorfchreven onderwegen gelofte en 
gelichte goederen, ter plaetfe van het arnvement 
Sr felver *t volle Convoy betaelt Tullen hebben 
in handen van de Convoy-meefters daer toe ge¬ 
ftelt of by gebreke Tullen gehouden zijn aldaerte^ 
betalen blyvende d’aCtie niet te min in haer ge¬ 
heel op de Schepen en goederen die m Lich ers 
o/ergenomen zijnde, voor hare loffinge met Tullen 
zijn aengegeven, en de Convoyen van dien betaelt 

fo na gefeyt fal werden. 

VIII. 
En indien by de effeftuele loffinge , of anders 

ook onderwege bevonden wort , dat de voorfz. 
goederen tendeerden Comptoire daer’t recht van 
dien betaelt fal zijn , niet ten vollen, of te rechte 
aengegeven, of dat onderwege eenige goederen an¬ 
ders dan voorfz. is geloft, of meer ingenomen wa¬ 
ren, Tullen de fchepen, en alle de goederen eenen 
Koopman of Compagnien toebehorende, gehouden 
werden voor verbeurt. 

IX. 

En om alle bedroch in defen te voorkomen, 
en dat ’t felve met goede kennifle van faken mach 
gefchieden, laften , bevelen en ordonneren wy wel 
expreflèlijk by defen , dat alle Schippers , Schuyt- 
luyden, Lichterluyden , Wagenaers of andere, die 
eenich goet te water , of tc Lande , in hoedaniger 
wijfe ’t felve fal mogen wefen , in defe landen Tul¬ 
len mogen brengen , of anders mede fullen begee- 
ren of aengenomen hebben uyt den Lande te ver¬ 
voeren , gehouden fullen zijn , al eer fy luyden de 
felve haer ingebrachte goederen fullen mogen lof- 
fen , ontladen , vervoeren of eenigfints reppen of 
roeren , gedogen geloft:, vervoert, gerept, of ge- 
roert te werden , of anders mede cle goederen by 
haer aengenomen , of die fy fullen begeeren uyt 
den lande te vervoeren, fullen mogen fchepen, of 
laden, den Collefteur van den Convoyen ter felver 
plaetfe van de ladinge of loffinge aen te geven, de 
quantiteyt en qualiteyt van alle de goederen , die 
fy in den lande gebracht , of anders aengenomen 
fullen hebben , of begeeren uyt den lande te ver¬ 
voeren. 

VII. 

En de uytvarende goederen t over ^ce 
anders de Rivieren opwaerts gaende, ter plaetfe 
van hare eerfte ladinge of aflchepmge, in wat 
fchepen of lchuyten dattet zy, ’t zy om m andere 
of meerder fchepen geladen te werden, of anders 
om inerte fel«= fchepen uyt den lande te varen des 
füÏÏen poene Schippers. Koop-l.eden of hare Fac¬ 
teurs in ’t geheel of deel, van hare ingekomen 
poederen, onderwegen in eenige plaetfen daer geen 
Officieren over de Convoyen en Licenten geftelt 
zijn mogen loffen , noch tot de uytgaende meer 
mogen in nemen , dan alleenlijk ter plaetfe var: 
haer uytterlijke loffinge, en ladinge, of onderwe¬ 
en plaetfe daer Comptoir van Convoyen gehou¬ 
den wort, en dat in prefenoe of me voorwete 

, „ r’nprcher der voorfchreven plaetfe , en 
Zs al »o"oorfchtevea befcheyt van betalin- 

„ , ten voorfchreven Comptoire getoont en aen- 
(tol. 70. ).-,e ten , , ■ et1 fu\ien voorts van daer niet 

gegeven te hebben, ei 1 ^ e Commifcn 

rl den Chercher, of by 

de°dlrerchers felfs) de'voorfchreven gelofte, of an¬ 
te mee'tuten goederen op den Rugge van 
't voorfchreven hare befcheet te rechte getekent 

zijn. 

X. 

Dat voorts mede de Kooplieden , of Fadteurs 
defelve goederen toekomende, of laft daer van heb¬ 
bende dc voorfchreven inkomende goederen voor 
by den Comptoiren daer de betalinge valt , of an¬ 
ders mede van de fchepen of Kaye niet lullen mo¬ 
gen vervoeren , of doen vervoeren , of anders de 
afgaende mogen fchepen, laden of gedogen, datby 
den Schippers of yemant gefcheept of geladen wer¬ 
den , ten fy een yder refpe&ive van de goederen 
haer toekomende , of daer fy laft van mogen heb¬ 
ben , aen de Commifen van de voorfz. Comptoiren 
by fchriftelijk billet , onder haer eygen hand heb¬ 
ben overgegeven, wat en hoe vele goederen eenye- 
der in de Schepen, of wagens is hebbende, of be¬ 
geren te fchepen of laden, met wel duydelijke ver- 
klaringe, en fpecificatie der felver goederen in ojv 
rechter qualiteyt , en quantiteyt , fo van getal als 
oewichte , met de merker en N°. daer elk ftuk, 
pak, bale, of tonne mede getekent fal zijn, of an¬ 
ders mede de gerechte waerde van de goederen 
volgende de Lijfte die na de waerde betalen , van 
waer die komen , of derwaerts fy die van menin- 
ge zijn te voeren , en dat fy dien volgende het 
"volle Convoy of Licent daer toe ftaende betaelt, 
en het acquijt van de felve betalinge gelevert heb¬ 
ben in handen van den Cherchers of toefienders, 
om die voor ft vervoeren , of laden der felver by 
haer gevifiteert te mogen werden. 

XI. 

En om voorts mede te verhinderen alle fmiftie 
wegen, er. praébjken die by eenige quaetwilligen, 
en vvanden van ft gemeene befte hier te voren zijn ge¬ 
mept (hebbende onder ft dexel van op eenige Neu¬ 
trale en ongeoorlofden, ook mede op eenige plaet¬ 
fen en Havenen van de Geünieerde landen te va¬ 
ren , haer ingeladen goederen en eetwaren fraudu- 
leufèlijk tot groten ondienft en fchade van den lan¬ 
de toegevoert den fteden en landen, contrarie partie 
houdende of op anderen Havenen dan haer Pafleport 
was luydende ,) fo gebieden en bevelen wy wel ex- 
prefiehjk dat voortaen geene mumtie van Oorloge 
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om op de Havenen van de Geünieerde landen, noch 
ook geenderhande waren of Koop - manschappen > 
hoedanigh die zijn, om uyt de landen of overZee 
gevoerE te worden, mogen afvaren, tenzy defelve 
al voren aengegeven en’t recht van dien , fodser 
eenich toeftaet betaelt zijnde, boven dien de Schip¬ 
pers op hare manne waerheyd aen handen van den 
Officiers op de Comptoiren , mitfgadersde Pachters 
refpeclive verklaert fullen hebben , welke verkla- 
ringe in plaetfe van eede aengenomen en voor 
fulks indien daer faultenin bevonden wort, geftraft 
fal werden , dat fy nergens elders op gebuurt zijn 
of gemunt hebben , dan, ter plaetfen daer op hare 
goederen aengegeven fullen zijn, en daer en boven 
de Schippers over Zee gemunt hebbende tot de 
Elve , en de Seyne incluys, als mede Engeland en 
Schotland , te weten de vreemde en onbekende 
Schippers van dier Havenen niet afvarende , cau¬ 
tie fuffifante op de Comptoiren refpedive geftelt, 
en de bekende onder hare hand belooft fullen 
hebben , om’t haerder eerfter wederkomfte of im¬ 
mers binnen fekeren redelijken tijd, nagelegentheyt 
en diftantie van der plaetfe, by den Convoy-mee- 
fters hunner ladinge hen te prefigeren, hem te ko¬ 
men prefenteren aen de voorfz. Officieren van de 

inhoudenfal al de goederen, die op haer Schip aen¬ 
gegeven, befchreven en betaelt fullen zijn, en ful¬ 
len de voorfz. beloften en cautie daer op getekent 
zijnde , dan voorts vry en onverhindert mogen va¬ 
ren door en voorby alle ftromen , fteden en Plaet¬ 
fen van de Geünieerde Landen, mits’t felve alleen¬ 
lijk vertoonende op de Comptoiren daer fy voorby 
paflefen fullen. 

XIIL 

En dm de frauden die jegens alle’t gene voor- 
fchreven is gepradifeert fouden mogen worden, te 
beletten , fo fullen voortaen geenderhande goede¬ 
ren mogen ontladen, gefcheept of geladen worden, 
dan na dien de poorten van de fteden volkome¬ 
lijk geopent fullen zijn , en voor’t ftuyten derfel- 
ver, of in de plaetfe daergeen poorten zijn, na het 
opgaen en voor het ondergaen van de fonne , en 
fullen defelve goederen mede niet mogen geloft of 
geladen worden, op eenigeftranden of andereuyt- 
hoeken daer geene Officieren van de Convoyen en 
Licenten zijn. 

XIV. 

Dit geene Schepen ofSchuyten, kleynof groot, 
refpedive comptoiren , enin haren handen by Eede | geladen wefende met goederen, Convoy of Licent 
of by hare Manne waerheyd in plaetfe. van eede j-fubjed wefende, van defe landen fullen mogen va- 
te verklaren , op wat plaetfe fy de ingeladen goe-1 ren , 5t fy de ftromen op of over Zee , ten fy de 
deren geloft fullen hebben , fonder den Schipperen Schipperen of Kooplieden , eerft en alvooren den 
vorder^Ooft of Weftwaerts varende, met cautie of Chercher of Commiftaris op de uyterfte plaetfe, 
certificatie te befwaren , alle welke verklaringe en ( en ook tufichen wegen des verföcht zijnde , ver- 
beloften, de voorfz. Schippers en haerlieden borgen 1 tonen de pafport of pafporten van alle de goede- 
refpedive gehouden fullen zijn, op de regifters van [ ren, die in de Schepen geladen fullen zijn, en dat 
de voorfchreren Convoymeefters te ondertekenen , 
en fal de ondertekeninge volkomen gelove gege¬ 
ven worden, al of de beloften en cautie voorsche¬ 
pen waren gedaen , welverftaende dat d’Ingefete- 
nen van de Geünieerde Provintien de goederen die 
fy uyt eene Provintie , in een ander Provintie van 
de Geünieerde Nederlanden fullen vervoeren en 
opfiacn, fullen’t felve mogen doen , fonder eenich 
recht van Convoy te betalen, mits nemende Pafpor- 
te en brengende certificatie getekent op den rugge 
hunner pafporten , by den Convoymeefter, Cher¬ 
cher der Convoyen , hunner loffinge fo daer een 
Comptoir der Convoyen is, en daergeen is by den 
Officier derfelver plaetfe , en dat binnen den tijd 
hun in hunne Pafporten te prefigeren by den Col- 
ledeur of Pachter der Convoyen hunner ladinge, 
dat de goederen aldaer gebrocht enopgeflagen zijn, 
op de verbeurte van de goederen of waerde van dien, 
behoudelijk dat van het nemen der voorfz. pafpor¬ 
ten , en’t brengen van de certificatie fullen wefen 
geeximcert d’ordinaris bekende Mertfchepen, Veer- 
fchepen , Bier-fchepen en kleyne Schuyten binnen 
"s Lands varende, daer op geen fufpitie is van frau¬ 
de, en fullen de voorfchreven Convoy-Meeftcrsen 
Pachters geenfints verfuymich mogen wefen , fo 
haeft den tijd geexpireert is , de voorfz. rekeninge 
en gefielde cautie te doen fuyveren , en na bevin- 
dinge van der faken fo daer eenig gebrek in valt , 
op den principale en hare borgen te procederen 
met parate en reale executie, en in cas van oppofi- 
tie of dat ter faken van dien , eenige differenten 
fouden mogen vallen , fullen hare adie daer van 
door den Advocaet Fifcael doen intenteren , voor 
de Collegien van de Admiraliteyt refpedive in ei¬ 
ken quartier daer toe gedelegeert , of andere dier 
toe te delegeeren , op poene fo de voorfchreven 
Advocaten Fifcaels verfuymig bevonden werden, 
van de faulten aen haer eygen Perfonen en Goede¬ 
ren verhaelt te weiden. 

XII. 

. Waer na de Schippers uyt den Landen varende al 
voren uyt de Havenen haerder ladinge , of van de 
reede daer fy liggen te mogen vertrecken , gehou¬ 
den fullen zijn van de Commifenvan den Comptoi¬ 
ren refpedive te halen een generael pafpoort, de welk 

VI. Deel. 

fy met de Schepen fo lange fullen moeten blijven 
leggen , ter tijd toe de voörnoernde Cherchers of 
Commiffiïris defelve bequamelijken onderfocht en 
gevifiteert fullen hebben , en over fulks fullen alle 
Schipperen gehouden zijn , varende van de plaet¬ 
fe van hare ladinge , het generale pafport van de 
inhebbende goederen fchepe te laten , op de poene 
deneerften dachvanzy. guldens, den tweeden dag 
van 50. gulden, den derden 100. gulden, en voorts 
alle volgende dagen een hondert gulden 's daegs , 
van veertich groten’t ftuk , fér tijd toe dat fy de 
pafport t’Schepe gebracht , en den Cherchers of 
Commifen generaels getoont fullen hebben , en by 
fb verre fy voor haer lieder afvaren eenige meerder 
goederen by gevalle innemen, of daer na aen boort 
fenden, dat fy van defelve goederen een apart paf- 
feport aen de voornoemde Officiers fullen moeten to¬ 
nen , om de voorfz. vifitatie daer mede te doen , in 
voegen als voren. 

XV. 

So wanneer eenige Soldaten van de Garnifoe- 
neninde Frontier-fteden of andere, eenige Paerden 
de Comptoiren van de Convoyen en Licenten ge- ( Fo1- 71'- 
pafleert wefende op zy-wegen of elders fullen 
achterhalen , fonder pafport , en de gerechtigheyt 
van den Lande niet betaelt te hebben , fullen de¬ 
felve Soldaten gehouden zijn, fulke Paerden te bren¬ 
gen binnen de naefte ftede , en die aldaer te laten 
in handen van den Commys generael, indien alfdan 
aldaer een is , ingevalle niet van de Officieren van 
de Convoyen (dewelke daer van terftonts fullen ad¬ 
verteren den Advocaet Fifcael , en denfelven toe¬ 
fenden , d’informatien daer van zijnde) tot dat by 
het Collegie der Admiraliteyt van den quartiere, de¬ 
felve Paerden verklaert fullen zijn verbeurt of ont- 
flagen , daer van de Soldaten alfdan voor haerlie- 
der gedaen devoirfullen profiteren d’eene helft, en 
d’ander helft degemeene faek, welverftaende, dat 
de gemeene fake geene bnkoften fal dragen. 

XVI. 

En fo jegenö defe Ordonnantie en gebod eenige 
fraude , faute of bedroch bevonden foude mogen 
werden, by d’eenofd’andere gecommitteert te we¬ 
fen, ’t fy dat de Schippers, Schuyt-luydenof VVa- 
gen-luyden haer vermeten hadden , den beftemden 
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Comptoiren voor by te varen, te loflèn of te la¬ 
den, fonder al voren bare in-geladen of aen-geno- 
men goederen te rechte over-gebracht te hebben', 
te ontijde of ongeoorlofde plaetfen , _ of fonder 
haer generael paflepoort, en dat de beloften en eau 
tie voorfehrèvenen de vintatie van de Cherchers op 
den rqgge van dien getekent ware s vertrocken 
of op andere Havenen en plaetfen dan byhaeraen- 
gegeven gevaren waren , of eenige zy-wegen ge¬ 
nomen hadden , ot dat de Koop-lieden of fac¬ 
teurs van hare goederen vervoert of anders mede 
gefcheept en geladen hadden, fonder alvoren de- 
felve by gefchrifte (fo voren gefeyt is) te rech¬ 
te overgegeven , de Convoyen ot Licenten van 
dien betaeït, de acquiten aen de Cherchers gele- 
vert, of anderfins in de verklaringe van dien, d’een 
fpecie voor d’andere aengegeven , op ongeoor¬ 
loofde plaetfen geloft of eenige goederen meer in 
gegeven , of hare waren op ander plaetfen (dan 
by haer aengegeven) gevoert hadden , ot anders 
niet recht gehandelt , en defe ordonnantie overge¬ 
treden hadden , al waer het ook een jaer na date 
dat defeive frauden gedaen fouden mogen wefen , 
of na hare eerfte wederkomfte , fo fal de kennifle 
van dien byprovifie genomen werden by de Col¬ 
legien van de Admiraliteyt inde Provintien refpe&i- 
ve , die wy van als nu daer toe geautorifeert en 
gecommitteert hebben, of by andere alfulke, als 
wy hier na daer toe tullen mogen authoriferen en 
delegeren, dewelke wy wel fcherpelijk ordonneren 
en bevelen, dat fy indien het bedrog of eontraven- 
tie gefchiet is, by den Schipper, Schuyt-man of 
Wagen-man, het Schip, Wagen en Paerden der- 
felver, en indien by den Koop-man, of Fadeur 
alle de goederen in den Schepe, of op de Kaye 
liggende, of anders vervoert zijnde den felven Koop¬ 
man of met fijne Compagnie toe-behorende, of by 
alle beyde het Schip, Wagen, Paerden en goe¬ 
deren, fo wel die gene daer die faute niet in ge¬ 
daen , als in-gedacn fal zijn, verklaren voor ver¬ 
beurt, en dien volgende openbaerlijk voor een ye- 
gelijk verkoft te worden, en boven dien defeive 
condemneren in de amende en ftraffen jegens d’over 
treders van defen Placcate, en ordonnantie refpedi- 
velijkhier voren geftatueert. 

XVII. 
En fullen de penningen van de felve verbeurde 

goederen en amenden te procederen verdeelt wor¬ 
den, te weten, fo wanneer die niet en excederende 
ibmme van twaelf hondert guldens, een derde part 
voor de gemeene fake, een twaelfdepart van’tge¬ 
heel (afgetogen de kollen) voor den Advocaet Fi- 
Fcael, een derde part voor den Denunciateur, wie 
dattet ookfy, en’t refterende derden deelvoorden 
Commys Generael, diemder tijd binnen de Provin- 
tie fal zijn, als de fraude fal wefen achter-haelt, en 
in zijn abfentie voor den Commys Generael, wiens 
beurte dat het zijn fal in die Provintiete wefen daer 
de achterhalinge gefchieden of gefchiet fal zijn, en fo 
wanneerdie zijn hovende twaelf hondert guldens fal 
’t gene daer en boven is, verdeelt worden, d’een 
helft voor de gemeene fake, en d’ander helft half 
en half voor den Commijs Generael en Denuntia- 
teur voorfchreve, bly vende ’t recht van den Fifcael als 
voren, behoudelijk dat de gemeene fake in beyden 
gevalle in geene ongelden of lallen (anders dan van 
de verkopinge gehouden fal zijn, ) dan indien de 
voorfchreve confifcatien fouden komen te rijken bo¬ 
ven de ioooo. guldens, fullen den voorfchreven Ad¬ 
vocaet Fifcael 3 Commijs en Denunciateur haer deel 
tot de felve Ibmme trekken fo voorfchreven is, en 
van’t gene bovendien fal zijn inde redelijkheyt toe- 
geleyt worden, gelijk na het devoir, arbeyd en 
moeyte by hem daer in gedaen bevonden fal worden 
te behoren. 

XVIII. 
En fullen by de Fifcaels alle faken der Admirali¬ 

teyt, mitfgadersdie teroorfaken van de contraven- 

tien van defen Placcate en Ordonnantie fullen vallen 
geinftitueert, geinftrueert en ten uyt-eynde toebe- 
ïeyd, bedingt en vervolgt worden , volgende hun¬ 
ne Inflruftie voor de Collegien van dej Admiraliteyt 
in de Provintien refpeftive , of andere by ons daer 
toe te autoriferen , fonder dat eenige andere Of¬ 
ficieren of Magiftraten, de Calangeof kennifle van 
dien fullen mogen aennemen , of daer op yet pre¬ 
tenderen, op pcene van nuliite, en fullen tot de¬ 
fen eynde de voorfchreve Fifcaels ontfangen van de 
Commifen generaels d’informatien , verificatien en 
Hukken, die fy of de Chercheren beroerende decon- 
trayentien , fullen hebben achter - baelt en onder 
hun lullen beruften. 

XIX. 

Verbiedende voorts allen en een yegelijk, van wat 
natie defeive of qualiteyt die zijn, den Officiers op 
deColle&een toeficht van de voorfchreve Convoyen 
in eeniger manieren te injuricren, molefteren, of 
eenig empefchement te doen , in ’t executeren van 
haer-lieder Qfficiemet woorden, werken of ander- 
fints , op poene van hondert goude Realen, en daer- 
en-boven arbitralijk geftraft te worden, als per- 
turbateurs van de gemeene rufte na gelegentheyd 
van der fake. 

XX. 

En ten eynde defe onfe Ordonnantie alom in dc 
Vereenigde Nederlanden punftuelijk mach wor¬ 
den onderhouden en achtervolgt, belaften en or¬ 
donneren wy wel expreflelijken, onfe Raden ge¬ 
committeert ter Admiraliteyt in de refpedive quar- 
tieren , dat fy volgende haren eed , fonder eenige 
compofitie of moderatie > diredelijk of indirede- 
lijk, precifelijk en rigoreufeufelijk jegens eenen ye- 
gelijken, de voorfchreve poenen en corredien, by 
hare vonniflèn en fententien, fommierlijk ex\ de pla¬ 
no decreteren, en hare vonniflèn en Tentenden da- 
telijck en openbaerlijk met de ftraffe en publijke 
verkopinge der Goederen, Waren, Koopmanfchap* 
pen, Schepen en Schuyten doen executeren. Be¬ 
velen insgelijks de Fifcaels, onfe generale Commi¬ 
fen , Colledeurs, Controlleurs en Cherchers (die 
wy tot onderhoek van de voorfchreve frauden -, pre- 
ciielaft en inftrudie gegeven, en op haren eed met 
het onderhoud van dien gelaftet hebben) alle uyterfte 
ernft en diligentie te doen, om de voorfchreve frau¬ 
den te onderhoeken, en fonder eenige conniventie 
of diffimulatie, de voorfchreve ftraffe aen de Col- 
legien van de Admiraliteyt te vorderen op gelijke 
pcene , lattende en ordonnerende mede de voorf chre¬ 
ve Fifcaels en andere Officiers van de Collegien van 
der Admiraliteyt, dat fy met alle behoorlijke di¬ 
ligentie de faken op de voorfchreve frauden en ex- 
ceflen vallende, inftrueren en ons alle maends per- 
tinentelijk adverteren van het devoir dat by vonnif- 
fe of fententie van de Raden van der Admiraliteyt, 
mitfgaders d’executie van dien is gevolgt op de voor¬ 
fchreve poene. Bevelen voorts wel expreflelijk den 
Kapteynen en Officiers van de Schepen van Oorloge, 
fo wel in ordinaris dienden wefende, als den ge¬ 
nen die wy fpecialijk tot achterhalinge van de con- 
traventien van eenige poin&en defer ordonnantie, 
fo wel ter Zee als op de Rivieren en ftromen hebben 
gecommitteert, endiewy vorder noch fullen com- 

f mitteren fonder gonfte of faveur, alle hare moge- 
; lijke vlijt te doen, om de contraventeurs van defe 
| onfe ordonnantie te achter-halen , en terftond aen 
de Collegien van de Admiraliteyten te brengen , op 

' poene dat die gene die hier in verfuymig bevonden 
i word, aen den lijve geftraft fal worden na gelegent¬ 
heyd der faken : Verftaen voorts dat die gene die 
egeene goederen hebben , daer aen de poenen pe- 
cunieel hier voor geftelt verhack mogen worden, 
inplaetfevan dien arbitralijk fullen worden geftraft 
by geefielinge ofanderfints. 
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XXL 
En op dat niemand van defe onfe tegenwoor¬ 

dige ordonnantie hebbe te pretenderen eenige igno¬ 
rantie , ontbieden wy daerom en bevelen onien 
feer lieven en beminden , de Staten of haren Ge¬ 
committeerde Raden , Stadhouders van de Pro- 
vintien refpeótive van Gelderland en Graeffchap 
Zutphen , Holland , Zeland , Uytrecht , Vrief- 
land , Over-Yhel , der ftadt Groeningen en Om¬ 
landen , en allen anderen Jullicieren , Officieren 
en Dienaren des verfocht zijnde , dat fy defe 
voorfchreve ordonnantie alom doen verkondigen, 
uytroepen en publiceren , daer men gewoonlijk is 
uytroepinge en publicatie te doen , procederende 
tegen den overtreders van dien tot den poenen 
hier boven verhaelt , fonder eenige gunfte, faveur 
of diffimulatie ter contrarien , want wy het felve 
tot de vorderinge van den Lande alfo bevonden 
hebben te behooren. 

Aldus gearrefteert en befloten , by de Heeren 
Staten Generael , in’s Graven-Hage den 13. July , 
Anno 1597. 

J. van Oldenbarnevsld. Vt. 

Ter Ordonnantie van de voornoemde Heeren Sta¬ 
ten Generael. 

Ondertekent 

C. i^ierjfcu. 

jaimwr <£n op Hat alle$ te beter in trepn foube mo* 
fnfïruTtie gen toerben gebracht / itf och geconcipieert en 
boa: bs ge» gearcejïeett ante nicutoe inftructie / boo? be ge* 
necaie <20» generale Commifen/ ban be Conbopcn en 
ïg* Ï2 Jpcenten / be toelke foube fcljecpe toeficljt en 
kn m m* conttnuele acfjt nemen / bat alle parttculicre CoL 
tenten. ïcctcur.3 / ControlleurjS / klerken en Cljertljerb/ 

onbertoekelp fouben onberkouben / en nabob 
gen be ©jbonnantien en EtjHen/ op be boo2f5* 
opbebe banbe Conbopen en Uiicenten gemaeïn / 
en noef) te maken / fonber in eenige manieren toe 
te laten / bat befelbe oebonnantien / infiructien 
en lijften/ ’t fn booe biffimulatie/ fabeur/ connh 
bentie of anbeVö in eeniger manieren obertreben 
en te bupteu gegaen tooeben / toefenbe befelbe 

(voi «., tnfïeucttem bate ben n. <3IuUj 1597. 
©eonae 2Soben bien toerben be oube föaben banbe CoL 
©aDen ree legicn tec Hlbmitaïitept ontjïagen ban Denliebcr 
aumnaii» ouben eeb / mits boenbe eenen nieutocn ecb / op be 
tiaacrTttin nieutoe giaitructien (bte ook boo? be felbe föaben 
fjaczneeiï/bjab gearceiteert) en ontfangen be nieutoe Com* 
titaam mifen pantie aBeneralitept / en toerben Dn bc-^ee* 
"eöoDbe cen graten generael gecommittert ^oneljeren 
meutDï Ilentik ban ©tienen b’Me en loban ïtcngcrstcn 
gnftcut» ï^elm / töaben ban j^tate om naer iBibbelöoegb 
titn* te repfen / en bet Collcgie fo ban be oube afó nieuto 

bpgeboegbbe ttaben te initallcren / cn \ytt Cob 
legie te fomteren / cn alles in trepn en goebe 
oebee te Ijelpen beengen / etc. bolgenbe Denton* 
ber inlïructien. 

2BEfoigne ^ebootfê.lleecett deeonimicteerben ban Staten 
ban 3 ant generael / ketenen cn ïïengers ten ©clm 31© ben 
berm tm» 29. “Hlugutït’jj abonts gcarribcect totlBibbelboeg / 
Sfen" Clï Ö^ööen baer bes anberen baegs gebonben in ’t 
ö*anfïe cn CöUegie ban be 43ecümmitteerbe föaben albaer/ 
go9an cn fo fplieben albaer Dunne peopofitie beben / con* 
Sfi foem baeren inftructie / m be felbe baer ban feer 
rot jkö» bertoonbert getoeeft /. booebien fp lieben albaer bet-' 
Deibojg. toonben öp mtffibe ban be l|eeren Staten dBene» 

rael ban ben r ?. 3Bugufti/ bat pet inftallercn ban 
Oet nieutoe CoUegie ban n&mfcatttept in Zelanb 
toaei uptgeüelt tot ben mm ^obembjiu / cn aU 
fo baer ooit be beie nieubje ïtaben unt be anbere 
$>0bincien/ neffeno be bier usn Eelaiib niet gear^ 
ribeert maren / fo Ijebben fp ijet nteubje Collcgie 
tegen ben klaren tejet ban Den liebet gjnttructieniet 
bonnen inftalleren/ tenaenfien beo gebolg^ / m a er 
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Öebbcn niet te min baer op aengcïïouben / bat bet 
placcaet foube mogen tooeben gepubliceert/ en bat 
be inftructie ban be (Djficierb obergenomen en be 
lijden in trepn gebeacpt mocljten toerben / bact= 
op baer boot anttoooebe toerbe gegeben / bat ah 
reetö oebee toaögeftelt/ bat be nicutoe Ujbe tegen 
ben eerflen 3lpeilliOin trepn gebeacljt foube toerben/ 
ban toaren feer bertoonbert/ toaerom be tnbah 
linge ban bet nicutoe Collcgie niet mebe op eenen 
tijb gefebiebe en fijn boojtgank baböe / macr ïjet 
felbe te biffereren tot ben cerften ^obemtoiö toe/ 
ten aenfien ban bet toclke fp lupben ook niet goet 
bonben / ijet placcaet te boen publiceren / macr 
baer mebe ook te fuperceberen; bocb op Dunlicbee 
naber injïantie berklaerben fp / bctoplebet ^lac- 
caet inbielt berbobban nabigatie boo? bet gat ban 
be baben ban ^lupd / fp crp^effe lafl ban Ijare d;Dee- 
(lero be i^ceren Staten ban Ze-lanb [jabben / baer 
ban fulke publicatie te ontbouben/ nocb ook be 
ptefentatie ban be conbitie en optie gebaen op ben 
18. en 13. luk) refpcctibclp aen te nemen / alfo 
bet felbe preekte in peejubme ban bet peobiftoneef 
accoo?t toaer ban baer €. niet ftonben te totjken/ 
anberfino toelberbaenbe bat allen anberen ^obiu- 
tien gelijke b2ijljepb met bun top gelaten moiletoo^ 
ben / gelijk fp ook niet toijïen bat baerom eenig ge- 
fcbütoate / cn in allen geballe perfiflccrbenfplup^ 
ben op Ijacr naber bertoninge/ ban bat bet mibbel 
ban bc Conbopen en Xicciuen een feer bojöerlyk 
mibbel toao booj ben Sanbe/ cn baer mebe boo? 
’t meerenbeel niemanb mcbebcftoaert toerbe / ban 
be b jccmbe cn ben ©panben felfb/ en bat be 
gefetenen ban befen Eanbe/ boo? anbere mibbclcn 
’t alber bjaeglpfle i£ / toaer toe tot bte tijb toe niet 
gefeilt babbe / ban goebe cn beboopke 02b:c 
om’t felbe toelte benefireren en be memgbtilbigc 
frauben te berboeben / ’t toelke aenmerkenbe be 
©ceren Staten <©cnerael babben op be befetobbim 
ge banbe©’obnuicn/ en infonberbept ten oberftaen 
ban be Clecommitteetbe ban befen 452aeffcbappe 
ban ^elanb / baer toe gccommitteert bp bolko^ 
men beliberatie / en met ftoare kollen fó beet ge^ 
baen/ epnbelik refolutie op betreb’eef/ fo toelban 
be 5£bminitïratie aI0 ben opljebe beg boojft mib^ 
beto genomen io / om’ttoelh te effectueren fplup* 
ben op ben 29.3Eugufli albaer gearrtbecit toaren / 
en babben beo anberen baego'Ijacr hertoog gebaen/ 
en niet anberö gemeent ban bat fp met coubocattc 
ban be oube en nicutoe liiaben albaer gebefïmecn/ 
ter iDmiralitept op ben ccrfïcn ^eptemtoio / tot 
infieUinge ban bet nieutoe Collcgie fouben gepote* 
beert bebben/ ben ouben eeb bedaren en ben men¬ 
teen aengenomen / commifficn en inbrumen fo toef 
boo) be jYaben al0 fubaltcrne ©ificieren / mito- 
gaberO bc iijfïen obergelebcrt / cn beb02bcrt beb-- 
ben bat be paccaten/ toaer na fieb een pber foube 
beböen te reguleren/ fouben gepubiiceertjijngctoo’ï 
ben/ ban baer toa$ boo? anttoooebe gegeben ( ato 
berbaelt tö)batfe met beinfcellingc ban bet ntetito 
Collcgie te b2oeg op toaren / alfo bp be Ifecren 
Staten <©encrael ben bag baer toe beroemt / op 
ben 1. ^eptemb2tö/ bp l©er nuffibe acnbe 
ten ban Ee-!anb of baer €. <6ccommttteerbe 
ben uptgefieït toa$ tot ben eeriïen ^obemtoiö toaer op 
ban be <0ebeputeerbe ban 2&-lanb gebcflinecrt ter 
“Hlbmiralitept in ^ollanb toaren bertoeft / cn babben 
bare faken baer na geriebtet/ om alfo op eenen tijb 
cn tcjfcnö be rcfpectibe Collegien ter SCbmiralitcpt 
ingelïdt te to02ben. ^ocb bat be <©ccommitteerbc 
ïi^aben begeerbcnboo2alte fienbe inflritctic toaer op- 
be ©aben ter ^bmiraiitept fouben bebben te be^ 
foingneeren / toaren anberfmo te b2cben be mflnic- 
tien booj bc fubaltcrne aen te nemen eiue biflribne» 
ren / gelijk fp al berento be iijfïen in trepn gebjaebt 
babben: macr bonben frcfi beftoaert / be publica¬ 
tie ban l)ct ©laccaet gefekteben te laten / banbg 
openinge ban bet gat of baben re ^lupfe/ omber* 
fcöepbèn confibetatien in materie ban ^tate bies 
nenbe/ en bie ban SSe-lanb particuliedik aen- 
gaenbe. 

IM Baer 



Het vier-ei>dertigfte Boek, 
tegen be <©ccbmmittcerbe ban bc ©-c# 

ren Staten <©enerad booi’t eerft alïegeerben ’t a# 
Bups! ban ben <02iffter ui ’t fetoijben ban Jüobem# 
Bet nota September / ’ttoeik lichtelijk biedt bp 
bare preesfe affenbingc tegen ben i. September/ 
bic p anöerd in De tegenteoo?bige gejfaïtemffe ban 
faken begoefben gecmpïopeeit te toojben/ ai$ cm 
te fpden te gaen in g&Umb: f€en ttoeeben upt 
bet fcij?ijbcn ban ben ©eere ban ber 3©ercken 
fdfö' beniupben tn’t Collegte geerhiöectt/ en ber# 
meibenbe niet ban beu i. |$otocmB?t$/ maerban 
ben i. SdPtomb2ts?: en ten Icfïenbat fdfd be ©ee# 
ren <5eronmnttecrbe Baben/ tutte? ö?engenbetn’t 
trepn be flipte tegen ben eerften Septcmtoie?/ 
naben genoedjfacm te berfïaen / bat regens? be# 
fdbe ttjö mofteii cofc be nteutoe Coüegien inge# 
fielt totoben / ban toelkc bp be refolutte ban bet 
boQtfs. rebjer? moft bepenberen/ D'epecutte brat be 
boo2i3* %ijfren : sneer fp konben met fulke rebe# 
nest niet obtmeren/ banna bat fp in ben ©age ge# 
fefpeben fjabben / en ban baer toeber amlnoo’be 
gefdtoeben toad / Op ’t ittdhc be <©2tfftcc ban bt 
neneralttcpt ereitfeerbe fijn abupo? bat Daerentegcn.e? 
repnbenö op be kefehiïjtonge ban be ©ecommtt# 
tcerbsr Baben bic ban baer fouben te geen hebben 
op ©oïiattö / te? met bede moeptend fo bed te 
toege’gefoacht bat ö’tnfïelfinge ban b.e refpembe 
Colïegtcn gefchteben foube / pari paflu op best 25. 
Septcmb’id / ’t todk Ijm albaer te |©tbbeïbo?g 
bebe bertoeben / en ben Uoosfj. bag aftoacftteh / 
onömuffcficn al hoetod te gesis? baer infïructie toae? / 
eeniae mfïructten ober te geberi/ boot est aïecr acts 
anöcten / ban bic fich als? gegualtftceert gemaeftt 
3!jnbc om be fdbe irijfrumen te omfangen / peb 
Oen fp cm be fake te fadliteren pare infïructre fo 
berre te Öti'pten gegaen / bat fp be «©ctommit# 
teerbe Baben öinffruttie ban’tmctttoe Coüegte 
bertcont ijeböen / baer met alle ftoarigheben fott# 
ben ter goeöec tijö mogen geamputeert 3911 / bic 
anberd als? gefept toast / mochten Op eciiiae ban 
be 2übmtralttept in ijaer particulier om baer op 
te öienen gemobeert tootben. 3Doch berfodjten 
batfe fottbc gdieben te berfiacn / tot gelpljept en 
befjoojlijk refpect ban b’antijoiitcpt puölique (fom 
ber betodite ïjet onmogdp te? (btpliib uptgcfp20= 
ben) be 3lanben tn pact bnjOepb te panbitouben) 
of ten mtnfhn (baer toe bc <0ecommittectbe niet; 
fijn gdaft) bat fp geern om geboecljs? totiïe fou^ 
ben rapporteren aen bare lieren m iBecfïer.s? be 
Staten <©enerad te belobcn est remitteren aïfuic= 
ben btfferem aen fonCreeUcmtcboigeitbebe ante/ 
en om borber te boest na befjooren / en bten bob 
genbc to öct nier. Coüegte albaer tot msiböcU 
borg gefojmecrt ban be bier onbe fóaben ban 
beland / namendpït ^onefjeer gatob be iBalbc^ 
re/ JJtciace? iBcpros? / Cnfraes? Ib/taeni^ pa^ 
ben en iBeeflet Siofjan J^upfen/ en fijn ban ben 
ouben ccb ontffagen / en ftcOOen neffene? be brie 
nteutoe Cenneïie? jpranö 3Bittenjfen / g[an ©er- 
tjcc/ genomineert ban iollanb/ en^Joltan 
genomtneert ban toegen be Staten ban Mpt 
recöt / bic ffasnen ben nteutoen eeb aen fjanben 
ban beboo?fcö?eben <tgecommttteerbeban be^ta^ 
ten <6enerad geöaen SjebOcst / op be tnftrucfïe 
ban be leeten Staten Ccnerad / en niet tegen# 
(laettbe ben ffifcad en öcn Secretaris? ban best 
Coüegte ter Slbmtraiitept tn ^danb toaren ont# 
dagen bast baer bortgen eeb/ fo beböen bc boojfj. 
«©ecommitteerbc ban be lieten Staren <©ene# 
rad befeibe geauctortfeeit cefpecttbdijïi pare boot# 
fclj’eben simpten te bebtenen / bolgenbe bc ^n# 
flrnctte Op bc %ercn Staten <©enerad gemacht / 
ter tijö est totjlen toe Uenittpben bare Commijfte 
nbergefonben / en best ccb afgenomen fal jijn/ 
fjeöbenbe mtbbeier ttjb bp peobifse best ccb gebaen 
op be booifj. tnflructte / moer alfo tn’t refolwtc- 
boeï? ban be <£5ecommttteerbe ülabcn ter riönu# 
rabtept ban gcianb getebent fïaet / bat ben eeb 
ficbaentsS/ batmcnfoubeoitberïjottben be ^n|?ruc# | fintë {aten paffeeën 
t ie m ©Jaccate fané , en fo na boenïijfi 3P / fo 

fsebben fpbipbch be boo’fdjjeben Staben obergeïe# 
bett bare commiffïen bast be ©eeren Staten Cse# 
neraci / gdijh bc ©ecren JDm'esife / ©erfjee / cn 
©ups? / bare Conur.iffien fjebben geerOtbeert / 
bücij fjebben in pacr fsappo?t berïtlacrt / bat fp 

tod to't toooet fané fjabben toegeflaen/ macr niet 
fo veel doenlijk is: OUl bdCt* itiCbe geen bctirc tC opc# 
nest/ bic gegoten beljooebc en ötent te büjben / cn 
bat gefepö tooet ban be Officieren ban bc Con# 
bopen en licemm ontbobenteto02ben/ om ben eeb 
te berntentoen/ ijs gefeptom nteutoen ccb te boen/ 
en niet cm fjet ouöe / baer ban p ontfiagen toa# 
ren te bernieutoen / gdp ban oob be meeningc 
niet getoeeft te? / bat ftaet gemaebt fouöe toezben 
op bat be oBccommitteerbe ban ©oüanb ban' a{# 
le^ ïtettntffe fouben mogen Sjebben : macr op bat 
Coilegte / bctosjïe bet gebed nieu tngejldt to / Sjet 
öube gefupbert/ cn niet met bet nteutoe bermestgt 
fouöe mogen too?ben / en bat Ijet nteutoe acnge# 
frdbe CoUegse/ aenbegeneralttept/ bp renunttatte 
ban aiie particuliere pbdjt / fo bcd’t fmh ban be 
'lOörnirafitept radst / ge-cebet 3ijnbe/ niet anbers? 
bast boo? een Coilegte ban be <0eneealitept rnadj 
berfraen to02ben/ fonberregart te nemen/ onb’een 
of bMnber pobintie/ fo bed D’o?b2e bcrfdbèr aen# 
gaet. 

<©aer na ïieDöen be boo>fcïj2eben decommit# 
teerbe bats bc Staten <©enerad ben 29. Septcm# 
toss? tteratijf btrfoeft gebaen / om te toeten ben 
ftaet ban be Comptotcen/ of bp aiöien’t fdbe te# 
gentoootbtg alöoe niet gebaen fsonbe tooiben / bat 
men ten mtnjien een fefieren bag bekomen fouöe/ 
otrs’t fdbe te boen/ baer beeft ben (Crcfcnter ©alk 
berlilaeit berepbte aijn/ tegen ben bijfttenben ©c# 
tobde? ftaet te maften ban be monb-kofien bet 
©oobf-gefellen / tn btenfle toefenbe / en ’t gene 
{jent b02bec ntoepte aengaen / en too?be boo?tss 
gerefoibeert te befdjdjben be Cquipagte - |©ee# 
fïcrss/ ilepgerf-üerdj / Co2nclts? Claefj. en ,fBa# C F°f 7P) 
tïjcttsS Corg / om patttnemcn dact te maken ban 
beg ©ootf-boUts? acfjtcrffallïge gagte/ mttfgabers? 
be acbterftalligc egutpagte/ en’t gene bes? aengaet 
om tegen ben boo2fd)2cbenbage ben felbenaen be# 
fen Babeobcrtefcnbcm 

©ter mebe Ijebbcn bcbooifeïpebcn Cecomttteer# 
be baer befotgnc stiet be Sibmtraïttept begoten/ 
cn bcbbdt baer ban tn ben ©age gekomen 3ifnbe/ 
acn be ©eeren Staten deneraei baer rapport ge# 
baen. 

IBaer aïfo aen bc Staten denerael en Baöe 
ban Staten op ntettö grote klachten gekomen toa# 
ren ober bc fckpkkeltjkc baben cn to^ectfjeben bp 
enige foibaten albaer tn ©lacnöeren begangett/ mttmM 
fo tb ben boo2fcfj2ebcn ©eerc ©2tenen mebe gege# aietn# 
ben/ of na gefonöeneene |©emo?tale ^Inftructte titurIf4 
ban be 27. $£uguflt/ 1597. om ban toegen ben 
felben ©aöe ban State upt te redften bp be tan ®jtt. 
©ceren Staten ban Eelanö/ of hare €. <©ecom# 
mttteeröe flaben / ettbp ben ©eere (©otiberneur 
ban ©Itffwgen: be mentortale tniïructte toae? tn ötcöeree, 
effcctc / inkoubenbe bat ijem fouöe gdteben Die niQöegua» 
ban Eeïanb acn te feggen/ Darmen tod berljoopt 
fjaböe Dat kaerber %■ fouben bolgenbe ftet bo2tgc |getm 
ernjftg fcfjJöben cnberfock ban Den ©abc ban Sta# ^taim 
te/ fo goeben bootfiemgeit gebaen hebben op Ijet ,üöt‘ 
obertrcckcn ban be foibaten / ïopenbe op b?p# SS 
hupt/ ober en toeber ober in ©laenberen/ bat tommit# 
allcgrouSijlJfjcben ecn.ö Dabben mogen opljouöen* 

fBaer alfo nu toeberom ban niette? aen bc boo?# ÏSJSi? 
f djuebe ft abc grote klachten toaren gekomen ober ^oube^ 
be fdj2tckdijke baben en toteetljebcn bo eentge «an 
foibaten albaer in ©laenberen begaen/ bat be boo2#-^^"sm 
fcfj2ebe Babe ban State haerber %. nu toeberom 
op ’t ernftigfte bebe berfoeken bie 02ö2e te fïelicn/ iecui ce 
aen aken fchepen ban ©02lcge en ^o?ten ban 

he oaöejï 
ïn iujfEi* hare €5armfoenen op be paffa’gie leggenbe/ ten 

epnöe bat fp tegenc alfutken updopers en b?p# óVöe» dèé 
bnptere? goebe toachtc houöett / en befeibe geen# s»» 

noch repafferen/ maec aen# 
houöen of immers? toeber te rugge fdudicn/ en cen bem* 

ten 8*n. 
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ten minjien. öe namen en öe o'lïcltcntffe ban öc 
peefonen pmmemelïjU te öoen untteftenen / toie 
bat uptöcn lanbcoetoecd 3Ün/ en bö2bee met Dun 
in öclibetarte te lengen/ of mettet atiöitcin: befe 
oncnöcmngc foube bonnen gertcDt tooien/ en of 
öe fdbe nüöttcuc met t'eoce afifefforen/ fouben De- 
Doren öe ïtenniffe / jubicature/ en be ejcecutie ïjcb; 
ben op ben aenblagen ban ben $20boofï/ of pe^ 
manb anbee^ erp2effelijben te autoctfecren / of 
bp toat auöcc mtbbcl befe een fo 3bjaec fabe beter 
foube mogen terabe3ijn. 

€en aitbecen alfo men berjtont bat in Eelanb 
om btergelijbc mtöb2upb en eveeffen ttoee fo!ba= 
ten of b’pbupteren ais boe gehangen toarat/ bat 
fijn <£. foube berflacn tot eraminatte bet felbet / 
ten obetilacn ban ben genen bie ben Staten ban 
^elanb en $|eccc ^ouberneut ban ©liffingen ge* 
iieben fouben ban Daten toegen baet toe te com* 

■ ntitteten / tot bjelben epnbe fijn €. gelteben fou¬ 
ben onbe3bjactt te 3ijn / mits be 2ö2ieben ban 
Ctebentie aen ben boojnoemben ^oubetneut ab- 
tnefifetenbe / met ben felbeu baet obet te fme&en 
enbeitbeteren/ Doe alle befe onljcplcn eenmaelmocfc 
ten met effect getoeeït too?öen/ en bïtjben geltjlt 
ben noob bat berenfebt / tot beDoubemffe ban 
be getecDttgDept en autontept ban ben lanbe. 

De klachten die op nieus aen den Rade van 
State over clefe Vry-buyters en foldaten gedaen 
waren zijn begrepen in defe hier volgende Mif- 
five: 

ftlatfc'IJDELE, &c. 
ttn ottec De JQ, Mij» Heeren, Wy hebben ontfangen in dett avond 
mtferT den dertienden defer lopender Maend U.M. Ed. 
folöaren op febrijven van den eerften der felver , inhoudende: 
gHtfaen dat U. M. E. wel verwondert zijn , dat de drie 
ftnSSte Lantflieden , als Willem de Contere van Zwenefe- 
jKDmn. Ie, Marijn van de Velde van Aerfele , ende Sy- 

mon de Lantmeetere van Woutergem, alfnoch niet 
waren gecompareert > om jegens Jafper Oelvoet 
geconfronteert te worden, volgens V. M.E. voor- 
gaende fchrijven , daer op U.M.E. gelieven fal 
te verftaen dat ons geen ander voorgaende fchrij- 
vens ter hand is gekomen dan d’adte van autori- 
fatie dies aengaende , &c. den Ontfanger Charles 
Everwijn gegeven in date den vier en twintichften 
lunij leftleden, daer van wyterftont aen allen den 
Dorpen daer in vermeld , gefonden hebben elk 
een ^Copie. , fo wy ook nu gedaen hebben van 
U. M. E. voornoemde lefte fchrijven , met expres 
bevel dat fy op het alderfpoedichfte fouden na 
komen U. M. E. Ordonnantie , op pene van te 
verliefen't beEseficie van haerluyder Saulvegarde, 
niet twijfelende of fy fullen hun daer na ten eer¬ 
ften reguleren. 

Voorts hebben niet konnen nalaten U.ME. t’ad- 
viferen hoe dat de Dorpen van onfen quartiere in 
het alderminfte niet worden bevrijd met U.M. E. 
Saulvegarde , by dien d’Ingefetenen der felver 
dagelijks en meer als oyt te vorens, op het alder- 
grouwelijkfte worden mishandelt , en verongelijkt 
by verfcheyden rovers en moordenaers , fchuy- 
lende fo wel tot Vliftingen als onder diverfe Com- 
pagnien van de Garnifoeneii hier - ontrent , de¬ 
welke noch in defe Maend gevangen , en met 
tormenten in de boffehen gerantfoent hebben gro¬ 
te menichte van Lantflieden , fittende onder 
fauvegarde ; En boven dien hebben den derden 
defer Maend verkracht diverfe Dochters van de 
Prochye van Nygem , en drie mans perfonen 
omgebracht , de twee levendich in een bofch 
verbrant en d’ander doorfchoten , daer nochtans 
In de felve noch in alle d’andere contribueren¬ 
de Prochien daer ontrent gelegen, noyt tocht noch 
Wacht of eenige andere Hoftiliteyt gefchiet is, 
als de felve maer wefende arme defolate Dor¬ 
pen , gelegen ontrent de Wilderniflen by Eek- 
lo, tuffehen Gent en Brugge , zijnde ontrent vier 
jaren geleden in de voornoemde Parochie van 

Nygem noch gefchiet dergelijke verkrachtinge 
?n moort , daer van tot ’sLands eeuwige fchan- 
de noyt ftraffe is gedaen , niet tegenftaende de 
ontallijke klachten die wy daerom gedaen heb¬ 
ben , in der voegen dat de Dorpen alfnu met 
L7. M. E. Saulvegarde fo wel bewaert zijn als 
met een papier daer niet in gefchreven ftaet, 
de welk God Almachtich en Ü. M. E. eeuwig¬ 
lijk geldaegt moet wefeq , dat d’arme luyden io 
fchandelijk en fo openbaeflijk mishandelt , ver¬ 
ongelijkt en bedrogen worden , daerom wy me- 
nich befchaemt aenficht , en ook fuiken beroe- 
ringe in onfe confcientien geleden hebben , en 
noch dagelijks lijden , dat fo yemanden van ons 
den minften middel hadden , om met fijn Huyf- 
vrouwe en kinderen te mogen leven , fouden 
U. M. E. op het alderhoochfte bidden om van 
defe bedieninge ontflagen te mogen worden : 
Te meer , overmits wy weten , dat hier in nim¬ 
mermeer eenig redres fal gefchieden , fo lange 
U. M. E. niet believen alhier eenen auditeur te 
committeren , om daer van fijn eygen ftuk te 
maken, de welk (onder correftie) ons ampt niet 
is , om in alle Gamifoenen hier ontrent te 
gaen vervolgen de rovers en moorders , en fui¬ 
ken groot getal hun proces te maken , en of ly 
al in de felve Gamifoenen tot ons verfoeke ge- 
apprehendeert worden , fouden in ’t lefte gelooft 
zijn de koften over al te betalen , fonder vor- 
deringe van Juftitie , mits dat fy al hun quaed 
fouden lochenen , daer over wy hun niet fou¬ 
den konnen doen overtuygen , met de Landflie- 
den alhier tot 's lants kofte tfontbieden, daer toe 
wy niet zijn geauétorifeert. 

Ten anderen fo hebben wy achtervolgens U. 
M. E. bevel gemaekt een grote memorie van 
diverfe knevelryen gecommitteert by verfchey¬ 
den vrybuyters fchuylende tot Vliftingen , en 
hebben de felve over felceren tijd gelevert met de 
Informatien daer toe dienende , in handen van 
den Gouverneur Sidney , en fijne E. ernftlijk 
verfocht en gebeden daer over ftraffe te doen» 
volgens de belofte , die hy U. M. E. gedaen 
hadde , daer op fijne E. naer eenige dagen daer 
na ons by hem ontboden heeft , om op de felve 
memorie en informatie andwoorde en fatisEiftie 
te geven , de welke was dat diverfe van de Vry¬ 
buyters daer by vermeit, van daer vertrokken 
waren , namentlijken Lau van Parys een rover 
en gruwel voor Godt , tans dienende onder de 
Compagnie van den Prince van Efpinoy , die 
meenichte ftraet - fchenderye gecommitteert , en 
felfs eenen Arent van Vlaenderen , Bode van 
Middelburg op Gent , afgenomen heeft met fij¬ 
ne Complicen ontrent drie duyfent gulden , en 
fo de felve Bode hem foyde in de Boffchen daer 
hy hem leeden dat hy pafport hadde van de 
Heeren Staten : Item datter contributie-pennin- 
gen onder waren , voor den Ontfanger Everwijn, 
en dat de refte toe quam verfcheyden Koopluy- 
den, en Burgers van Middelburg en Vliftïngen, 
over Koopmanfchap die fy daer gehouden had¬ 
den , gaf hem daer op een vilayne antwoorde, 
te fchandelijk om fchrijven , infgelijks nam alf- 
doen af de Dochter van Juffrouw de Rijke n 
pond groot aen gelde , een ftuk linwaets en 
voorts al wat fy hadde , niet tegenftaende dat fy 
derrewaerts was getrocken op behoorlijk pafte- 
port , en weder met den voornoemden Bode in 
haefte keerde , om haer Schoon-Vader Zaliger, 
die alfdoen in fijn uyterfte lach , te befoeken , 
alle welke penningen den voornoemden Lau van 
Parijs deelde in de Boflchen met fijne Compli¬ 
cen , ter prefentie van den voornoemden Bode die 
fy lieten daer na aenkomen op de fchanfe van 
Patiëntie , en fneden ook’t voornoemde ftuk lin- 
newaets in diverfe lappen , die fy mede deelde 
met al de refte. 

De voorfeyde Heer Gouverneur Sidney, feyde 
ons noch datter infgelijks veel meerandere vrybuy- 

ters 
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ters van daer veitrocken waren , en onder andere 
een van Santen na 't land van Cleve , ook dal 
meed: alle d’andere vrybuyters noch in Vlaenderen 
waren , en dat mede by de voornoemde memorie 
en informatie eenige gedenomineert waren , die 
fijne E. niet kende , noch aldaer niet refideerden, 
dan heeft tot onien verfoeke by den Marefchal 
doen apprehenderen twee vrybuyters , met name 
Hans de Walfche , en Hans Vlamink, en na dien 
defelve fes of acht dagen gevangen zijn geweeft , 
heeft ons die doen overleveren op exprefle condi¬ 
tie dat wy aen de voornoemde Marefchal fouden 
betalen hunne ordinaire koflen , en hun voor gee¬ 
nen anderen Juge ter JuHitie fouden {lellen , dan 
voor U. M. E. 

Wat aengaet de klachten tot lafte van den voor¬ 
noemden flans de Walfche , hy word inverfchey- 
den Informatien mede befchuldicht van eenige 
knevelryen , en is over tien of twaelf dagen fijn 
derder uyt Vlaenderen gekomen , en wort gepre- 
fumeert dat hy aen de verkrachtinge van de Doch¬ 
ters van Nygem handadigh is geweeH , ten min¬ 
den dat hy daer van weet te fpreken , uyt oor- 

{Fol. 740 fake van defe Juditie die wy verdaen hebben van 
eenen Lsnfman van Watervliet alhier gekomen 
met de achterdellen van haerluyder contributie, 
den welken fegt van Bier-vliet gekomen te zijn na 
Walcheren , in ’t gefêlfchap van de voornoemde 
Walfche en andere twee Vrybuyters , die onder- 
wege in de fchuyte uytnemende , feer genoecbe- 
lijk waren drinkende, fo vele als fv konden, en fo 
de voorfchreven Lanfmnn maekte famblant al ofhy 
gedapen hadde, feyde dat hy hoorde dat fy onder 
el kanderen fpotten niette voornoemde verkrachtin¬ 
ge , en dat fy hun deden aenfetten by een hooft 
ontrent het aerden Bollewerk , om de waterpoort 
van Vijflingen niet in te komen , en fo de voorn. 
Lanfman binnen twee dagen daer na weder na 
Vijflingen getroeken was , om eenige fijne affai- 
ren , en des avonts wederkerende na Middelburg, 
fegt alfdoen de voornoemde drie vrybuyters ge- 
moet te hebben , komende van Middelburg na 
Vliflingen, feer koHelijk gekleet, en alle drie feer 
by dranke, dewelke hem iiende , feer vraegdenna 
iijne affairen , -en hem wilden overflryen dat hy 
hier was gekomen om te klagen , daer over fy 
hem feer verdreegde , dan fo hy fulks lochende en 
hun verklaerde dat hy hier alleenlijk gekomen was, 
om hun Contributie te betalen, en om wat Lands, 
jegens den Munt-meefter alhier te pachten, ’t welk 
hy tot Watervliet hadde leggende, begeerden daer 
na met hem een kanne wijns te drinken , des hy 
hem excufeerde by faulte van gelde. 

Belangende nu den voornoemden Hans Vla¬ 
mink , hy is den genen die onlanks met een deel 
vrybuyters getrokken was in het Noorde Vrye3 
en aldaer gevangen hadde diverfe Lanflieden van 
Blankenberge en Uytkerke , die hy met feer gru¬ 
welijke Hagen in de Boflchen gerantfoent heeft, 
en fo den Heer Gouverneur van OHende , uyt- 
fchikte een Engelfen Vendrich met 20. foldaten, 
om na de voornoemde vry buyters te vernemen, 
en die te verfoeken tot flarkinge van de gevange¬ 
nen , mits fy onder favegarde waren , heeft den 
voornoemden Hans Vlamink, die vier Maenden te 
vorens van OHende was verlopen, ’t felve gewey- 
gert : feggende dat hy expreffelijk lafl hadde van 
den Heer Gouverneur van Vijflingen om fulks te 
doen alles nauytwijfen de verklaringe by den voor¬ 
noemden Vendrich voor de MagiHraet van OHen¬ 
de gedaen , daer van U. M. E. gefonden zijn ge¬ 
weeH by de Officieren van de Contributien aldaer, 
de brieven van depofitie die wy mede getoocht 
hebben aen de voornoemde Heer Sidney daer op 
fijne E. ter contrarien fegt den voornoemden Hans 
de Walfche , en Hans Vlamink niet te kennen , 
wel dat fy tot Vliifingen redderen , maer dat fy 
in Vlaenderen trekken fonder fijne wete en Paf- 
porte. Waerom U-M-E. by defen ootmoedelijk 
gebeden wort dat de felve gelieven te ordonneren 

wat U. M. E. gelieft gedaen te hebben met de 
voornoemde twee gevangenen die wy geHelt heb¬ 
ben tot Vliifingen , in Hads vargeniflè , by co;> 
fent van den Baiiliu , die ons expreflèlijk gefeyt 
beeft , dat hy wel weet dat de MagiHraet aldaer, 
daer van de- kenniflè niet fal begeren te nemen, 
om vele redenen , hoewel nochtans dat hare E. 
wenfehen dat het Land voor fo vele goddelofe 
menfehengefuyvert worde, de welk fy en alle vro¬ 
me luyden grotelijks beklagen dat daer op anders 
geenregard genomen en wort, daer nochtans Gpds 
dienH en ’s lands eere fo hogelijk aen gelegen is. 

Over drie of vier Maenden hadden Ü. M. E. op 
aenklachte van de voornoemde Officieren van de 
Contributien’t OoHeynde den Fifcael Niclay laft 
gegeven den voornoemden Hans de Walfche, met 
noch drie andere vrybuyters t’apprehenderen , daer 
toe hy noyt heeft konnen vaceren door de em- 
pefchementen van fijne afFairen van de admirali- 
teyt, beneffens fijne continuele indifpofitie , en of 
hy ook al de felve geapprehendeert hadde 3 fo hou¬ 
den wy ons ook veriekert , dat mijn Heeren de 
Gecommitteerde Raden van Zeland daer van de 
kennifle ook in het alderminHe niet fouden begee- 
ren te nemen , by dien d’infradne van de Sauve- 
garde niet hare E. maer U. M.E. alleen is touche- 
rende , en ook hun ongelegen is daer mede alle 
dagen gequollen te worden , fulks dat het onder 
correótie hoognodelijk wort dat hier over eenen 
expreflen Officier geHelt worde om alle de klach¬ 
ten daer van op te nemen, de Hucken te bewaren, 
en daer over recht te doen na fijne InHruéfie , 
hier mede na onfe feer ootmoedige en onderdani¬ 
ge gebiedenifle geprefenteert hebbende in de goe¬ 
de gratie van U. M. E. lullen Godt Almachtich 
bidden dathy, Edele&c. 

Tot Middelburg den iS.Augufli 1597. 

Onderflont, 

Van U. M. E. feer getrouwe en onderdanige die-» 
naers, 

en was ondertekent, 

Charles Evernoyn, N. TJyttenbove, Jacob Rouffel. 

3De boojfcfpebcn ©ccrc dienen te FDiöödburg 
gePomen 3tjnöe/ ïjccfc fjem gcaöt&cffcect fo aen 
ö’cenc nfö D’anöcr / om öefjoojUJP geinfemroert 
te toefen / op öc gdcgempepö heler fapen / en 
te iielpcn beboiöercn öat ober öc gehangene top; 
ütipters? crcmplarc fïcaffc foube toojöen geöaen/ 
en bo?öer o?ö:e gejïdt / om öat öefe groutodijp; 
fjcöen en onpenlen eetto fottöen mogen oppou; 
ben/ en met effect getoeert tootöen/ en blijben 
na öc nooö en gdcgcntfjcpt toaoï berepfcfjcnöe/ 
tot bcpouöcmffc ban öe eere/ gercdjttgfjcpö en 
auctoritept ban ben fanöc / en fjeeft niet met af; 
fen Ponnen nptredjten/ öooj Dien elft pent ercic 
feeröe ’t fefbc fjacr tocrP niet te toefen: maer pet 
epgentlijftc toerf? ban öc o?ö?e en «©fficteren te (tel¬ 
len/ pier toe noöig 3ijnöc/ en öat fufpg moftege; 
fdjieöen met aöbsjö ban öcn <<3önberncut ^tö; 
nep/ Die alöacr bp De jfHoninginne ban €ngelanö 
gefteft i$/ toaerom pp öen feiben berfoept Ijeeft/ 
en gebeöen om te totllen tot fïSiööelbucg Po; 
men / otn ban öe bootfepteben faPe te coitt; 
muntcercn / en t’famen Pp ften-fupöen en cent; 
ge anöerc ban öe Staten ban Zelanö eenig re; 
ö2cö en 02Ö2C te fteifen op ’t ftuP ban öe ©?p; 
Pupter.ö / maer öe ^iönep fjeeft fjem öaer 
ban geereufeert/ öat lip niet Pomen mocljt/ aU 
fo pp te Doen tjaööe eenige affatren/ bic öcn öïcnfï 
ban pare iBajeffept toaten concernercnöe/ «i fto 
neipjefentie reguircecöen / De f^ecre 25?ienen toef 
gebodenöe öat ijp ’t gualtjP genomen Ijaööe / Dat 
pp fjem fo fïecïjtdijp ontboten ijaööe tot iKtööd; 
burg te Pomen/ fjeeft om öittecrcuferenen berbe¬ 
teren/ fjem een erpjeffen gefetodoen/ Dat Ijp öcp 
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15 97- Van’t Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
antjcccri baegtf bp f)em toiïbe bomen / op fuiken 
uute alfl bent beft gelegen foube toefen / en bent 
boomt geejecufeeit / fulltf in ben naboigenbcn 
55?fef teftcniö. 

nttu- ban 
©lifim» 
Oen. 

fcjtef ban Ti M YN HEERE* 
bmïOeete jyj, ik hoope dat U. E. my voor fodanich be- 

aen öefee* *cent ^ hebben , dat ik hare Majefteyt en V. E. 
re &iimev/ fodanich refpeót toedrage , dat ik U.E. niet ge- 
ffioubec», beden hebbe om fich hier te vinden , dan om te 

betonen hoe groten affedie ik hebbe, om de fel- 
ve hare Majefteyt feer ootmoedige» dienft te doen, 
en uwe E. reputatie te handhaven , de welke in- 
tereft fchijnt te hebben , by de extraordinaris ma' 
niere van doen van vrybuyt , waer in mijne Hee- 
ren van den Rade , mijne meefters geerne voor- 
fien wilden , het welke my beweegt heeft, de ge- 
meenfaemheyt te nemen by U. E. om te hen of 
ik konde middelen, ’t gene foude mogen ftrecken 
ten dienfte van hare Majefteyt en U. E. welke 
mijne gemeenfaemheyt U. E. mijn Heere my ver¬ 
geven fal, en my ontbieden , fo’t hem belieft) in 
dank te nemen , dat ik morgen by hem kome op 
fuiken uure, alft hem believen fal > om den dienft 
van hare Majefteyt te bevorderen , en U. E. te 
betonen hoe feer dat ik ben, 

Mijn Heer, 

Uwen feer geaffe&ioneerden vrund , om u dienft 
te doen. 

€ntoaöonbertefeent/ 

Henrik van Brienen d’tSllfte. 

<Ortber op öe bant (lont/ 

Den tweeden September, op den avond, 1597. 

Te Middelburgh. 

H^r op beeft ben S^ccre ^ibitcp öatcïijh boo? 
ömtooo2be gcfcljieben befen naboigenbcn 23?tcf: 

Ban. yn Heere, ik heb uwen Brief ontfangen, en 
AtDj«:pC* daer uy1 Terftaen 't gene U. E. belieft heeft my te 
45oufcr» fchrijven , nopende eenich redres op’t ftuk van de 
neucsan vrybuyters , tot welken eynde U.E. my bid mor- 
©nftingmgen mjjn te willen vinden te Middelburg. Waer 

t* 2Mv*’ °P om U. E. te antwoorden , ik niet anders weet 
wn.’ te feggen , dan dattet om eenige gewichtige fa¬ 

ken , clie my huyden voor gevallen zijn , my niet 
wel mogelijk is my daer te vinden , maer indien 
dat eenige goede ordre by U. E. en by eenige an¬ 
dere van de Staten van Zeland daer op geftelt 
word , ik fal my daer na mogen reguleren , be¬ 
vindende alles gedaen te wefen fonder nadeel van 
’tRefpeft’t welk men hare Majefteyt fchuldig is , 
En hier mede nadat ik U.E. goeden avond ge- 
wenfcht hebbe , fal ik den Almachtigen bidden, 
Mijn Heere, u E. te hanthaven in fijn heylige hoede. 

Te Vliffingen 
ber 1597. 

met haeft den tweeden Septem- 

<önberflom / 

Uwen feer geaffetftioneerden vrund om uE. 
dienft te doen. 

Vnbertebent/ 

SIDNEY. 

Hetopfcbnfttoass/ 
\ 

Aen mijn Heere > Mijn Heere Brienen , Raed 
inden Rade van State inden Hage, rechtevoort tot 
Middelburg. 

SBaer alfo bc (lutfeen ban be tnfomtatten gc> 
(lelt toaren in banben ban ben 5?tfcael ban ben 
Mgs-raeö Höeeflee Sfintbonig <Duph / om te 

Öebbcn fen abbijs/ boe men in befe fabe ftc*l fom 
be pjoeebecen / fonberlinge om bat be éolitijbe 
ilBagtftvaet ben be ïsrijgg-fa&m ban be ^oioa* 
tenenppbupteriS niet tobben aennemen/ en bat 

1P licben meenben bat be (Iraffen bacr ban beboo2= 
bete gcfdjtében/ of toegitam ben oBouberncur 
ban Vliffingen/ be He’cre.^ibnepbooefclpebcnom 
ber toteno commanbement bie (tonton / en boe 
be boo’noembe Heere 25?icnen met ^iclaed be 
23lob ^eerctariö ban ben <J3ouberneut ban pif 
fingen/ in abfentie ban ben b002fflj2eben aBcnba^ 
neut eenige SJrnculen babben onttoojpen/ fo tipt 
bet abbt# ban bc b002fcl)2cbcn .iDeefter 35ntboniss 
3£upb/ aio upt bet acngebcn ban be booinocmbe 
fonber ban 25?ienen/ 3tjn be felbe onbee benboo2^ 
fcl)2eben Secretaris gelaten / om bic te coittmm 
nicercn met ben üoo2fcb2cben Heere <t3oubcrneur / 
betoelhe fijn abbijo baec op obergefdpeben beeft/ 
en b?e met een iBifftbe boo? fijn Eacltcn gcfoir 
ben beeft tot iBibbclbucg / aen be boojftlpeben 
Heere dienen, 

®e mibbelcn om te beletten btergelijbe ertem ^Kiböcte-t 
fien en misbaben/ toerbe boo2gcflagen bat men b00?sefa. 
bet upHopen ban be ©jpbuptecs foube gebed ber-' IZ?Z1L 
bieben/enterneten afboen. 

<0f tnbten men bebom notclijb te toefen eeni- to^nm 
gc <0uiben te moeten bouben/ bat al’t felbe fouöe 
gefebieben bp oetue/ en in competcntcii getale/ XJL* 
bolgenbe be paccaten ban befen Sanbe/ te toe? tersmp 
ten: in ben €cb te bouben/ en te incoilcren/ en ©ia^öe^ 
bie fenben met eenen Officier / fo ban toegen ben Hee?un* 
ren Staten/ aio ben <0ouberneur/ bie niemanb 
fouben laten pajfecren fonber te bifiteren bc Var f F„! > 
poo2ten / en bien bolgenbe be namen op te tehenen / ’ " 
enin’t toeber om bomen ban gelijbctc boen/ enfo 
notitie ban ujb te bouben / om beter alle befo2ö2C 
te ebiteren. 

€n om te beter alle mt0b2upben boo2 te bomen 
en ftraffen / foube goet 3ijn albaer eenen ^iubiteuc 
te (lellen/ om Ijcm op alle erceifen te info2meren/ 
en aengaenbe be punitien/ bat be felbe bp bm<öou- 
berneuc ober bet Smjgo-bolb ban fbn «aouber- 
nement gebaen foube tooien. 

(€en lellen toert berfoebt om te toeten toanneer 
be Heere <»5onberneurbcliebcn foube te berflaentot 
eraminatie ban be ttoee gebangenen. 

<©e Heere JFifcael iBeeflcr SSntboniö 
babbe boo2 fijn abbijo boo:ge(lagen/ bat men om 
cenmael upt be moepte te geraben / lp niet onge^ 
raben bom bc boo2gacnbe jpoulcn bp peobific ón- 
gerecbercljeert te laten / ouberminbert noebtano 
b’attie ban bien / inbien be felbe naberfjanb om 
anbere of gelijbc (lubben gebangen to02bcn. 

<E>at alle bc uptgaenbc partnen bp nameen toe» 
name in be pafccelcn foubcnjtacn/ en batbe Of 
fideren fouben moeten bcranttooo2ben bc erceffen / 
tentoare bp op fijn toeberom beeren/ bc felbe er- 
ccffcn enbe babero’ban bie aenbe Vbcngljcmaem 
gaf om gcilraft tc to02ben/ en bat men banbe nr 
regiflrntiebanbe namen ber uptgaenbepartpen ben 
omfangerOrefpectibe’t baren begeerte foube Come 
of bifie boen bebben / en bat in be fiafceelen 
p2c|fclijh bcrmelt foube toenbeu / batfc geen beftoacr- 
niffen met allen ben tomribucrenbc onber fatibe; 
garbe fittenbe/ foubenmogen aen boen/ fonber cp 
pjeffe lafl ban be omfangecg ban be contriuaptcu. 

fïngeballe bat fulliö pet gebeurbe / batfe ter- 
(lontt’baerber inbomflc baerban bertoittinge fou# 
ben moeten boen/ fo aen bare <Obcrig!jcpb aio cm* 
fangerö ban be Contributien/ enin t erploiet niet 
ban noob toecr-mogcn böcn / maer fo fp pemant 
baet toilben bangen/ batfe bien niet in t lanb fou¬ 
ben mogen rantfoenceren / maer tn <0arnifoen 
moeten b2engcn/ om met henmffe ban falicn bacr 
op gelettetoerben. __ 

^>e <öoubcrneur ber ^tab VliiTingen/ be 
re ^itsnep / gefien bcbOenbebe poimten boojgefla; bcmcuc 
gen bp ben fiaetf-H^cre 23’ienen/ ban toegen mijn ^itmep 
Heeren be Eiabenban ^tatc/ bdangcnbe beberfodj» 
te (Iraffe ban eenigefoïbatcn / bte eenige bjant febat» Soo/S* 

tinge een. 
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1597 Het vier-en-dertigfte Boek, 
tittfl? in ©lamftcwn ban ccnigc loipen / DieonDei* 
conalöiiiie 3»jn gefeteu / ïjaDDen afgeparft ,• ban gc* 
fnften ooHDe uuöDelcn / omboo?tacnbefd\jeteber# 
HinDeren / m anöefcmifösuphcn bic fouöcn mogen 
DctoeDen toozDen. 

«aaept eertreljjn on \y:t pontetban fïraffe/ bat aïfs 
tie bo32)*> ®}eèi*e ïïaetf-öeec (jiinbe in booogacnbc 
lKfp2elimei Den 11032(3. drimtoecncni' getoeeft) tjaö- 
be gefept / bat aüe bóojgaenöe (alten fouDen in 
betgetengejtelt tomben/ enöeDat in Der toaeïfiepö 
hm v0oubccneui’ moet geö,utphen ttoee ban De j'elbe 
folbaicn / te boeten <3Ian ban ©affelare cn ben 
gtooten <©uobd/ in ccncn mcrfceliiïien Dienjï ban ’t 
Saab/ bacr’ban fijn ajtocdlemïcaireDe toaögeaö= 
bertcert / (o bunln Sjem bat om bc fdterebenen be 
böö’geftdbqtraffe / foubcmogen cpgdjoubcn toon 
ben / nutö conïtme bat biet namacib gocDe 02ö?c 
foubc tomben gdjouben op bc ejcmtpïaire jlraffm* 

_<£Dp-’t dnbiT poinct beiangenbe bc oebec bic liter 
uamadöbdjocet onDcrfjcuDcn te tomben tot Dctbc? 
lepten aoebe Difnpnneban De booef'5. foibaten. 

e^ept bat bp'faï boen opteïtene» eüe De foibaten/ 
en Daer na Ijm Doen eeb Doen / en (uilen bdepöet 
lpo/Den boo2 eenen bic aïö Officia* (jactfal geöie; 
ben / cn fitilcn bootfien 5i)n met een gdtmiteecöc 
pnfpoo2t booo ecnigèn tijö / Die pact* niet gcooHoft 
(al 3pftc laten oberiïrijïien/ maer öelangcnöe pet 
fldicn ban een öffiaet ban bepbet 3üb$ op De up> 
teifie ^renderen in ©laenbcrcn / bat toa$> «iet 
toel practicabel / Dom oojfafte bat De fdbe foibs; 
ten forntijtb mollen paffe ten ccnïge plaetfen bacr 
f)cm rtiemant HouDe owliouöcn of toonen / om 
ban Den fdbe niet ontöcln te tomben / mact bat 
ïfn tod te toeben toaö te boen liouöen aentebenm# 
gc en Eegifta* ban alle bc paffepooeten cn namen 
ban Den genen Die uptgaenfouöen/ ten epnbe mijn 
Ilccfcn ban ben ïlabè rallen tuben fotiöen mogen 
toeten be namen ban De genen bte in’t Hanb ge* 
toeefï Ijaööen / om ïiaet baec mebe te Dienen ai? 
Set ban nobe toefen foubc. 

<Op öct (lellen ban een SHubiteuc/ fepbe ïjp feet 
tod tetoeöen te toefen bat öpöeitt foube mogen m 
(muteren ban alle mtföanbdinge ötebooz be fdbe 
foibaten foube mogen gefcDtebcn/ mact Den boo?f5. 
<0oubctneuc bet'flaet Hechter te toefen ban bc jeft 
bc foibaten/ ten cnnbe bat bet anberö aïi^ö foubc 
toefen tegen getnoónlijh gcötuph/ en in Itlcpnaclp 
tingc ban bc auttojiteptbie be bootö.^oubcrneuE 
obee fijn bolö beeft. 

<0>eboo?f3. <C5oubeni?ur ftdbe bier bp maniere 
banbtage: €>f ïjet ben foibaten tiptgaenbe ter ©odo- 
ge in be’ lanben ban ben bpattb / genootfacftt fp 
!jen tc öefenberen tegens be genen bic onbet com 
trt&utie 3öti / cn bc toapenen nemen om te beftoa? 
ren of ongclpb tc boen aen be foibaten bie baren 
toeg gaen / todlt ongdijlt fal gebetert en gefrraft 
toetben / odgb in allen anberen garnifoenen ge= 
toup&dijfs tst. 

^3>e bou’ff. (<3ouberneur ^tbnep fonbbitboo?f5. 
geftbufte aen ben boo?noembett öaetf-f)cere 25?ie= 
nen mét fijn Hladtap / en baer beneffeno noefj ec= 
nen ödef aen be boo?f3. i^eere ©Henen ban be na-' 
bolgenbe mljouDen, 

©jiVfbmt 
tien il|eae 
^itmep 

ntur öan 
ffitiffin* 
gen /aen 
tien ïH-ere 
®?iencn 
Saeö ban 
«éiatf. 

YN HEERE, Ik fende U. E. hier mijne 
antwoorde op de poinden die gy voorgehou¬ 

den hebt op de reguleringe van de foldaten die 
in Vlaenderen gaen , en betrouwe dat U. E. die 
aengenaem en wel gefundert vinden fult, komen¬ 
de van eenen die fijne commiflie immediatelijk van 
hare Majefieyt heeft, en die daer mede macht ge¬ 
geven is, de Vyanden van haer en van’t Land te 
foeken, daer hyfe vinden kan , UE. fal mijn laten 
weten, hoe gy de voorfch re ven antwoorde bevint: 
en ook aen mijne zijde , na dien daer queflie is 
van’t Garnifoen van hare Majefteyt, fo is mijn be¬ 
geren , dat mijn Heere Gilpijn daer tegenwoor¬ 
dig waer op het befluyt’t welk genomen lal wor¬ 
den. Vorders, mijn Heere, docht my ook datU. 
E. ook commiflie had , om met mijn Heeren van 

Leland te fpreken van de Fortificatiën défer Stad, 
iet is wel tijd dat eenige refolutie genomen wierde > 

want het fchijnt aen de maniere van procederen, 
die men tot noch toe gehouden heeft , datmen 
met haer Majefteyt wil (potten , en ik fie wel dat 
men de fake uytftellen wil tot de Winter , als het 
geen tijd meer fal zijn om yet te doen. Maer dan 
fal men ook moeten horen, wat haer Maj. daer toe 
feggen wil • voorts , mijn Heere , fo ’t U. E. be¬ 
lieven fal met mijn Heere , de Raetf-heere V. 
E, Confrère , morgen middach met my té komen 
eeten , U. E. fal my vrientfehap en faveur doen. 
En dan fullen wy wat t’famen mogen difcoureren, 
want ik make ook mijne rekeninge in een dach twee 
of drie in Holland te reyfen , en eer ik vertrecke, 
wilde ik we! een eynde gemaekt hebben van dele 
twee poinéten , en principalijk nopende de Forti¬ 
ficatiën , na dien ik iïe dat men niet doet dan uyt¬ 
ftellen en beletfelen foeken. En hier mede fal ik God 
bidden , mijn Heer , U E. te nemen in fijn heylige 
hoede. 

Te Vijflingen den 13. Septernbris 1597. 

©nberfïcnt 
U. E. feergeaftioneerdeom U. E. te dienen» 

Cntoasoubertcucnt 
S idney, 

C'PfdjHft/ 

Aen mijn Heere , Mijn Heere Brienen , RaeJ 
van den Rade van State. 

l}kt op fjeeft bc ^eerc ©Henen ben boeinoeitL 
ben <6oubecneuc beganbeecn öae£[$ albuss geants 
tooo?c> 

MY N HEERE, Befich zijnde om U. E. te Snttoeoj 
erinneren van de refolutie die wy laetft te ötüanöe 

yiiilingen namen , fo is uwe Lackay gekomen, ^enm 
die my uwe Brief bracht, met antwoorde op de atnbm 
articulen by my voorgeftelt, op de reguleringe der ®öl:£,n 
Soldaten die in Vlaencjeren gaen , en alfo ’t U. E. Routier» 
belieft de conclufie te excuferen, op de tegenwoor- neuc t)a.i 
digheyt van mijn Heere Gilpijn 5 fo dunkt mydat- Muffin» 
ter anders niet refteert dan rapport te doen aen den eeil‘ 
Raed , alwaer de voorfchreven Heere Gilpijn 
fich alle dagen in vïnt , en daer ik hope dat 
ik de ere hebben fal U. E. te fien , alfo U.E. 
fchrijft , dat U. E. dunkt binHen twee of drie 
dagen in Holland te reyfen. En my gedragen¬ 
de aen dien tijd, en fal ik daeranders met by voe¬ 
gen , dan dat ik wel gewilt hadde dat d’examina- 
tie der gevangenen gelchiet ware voor U.E. ver¬ 
trek , waer van ik een memoriael artijkel geftelt 
hadde , maer alfo U. E.' niets daer van aen roert, 
lo wete ik niet waer’t aen fchorten mach , waer 
in my gedenkt, dattet U.E. van eerftenaen belieft 
heeft , by my aen te houden dat ik my daer toe 
foude willen employeren , waer by U. É. Secreta¬ 
ris my laetft ook verklaert heeft , dat hy commillie 
hadde te afhfteren , gelijk ik niet gelaten hebbe 
mijn Heeren van Zeland te bidden dat fy aen den 
Bailliu van Vijflingen fchreven, op dat hy met U. £. 
verlof de gevangenen hier dede brengen, waer in, 
fo’t U.E. belieft dat ik continuere , fo bidde ik 
dat U. E. believe de moeyte te nemen van my 
daer van te verwittigen , wy fouden geerne felve 
gekomen hebben , mijn Heere , om U E. de han¬ 
den te kuilen, en houden ons geexcufeert door U £. 
corteiie van by UE. te eeten j ’t welk wy van fo 
goeder herten fouden geciaen hebben als U.E. dat 
Degeert, ten ware dat andere occupatien ons dat 
beietteden , ten aenfien van de welke U. E. belie¬ 
ven fal ons voor geexcufeert te houden , en onfe 
faveuren te continueren. Aengaende de fortifica¬ 
tiën , ik heb aen eene fi jde verftaen, dattet gelegen 
is aen de liquidatie met mijn Heeren van Zeland, 
of met den Heere haren Treforier , en aen d’an- 
der zijde indeabfentie van den Ingenieur Rijfwijk, 
fo dat ik noch niet wete te fchrijven , verwach¬ 
tende na den middach , dat hy my de plante van 
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dè Fortificatie brer.ge , en fijn ad vijs volgens fijnen 
laft, waer van ik niet laten fal rapport te doen aen 
mijn Heeren van den Rade, op datter U. E. van ge- 
communiceert werde, en gedaen gelijk het refpeét 
van hare Maj. vereyfcht, en fo hetbetaemt, waer op 
ik my recommandere in U. E. goedé gratie, U.F,. be¬ 
velende feer ootmoedelijk in de befcherminge van den 
Almachtigen, &c. 

Uyt Middeiborch den 14. Septerab. *597* 

Onderftont 

U. E. geaffe&ionneerden goeden vriend > om 
U. È. dienft te doen. 

En was ondertekent 
Hen. Je Bricnen. 

SEer lieve en goede vrienden , Geallieerde 
r ■ 

Ö‘èpfc9.ufttó: 
Aen mijn Heere den Baron van Sidney , 

vernear van Vlirtingen. 
Gou- 

öoninft ban ^anSttijft l|ertrituj$ Ieggen* 
tot boot be ^ètab Uimens in pcarbien/ geiijft 
ton gefept ftebben / H?eft teel 3toactg0epb baer 
boot üptgeftaen/ foban bebelegecbe bfe (ïecfeciint* 
ballen beten/ als antecftnt.ö/ boo: bten DeCar* 
btnacl ^HbectuS grote preparatie maeftte om % 
itiiens tc ontfetten/ Dnfcteecf altemets aen be itec* 
ten Staten <6eneracl/ Ijenlupten fijnen iiooMha- 
nenbe/ gclöft ftp o*>ft bete aen ten IHbboraet23ac= 
nebdt in bet particulier / Dien bp bcel betroube/ 
boo2 in groot ccebtten b’autortteptbieöptoiftbat 
be feite Haöte/ nictallecnbpbicban^oHanb/ maec 
00b bp te ée^b Staten 45enerael/ en bebonb 
bat bp be fatien ban fijn Ifèa'j. ten beffen ban ben 

ffoL jG j fclüciVbaift te belepben/ en als bp pet aenbe^ce- 
1 ren Staten o3eneracl toiite berfotben/ fo bete Ou 

tjet feite nteeffenbeel eecff boo? fijnen 3§möaffte 
beur te écere Manbal aen ben boo2f5- ^eerc 
tommnnlceecen / geiijft ift baer ban berfdjepben ü2fe- 
ben in bet Heger boo? ‘HhniensS gcfcibeben/ geften 
Hebbe/ baer onöcr een geiiseefttöbanten j.gfulp/ 
-baer in 0« feer blaegt ban ten noob baer in bp 
fieb toas bebtntenbc / en feub bat Op tem btnbm 
fulftcn noob bat bP fijn toeblücDt moet nemen tot 
alle fijne bhenten / ten epnbefpOemljelpen tegera 
ben upt fijne entrep2tfe met ceren / teant bp baer 
in fo bertoert ts / bat pp bet moet berïiefen/ fo 0? 
geert goebe uteftomfte terftrijat/ en bat bp nut; 
fijne boomoemte Hlmbalïateur ben L^eece 25ufan* 
bal fal beeftaen ben ffaet baer Op Ijcm boe jegen* 
hjncnbtg in tonS üebintente/ met fijn abbijs en 
refolutie op be falten bie fitHtoacenpjefentecenbe: 
<©cn 8. Buguffi feteeef U? aen ben boo2f5- Ffeere 
Sgametelb/ bat OP gefcljjeben Oaöbc aen be ïfee* 
ren Staten <0enerael/ bat IJP OtoteUjOs ban nobc 
Haöte een fomm? ban tien biinfent guiten# / berfoeftt 
aen ben Sjeere ©arnebelb bat Ijpbe goebe Oanb baer 
aen toif Ijouten / bat Op te feite fomme niacfj 
beftomen/ en bat bie mogen getelttoerteninOnm 
ben ban fijne SfimbafTateiir ben %*ere Manbal/ 
en belooft be fcSbe toeberom te fuUen geteit en fenten 
aen ben $£eere ©mfanget doublet/ teefeftecente ben 
fdben bat OP Oem baer aen fal boen een aengename 
teeugbe en toclgcballen. 

föomiift ban ©ennftrtjft Oabbe feer boen 
aenftouten bat be Staten een Steger bp tijbe fou= 
ben brillen te Belbe toengen/ be ^tatert toafen 
baer toe toel geftttt / ban boo? be grote be3toaertOept 
baer in fp boo2 be grote laffen bie fp felf tc boa 
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en ban 

Bondgenoten. mlirtban 
Ik heb ontfangen U. L. febrijvensvan den x i. der ®|an6t{jS 

voorleden Maeiil, vergefelfchapt met d’Articulen om öe 
van ,de capitulatie der Stad en Kalteel van Meifrs, 
zijnde door onfen Cofijn den Prince Maurits, *** 
nefFens hCt Fort Camille onder U. L. gehoor- 
fiiemheyt gebracht, waer van ik feer blyde ge- 
weeft bén, en my met U. L. verheugt hebbe, als 
den genen die van alle U. L. vrienden en Bondgenoten 
het inceiFe na den voorfpoet van U. L. faken wenfche» 
en den meeften intereft daer by hebbe, ik ver« 
trouwe dat gy luyden ajrede fult verovert hebben 
de Stad Grol, welke U.L. middel geven fal in 
vryheyd te ftèllen alle d'andere, die daer ontrent 
gelegen zijn; waer van ik de fekerheyt in goeder 
devotie verwachte. Na het innemen van de Stad 
Amiens, waer van ik U. L. gead verteert hebbe, heb 
ik een inval gedaen inliet Ldndvan Arthoys, totio 
het geficht van de Stad Arras : fo om mijn heyrte 
doen leven tot korten van mijn vyand, en dit 
doende hem te incominoderen en te beroven van 
fo veele vivres van dat Land, als om hem de Ba- 
talie te prefenteeren, en hem te doefn verftaenhoe 
weynig dat ik achte de macht, die hy aenwent tot 
berfcherminge van een fo quade fake, als daer hy 
my d’Oorloge om aendoet, maer ik heb hem noch 
fo befchaemt en neerilachtich over fijn vertrek van 
Amiens bevonden , dat hy niet heeft dorven te 
voorfchijn komen, hoe wel ik hem met Kanon- 
fchoten genodicht hebbe ; daer na ben ik hier 
gekomen , in meyninge , de ftad en 
Dourlans te beleggen » waer binnen 
1500 en 1600 Knjgf-manpen zijn , 
blijft regenen , ’t welk federt mijn 
alhier begort heeft , my dat niet en belette, fo 
fal ik mijn voornemen volvoeren , hopende op 
God dat hy my daer een goede uytkomfte op ge¬ 
ven fal , hoewel dat het Leger van mijnen vyand 
6 mijlen van hier vergadert (y. Seer lieve en goe¬ 
de vrienden, verwanten en Bondgenoten, wy heb» 
ben dit Jaer beproeft, door de goede fucceflen die 
God ons tegen onfen vyand gegeven heeft, hoe- 
danige dat lijn macht, en hoe licht fijn hoogmoet 
neder te ftorten is , als die wakker befpronget» 
Wort van ons en onfe vrienden en Bondgenoten, 
welke fo wel aen defe fake gelegen is als ons. 
Onfen gemenen voorfpoet heem hem alrede daer 
henen gebroclit, dat hy gereder is om fijn abuyste 
verbeteren. dan fich te wreken van het verlies ’t welk 
hy dit Jaer geleden heeft, ’t Is waer dat mijn Ko¬ 
ninkrijk en ik fo groten geweld gebruykt heb¬ 
ben , om de voorfchreven Stad Amiens weder te 
krijgen , en dat mijn Frontiere daer door fo ge- 
ruïneert en gefwakt is , dat het my fwaer fal val¬ 
len d’Oorloge te continueren niet fodanige macht 
en gerief, als ïk dit Jaer gedaen hebbe, nochtans 
verfekere ik U. L. dat ik geen minder couragie 
heb die te continueren dan ik plege: ter contra¬ 
rie, alfo ik merke de lichtigheyt daer van groter 
te zijn, heb ik meer luft als oyt ons goet geluk te 
vervolgen: maer het is ook nodich dat wy by öjdg 
tefamen raetflagen en overleggen, watwy ‘tnaerte 
Jaer fullen mogen doen en bertaen, om door onie 
eendracht, goed verftandencorrefpondentie, onfe 
macht te nuttelijker te maken voor de gemene fa¬ 
ke, en voor den vyand te yreefiijker en Ichadelij- 
ker , en door defen middel d’Oorloge kort te ma¬ 
ken , voornamelijk in defe quartieren en Provin- 

het welk ik achte licht om doen , fo 

Kafteel van 
tuffehen de 

en fo hec 
aenkomrte 

tien, het welk ik achte licht om doen , io een 
geil Halten / soft te02 te grote liulpc en jubfttec j yeder wakkeilijk fich daer toe wil employeren , 
te? fP ten iSoninlt teten/ en ooft te tftoninginne: gelijk hy kan en behoort te doen, om daer na alle _ 
ban CngetónD met 4D02log-fcftepen tegen ten iio^ t’famen den felven Vyand in fijn Leger aen te tarten', trnftepp 
Jltnfe ban ^pagnten/ fO iêf ftet ©elö-lleger ban en hem rekenfehap te doen geven van alle’t quaed, tort/maei 

’t welk hy en fijn Natie den onnofelen en de Chri- I 
ftenheyt aengedaen hebben. Zijnde feker dat de — 1,0 

toe Staten Voat laet te iDelte geftomen/ en alfo 
fpn €ïcellentie cenige gocte btetorien ftequam / 
Hebben te tm’felpcten l^cecen Staten ben öo* 
huift bah © lauftrijft baer banbectoittigt/ baer op 
Hp ftenitebcn Heeft geanttooojt bp fjjnen 25?ief Dier na 
bolgente: 

VI, Deel. 

langduurigheyt van de Krijg aen defe zijde mijn fit toiite 
Rijk grotelijks laftich valt en verfwakt, gelijk ik 
federt 3 jaren beproeft; hebbe. Want de plaetfen 
die den Vyand befit, die feer llerk gemaekt zijn, misitH 

S ï iajo 
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fi jn fo naë gelegen aen liet hartjen, (dat is , het 
midden of het voornaemfte) van'Vrankrijk , dat 
de minfte ongelucken die ons over komen , by na 
dootüjk zijn. Hierom ift dat cle Koningen mijn 
voorfaten met grote voorfienigheyt en aenmerkinge 
d’Oorloge plegen te voeren > en te onderhouden 
aen d’ander zijde van’t Geberchte (dat is,, in Ita- 
lien.) Daerom bidde ik U. L. iaet ons alle gelijk 
raetdagen , wat middelen darter zijn fullen , om 
d’Oorloge aen defe zijde kort te maken. Ik heb 
voorgenomen de Koninginne van Engeland , mijn 
goede Sufter en Nichte, te bidden my daer aen te 
helpen , Tonder haer macht meer van langerhand- 
(oi , in't vergelegen) te gebruykengelijk fy twee 
jaren herwaerts gedaén heeft , hoewel fy ’t gedaen 
heeft met grote confideratie engeluckelijk. U. L. ad- 
viferende dat ik dit ftukfo ter harten hebbe, omdat- 
ter fo veel aen gelegen is, dat ik den Heere van Bu- 
zanval bevolen hebbe by my te komen wel gein- 
formeert van U. L. deliberatien en raden op ’t felve, 
om daer na mijn refolutie te bouwen , welke altijt tot 
principael oogenmerk hebben fal U. L. welvaert, 
fo we! als de mijne, gelijk hyU.L. te verftaen ge¬ 
ven fa! van mijnent wegen. Derhalven bidde ikU. 
L. hem wel particulièrlijk hiervan te onderrichten, 
en het gene, ’t Welkhy U. L. meerder op dit fub- 
jeift van mijnent wegen fal-feggen, geloot te geven 
als my felve. Ik bidde God, 

Seer lieve vrienden, verwanten en bondgenoten, 
U. L. te houden in fijn Heylige hoede. 

Gefchreven in ’t Leger van Beauval by Arniens, 
den 17. Oclob. 1597. 

Ondertekent 
Hcnry, 

En lager, 
de Neufville. 

cOpfcfirift toag alöug: 

• •-* Aenonfe leer lieve en goede Vrunden de Staten 
Generael der Vereenichde Nederlanden. 

ben ©wc cpfiafi: öen ©eere «afrafcetn: SBufanbaï 
«meam» im ben naem ban ben 5*ontnli ban ©janftnjfc / in bc 
baffaöcuc fcomabettnge bet Sferen Staten <Scneracl tont? 

nacecenbe/ ben 6. j^obcmbjtö/ obetgclcbett nefc 
eeScart fctitf ben bco2-bcitjadben ö?ïef / fijnen b?iebe ban 
banwegen acnöc ©ecren Staten/ bertoom befte 
*m, *j0' ciabeben en noben ban bet ïsoninbcp bon ©janfc 
i^anSft rijb / mlijfc tnbe p2opofüie fiiec bolgenbe / en be 
hêuoant Staten fcïj2tftelp cbergelebeet te fiers fsf/ lupbetr 

rjc Se booifê* pjopöfitie alp bolgt: 

_ „ \MYN heeren, 
binten iVl Als hetquaed groot is,- alffnendewaerheyd 
j^ecre mi der faken naektelijk verklaren wil , en dient de 
SBujanöal nienichte van woorden nergens toe , als om de 
ÏÏtrn gemoederen te confonderen , en de faken te ver- 
«ffienecae!/ mommen. 
ouecgeli# Jk heb U. E. E.gefegt, dat den alderchrifteli jkften 
ii*®” Konink met U. E. tot noch toe rond-uytfinceerlijk 

gehandelt hadde, U.E. hebbende van tijd tot tijd 
1597. doen vertonen de incommoditeyten en noden van 

fijnftaet, met belofte nochtans van noyt te trachten 
daer uytte geraken, dan met U. E. goeten getrouw 
advijs , en de remedien, die fijn Maj. bedwongen 
foudezijn te gebruyken om dat te doen, fo daer toe 
te voegen, dat U.E. ftaet daer door foude gevoe¬ 
len het minfte ongerief dat mogelijk was, allo hy al¬ 
tijd begeert een uyterfte opficht te nemen, tot hand¬ 
having van den felven , fo om de particuliere verbin- 
teniffen die hy daer toe heeft, als om den intereft, 
dien hy bekent datfo fijn Rijk als de geheele Chri- 
ftënheyd heeft by U. L. behoudenis. 

Nu, mijn Heeren, fijn Maj. doet U.E. verto¬ 
nen dat hy niet fiet dan tweewegen, om fijn Rijk 
te doen geraken uyt fo vele ellenden, die ik U. L. 
mondeling verklaert heb, d’eene is die van Wapenen , 
die fijn Maj. tot noch toe gevolgt heeft met fulke 
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wackerheytalseen yderweet, hebbende fodikmael 
fijn eygen perfoon en confeqnentelijk fijn ganfehen 
ftaet, gefteltin’t gevaervandeftrijden, datter nie¬ 
mand is van de gene die hem beminnen, die niet noch 
beven door de erinneringe van fo vele periculen. 

Sijn Maj. is fo geftelt enfo gewoon tot fodanige 
honorable hafarden , en fo milt fijn leven te ftellen 
om dat van andere te bewaren , dat hy niet vennoey t 
fal worden in ’t continueren van defe moey ten, voor 
fo veel als die mogen dienen den genen die onder 
hem en met hem leven, dat is te feggen , voor fo 
veele als fijn Rijk daer door mach gefoulageert en 
behouden worden , en niet onderdrukt met eene 
onvermijdelijke ruyne, welke fijne geallieerden al- 
fo fchadelijk fouden wefen als fijne Onderfaten, wel¬ 
ke ruyne oogenfehijnlijk komen ibude, indien den 
oorloge vervolgt wert met de fwacke middelen, die 
men tot noch toe aengewend heeft. 

Dit is dan een principael pointt datfijn Maj. my 
bevolen heeft U. L. te vertonen, te weten, dat fijn 
ftaet fo uytgeput is van finantien, en confequentelijk 
van fenuwen en krachten, ter oorfake van de pen¬ 
ningen en extraordinaire efforten, diemen heeft moe¬ 
ten doen tot wederkrijginge van Amiens, dattet hem 
langer onmogelijk is de grote Armeen van den 
V yand alleen te wederhouden , Tonder te bei wijken 
onder den laft. Derhalven bid hy en vermaent U. L. 
te faedfiagen, en hem metten eerften te verklaren de 
middelen, dewelke gyluyden met hem fult mogen 
aenwenden , om op’t gelijkfte en evenfte dat mo¬ 
gelijk wefen fal het pak en den laft van de Oorloge 
te deylen. 

Aen d’ander fijde , hebbende de langduurigheyt( Fol. 77. 
van de Oorloge veroorfaekt duyfentdefordre in het 
lichaem van Vrankrijk, en hebbende dat vervult met 
oneyndelijk veel quaed bloeden verdorven humeu¬ 
ren , de juftitie daer als begraven zijnde door den 
moetmil en licencie der Wapenen , fo dat aüenxkens 
de gehoorfaemheyt, die men den Princen en wetten 
fchuldich is , daer door te niet gaet, fo laet fijn 
Maj. U. L. vertonen , datter geen middel meer is 
om defe Oorloge in langduurigheyt te voeden en 
onderhouden , gelijk het fchijnt dat men tot noch 
toe heeft willen doen, alfo het Lichaem van Vrank¬ 
rijk zijnde verdorven en gefwakt, gelijk ik U. L. 
gefeyt hebbe, het niet mogelijk is, dattet fijnqua- 
le langer verdragen kan. Hierom ift dat men daer 
metten eerften krachtige remedien toe doen moets 
om dat te genefen, en daer toe voorbrengen fulke 
remedien, feg ik, die de quale verre van’t hert ja¬ 
gende, het goede bloed tijden ruym geven om we¬ 
der te komen, en den Prince middel om fijn autori- 
teyt te hervatten. 

Sijn Maj. acht dat dit lichtelijk gefchieden kan, 
indien wy alle met eenen adem lopen na het wit, 
’t welk wy ons voorgeftelt hebben de ligue maken¬ 
de, dat is te feggen, de Spagniaerts te verjagen uyt 
de Vereenichde Provintien , of tenminften hen van 
fo na by te perffen en te benauwen, fo van de fijde 
van Vrankrijk, als van de Nederlanden, datfyfelfs 
mogen voelen de fwarigheden en verwartheden, 
waerinfy ons ftellen, lopende en voortgaende, na 
de occafien en’t minfte geluk dat fich prefenteert, 
tot het hertgen en binnenfte ingewant van Vrankrijk. 

Om dit inficht heeft den Konink gefonden aen 
de doorluchtigfle Koninginne van Engeland , om 
haer met den vinger te doen taften defelve faken, 
die ik U- L. verklaert hebbe , en haer te verwec¬ 
ken om defe fakete omhelfenmet meerder wacker- 
heyd en onderling verftant met fijn Maj. dan fy tot 
noch toe gedaen heeft, zijnde fijn Maj. van mee- 
ninge eer alles te verfoeken , dan te komen tot 
den tweeden middel, van den welken ik U. L. nu 
fprekenfal, om fijnen ftaet te behouden. 

Den 2. en laetften middel om Vrankrijk te be¬ 
houden , is een accoort met den genen die het on- 
dergraven en mineren door de Oorloge, en die on¬ 
der den fchijn van dien zayen inwendige fcheydin- 
gen of fcheuringen en wederfpannigheden. Ik fa! 
Ü. L. niet verbergen mijn Heeren, dat defen weg 
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dfen fekerften fchijnt , voor’t meeftendeel van de 
gene die fijn Majefteyt raden: ja , dat méér is, 
voor’t meeftendeel van fijn arme Onderfaten, den 
welken door ’t vervolg van defe Oorloge niet an¬ 
ders refteert dan vertwijfFelinge. Sijn Maj. fiet ook 
■wel dat dit dén gereetften middel is , die felfs ge- 
focht wort van fijne vyanden , twijfelende aen de 
uytkomftender Oorlogen. Nochtans fijne gewoon- 
Jijke genereusheyt doet hem weynig fmaeks vin¬ 
den in defe remedie : door dien dat hy , hoewel 
dat hy fiet dat fich daer mede behelpende, veer- 
diglijk fich foude konnen ontledigen van de moey- 
ten, en in een ogenblik remedieren duyfent defor- 
dren en ongeregeldheden die in fijn ftaet zijn , dat 
hy nochtans aen d’ander zijde bemerkt d’inconvénién- 
ten, die daer door fouden mogen overkomen fijnen 
geallieerden, dewelke hem leet foude zijn, inmoey- 
te te laten fteken, hebbende fo lang hy op de wereld 
gewecft is, meer gearbey t voor een ander als voor fich 
ielven. En gelooft vry lijk mijn Heeren, dat fohy ge¬ 
had hadde een begeerte in fijn gemoet, wel gefor- 
meert van te volgen den wech van accoort en ruft , 
dat den koop daer van nu al befloten en gearrefteert 
foude geweeft zijn. Want de Spaenfe hebben fich fo 
verre laten vervoeren door de begeerte van dien, dat fy 
alrede geconfonteert hebben in conditiën , dewelke 
genoechlaem waren om te doen wankelen een gemoed 
vermoeyt en verdrietig zijnde in de Oorloge. 

Maer den alderchriftelijkften Konink meer te 
rug gehouden v/ordende door inlicht van fijn eer 
en beloften, en byfonderlijkdoordegoetwilligheyt 
die hy tot clefen ftaet draegt, dan gedreven door 
den nood van fijn faken, het fuchten van fijn On¬ 
derdanen, en de vertogen van vele Princen der 
Chriftenheyt, heeft, om de wacrheyd te feggen, wel 
gehoort de gedeputeerde van jieCardinael Albertus 
aen hem gebonden om te handelen van een verdrag, 
maer hy heeft fe fo gehoort, dat hyeene oor bewaert 
heeft voor fijn vrienden eh Bondgenoten: ja dat 
meer is, hy heeft voor henlieden bewaert de genegent- 
Ireyt van fijn oordeel, indien hy in hen kan bemerken 
eenige vafte refolutie, om haeft te komen ten eynde 
van defe oorloge, door den middel van wapenen. 

Nu, fijn Majefteyt hadde fo haeft niet gehoort 
de Propofitie van de voorfz. Gedeputeerde , of hy 
heeft terftond herwaerts aen my een of twee Cou- 
riers afge v eerdicht, oraUL veradverteert te hou¬ 
den van ’t gene in defen regardpafieerde, gyluyden 
lult mijn getiiygeh zijn, datikmyfeergetrouwelijk 
daer in gequeten heb, fo in het Generael als in 
het particulier, hebbende fo particulierlijk alles in 
uwe vergaderinge by monde vertoont, dat gyluyden 
niet kond ergens van pretenderen ignorantie, de con- 
clufie van mijn ganlche dlfcours was, gelijk fy ook 
noch is, te weten: 

Dat fijn Majefteyt verfoekt U. L. voorfienig ad- 
vijs en getrouwen raed op den tegenwoordigen ftaet 
van fijn faken , U. L. bid én vermaent hem cin- 
ceerlijk , gelijk hy met een open herte met U. L. 
handelt , te doen blijken de middelen , die gyluy¬ 
den van uwe fijde fult konnen by-brengen tot ver¬ 
volg van defen Krijg , op dat die gevoert worde 
met beter fucces en voordeel voor Vrankrijk, 
dan tot noch toe gefchiet is , fo gyluyden hem 
yet toont, daer in hy fich redelijk mach geruft 
ftellen (hy fal niet ónmogelijks van U. L. verfoe- 
ken) fo prefenteert hy fijn Perfoon, fijn Wapenen, de 
macht en nabuurfchap van fijn Koninkrijk, tot conti-, 
nuatie en voleyndinge van defen Oorlog, fo ter con- | 
trarien gy lieden u gevoelt fo fwak, en fo wey- j 
nich verfekert van de middelen , die gy lieden 
fult konnen trecken van U. L. Onderfaten, en dat 
Cy lieden geen middel hebt om yet te doen bet 
welk over-een kome mét den r.ood van fijn Majeft. 
of met het gene ’t welk gy lieden hier te voren hebt ge- 
daen (hebbende fterke Armeen te velde gehad, 
en felfs fijn Maj. geholpen binnen Vrankrijk) den 
Konink begeert niet dat gy lieden u felfs verte¬ 
rende hem foud bederven: hy begeert niet dat gy 
heden den vloek van U. L. Volk op U. L. haelt, 
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om hem te baet te komen, maer in dit geval vraegt 
hy U. L. of gylieden niet foud achten te propooft 
te komen , dat hy met den Spagniaert verdroeg 
met het minfte quaed dat hy koude, hy begeert 
dat gy lieden hem te kennen geeft, wat gy lieden 
van hem vereyfehen foud, indien men daer toe mofte 
komen, op wat wijle hy foude moeten te werk gaen 
in ’t voorfz. traébaet, op dat U. L. daer door het 
minfte ongerijf toequam, dat mogelijk waer, U. L. 
verfekerende dat hy fich fo feer fal voegen naU.L. 
intereften, dat gy lieden occafie foud hebben te feg¬ 
gen, dat hy in geenerliande wijfefich vanU. L. wil 
af breken, of fich affeheyden van defen ftaet, en dat 
hy niets befluyten fal, nopende ’t voorfz. tracftaet, 
fonder eerft gehoort te hebben ’t gene gy lieden hem 
daer op voordellen fult. Maer het ftaet Ü. L. toe, 
mijn Heeren, U. L. antwoord niet fo dralende te hou¬ 
den, datmendoor het uytftel, ’t welk gylieden deed 
vanaenfijnMaj. tefenden, vermoeden mochte dat gy 
heden daer looftijk in te werk gingt, om hem in onfe- 
kerheyt te houden, en door dien middel te breken den 
cours van fijne affairen. Sijn Maj. heeft fo groten 
genegentheyt tot ditftuk, en wil daer in procederen 
met fulke oprechtigheyt en rijpigheyt van oordeel, 
dat hy my bevolen heeft,-fo gy lieden het goed 
vont, dadelijk by hem te komen, om uyt my par¬ 
ticulierlijker te verftaen, den ftatid der faken van 
herwaerts over, my eerende met een fonderling 
vertrouwen, het welk is van felfs mijn advijs te 
willen nemen op het tegenv/oordig lubjetft, my 
nochtans bevelende niets te verhaeften door de voorfz 
reyfe, ’t Welk fchaclelijk mocht welen voordever- 
fekertheyt, die hy begeert dat gy lieden hebt van fijn 
proceduren, de Welke hy van fin is meer alsoytte 
reguleren en bellieren tot welvaert en vorderinge varf 
defen ftaet. 

Gedaen in den Hage den j. November 1^97. 

«Dnöcrtf’fient/' 
Èuzanval. 

anöercn ödegs'fo töeba’om gccompareert 
m öe bergaöcringe ban öe heeren Staten <©cntrael/ 
cn beeft alöaec öe nabolgenöe tlnecöc propofitie ge¬ 
baat. 

M YN HEEREN, 
Hebbende gilleren heel laet ontfangen eenj^óp"fme 

depefche van den Konink van den laetften O&o-uanöe 
ber , en kan ik niet laten noch een woord te voe-^tmbai® 
gen byde propofitie, die ik U.L. gillerenfohrifte-®^'100' 
ling overgegeven hebbe, om U. E. E. te adverteren, «êtatett 
dat fijn Maj. den handel van verdrachophoud, tot®cn*cart 
dat hy antwoord ontfangen heeft , 00 ’t gene dat ik^1^9^ 
U. L. van fijnent wegen voorgeftel t hebbe , felfs dat 
hy mijn Heer de Marefchal van Biron te Velde ge- 
fonden heeft, omeenigen aenflag na Elenegouwen 
en Luxemborch toe in ’t werk te ftellen, tegen de» 
gemeenen Vyand. 

My is ook belaft door de voorfz. laetfte depe¬ 
fche , U.E. E. te verwittigen, dat den Koninkge- 
refolveert is Bretainge te naderen , om in Januario 
den Krijg tegen den Hertog van Mercure aen te 
vangen , allo dan den ftilftant, dien hy gemaekt heeft, 
uyt fal zijn. Sijn Maj. wort daer geroepen fo van de 
Adel als van het Volk van Bretainge voorfz. fo dat hy 
hoopt binnen twee maenden den voorfz. Hertodi 
van Mercure onder fijn gefag te brengen, ’tfydoor 
geweld of door erkentenifie die hy doen fal van 
fijnen plicht, welk men hoopt het deel te zijn dat 
hy kielen fal, om het kleyne fondament ’t welk • 
rechtevoortlijn faken in Bretainge hebben. 

Nochtans fijn Majeft. begerende fijnen aenflach te 
verfekeren, indien ’t van node zijn lal tot de Wapenen 
te komen, heeft my bevolen uyt U. E. E. te verne¬ 
men, of gy lieden hem niet fult konnen helpen met 
eenige Schepen van Oorloge, om te lluytendepaf- 
fagie van de Rivïere van Nantcs, ’t welk denoort 
is, waer lanksden Hertoch van Mercure byftahduyt 
Spagnien foude konnen krijgen. En fijn Majefteyt 
bid LT E.E.hertelijk,hem defe hulpeniet te wcygeren, 
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I Het vier-en-derdgRe Boek , 
want hy de faken alfo hoopt te vorderen tegen den 
voorfz. Hertoch van Mercure, of door geweld of 
door verdraeh ,dat hy voor de Lente fal mogen wefen 
op de grenfen van Picardie , en aldaer den Spa- 
ghiacrt d’oorloge wederfterkeraen te doen, dooi¬ 
de by komfte en toevoeginge vandeforcen, diehy 
bedwongen is in Bretainge te onderhouden , dewelke 
hy gèrefolveert is alle na de voorfz. grenfe te bren¬ 
gen, en defe Provintie daer van t’ontlaften, het 
wélk een grote verfterkinge voor fijn Majefteyt fal 
zijn: want hy onderhoud ordinaerlijk in de Provintie 
van Bretainge een Regiment van 1600.Switfers,6000. 
Franfe te voet, en meer als 800. peerden, waer mede 
hy fich fal konnen behelpen tegen de quartieren van 
herwaerts over, gelijk hy van meeninge is te doen. 

Ik bidde U. E. E. my te verklaren wat ik fijn Maj. 
fal mogen toeleggen van U. L. intentien opditfub- 
jed. 

Gedaen indenHagedefen 11. November *597. 

i|«£cn Staten ^cncrac! ïjcöfen aen öcn ïio# 
nfctfi ban ©sanlicp op öc p’opofitïe 

^iijanbal ben 5. Bo\jeraö2ïg in bare toeegatreïm* 
ge geba.cn/ een mtfijïbe booz jptjobtftonde anttooo?öe 
gefegfeeimt met belofte/ batfpinöarecefoltitietoel 
acljt fuïien nemen op beboo2f3. pzopofitte/ foïiaeft 
fijn €rcéllentie Singen met {)u!pe fa! bctcs 
bertfjeüöen/ en todjer gekett fal 3ijn etc. beriboo2- 
fefpeben bjief iupbenbe albii.es: 

SIRE, ("dat is Heere) gelijk alswy altijd vafte- 
üjk gelooft hebben , dat met de hulpe Gods de 

* ligue offenfive en defenfive, by u Majefteyt ge- 
maekt met de Doorluchtichfte koninginne van Enge¬ 
land tegen den Konink van Spagnien, gemeen vyand 
(in de welke het uwe Majefteyten goedertierlijk 
belieft heeft, ons aen te riemen en ontfangen op den 
naem der vereenichde Nederlandfe Provintien, waer 
van wy haer noch feer ootmoedelijk bedanken) 
niet alleen ftrecken fbude tot behoudenis van u 
Majefteyten , haer Koninkrijken en Omderfaten, 
funpt van de ftaet der voornoemde Vereenichde Pro¬ 
vintien , tegen alle invallen van de voorfz. Konink 
van Spagnien, rnaer, wordendein alle fijn poincten 
reipeéfcivelijk aen beyden lyden onderhouden en na¬ 
gekomen, na den teneur van dien, ook in wey- 
nig tijds veroorfaken foude , dat de Spagniaerts 
en Gefpagniolifeerde de Nederlanden ruymen, 
en confequentelijk haer refpeft en gehoorfaemheyt 
verliefen fouden, en dat fy al met eenen ontbloot 
fouden worden van middelen, om uy t delèlve de Rij¬ 
ken van Engeland en Vrankrijk, en de voörfchreven 
Geünieerde Provinciën langer te befchadigeen d’Oor- 
loge aen te doen : Alfo hebben wy ook geenfins 
getwijfFeltj of den Konink van Spagnien fijn Gou¬ 
verneurs en Adherenten, komende te gevoelen d’ef> 
fedten van de voorfchreven ligue, fouden trachten met 
al haer krachten en vermogen te beftaen en in het 
werk te Hellen eenige fake van grote importantie, 
waer door fy fouden meenen haer (te weten de ligue) 
reputatie te konnen doen verliefen by alle de Prin¬ 
ten der Chriftenheyt , en namentlijk in balance 
houden fuike Princen, Potentaten en Repupliquen, 
die, met ons fiifpedl houdende d’ambitie en grote 
van Spagnien, de gemeene fake gunflich zijn • de 
welke te defer occafie, tot handhavinge van dien, 
jouden mogen rreden in de voorfz. Ligue of dat, 
indien hen dit opftel quam te failgeren, fy fich onder- 

.winden fouden d’eene of d’andere partye te prefen- 
teren en aen te bieden pays of treves, generael of 
particulier , en met alle lillen , pradyken en we¬ 
gen, de voorfz. Ligue foeken te defu nieren en van 
een te fcheyden, om door delen middel te breken 
de kracht van dien, die fy niet foude konnen weder- 
ftaen, om daer na dies te lichter, dan het een dan het 
ander van de afgefcheyiden ledematen d’Orloge aen 
te doen, daer toe gebruykende haer oude loolhe- 
den, waer mede fyfichaltijt beholpen hebben, als 
fy haer voornemen niet konden vol voeren door 

d’Oorloge : alfo fy haer profijt fo wel weten te 
doen met de handelinge en bloten naem van Pays, 
als met de pays felve, gelijk feerdikmael gefien is", 
wefende feer klaerlijk en met der daed gebleken ! 
dat wy in defe opinie niet gemift hebben : alfo* 
behalven dat de voorfz. Vyanden tot bewijs van 
dien teweeg gebracht hebben , het fenden der Am- 
bafladeurs aen ons van de Keyfer en de Rijks-ften- 
den, van de Koningen van Polen en Denemarken , 
om te effectueren een pays-handelinge met hen, 
waer van wy ons geexculeert hebben op de voorfz! 
ligue en anderfins , na het klaechlijk innemen van 
u Stad Amiens gefien is , hoe fy daer over de ge- 
heele Chriftenheyd door^ min noch meer dan of fy 
daer door defe Pnnce onder haer voeten vertreden 
en tot extremiteyt gebracht hadden het Rijk van 
Vrankrijk , en confequentelijk de ligue het hoofc 
verbroken ; alles ten eynde als gefeyt is, en om te 
beletten den voortganken verfterkinge van dien mee 
andere geallieerde , hebbende ook van gelijken u 
Maj. metter daed bevonden , dat, fohaeft den Vy¬ 
and gefien en vernomen heeft, dat niet tegenftaen- 
de de voorfz. fchadelijke furprinfe hy fijn aenfta- 
gen niet koft uytvoeren , en dat de voorfz. ligue 
fich handhaefde in haer geweld en glimp, en datu 
Maj. continueerde in fijn heroike couragie en groot- 
moedigheyt , en het Koninkrijk van Vrankrijk in 
haer oude vigeur , fonder acht te flaen d’ellenden 
en miferien die fy fo lang gedragen hadde, onder- 
ftont het beleg van de ftad Amiens, en dat delèlve 
daer in van de ligue fo is by geftaen en gefecon- 
deert, datfy niet alleen de ftad door Codes genade 
onder u gehoorfaemheyt gebracht heeft ter komfte 
van de Vyand , na dat hy gemift had die t’ontfet- 
ten : rnaer ook dat wy ondertufichen overweldigt 
hebben de Steden en Kaftelen van Alpen, Berken 
Meurs, aen geen zijde des Rijns, en alle de gene die 
hy in hadde aen dees zijde van de voornoemde Rijn, 
als de ftad Grol (waer in elf Compagnien Voet-volks 
en 3. Peerde-Volks waren, gecommandeert byden 
Grave van Styrum,) de feer fterke Stad en Kafteel 
vanBrevoort, die van Goor, Enfchede, Otmarfum 
en Oldenfeel, belegerende rechte voort de Stad en 
Kafteel Lingen, door welke Steden hy fo belchadicht 
fubjedt gehouden en doen contribueren heeft, ’t Graef- 
fchap van Zutphen en Gelderland , ’t meeftendeel der 
Provintien Vrielland en Over-Yftèl, deftede Groe- 
ningen en Ommelanden , ’t Landfchap Drent en 
Twent, en geinfefteert alle de nabuure Landen : En 
dat aen d’andèr fijde de voorfz. Doorluchtigfte Ko¬ 
ninginne van Engeland hem ook met haer vloot had¬ 
de doen befoeken in fijn Landen en Koninkrijken, 
en dat daer door, behalven het verwoeden en mi¬ 
ne van een groot deel van fijn befte Provintien, hy 
grote ongunft behaelt hadde by fijn Steden en Onder¬ 
laten van alle qüaliteyt en conditiën , en vervallen 
in difreputatie by alle Princen, Potentaten en Re- 
publijken, die nu bemerken dat de macht des Ko- 
ninks van Spagnien niet fo vreefiijk is , als fy fich 
ingebeelten geperfuadeert hadden, hy u Maj. heeft: 
doen aenfoeken om te handelen vaneen pays of tre¬ 
ves, gelijk wy breeder verftaen hebben uyt depro- 
pofitie, die den Heere van Buzanvalons den 6. de¬ 
ler maend van uwent wegen geclaen heek : ontwijfFe- 
lijk , niet door dien hy u Maj. of uRijk de voorfz. 
pays of treves wenfcht , of dat hy luft hebbe de 
Chriftenheyt (die hy alleen vanbinnen ontroert) te 
bevredigen en in ruftte brengen, rnaer als gefeyt is, 
om de ligue te breken , en te doen verkouden d’af- 
fediender bontgenoten tot u Majeft. waerts, en om 
defe Vereenichde Provintien eerft een korten tijd te 
befpringen : en hebbende ondertufichen fijn adem 
verhack, fijn faken geredrefièert, nieuwe middelen 
en penningen ontfangen, en onder ’t minfte pretext, 
’t welk hy lichtelijk foude weten te vinden, weder aen 
te fteken d’Oorloge tegen u Majefteyt en Rijk, hefti¬ 
ger en met meer geweld dan te voren, gelijk wy u Ma¬ 
jefteyt meermael hebben doen aendienen : Sulksdat 
wy betrouwen , dat om dit inlicht u Maj. veel beter 

hoe veel 
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597- Van ’t Vervolg der Nederland/e Oorlogen. 4oi 
nutter het is, niet alleen voor u Perfoon en het 
Rijk van Vrankrijk, maer ook voor den welftant 
van de gemeene fake der geheele Chriftenheyt , 
dat wytot handhavinge van de voorfz. Ligue conti¬ 
nueren met gemeene macht en middelen den ge- 
meenen Yyand aen te taften en te befpringen, de 
welke door Godesgratie in een eenigjaer fo leer ver¬ 
nedert is, met verftroyinge van fijn faken , verlies van 
’t credijt en reputatie, ’t welk hem fo feer dede vrefen 
door de geheele Wereld , om deSpagniaerts met haer 
fauteurs en aenhangers, en het Gouvernement des 
voorfchreven Koninks van Spagnien te jagen uyt de 
Nederlanden , terwijlen fich daer toe vele fchone 
occaiien, en vorderlijker als oyt te voren, pre- 
fenteren , .en door defen middel denftaec van Vran- 
krijk, Engeland, en defer Landen te ftellen en 
brengen in een volle en volkomen verfekertheyt, 
dan dele occafie te laten palieren en voorbygaen, 
door d’aenbiedinge van vrede ofbeftant, met den 
Konink vanSpagnien(die hy u niet doet dan uyt hoog¬ 
dringende nood) hem middel te geven van fijn krach¬ 
ten weder te verhalen , en alfo de Rijken van Vrank- 
rijk en Engeland, en den ftaet defer Landen we¬ 
der in gevaer te ftellen , het welk hem ook na het 
menichelijk oordeel, wel gelucken foude, fo hy 
defe Landen met geweld of anderfints kan onder, 
en die weder brengen onder fijn macht en ty- 
rannnye, gelijck hy fich perfuadeert (daerfe God 
voor behoeden wil) door dien dat hy in defen 
geval, machts en middelen genoech hebben foude 
binnen de voorfz. Nederlanden (als alleen’t gene de 
Vereenichde Provintien met haer vryen en goeden 
wil contribueren tot befcherminge der voorfchre¬ 
ven Landen , univerfelijk alle de Provintien door 
gepra&ifeert wiert; waerin dan weynig fwarigbeyd 
gevonden foude worden) om geftadelijk hondert 
duyfent Man te onderhouden: al brocht hy daer 
niet een penning uyt Spagnien of Indien toe, fon- 
der dat wy nodich achten hier ander dedu&ie daer 
van te doen aen u Majefteyt, of hem byte brengen 
en voor te houden andere redenen dan de voornoem¬ 
de, dewelke, na ons oordeel, verre overwegen 
en te boven gaen alle de particuliere en temporele 
confideratien, die u Majefteyt vertoont konden wor¬ 
den , en breeder gementioneert zijn in de propoli- 
tie vande voornoemde Heere van Buzanval, dies te 
meer allo wyvaftelijkgeloven, datdenVyaod, hier 
bevorens al fijn macht op Vrankrijk gebruykt hebben¬ 
de, tot kleyn profijt en voordeel van fijn faken, 
voortaen fich meer op de defenfive als oftenfive hou¬ 
den fal. Ten welken opficht wy u Majefteytfeer oot- 
moedelijk bidden, dat hem believe met ons dit ftuk te 
overwegen gelijk het in der waerheyd bevonden 
wort, en niet tegenftaende de fchone aenbiedinge 
en prefentatie der Vyanden, particuliere en tem¬ 
porele confideratien, in geen handelinge van pays 
of treves te treden met den gemeenen Vyand, tot 
prejuditie van de voorfchreven ligue, van de ftaet 
der Rijken Vrankrijk en Engeland, etadie van defe 
Landen en der geheelen Chriftenheyt u Majefteyt 
fich betrouwende, dat wy rijpelijk adviferenfullen 
op ’t gene den voornoemden Heere van Buzanval van 
uwent wegen vertoont heeft, en dat, niet tegen¬ 
ftaende de grote en excellive koften, diewyditjaer 
gedaen hebben , fo om d’Oorloge te continueren, 
tot meeften achterdeel onfer gemeene Vyanden, tot 
vereveringe der voorfz. Plaetfen, als om de byftand 
belooft en gedaen aen u Majefteyt •, en aen de 
voorfchreven doorluchtichfte Koqinginne van En¬ 
geland in haer entreprijfen en tochten ter Zee , 
wy ons voortaen bekraftigen fullen u Majefteyt 
beter te helpen tegen de Vyanden, en hen fulks 
te befchadigen in de quartieren van Braband en 
Vlaenderen, mids Gods gratie, dathy reden heb¬ 
ben fal fich daer aen te genoegen, en met der daed 
fien, hoe weert wy houden de trouwe en eed fo hey- 
lichlijk verpant in het Tradaet vande voorfchreven 
ligue. Waer op wy nader refolveren fullen , als den 
Prince Maurits weder gekeert fal zijn, hebbende ver¬ 
overt metGods hulpe de voorfchreven Stad en Kafteel 
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van Lingen, ’t welk de eenige plaets is die den Vyand 
aen dees zijde des Rijns refteert, die de belegeringe 
alreede fo feer, gevordert heeft , dat , niet tegen¬ 
ftaende daer commandeert Graef Frederik van den 
Berge, een van de gequalificeerfte hoofden der voor¬ 
fchreven Vyanden, en dat de plaette feer fterk is, 
wy daer in weynich dagen een goede uyt-komfte . 
van verwachten , van welke onfe refolutie wy als 
dan u Majefteyten breeder fullen doen informeeren, 
hopende ook dat de voorfz. Doorluchtichfte Konin- (F®I. 79 ) 
ginne van Engeland haer van gelijken quijten fal, 
en u Majefteyt alle redelijk contentement geven, 
op ’t gene daerom ghy haer fult mogen doen ver¬ 
hoeken , en dat God Almachtig onfe gemeene aen- 
ftagen en entreprifen meer en meer fegenen fal, 
tot fijner eere , en tot welftand der gehele Chriften- 
heyd, ’t welk wy hem bidden van gantfcher her¬ 
ten , en dat hy u Majefteyt geve , 

SIRE, Een lang en gelukfalig leven in voo.i- 
fpoedigheyt. 

Gefchreven uyt den Hage , defen twaelfden No¬ 
vember, 1597. 

Uwer Majefteyts feer ootmoedige 
dienaers , 

De Staten Generae! öV„ 

lieren Staten peneend fjcöhsn ten felben 
öace ooit gefdneben aenöeföonhutnne ban €uge- 
lanü öefe nabolgenbe 252tef: 

M EVROUWE 
Den Heere van Buzanval, Ambaffadeur van 

den alder Chriftelijkften Konink, beeft ons den @rn^ael 
6. defer Maend vertoont, vermogens de creden- oenticföo* 
tie vervat in den Brief van de voorfchreven Heere ninginhe 
Konink-. van den - 17. der voorleden Maend van Ofto- 
ber, de fwririgheden en noden van het Konink¬ 
rijk van Vrankrijk, en vorders te kennen gegeven, 
dat den yoprfchreven Heere Konink (fiende dan 
twee wegén-, om fijn Koninkrijk te verloflèn 
van defe ellende en verdruckingen, d’eene zijnde 
die van de wapenen,, die hy tot noch toe gevolgt 
hadde, en.noch wilde continueren, fowy allernet 
eenen adem willen lopen na het wit, ’t welke 
wy ons voorgeftelt hebben de Ligue makende, om 
den Spagniaert onfen gemenen vyand te verjagen 
uyt de Nederlanden, of ten minften hem van fo 
na by te, befpringen en te, benauwen van de fij- 
de van Vrankrijk en den Nederlanden , dat fy 
felfs mochten gevoelen en lijden de verwoeftin- 
gen en verwartheden , daer fy Vrankrijk me¬ 
de gequelt hebben, alfo hy onmogelijk acht van 
nu voortaen langer alleen de grote gewelden en 
Heyr-Legers van denyyand te wederftaen, fonder 
merkelijk perijkel van, /e befwijken en neder te 
fygen onder het pak: .d’andere die van een Peyf- 
handel met de gene,,, die hem laftich vallen en 
ondergraven door den Oorloge , waer toe de 
Spagniaerts fich fo genegen, getoont hadden, dat 
fy fich fo verre hadden laten vervoeren, om die 
te befluyten , dat fy geconfenteerr hadden conditiën 
genoegfaem zijnde om te doen wankelen een-ge- 
moet moede en verdrietich zijnde, in de ongeryven 
en fwarigheden van de Oorloge) ons advis en raed 
begeerde 00 defe gefieltenifle en ftant van fijne fa¬ 
ken, en alfo wy bemerkai, Mevrouwe, dat dele 
occurreptien zijn van feer grote importantie en 
gevolge voor de geheele Chriftenheyd , hebben 
oorbaer bevonden dén Heere van Caron onfen A~ 
gent te belaften uwe Majefteyt van alle het gene 
voorfchreven als ook van de antwoorfte die wy den 
voorfz. Heere Konink by provifie gegeven hebben, 
in ’t brede te onderrichten > biddende feer ootmoede- 
lijk dat uwe Majeft. gelieve hem te dien eyr.de geloof 
te geven als. ons felven, en hebbende na uwe feer 
grote wijfheyd en voorfienigheyt alles rypelijk over¬ 
wogen ook eenig veerdig middel te beramen , om 
af te keeren en te breken den wille die den voorfchre¬ 
ven Heer K onink foude mogen hebben van met de 

} Spagniaerts 
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Spagniaè'rtS te hindelèn, tot achterdeel van de voorfz. ttt ’t büben-Qtfnmct DeffCÏ) Ijpatf/tft ÖOt bCli CatbUtOCÏ 
ligue, waer in uwe Majefleyt de gehele Chriften-; ?ïl&atU0 tóepmg raste fatlj CUt fU!it$ tC ïïefclten / 

dehjken aen hacr verbinden fal, eh wy jftteft Ij? güCt gCbOitben/ OmfljndèttcU. tC btbcita h-n <Lic” 
döen wat ons mogelijk fal zijn , Ifett/ ectttgc btlpfcnbCU«^OlÖStóntCbergaöCtCtt/ CU nnatit. 

£n 

wae 
hey.t oneyn 
lallen daer al to 
en den Icaet ons eenigfints fal konnen toelaten, 
hier mede bidden wy den Schepper, 

Me-vröuwe &c. 

tjyt den Hage den 11November 1597. 

Uwe Majefteyts alder ootmoedigfle dienaeré, 

De Staten Genera el, Cfc. 

^ertoctnne ban ^Sabopcit/ öoefiter ban ben 
femiinfe bc ttoebc / itomrft ban ^pagnmt/ 
U in bc l^ftmb ban $ebem&2& i <1:9 7-in öct kmber: 
tsebbe geftotoen/ ariitalatenbe biet jonen enecnD 
at 'oorijKfen/ bic fv öp ijarcnjBan fiabbe gepicn 
a-ccrt / toacrb'an ben oübften fênscmt i$ Pjdtp£ 
€mamid / en to gehoopt 'om 12. Jtëep 1587. 

■<r*e i$wé (öcnerael fee»; papier 5ijnöe inbefe 
Ivvtoimmc br> ben 3§eere föujanba! aen lieniup; 
iwnnebacn/ iiebton bobente booofcfjjchen fotcfaen 
bc iottinginm o oh gcftïptbcn ben miboigcnbcn 
bacf aat hm ¥>.;tbeen-ïSae& ban bc boo?fel)?cben 
ïiomnaiimc. 

ISjitf hnd- iYNHEEKEN, 

«Imrrarl iVl Allo wy vei Itaerr hebben uyt de Prop'ofrfié van 
«en 5e pji*de Heere van 11 izanval , Ambafladeur van den 
wm-£5t»& Kopink van Vrankrijk, die hy aen ons gedaen 
SiS0'beeft den 6. deler Maend November, van wegens 
»nn engedijn Majefleyt vermogens de credentie vervat 
ïanb. een brief van den 17. Odrober , de extremiteyten, 

waer in den voorfchreven Heere Konink fich bevont, 
en dat hy meende datter niet dan twee wegen waren 
om fijn Rijk te verloflen van fijn éUeridén en 9Hel¬ 
lingen : d’eene van de wapenen, die hy tot noch toe 
gevolgt hadde,• d’ander van een verdrag met de 
Spagniaerts de gemene vyanden, die fich daer toe 
fo genegen getoont hadcen, dat fy alrede gecon- 
lenteert hadden conditiën genoegfaem zijnde om 
te bewegen en doen wankelen een Gemoed ver- 
moeyt en verdrietig van des Krijgs mifèiien en 
ellenden , verfoekende den voorfchreven Heere 
Konink ons advis en getrouwen Raéd op den te¬ 
gen woordigen ftant fijner faken. Aenmerkende , 
mijn Heeren , hoe feer dat dele propofitie raekfe den 

■ llaet niet alleen van Vranknjk, maer ook dien 
van Engeland, van dele Landen, en van de geheele 
Chriftenheyd, hebben wy nodich geacht uwe Excel- 
lentien en E. F., dadelijk daer van te adverteren, en 
copye te (enden, fo van de Brief des gemelten Heere 
Koninks en propofitie van de Heere van Buzan- 
val fijn Ambafladeur,als van de provifionele antwoort 
die wy hem gegeven hebben, en den Heere van Ca- 
ron te belaften, u Excellentie» en E. alles in het breede 
te verklaren, die wy'bidden hem te defeneynde vol¬ 
komen geloof te geven als ons felven , en hebbende 
alles rijpelijk overwogen na de feergroote voorfie- 
nigheyt en voorfichtigheyd , waer door gy heden 
over de gantfche Chriftenheyt berucht en vermaert: 
2ijt, de doorïuchtigfte Koninginne van Engeland 
middelen te openen om te breken des Vyands voor¬ 
nemen van ’tverdrach, waer mede hy meent fich te 
behelpen om weder in te halen de fchade, die hy tot 
fijne groote difreputatie dit ja er geleden heeft ,’en den 
voorfz. Heere Konink te beletten, dathynietsaen- 
vange tot prejuditie van de voorfz. Ligue. Waer toe 
•wy den Schepper om fijn fegen aenroepen, hem bid¬ 
dende , mijn Heeren &c. 

Uyt den Hagedefen ii. November 1597. 

3©at bQ2tor ban befe papf-fjanbdittge gcbolgt & / 
fuiien top in ’t ttabolgmbc bock berljalcm 

\ 
^etoijlc fpn €rccïïcntic anno 1597* ombeftcöen 

^iinbccct) / <éto!/ S-ingcn cn anöeccicbccobcccn 

anöcre geiteöfcfjappen ban öodoos/ ombe^taö tmtanov 
<@oficnbe te bfccheren/ en in 25?abanb 00b ®Et^nreot) 
fijfep om te interpreneren op eenige plaetfcn / fo 
Ijeeft bc <®otibetneur ban bergen op Eoom / ^aul 
SdhO ben eiföen r^obem0ccbonï4. polijsten bic 
ban Serftöot obet genomen toaren (boot bien ftare 
Compagnpc boot m sbe üetaüngetoao beriepen / m 
fp paren Siapitepnbabbenfjdpcn boobfmijten/tint 
bot fjp/ fo fp fepbenv Iiaer gcib paoöe omfangm 
en onberïïtdt) berftaen / batmen tjaer fjarfteJijft 
op fefterè cntrcpnnfe fjabben toilien boen treft: 
ben / öaer boo? acijteïbenïtcn ntbregen / bat ijet 
tod op 25cracn op'Eoom foube mogen ballen / 
öerhalbon beeft alle goebe o?b?e bacr tegen g?: 
fielt / boenöe aüc nacftt niet aileenliih binnen/ 
maercOH bupten bc ^tab acn bc nacfte <S)upnen/ 
ftijcrpc toacljt fjonben / bier 0002 iffet gcfrEjiet bat 
ben Bpönb met eenige bttpfenöen op 150. cafreit 
na/ öp ben JSBal gefeomon jmtbc/ ban bc bitptm- 
toarljt lp ontmoet/ be toeïfte getoaer toaebenbc/ 
öntfe Dpanö toacen/ acn bet toootb ban vive u 
Bariet te, mepitenbc bat bit ban ijaec epgen Boln 
toa.0 / Oebüen bcfrlbe btiptcn-toatfjt terftont ïjare 
roeten en mufguetten op ben loei gefefjoten/ toaec 
Ö002 fp al rfamen oonfufdp jijn gacn lopen / bdj; 
benbc bde ban Daer SDapencn /fpteffen/ rappieren 
cn potngaerben / bnapfatiben en anbet geroet: 
fefjap toedj getoozpen / fp bobben bp fjaer eenige 
geteetfiftappe op 30agcno / Daer meöe fpmccu: 

111 benbe^tabtintefebtoten/ aio fpbcty5oltoei.ftacn 
be 25ofd)-poojte in Dabben gdiab/ bacrmcnnot^ 
aen toerftte. 

tpesf-anbcreti-baetfjö fjeeft bc JDparib bet ftuCt 
Derbat/ ban (ftn boo? be Oupten-toadjt cntbeïit/ 
be l|eerc <@ouiïecneur ï)aul 2öaftö met fijn ^uars 
nifoen/ en be jBagiftraetmetbe2502ger»emïBa^ 
penen jijnbe/ boer jtjn aio boen gefien totfSütdR 
bliet/ ben Colonel fêarlotte/ ben berrabec 

berg/ fp toonben liacc fcer gnaUjli te bteben/ be 

^emindlcn fo acn be ïDtipnen aio aen bet Per* 

toonben/ bacc men ïanfto na be ffoim gaet ge: 

bonbon te bobben/ febcrpclp bp be boeren onber* 

b2agcnbe/ boe lange men be aBactjt bupten fjab 

geheuben / bc ©pauö Ijnbbe alle <0cccebfcöap bp 

bom/ bede petaref/ grote baken/ acn totitocn/ 

leberen en icbcr-btuggcn/ boer toaren ook acfjt 

Éoctjf - toagenö dhs bier geerden boojbebben: 

bc/ be bier toaren laelbefit/ fo batmen niet toeet 

toat gercetfcïjap baec op toajs/ Dior na bertroft öe 

30-panb bjeber ober be ^tfidbe/ en lieten ben roep 

gacn / bat fp Bergen op Eoom D^eft fouöen fjcuüen. 

be maenben ban j^obember en december 

befep (Üaerp 1597* be heeren Staten <iBc: 

nerad ber ©ereenidibe i^eöerianbcn feer be: 

kommat getoeeftV omnieutoe confenten tot torn 

ttmiatie ban b’0o?logc / tegen bet toekomenbe 

jaec ban 1598. ten nenfienbatöeconfentcnmet ben 

jare 1597. gtiamen te erpireren/ berljafijcn bie 

ban ben Habcban ^tateinöcbergabcnngcbanbe 

heeren Staten <©encrad gebaen Debbeu benaboft 

gênbe p/opofutc. 

EDele Vermogende Heeren, 34,rtn„.f. 
De gelegentheyt van de (aken van State, hadde b® ömföa* 

wel vereyfcht (daer toe die van den Rade alle'öéban 
uyterfte neerftigheyt aengewent hebben) dat den i&foteöc^ 
genaemden ftaet van Oorloge den tweeden Juny ^"ate* 
ieftleden overgelevert, by U.M.E. foude aenge- tJngeban 
nomen, en fo verrebefloten zijn geweefl, dat men öeljctrjn 
de forge eenmael foude mogen vry zijn , van te . 
verwachten fo veele limitatien en reflriftien op de ^ 
confenten als men dit lopende jaer met leedwefen van 
den Rade, en tot groten ondienfte van de Landen 
bevonden heeft > daer uyt tenminfteBdeProvintien 

had- 
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hadden mogen fpeuren, wat ’t gene is dat nootlijk 

(Fol. Fo. )raoet opgebracht worden tot bewaringe van den 
Lande , en afweringe van een fo geweldigen Vy- 
and , bedragende alle maends niet minder als vier 
hondert fes en twintig duyfent ponden van-xl. gro¬ 
ten , behalven d’extraprdinaris, onkoften van het 
Veld-leger , en de nodige fortificatiën , belopende 
over ’t gelieele jaer niet min als vijf hondert duy¬ 
fent ponden, fulks als by den ftaet pertinentelijker 
te fien is, welke fommen U.M.E. nietfullen mo¬ 
gen dunken te groot te v/efen , fo fy overleggen 
dat het Land boven d'oude latten met xxj. Com- 
pagnien binnen de naette vier jaren fucceffivelijk is 
befwaert geworden, die op geen repartitie komen 
behalven noch tuflchen de twee en drie duyfent 
Mannen , Waertgdders , daer van men dit tegen¬ 
woordige Jaer in der waerheyd gefpeurt heeft, 
hoe weynich dat men in de geluckige exploi&en 
van Oorloge foude hebben\onnen voortvaren, 
fo men defelve Waertgdders gemift haddc, dat de 
geheele foldye met de verkortinge van de maen- 
den verhoochtjs een geheel achtendeel boven de 
pewoonlijke befoldinge van Krijgf-volk te Lande, 
mitfgaders dat door de bcfwaringe van de wegen 
de trofpeerden noch beloopt tuïfchen dertig en 
veertig duyfent ponden voor de Ruyterye alleen, 
dat mede in dit j3er , hoewel de Krijgf-tochten 
meett binnen lands gefchiet zijn , die van den Ra¬ 
de fo feer buyten gittinge van d’extraordinan'9 ko¬ 
tten van’t Leger gekomen zijn , dat het meer als 
de helfte gefeiSt heeft , de welk daer uyt alleen is 
te merken, dat in plaetfe den Raedberaemt hadde 
de kotten van de gravinge op een fomme van viel¬ 
en twintich duyfent ponden , het is bevonden dat 
de felve komen t'excederen de fomme van ’t negen¬ 
tig duyfent ponden, gelijk ook in de Fortificatiën 
daer eenige beraemt waren op veertig duyfent pon¬ 
den , tegenwoordig aengebracht worden tot over 
de hondert duyfent ponden , gefwegen dat de on¬ 
koften, die particulierlijke , de Provintien , in fa¬ 
ken de Generaliteyt concernerende , dagelijks aen- 
wenden > ongelijk meer belopen, dan wel oyt ver¬ 
dacht is, geli jk den loop van der Oorloge verfchey- 
den onverdachte kotten medebrengt. 

En alfo defe Landen in de Oorloge gerackt zijn, 
niet uyt lichtvaerdigheyt of eenige moetwille, dan 
door kennelijke en uyterfte nood, om vryheyd van 
gemoed, eer , goed en bloed , Wijf en Kinderen 
te behouden , en dat tegens een Vyand die anders 
nergens na tracht, dan om fijn grootsheyt te be¬ 
vorderen , ook by geheele verwoeftinge van Lan¬ 
den , gelijk verfcheyden gefchriften van den Vy- 
anden komende klaerlijken uytwijfen , boven dat 
de voorgaende ervaringe en dagelijkfe handelinge 
geleert heeft, geen anderuytkomfte is te verwach¬ 
ten , dan ons God Almachtig met de Wapenen fal 
gelieven te geven , tot geluckige voorfpoet , van 
welken fo goede apparentie is , dat het nergens 
aen fchijnt te fullen feilen , fo wy in den name des 
Heeren voortvarende, den anderen willen gehonw 
en getrouw zijn , om genoech te doen onfe belof¬ 
ten , daer mede die van de Landtfchappen en le¬ 
den van dien, malkanderen by folemnele F.ede ver- 
knoft zijn', en na inhout der felver , byleggen 
en liberalijken contribueren , om te behouden 
alles wat voor God en ter Werelt mach lief 
zijn. 

So keert fich den Raed van State tot U.M.E. 
ten aenfien dat de conlênten met den tegenwoordi- 
geri Jare komen te expireren , en verfoekt U.M. 
E. wel ernftlijken, dat defelve gelieve fich onder¬ 
linge te verftaen , en over het toekomende Jaer 
vijftien hondert acht en’t negentich te accorderen, 
Jn den voorgeroerden berae melen ftaet van Oorloge, 
of fulke andere als U.M.E. fullen met gemeenen 
advife beter vinden mogen, en daer-en-boven mil¬ 
delijk confenteren , drie hondert duyfent ponden, 
tot de nodige onkoften van den Veld-Leger , en 
twee hondert duyfent ponden tot de nodige Forti¬ 
ficatiën van de Frontier-plaetfen , of immers dat 

YI. Deel. 

by fo verre de Refolutien op den voorgeroerden 
ftaet fo promptelijk niet fouden mogen vallen, als 
de nood en behoudeniffe van derf Landen ver- 
èyfcht, dat duurende defelve delibératien U. M. £. 
gelieven te continueren over de Provintien van 
Holland , Zeeland , Uytrecht , Vrielland en van 
de Stad Groeningen en Ommelanden , niet alleen 
de ordinaris twee hqndeit fettien duyfent vijf hon¬ 
dert ponden ter Maend , ma er ook eens over ’t 
Jaer negen hondert vier en ’t feventich duyfent 
twee hondert vijftich ponden , die nu een geruy- 
men tijd van jaren genoechfaem als ordinaris gere- 
partieert gelopen hebben , met noch drie hondert 
vier en twintich duyfent feven hondert vijftich pon¬ 
den , tót behoef van het ongerepartieerde Krijgf- 
Vollc , de welk nu meett fonder repartitie (waer 
door den Ontfanger Generael over de twee hon¬ 
derd duyfendt ponden op intereft Doch lopende, 
heeft by laft van U. M. E. moeten lichten) vier 
jaren gedient heeft, en noch van gelijken over de¬ 
felve Provintien te confenteren vier hondert drie 
en dertich duyfent ponden tot betalinge van de 
Waert-gelders , of fuiken anderen alfmen in plaet¬ 
fe der felver tot befettinge der Steden en Flaet- 
fen als dit jaer gedaen is , of ook felfs te velde 
foude moeten gebruykt worden-, en om teffens 
daer uyt te vervallen het verkorten van de Maen- 
den , verfwaringe van de Ruyterije en andere 
nootelijke kotten : En dit alles boven de voor-ver- 
haelde drie hondert duyfent ponden tot de verval- 
linge van de extraordinaris kotten des Legers , en 
de twee hondert duyfent ponden tot de nodige 
Fortificatiën. En wes U. M.E. tot fubfldie van de 
faken van Vrankrijk fouden mogen ingewillicht 
hebben, of noch goet vinden in te'willigen, waer 
aen hoe veele defe Landen gelegen is , de expe- 
rièntie defes jaers volkomelijk geleert heeft, en by 
fo verre het felve foude mogen komen te cefieren, 
(als men wel verhoopt neen) maer nochtans gelijk 
alle menfehelijke faken onfeker zijn, of hetfo fou¬ 
de mogen gefchieden, defe landen fouden bevinden 
dat den geheelen laft van der Oorloge her waer ts 
over , op hen alleen foude moeten vallen , en 
continuelijk onderhouden twee formele Legers , 
fo by Ooften als na Wetten te Velde , om te¬ 
gens alfulken geweld met redelijke v/ederftant te 
beftaem 

Alle Welke Confenten nootlijk gedragen fullen 
moeten worden jegens den tienden Januarij toeko¬ 
mende, en voorts promptelijk niet alleen van Maend 
te Maend by gelijke portien opgebracht de Maend¬ 
lijke twee hondert fettien duyfent vijf hondert 
Ponden , en Jaerlijks negen hondert vier en t’fe- 
ventig duyfent twee hondert vijftich Ponden gede- 
ftineert tot de geregardeerde latten van den Staet 
van Oorloge , infgelijks de drie hondert vier en 
twintich duyfent feven hondert vijftich Ponden, 
en vier hondert drie en dertich duyfent Ponden, 
hier boven vermeit , maer ook binnen de Maen- 
den van Meert , April , Majus , Junius , Julius 
en Auguftus , de drie hondert duyfent Ponden tot 
den Veld-leger , en twee hondert'duyfent Ponden' 
tot de nodige Fortificatiën ’, mitfgaders de pennin¬ 
gen van Vrankrijk binnen fuiken tijd als U.M.E, 
nader fullen mogen beramen , nemende fonderlin- 
ge regard , dat alle penningen tot genen anderen 
eynde bekeert en gediverteert worden , dan tot 
fuiken eynde, daer toe die by defen verföcht en gede- 
ftineert zijn , brengende in handen van ‘den Ont¬ 
fanger Generael , ’t gene de Generaliteyt concer» 
neert en aengaet, nacïemael klaerlijk gefien werd, 
dat by gebrek van fulks fo lange den Staet van de 
repartitie niet volkomentlijk aengenomen wort , 
alle faken hoe langer hoe meer in confufie ver¬ 
vallen. 

Vorders alfo de Landfchappen van Gelderland > 
Zutphen en Over-Yfièl tegen woordelijk fulks ge- 
ftelt zijn , dat ook een goed deel van dien t’eene- 
mael los en ledich van dén vyand in haer geheel 

; gefien worden , waer over reden en billikheyt 
$ i 4 ver- 
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vereyfcht datfê nefFens d’andere Provintien beho¬ 
ren gequotifeert te worden, en gelijk den anderen 
contribueren, fo verfoeken die van den Rade, dat 
de vooifz. lantfchappen gelieven hare refpeétive 
Gedeputeerden ter Vergaderinge van U. M. E. te 
lallen en te authoriferen , om iich van een redelij¬ 
ke quota met U. M.E. te vergelijken , of by ge 
breke van dien ’t felve te fubmitteren volgende de 
Unie , of onder fulke arbiters alfmen foude mo-1 
gen, of immers behoren goet te vinden , gelijk de 
redeiijkheyt vereyfcht , dat fich niemand ielfs en 
behoort te richten , infonderheyt om van fijnen 
Bondgenoten te genieten en te vorderen contribu¬ 
tien daer fy felfs niet anders fouden willen byleg- 
gen als na iraer eygen goetdunken , Hellende in 

\ erweginge van de lelve Landfchappen , dat fo fy 
confereren den Staet van Oorloge jegens de voor- 
gaende petitie van d’andere Provintien , en bevin¬ 
dende dat de felve Staet alfulke petitie verre over¬ 
weegt, die nochtans die van den Rade niet heb¬ 
ben bevonden met reden verfwaertte kennen wor¬ 
den , haer gelieve felfs te oordeelen waer het kort 
van alfulken fiaet foude mogen genomen worden, 
fo fy luyden wilden in gebreke zijn van hunne 
behoorlijke quote nefFens anderen op te brengen, 

’ doch in allen gevalle , en ondertufichen dat alful¬ 
ke quote foude mogen gemaekt worden als voorlz. 
vinden die van den Rade te bertaen in redenen, 
dat die van Gelderland voorde quartieren van Nim 
megen , Zutphen en Veluwe , doch Provintialijk 
en niet quartiers gewijfeby proviiïe jegens de twee 
hondert fellien duyfent 500 Pond , over de vijf 
voorfz. gequotifeerde Provintien Maendlijk ver- 
focht, gelieven Maendlijk te confenteren de fomme 
van twintich duyfent Ponden , en die van Over- 
Yfel als nu ganfehelijk verheelt zijnde, van feven- 
tien duyfent Ponden, en dat daer en boven beyde 
de voorfchreven Provintien gelieven na gelijke pro¬ 
portie in allen anderen extraordinaris Confenten 
gedragen , en noch te dragen nefFens de andere 
Provintien , hare quote op te brengen , en alfulke 
Confenten te dragen , op te brengen en te betalen 
ten dage op termijnen, en in fulker voegen als vo¬ 
ren van de andere vijf gequotifeerde Provintien 
verklaert is. 

Hier benevens fo de quartieren van Drente en 
van Lingen voor alfnoch niet gefchikt zijn onder 
fekere gequotifeerde Provintien , fo verfoeken die 
van den Rade , dat U. M. E. de felve fonder pre- 
juditie vervangende , gelieven te ramen , en te 
maken de refpeétive quoten van de voorfchreven 
quartieren , en ondertufichen te confenteren de 
fomme over de Drente van feven duyfent, en over 
Lingen van drie duyfent Ponden ter Maend, en in 
d’extraordinaris nefFens de andere Provintien na ge¬ 
lijke proportie te confenteren en te betalen , ten 
dage , op termijnen , en in voegen als voor¬ 
fchreven. 

-Fol . En om eenmael gereetheyt te hebben , en alle 
{ o. r-^difpaten en fwarigheden af te zijn , die dagelijks 

den Staet van den Lande bekommeren over de re¬ 
fpeétive quoten , vinden die van den Rade geen 
ander uytkomfie , dan dat gelijke voet gehouden 
worde van contiibueren , gelijk de felve jegen- 
woordig , fo by middelen van confumptien als an- 
derfints op roerende en onroerende goederen in 
Holland en Zeland gepraétiqueert word, by wel 
ken wegen de quoten fich van felfs, fonder wyde- 
re moeyten fouden hebben te vinden , verfoeken- 
de die van den Rade dat U. M. E. gelieve alle de 
Provintien en Leden van de Generaliteyt daer toe 
eenpaerhjken te bewilligen. 

Dewijle ook in alle dagelijkle voorvallende 
nood bevonden word , hoe veele goede dingen 
verachtert en ongedaen moeten blijven , door dien 
dat die van den Rade niet zijn verfien, en gefierkt 
van autoriteyt en credijt , om inval der nood te 
negotiëren , en het Land te befwaren , eens ter 
fomme van hondert duyfent Ponden in’t jaer, ge¬ 
lijk hier bevorens in haer Inftruétie uytgedrukt 

was , en namaels in der daed gepleegt is, fo (tel¬ 
len die van den B.ade U. M- E. in bedenken , of 
het niet nodig zy haer met alfulken autoriteyt en 
credijt (om des te valter te gaen) voor het toeko¬ 
mende Jaer te verfterken , tot voorkominge van 
alle periculen , die anderfints gefchapen zijn by ge¬ 
breke van dien te verrijfen. 

Verfoekende mede , dat U. M. E. gelieve te 
confenteren voor het toekomende jaer , de mid¬ 
delen van Importen, Contnbutien en verdingen 
in den Steden en Forten ten platten lande van 
Braband , Vlaenderen , Over-quartier van Geldre, 
Luxembourg , Namen , en de vier Leden van O- 
ver-Mafe, de Steden van Berk, Meurs en Alpen, 
en den Landen daer onder gehorende , mitfga- 
ders van alle andere plaetfen onder den vyand 
gefeten , daer eenige middelen van penningen 
louderi konnen gepradifeert worden. 

Infgelijks den generalen Import: van ’t Zout, 
mitfgaders ’t recht van de païïëpoorten , om een- 
paerlijk te laten komen in den gemeynen buydel 
van de Generaliteyt. 

Dat ten leften d’opheve van ’t * recht van de 
Convoyen en Licenten tot de equippagie van de 
Oorloge te water gedeftineert mogen worden , 
gecontinueert op fuiken taks en Lijrten , en fo 
wel geadminirtreert , als U. M. E. by gemey¬ 
nen advyfe en redrefie fullen vinden oorbaerlijkft 
te zijn , en daer mede de middelen te water al- 
derminft d’Ingefetenen van defe Landen quetfen- 
de (mogen beltand zijn en blijven) om alfulke 
Oorloge te water te mogen uytvoeren na eyfch 
van de verfekertheyt der Landen , en daer mede 
de middelen van Oorloge te water en te Lande 
onderfcheydentlijk gedeffineert , niet mogen ge- 
confundeert, en vermengt worden , gelijk felfs 
de nature van faken niet toe laet. 

En op alle’t voorfchreven U. M.E. hare vrucht¬ 
bare en abfolute refolutie fpoedigende , daerom 
den Raed van State ernrtlijk bid , fullen doen 
dat den dienft van de Landen ten hoogden ver¬ 
eyfcht , en fonder’t welke haeft de inconvenien- 
ten fouden mogen uytfpruyten , die den landen 

doen verliefen wat door Göds genade 
aengewaflën is als nader vruchten te 

eer fouden 
fo rijkelijk 
gewinnen. 

Aldus gedaen en gearrefteert in den Rade van 
State, den tiendenDecembris, 1597. 

tgicc op fjeböen be Staten Pan ^ollattb Poo? 
amtboojbe tjcoePcn bit naPoloenbe: 

clr 

A dien de Heeren Raden van State hebben 
doen vertonen aen den Staten van Holland öa„ 

en Wert-Vriefland , hoe veel den Staet, eere fanö op &e 
en diende van den lande daer aen is gelegen, 
dat na fo grote viétorien als God den Heere ^aö(, öaft 
dele Landen , fonderlinge binnen defen Jare ver- J>tate/boo? 
leent heeft , de fchulden en laften uyt fake van f|n.[?,oc#,e 
de nootlijke onkorten die te Velde gedragen 
hebben moeten worden , en dat tot dien eynde 
binnen den tijd van fes weken by den Provin¬ 
tien in liquidatie van de contributien 'voor den 
felven Rade van State mach getreden worden, 
hebben de Staten voornoemt ’t felfde mede goet 
en nodigh bevonden , en fnlks verklaert te vre- 
den te zijn , binnen den voorfchreven tijd benef- 
fens de andere Provintien als voren te treden in 
liquidatie , fo verre de andere Provintien daer toe 
mede bevonden fullen worden gereet te zijn. 

Op ’t vorder verfoek van de Heeren Rade van 
State ten eynde boven alle voorgaende Confen¬ 
ten van Contributien , ördinaris en extraordina- 
iis (allo de lallen van der Oorloge daer uyt niet 
konnen betaelt worden) noch extraordinarie in de 
fomme , ten minflen hondert vijftig duyfent Pon¬ 
den , van X L groten 't pond (oude werden ge- 
confenteert , hebben de Staten voornoemt ver¬ 
klaert , dat fy luyden op de eerlte vermaninge 

van tic 
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Si^iefban 
öcu Ho; 
r.infi ban 

van de Raden van State. In de Maend van Sep¬ 
tember leftleden , nopende het exces van de ko¬ 
rten te Velde vallende gedaen , voor hare quote 
in de fomme van hondert duyfent Ponden heb¬ 
ben bewilligt by gevolg van de andere Provin- 
tien , en fo verre bevonden foude mogen wor¬ 
den , dat by de refpeftive Pro vinnen voldaen 
zijnde de verfochte Confenten , mitfgaders de 
voorfchreve hondert duyfent Ponden daer mede 
de gedane onkoften van der Oorloge niet fullen 
mogen-vervallen worden , fal op’t vorder ver¬ 
foeit van den voorfcbreven Raden van State net- 
fens d’andere Provintién by de Staten van Hol¬ 
land fiilks gedaen worden , dat de Raden van 
State en de andere Provintien fullen hebben reden 
van contentement , en hebben de Staten voor¬ 
noemt ernftelijk vcrfocht dat de Heeren Raden 
van State by den Provintie van Gelderland , Ze- 
land, Uytrecht, Vriefland, Over-Ytel, Groenin- 
gen en Omlanden mach worden gedaen , met den 
aller eerften alle mogelijke devoir , ten eynde de 
felve willen voldoen de verfochte Confenten , en 
voor al dat fy willen betalen hare quote van den 
Jare 1797. inde korten gedragen van het onderhoud 
van II Compagnien , niet gerepartieert in de ko¬ 
rten van het onderhoud der VVaertgelders , Bidetz 
paerden , en de onkoften te Velde gevallen , op 
dat de confufien daer in anderfinsde landen gefcha- 
pen zijn te vallen , mogen werden geweert , daer 
van die van Holland en Weft-Vriefland, als in al¬ 
les haer debvoir gedaen hebbende, en noch doen¬ 
de , begeeren geexcufeert te wefen. 

Gedaen in den Hage , den n Decembris , vijf- 
thien hondert leven en t’negentigh. 

©nberftont/ 
Ter Ordonnantie van de Staten voornoemt, 

€ntoas geteem/ 
C. de Rechtere. 

in’t begin ban ©ccember beeft be Carbmael 
“Hllbectug b’tcben ban ben öontnb ban ^pagnien 
omfangen / baec bp bp bent fcbnjft föefoltuie gc# 
nomen te bebben / fijne oublie bocljtcr be Infante 
ban spagaten / ©onna fffabella Cara €ugc# 
ma/ ten ^ubjeltjft te befleben / en bat Ijp baec toe 
fijnen peejbon babbe beeboren / en baec rnebc gc# 
refolbcect toasS een gtfte te boen banbe ^eberlan# 
ben / en ban ’t <02acffcbap ban 25ourgonbien/ 
baec in raebe bcgcepen bat ban CbarcoUopö boo? 
bun en bunne befcenbcnten/ en fonb bent baec be# 
neffenb eenen bnef baec in bp fulftö fcfjbjft aen 
ben Cancdtcr en ft abc ban jöiabanb/ mitfgabecs 
oob febeccn bttef ban confent en bebttUtgtnge ban 
ben p’ince fijnen fonc / om be felbe btteben te 
tonen'/ en be Staten ban ben ï^ertogbomme 
ban 25.aabanb obec te lebecen. ©en beicf ban ben 
ïiontnfc aen ben CanccUet en ftaeb ban 25?abanb 
loao lupbenbe albug; 

leve en getrouwe , hoe wel gy luyden ver¬ 

is die onfe voorfz. Landen en de gemene welvaert 
fo feer betreft. En ons verfekerende dat gy luyden 
dat fo doen fult, en genoegen hebben aen ’t gene 
hy U. L. .fal voorftellen, fullen wy ’t hier by laten 
blijven. Seer lieve en getrouwe onfe Heere Godtfy 
u lieder befchermcr. 

Uyt S. Laurens, den tienden September 1597. 

Geparapheert N. D. Vc. 

Getekent 
Phihppe. 

En lager ftont, 

A. de la Loo, 

’t ©pfcb?tft/ 
Aen onfe feer lieve en getrouwe, den Cancelier 

en dia van onjen Raed in Braband. 

ïticc Op toa£ nocb een 252ief ban ben $2tnce 
ban ^pagnten aenbe Staten ban 25?abanb/ lup# 
bcnbealbbolgt: 

EErweerdige Vaders in Gode , feer lieve en ’&jiefban 
wel beminde , Allo ik in allen dingen getracht öm JptnK 

hebbe , en trachte na te volgen de grote groot- QLP®0* 
moedigheyt, deugden en voetftappen van den Ko-jjc jètatm 
nink , mijn Heer en Vader , allo heb ik my ookban2öja» 
willen conformeren in afte&ie en goedertierenheyt totüanö 
U. L. waerts , om de welvaerd en genoegen dat 
ik U. L. gnnne, gelijk deeffefte U. L. datklaerlijk 
betonen fullen, door dat van mijnen’t wegen mijn 
goeden Oom en Neve Albert, Ertf-Hertog van Oo- 
ftenrijk U. L. te kennen fal geven, dien gy luyden vol¬ 
komen geloofencreantiemoet geven, U.L.regeren¬ 
de en regulerende volgende ’t gene hy U. L. verklaren 
lal, waer uyt, behal ven ’t genoegen dat gy luyden my 
daer aen doen fult, gyluyden de principale vrucht ont- 
fangen fult. Hier mede Eerwaerdige Vaders in Gode, 
feer lieve en wel beminde, onfe Heere God zy u be- 
waerder. 

Uyt S. Laurens, den tienden September 1597. 

Geparapheert N. D. V*4 

Ondertekent 

En lager ftond; 

Philips 

<A. de la Los, 

fcheydenmael bekent de fonderlinge genegent- 
«ëpagmen heyt en goede wille , die wy altijd gedragen heb- 
*cn öcn ben tot onfe erffelijke Nederlanden , en elke Pro¬ 

vintie van dien, en door de moeyte en arbeyd die wy 
aengewent , en de exceffive korten die wy gedaen 
hebben fonder yet te fparen , om die te befcher- 
men tegen onfe nabuyre Vyanden , en 'wederom 
tot onfe gehoorfaemheyt te brengen de gene die 
fich ontrocken hebben en afgeweken zijn, rebelle¬ 
rende tegen hare natuurlijken Prince : So fult gy- 

alnncElicc 
m bis san 
&EH ISaöe 
öe? £ioj 
nmlijff in 
S^abanö. 

’t©pfcl)2tft/ 
Aen den Eerweerdige , in Gode feer lieve ge¬ 

trouwe , en wel benunde , de Prelaten , Edelen 
en Steden van den Lande en Hertogdom van Bra¬ 
band , reprefenterende de Staten van dien Lande, 
of haer Gedeputeerden. 

©c <Sèctf-l$crtog 2Sïbertu$ befe bjteben ontfan# 
gen bebbenbe/ tjeeft bc gelaten/ €bdenen ^tc# 
ben rep2efentecenbe bc Staten ban Bcabanb boen 
beegaberen / en fjcnïtctïen be boo2fcfj2eben 25:ic#( Fojt 
ben obccgeïebcct Ijcbbenbe / fjeeft benlieben ber# 
blaat / ben toslle en ccfolmie bep ban 
^pagmen. ©aec in beftacnbe bat bc lltomnb fijn 
oublie üoriuer be infante ©onna gifabeUa Ca# 
ra Ctgeniaten ^outoelijbe hnlbe geben aen fjem/ 
en met bc felbe flent een gtfte boen ban Ijet Jlc# 
berlanb / en ’t Ceacffdiappe ban 25ourgonbten / 
booHjim en ljunne befeeiibemen/ ’t todbbp Ijcnltc* 
ben upt ben name ban ben ïtonmft teno acnbte# 
nenbe / en bat ben UoninD bacc-cn öoben öerept 
ma o / bcnüebcn te affijlcren / om fijne Rebellen 
be afgetoehen #^bintten te blnntgcn tot gelioo2# 

82.) 

luyden dat rechtevoort noch beter bekennen uyt facniijCpt/ bat OOÏt be jpHitfe ban ^spagnU'tl bOCC 
de goedertiere Refolutie, die wy genomen hebben ; in bcbJïiUtfjt ijabbc / Cll IjCil llïcbc ÜCln|l / fjCtllie# 
van die onfe landen , die onfen feer lieven wel be- ben fijnen ÓdlUÜtanVgC tticbt’ te bennen tC gcbcn/ 

en berfoefjt fijne Ijoogbept ban Ijcnlicbcn caeb / 
Ijulpe en bpftanö / om befe Eanbcn toeberom te 
mogen tot tiare boomacnöc rufre / b:ebe en oube 
toefbaert b2engcn / en boemel be geluïjbjen# 

minden Broeder , neef en verwant , Albert, Ertf- 
Hertoge van Ooftenrijk U. L. van onfent v/egen 
te verftaen fal geven , dien wy begeeren en U. L. 
bevelen te geven volkomen geloof en creancie, ge¬ 
lijk aen ons eygen perfoon , gemerkt het een iakefcffngen gemcnfteacen / fo bidCU P0t|jtanb baec 

i ' op 



4oö Het vier-en-dertigfte Boek 
ep totorfb btfcaucfÏM/ ccit pbeu na fplupöen c*s 
fint toawn / b’cen ijnbbe «jocöc hop? bnt ï)iec 
toen b: Sanbat / te ÉicBtec en tc ceracc tocüaom 
fcsübc t’famen bcrecnigen / en tot ecnen oetocnfcïR 
ten Incöe feommi ftoracn en geb?acöt toerben : arp 
Dea* fjteiben’t bact booj öattet niaeemt ïoït-aeö 
toast/ om b> <0aimeerö2^obmtscn toeberomon» 
ba- be oeijoo’faenifiepb ban ^paonten tc geïmp 
ïjcti / ban indfic ötfeourfen ton ïjie’c na art nacr= 
Mgcttbe bock b?eebci- bet’bael maben fuilen. 

Staten ban ïMabanb metten anberen qn 
beliöcrceft Ijcöbcnbc/ fjcüben ben «3. <Detembcc 
üen fijne %oc<obcpt öe nnboïgcnbe temonftrantte 
nebathy cn Lm gefcD?iffó obetgelebeït / at be baf 
ëcnbc fcpmc:J 

*§97. 

«Se Or« 
inondcan* 
tic by öc 
graten 
S)p,rc ï??a* 
fcnnbflsu 
fynf!ouo« 
iitatfic* 
öatn ötn 

3?>cs 
écmbtt 
1397- 

JyjYN HEERE, 
De Staten van Braband hebben met vrolijk- 

heyt verflaen de remedie , byuHoogheyt gepro- 
poreert van wegen fijn Majeft. als het aldeibe- 
quaemlle voor de qualen , die defen ftaet fo lange 
geleden heeft , die van dage tot dage toenemen, 
Fulks dat fy haeft na apparentie voor de mine vre- 
fen , fo daer in niet wijfelijk verfien wort. En te 
defen aenfien konnen fy ampts halven (wefend 

quaed alle defe Provintien in ’t generael betreft, 
mach u Hoogheyt overwegen, of bet niet boog- 
nodich is te doen, beroepende de Gedeputeerde 
der Provintien onder de gehoorfaemheyt van fijn 
Maj. itaende, die onder fijn welbehagen fulien mo¬ 
gen beramen, de rernedien bequaem tegen het onge¬ 
luk ’t welk defen ftaet dreygt, ’t fy door fijn toelatin- 
ge by mondelinge t’famenfprekinge met de Hollan¬ 
ders met uwe Hoogheyts confent en toelatinge, of 
by refolutie by fijn Maj. genomen, denwechtebe- 
reyden tot eenige pays, fchorfir.ge van Wapenen of 
anderfints, wefende dat den rechten middel om de 
Cathoüjke Religie in defe Prtwintien te conferveren. 
En boven dien datmen niet moet twijfelen of van de¬ 
fe vergaderinge fal eenich goet effeift volgen, lal u 
Hoogheyt hen door dit begin te kennen geven, het 
goede betrouwen datgy van hénluyden hebt, ’t wel¬ 
ke geen kley ne confideratie fal hebben by de Vyand- 
lijke. Provintien. En fo fy (het welk God verhoede) 
niet beweegt wierden, of opgeblafen door haer voor- 
fpoet , onbillijke conditiën begeerden, felfs tot 
prejuditie van onfe HeyligeCatliolijke Religie, fou- 
de het leer bequaem fchijnen, om alle verfekeitheyt 
wil, van wegen u Hoogheyt ter oorfakeder voorfz. 
Staten te verhoeken een verbond en vafte alliantie, 
met de nabuurige Princen en Provintien, de felve 

van u Hoogheyt om raed, hulpe en byftand aenge- j Religie houdende, gelijk de Churfurif en van Ments, 
inroken) niet laten defelve voor te houden (onder Ceulen en Trier, den Bilfchop van ’t Land van 
feer ootmoedige correftie) ’t gene volgt, omdat Luyk, de Hertogen van Loreynen en Gulik, en 
het hen dunkt te behoren om de tegenwoordige! andere, op datmen met haer byftand hen tot reden 
bequame remedie. Eerftelijk , defe Provintien zijn mach brengen, ftaendete hopen datdevoorfchreven 
r iet alleen belaft met de Oorloge die fijn Maj. is nabuurige Provintien en Princen dit verbond niet 
voerende , tegen die gene , die fich fijn gehoor- verwerpen fouden, celïèrende de jaloufie van de 
fhemheyt ontrocken hebben , maer ook tegen de hoogheyd des Koninks ter eenre, en het gemeene 
Koningen van Vrankrijk en Engeland .twee Ibmachti- dangier en intereft der Religie van de andere 
ge vyanden alselkweet, welkeOorloge haer fulks1 fyde. Ten leften dat uwe Eloogheyt de voorfz. 
verarmt hebben , dat fy niet hebben fulien de midde¬ 
len nodich tot continuatie van dien , felfs na dien 
-de provifien van Spagnien fo laet aenkomen, fo om de 
diftantie der plaetfen, als om meer andere fwarighe- 
den. Dit overleyt, en de concurrentie van fo vele 
Vyanden benijdende de grote hoogheyt van fijn Ma- 

remonftrantie, als voldoende het bevel van u hoog¬ 
heyt, believe de felve fo te ontfangen, als die is 
herkomende, uyt een hart feer devotieus tot uwen 
dienfte, de welk uwe Hoogheyt geprefenteert wort, 
om u Eloogheyt te dienen, helpen en by te ftaen, en 
om defeProvinden wederom te brengen tot haer oude 

eft. en jalours van de uytlandfe regeringe, fo ftaet glansen voorfpoet, en uwe Hoogheyt altijd feer oot- 
eenige notable invafie vandeVyand tevrefenindefe 
gelegentheyd des tijds, felfs onder beneficie van een 
feer grote en bedroefde confulie, die aen eenige oor¬ 
den uyt mifnoegen onder dit arme en bedrukte Volk 
foude mogen ontftaen, bet welke gebracht tot alle 
extremiteyt rechte voort meer gevoelt als oyt de al- 
derongebondenfte licentie der Soldaten die oyt was 
veroorfaekt uyt delangduurigheytdervoorfchreven 
Oorloge, en faute van betalinge, fonder hope van 
«daer in te mogen verfien om de redenen voorlchre- 
ven, maer veel eer te bevorderen de muyteryen der 
Soldaten, veroorfaekt van fo veel ongevallen van 
herwaerts over, gelijk een yeder weet en heeft kon¬ 
nen fien. Waerom overleyt dat u Hoogheyt fal we¬ 
len de Prince, die defe Provintien geluk fal toebren¬ 
gen , en genieten de getrouvvighey t van haren dienft, 
en om d’inconvenienten te beteren, bidden hem de 
Staten van Braband , als reprefenterende de eerfte en 
do gene die uyt den eygen mond van u Hoogheyt fo 
goede hope gekregen heeft, om in alle d’inconve- 
nienten te verfien, hem feer ootmoedelijk foveel 
te doen, dat de Landen mogen fubiifteren en ver¬ 
wachten het effeót van fo goede hope, en dit door den 
fniddel van een rechtveerdigeen welgedifciplineerde 
befcherminge : Maer alfo dit fonder middel van ge 
rede penningen vol fwarigheyd is, en te vrefen ftaet 
dat het uytnel van defe befcherminge foude mogen 
veroórfaken verlies van eenige notable lieden en 
plaetfen van importantie, gelijk fy federt korten 
tijd tot haer groot leetwefen gefien hebben, en 
volgens alteratie en feparatie der Provintien , fchijnt 
liet hen (onder correétie) dat het raedfamer en 
heel nodich wefen foude, middel te vinden om eenige 
pays te maken met Vrankrijk en Engeland, en 
door defe affeheydinge de Hollanders gedweer 
en ootmoediger , en meer tot pays genegen te 
maken. En in allen gevalle, nadien het goed en 

moedigen dienft te bewyfen. 

föaeb bar» ^tatc ïmft aen ben fóomrtft ban 
^pagnien geanttooo?ö/ alp ijicr boïgt: 

SIRE, den 16. dér verleden innend, is ons ge¬ 
geven den brief, die ’t u Majefteyt belieft heeftC*^ 

ons te fchrijven, van den io. September laeftle- jsctbmm 
den , in credentie op mijn Heere den Doorluebtich- ^rateop 
ften Ertf-hertoch Albert, die ons in kracht van dien 
verklaert heeft den wil van uwe Majefteyt, nopende jjïjajclL 
de refolutie die de felve genomen heeft, van hem rot 
een Bruyt en Huyfvrouwe te geven, de doorluch- 
tichfte Infante fijn oudfte Docb.ter, met de Neder¬ 
landen en Bourgongien tot een Morgen-gave, en van 
’t confent en toeftemmen van mijn Heere den Prin- 
ce fijnSoon, in faveur en tot vorderinge van dit hou- 
welijk, een fake die ons in den eerften grotelijks 
verflagen heeft, door dien dat wy fo velejarenge- 
ieeft hebbende, onder het rechtveerdich en gerech- 
tich Gouvernement van een fo goed Konink, ons 
erinnerende fo vele tekenen en faveuren, die de 
Nederlanden en wy ontfangen hebben van fijn Kon. 
hand, en van fijn voorfatenonfe Gouverneurs, Hee- 
ren en Princen , het ons qualijk mogeiijk foude 
zijn, geen pijn te gevoelen van ons lijn gehoorfaem¬ 
heyt ontrocken te fien. Wy föudenfe gevoelen met 
een eeuwich leetwefen, fo de veranderinge anders 
was dan ons verklaert is, ’t welke ons nochtans grote¬ 
lijks moet vertroofien, door dien datgy ons tot een 
Princefle gevende? uwe feer lieve en welbeminde 
Dochter, van wiens goedheyd endeuchtwy foveel 
hebben horen feggen, en haer by voegende tot een 
Man, een van de vroomfte Princen des Werelds, en 
wiens valeur, voorficlnigheyd en fingulieregoetheyd, 
fampt de hnrtelijke afteftie die by defe Landen toe- 

draegt. 
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draegt,wy alreede bekent hebben, boven dien dat hy is 
van eenftam en Huys, ’t welke wy en onfe voorfaten 
altijd in fo grote eerbiedingegehad hebben , wyons 
niet konnen dan trooften en verblyden, dankende de- 
fen goeden God, dat hy u Majefteyt geinfpireert 
heeft defe refolutie te nemen, om dewelke wy 
niet denken van Meefter te veranderen, om dat 
den nieuwen Prince is het bloed , het vleefch, het 
hart , en het ware beeld van u Majefteyt boven , 
de hope die wy hebben, dat dit fal wefen totvorde-1 
ringe van Godeseere, voldoeninge van u Majefteyt, ! 
en welvaert van fijn eygene Onderdanen, en ons fijn j 
feer ootmoedigen dienaers en vaftalen, gelijk u Maje¬ 
fteyt aenraekt met fijn eygen Brief. En ons alfo con¬ 
formerende na fijn wil, gehoorfaemhey t en bevelen, 
verklaren wy hem en protefteren by defen, datwy 
met den fel ven yver, daer medewyu Maj. gedient 
hebben, de doorluchtichfce Infante fijn Dochter en 
mijn Heere den Ertf-hertog haer toekomende Man 
dienen fullen , als ’t u Maj. ons bevelen fal , hen 

in gefontheyt, met alledeblylchap diedefelvehaer 
toegelieft en verwachten door defe heylige en voor- 
fichtige Refolutie. 

Uyt bruflel, den 11. December, 1597. 

Ijiet na becrbigbe ben Carbinad 
&er:u0 na /§pagnien af ben^ecrecariögioOflnöe 
5fna.0 / met btieben aen ben Uoninb / boï ban 2ï 

4°7 

bnieei 
36töcr tujö 

bewijfende de gehoorfaemheyt en getrouwigheyt, 
daer wy toe verplicht zijn , en fullen in alles e 
over alles beforgen de welvaert en bevorderinge 
van haer faken. Een principael poinft fullen wy u Ma- 

ootmoebigc öan&feggingen / gdijh öe faftè toas 'M'ecma* 
berepfcOcnbe/ baer in ben öoninb fo groot genoeg 

j gen fjabbe / bat fijne ^oogöept groot boo,tbeel KIL 
öebe / toant baer boo? gebo?bert toerbe bet fpoe* smtn aen 
btge bertreït ban <©on «^ancöo be Depfea/ met 
eenen fjoop omtrent 4000 ^pagmaerben of meer/ niaff’ 
mebebeengrnge ban berfcljepbcn toiffel-toteben/ 
baer mebe be pdnctpaelfïe gemuttneerbe folbaten / 
Dpfonber be ^pagntaecben / tn betfcOepben fïeben 
ban ©tanferjjlt / en oob te JDeert tn beÉempe betaelt 
toecben/ toant be ^ontnft genootfaebt toaö ge= 
toeefl/ fijn €bict tegen be ^ooffe itogottanten te 
Oerrocpen/ berblarenbe gualp cnberricOtgetoeejl 
te 3ijn/ en berftlarenbe bat fp toel gefjanbclt fjab- 
ben/ nentenbe al be fcOulb op öem/ en met ïjem 
lupben op niett ftanbelenbe / toaer boot Ijp toebec 

jefteyt vertonen, hoewel defelve van elders daer van gdb Öcguam/ geltjfe top ’tfelbe tn Ijet nabOlgeitbe 
genoech geinformeert zijn en worden , ’t welk is den 
ellendigen en beklaeglijken ftaet defer Provintien , 
die door de langhey t van defe wreede bedroefde oor¬ 
loge, fo in als uytlandfe, tot fuiken extremiteyt is 
vervallen, dat men niet en moet denken,datter fubftan- 
tie uyt te halen is, of dat fy fich konnen verdedigen, fo 
u Maj. gedurende defe ongevallen, daer voor de fel- 
ve forge niet draegt als te voren, en daer toe fijn mid¬ 
delen 'employeert met de fel ve liberaelheyt als hier te 
voren. Want anders in plaetfe van fijn feer lieve Doch¬ 
ter en goede Neve te accommoderen en favoriferen, 
foude hyfe brengen in het getal der arme en el endige 
Princen van Chriftenheyt. Het welke wy u Ma¬ 
jefteyt feer ootmoedelijk bidden, niet tewillenly- 
den, dat of fy met ons verloren gaen, of wy met 
hen, het welke wy ontwijffelijk doen fouden, fo 
hy fijn rmltheyd en charitable hand niet conti¬ 
nueerde, tot dat defe Landen in een beter ftand ge¬ 
komen fullen zijn Sy heeftet alleen gedaen om 
den yver der Religie in de vreemde Landen en 
Rijken , en om de gene die hem geen goetgunnen. 
Hier ift den felven God, de felve Religie, u Maje¬ 
fteyt den felven Konink, met den felven yver en 

(Fol.84) Godvruchtigheyd, en daer wort gehandelt niet 
van vreemde en onbekende, maer van de wel of 
(jualijk vaert, van’t verderf of behoudenis van de 
befte en gehoorfaemfte dochter die oyt was, van 
een neef die door fijn verdienden en loflijke compor- 
tementen gehouden en gerekent wort in het getal 
der Sonen, en van goede en getrouwe onderda¬ 
nen, die fijne zijn door wettige fucceflie, die fijn 
Majefteyt altijd bemint en gelieft heeft als fijn 
eygen kinderen, het welk ons doet geloven dat 
fy dit niet verlaten, en de felve genegentheyt van 
goeden wil prenten fal in het harte van mijn Hee¬ 
re den Prince fijn Soon; waerom wy hem weder 
feer ootmoedelijk bidden , en fo het ons toeftaet , 
befweren hem met alle d’affe&ie en vierigheyt die 
het ons mogelijk fal wefen, als de gene die hem 
en den voorfchreven Heere Prince altijd willen bly- 
ven feer ootmoedige en feer onderdanige dienaers, 
en die hen altijd bewijfen fullen de felve eere, re- 
fpeft en eerbiedentheyt als hier voren. Voorts fo 
is ons begeeren , nadien het uytftellen van te groten 
prejuditie is, dat hem believe dit Huwelijk te doen 
fpoedigen en vorderen, en ons met den eerften te 
fenden die gene, die God en uwe Majefteyt ons 
tot een Princefle toegefchikt hebben, op dat wy 
in haer en door haer fien onfen goeden Konink, 
dat wyfe mogen eeren , ontfien, en dienen als 
haer getrouwe Dienaers , Vaftalen en Onderda¬ 
nen, het welk wy blijven fullen. En hier mede feer 
ootmoedelijk kaftende de voeten en handen van uwe 
Maj. bidden wy den Schepper den felven te geven , 

SIRE, Een feer lang en gelukfalig leven in 

25oe& tocberbcrOalen fullen, 
3ton ^enefcöal ban jfêomdimart / eerttjbö 

<0ouberneurg ban la ^ere tn pcarbie ban be Et* 
gue/ iss omtrent befe ttjb upt buffel beetroken 
na liamertb/ onber bet betel ban fijn ^upf toon te 
conbopcren/ be toelhe baerfeer begedggeilet/ om 
bare Jtotenben tn ©tanbrtjfc te totllen öefoefen: 
maer beeftont baer upt fcljtijben ban puffel / 
aen goebe ©jtenben altjter ban benbertigfïen z&zt 
fember 1597. bat tot toaö om eemge fecreteaen* 
flagen te maften op eentge fïeben gelegen op beïli* 
btere be^omme/ baerbanbPtooptecnbertoacïR 
te Eso?ttf goebe effecten / baer toerbe mebe ban 
fel gefcljKben batter toteben toaren omfangen ben 
berben december/ ban ben L^ertoge ban iDer- 
cure / toaer bp bP berfetott be goebe affectie bie bn 
btoeg tot ben btenjl ban ben ïftomnfi ban ^pagnten/ 
rntbsi bat men bem toeberom bnflant foubeboen/ 
fcljjeben botberö bat be <6enerael ban beiBtnnetooe* 
öerë bertroclten toasf / fonber eenlg effect / boot bten 
ben i^abarropei (baer mebe fp ben ïtontnb ban 
©tanbttjh meenben) te grooteonbtlltjtoepfcböab^ 
be gebacn/ toaer om men anbere mtbbelcn meen^ 
be te getoupben tot fijne confufte en cupne, 3Bd&e 
tpblngen be Catboltjben albaer feer goeben fmacb m 
couragtegaf, 

<©p ’t epnbc ban ’tjaerteibe<6rabeban25oftru/ 
<8enerael ban be ^Irttilerpe/ aen een ftcbtegejïot- S,a/nSli. 
ben/ tn fijn plaetfe toeft ben Carötnael^ltoriiMïbc taeibanöé 
commtffte gegeben aen i©on Soutjg be ©alafco / ^«tiiEcpe 
baer bc^pagntaerben feer mebe berblpt toaren/ en ri" mL 
fepben bat be boo?fctoeben^on3loup’be ©alafco banSpt 
een booj-trcffeltjli Eitbber enfolöaettoa^öte fulb^ eaim njn« 
mertteerben; maer ten toa;S be i^eberlanbfe fyè* 8to®jötn. 
ren niet na baren ftn bat fulbampt aen eenen 
gntaert gegeben / en boo? Oen alle baer in geptefereett 
toaef. 

^e ï|eeren Staten <0enerad öer JDereenigbc 
iSeberïanben ijaböen tn fSobetnfjd ben 22 berftaen 
bat tn alle ben fïeben bte tn befen jarè met be toapenen 
ban be ^encralttept boot <6obe^ fjttlpe gecorigue- 
fleert toaren/ en namentlijb 25erb/ be generale 
mtbbden fouben tngeboert toeröen/ en baer op ge= 
b?aegOt 3Ünöe of bte ban 25erïi/ btebocOneutrad 
3ijn/bacr toe meer gefjouben fouben toefen alö bte ban 

iBettröctc. enbaeropnieutoeommebta^ 
ge gcbacn 3tjnbe/ Ijebbenüe generale Staten ber- 
flaen/ bat binnen ^llpOen/ jBeurg en 25erb/ 
en al om in alle anbere fletfcn en ten platten lanbe 
onber be geDoo?faemOept ban be generaliteit ge; 
rebuceert 3i|nbe/ fouben be generale mtbbelèn tït^ 
geboert toerben/ botO ben 20 gjamtarpbeé nabol* 
genben iaerö iö befe sSefoltuic bcranöect / boot fo 
bde acn ginftbe fïeben “HllpOcn en iDeurS/ tenaem 
fien ban be stoaMjepb bantoe feïbe ^laetfen/ en 

bat 



Het vier-en-dertigfte Boek, 
bat öc generale mibbden ba® nat fouten bonnen 
baecbm mgeboett/ foriöcr beU’ienbcnban Oef: ian# 
oen/ Die bc fdoe todtomsn te biffabociferen/ liet 
bodft geadK tootbe Dat füube ftcefeten tot onbtenft 
ban De <0cmraUecrst / Dat men baecom Ijet tiiboe# 
een ban De (0citeraié uitboeten albacr foube nalaten / 
mast* met fijn Crcdtemie communiceren / of men 
De teOddf-’ben fteben foube mogen enengen cn Ijotts 
ben in opretljte Jleüttaiïtept/ ölijbcitbc be^upfen 
met reDdijk eSarnifoeit öefet/ ’t bjcl& De %eren 
Staten go et bmbenbc Uid foubett mogen ïtjben: 
tnaet tont aenginli De ^tab25?rb/ bicnbe alfnocl) 
nocb gebonben batmenbe generale dubbelen alöact 
m tmn foube ïnengen / en letten op De eommdntcm 
ten btemen in De felbe &tab foube mogen maften 
booe \n <6ataifoen bacr binnen ieggenbe/ totont; 
toftinge ban De ©oigctsS en ingejetenen / fo bdc 
boenüih moefjt3ön / auctowfeecben bootte ben Couv 
wanbeuc albacc/ om meerber boften te ft&outoen/ 
nm bc löatfftlrflet binnen iBali tegen ben aenflacn^ 
öm tfibtebetfetten/ en tot 25acgcmecfier baet btm 
nën te pellen ttbuaen ^cljoeman/ baet ban feec 
goebe gctuygcnlffe toctt gegeben. 

<©eabbifeert toefenb? op De ïudfrocftelj tinne ban 
ccaigc ïïüpteren bpftjn €rcdL ni Den iiabcg:p;a? 
poneert/ tö goet gsbonben öp fo bette fijn cftcdf. 
en Den fèacb foube betjtetn bat uptbc Contributie 
ban ’t (öeaeffcbap ban Eingett een Compagnie Hups 
teren foube mogen onbecifoubên Inoeben / bannen 
baet fct fa! tonfemeren / mug Dne Du Den fladifal 
gelet bjcrben of rnenbe Compagnie ban fsentfdaer 
fal bónnen onbceijoaDcn en tsetal? \ \ tipt De beryogtnge 
ban Öe Contributie ban De ^zente. 

€n gelefen jpbe feheren bief bc 'rfurten Da Den 
Conus’ ban bet <©oess / aai beruïabcban^tate/ 
mdbenöe De3'jjarig!)ebenbte ljemüetegrnbcin rins 
boeten ban bc generale mibbetemtn g sar m ban 
Eutpbcn / om baet op tc betftaen De goebe mcentn* 
ge ban Defecten Staten boomoemt/ rnbaercn ge? 
abbtfcert toefenbe/ tö beriiacn en rmfolbccrt l^t oe 
Zeereu föabcn ban ^tate fiiilcn effectueren $■> %fc^ 
lütte Dcfen aengacnbe boot befen genomen. 

Hier mede eyndige ik dit Jaer en Bock t 
en bcQuyte: 

1597- 

I 

’t Jaer wierf begonnen met vechten en ftrijden , 
d’Een kreeg Vidory, d’ander druk en lijden: 
Men vind geen ruft in mcnfchelijke faken, 
't Is voor ons fo geweeft, ’t fal ook na ons blijven, 
Gelijk gy leien naoogt in al ons befchrijven 5 
Daeromiftbcft, bemin God te vermaken. 
Dat d’ecn hier foet is, fal d’ander bitter fmaken. 

Ejinde Van bet Vicr-en~derti°fle Eoek* 



Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, Beroer* 
ten en Borgerlijke oneenigheden , gefchicd by tijden van den Ercz» 

Hertoge AlbertusVan Ooftenrijk , Cardinael, Gouverneur en Ca- 
piteyn Generael over de Nederlandfe Provinciën, itaende 

onder ’t gebied van den Konink van Spangien, &c. en 
Mauritius 'Van TSlaJJau, geboren Prince van Oran- 

gien,&c. Gouverneur en Kapiteyri Generael 

van Gelderland, Holland, Zeland, Utregt 
enOver-Yfel Mitfgaders Willem Lo- 

demck Van Kajfau, Gouverneur en 
Kapiteyn Generael van Vries¬ 

land , Stad eii Ommelanden 
van Groeningen, Drente* 

T wente, &c. 

Waeracbtige en Hijiorife Befcbrijvinge 

Door 

PlETER BOR ChRISTIAENSZ. 
Het vijf-etvdertigfte Boek, 

J^ort Inbonden Van bet vijf-en-dertigfte Boek, 

En Ertz-Hertog Albcrtus van Ooftenrijk fend fijnen Cardinaels-hoed aen den ( 

Paus, en leyd lijn Geeftelijk habijt af. GariiadeLoyafawerd Ertz Biilchop van 
Toledo. Houwelijk van den Prinfcè van Spangien, met de Dochter van den Ertz- 
Hertog Caerlevan Ooftenrijk. Brief van de Koninginne van Engeland aen de 
Heeren Staten Generael. Propofitie van den Heere Gilpin aen de Heeren Staten 
Generael. Refolutie der Heeren Staten Generael. Gefanten by de vooriz. Hee¬ 
ren Staten gelonden aen den Konink van Vrankrijk. Gefanten byde vooriz. 

Staten gefonden aen de Koninginne van Engeland. Schrijven van de Gefanten na Vrankrijk lende 
Staten Generael uyt Diepen. De Gefanten komen by den Konink tot Angiers, en openen haren 
laft. Briefdes Koninks van Vrankrijkaen de Staten Generael van den i}. January. Brief van den 
Konink van Vrankrijk aen den Heere Barneveld. Extratt van de Keur-Vorftelijke Doorluchtig- 
heyts van Keulen Inftrudie aen de Heeren Staten Generael en Raden van State van de Nederlandfe 
Provintien, voor Grave Johan tot Naflau &c.den Jongen , en Willem Quaden, H. ere tot Soppen- 
broek, &c. Antwoorde van de Heeren Staten Generael op de vooriz. Propofitie. Daer naheett fijn 
Genade wederom verfoek gedacn, nopende de reftitutie van Berk; en der Staten naerder refolutie,ant¬ 
woorde en conditioneel confent; en watter na gevolgt is. Affcheyt by de Koninginne van Engeland 
den Gefanten, uyt Vrankrijk gekomen , gegeven. Begrotinge van hetachterwefen van deKonmgm- 
ne vanEngeland. Den Mark-Graef van Brandenburggeftorven. De Heere Richard van Ziinmeren 
Pfalts-Graefgeftorven. Hertog van Ferrara geftorven, welk Hertogdom den Paus wederom aen den 
Roomfen Stoel brengt. Brief van den Prince Matinee de Naflau aen Crefer Defte. Ctefar Defte accor¬ 
deert met den Paus in vriindfchapjen van des Paus prachtig intrede binnen Ferrara. Dedncdubb. ide 
Krone, die de Paus op fijn hooft draegt, werd geëftimeert weerdig te welen vijfmael hondert duyfent 
goudenKronen. Een Pots Walvifchgeftrand tuilchen Schevelingen en Catw.jk , byeengehuchte 
genaemt Berkhey. DeSchanfe Patiëntie by de Franfe aen de Spaenfe verkocht. Aenflagop Vlaende- 
ren voorgenomen by den Prince Mauritius te vergeefs. Traéfaet tuilchen den Konink van Spangien 
enHooffeNegotianten of Koopluyden. Conditiën daer op den Hertog van Mercure met den Ko¬ 
nink van Vrankrijk is verfoent. Houwelijk befloten tuftchen Crefar Moniieur, natuyrlijke Soon van 
den Konink Henrikdcn IV.die hy verwekt hadde by de fchone Gabriele. Cadar Moniieur werd Her¬ 
tog van Vendofme en Gouverneur van Bretaingnc,welk Gouvernement werd aen vaert bv den Her¬ 
tog van Bafon, Luytenant v3n den Hertoge van Vcndofme. Briefvanden Heere Mr. Cornelis van 
Aerffen,Griffier van de Heeren StatenGcnerael,aen de Heeren Juftinus van Naflau en Johan van Ol- 
denbarneveld. AmbafTadeurs van defelve Heeren Staten. Schrijven van de Gefanten in Engeland aen 
de Heeren Staten Generael, beroerende hare handelinge. Verioek uyt den naem van ftSynodus van 
Leeuwarden aen de Heeren Staten van Vriefland. Uytichrijvinge van de Gedeputeerde van de Staten 
van Vriefland,verbiedende d'exercitie van de Mcnnoniten of Doperen.Georgius van der Does,Souc 

V.Deel. 411 UI vsm 
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^ i o h\grt Inbonden Van het VÏjf-en-dertigfle Boek* 
van denHeere van Noordwijk, keert weder, na vijf jaren uytwefens, in fijn Vaderland. Trooft-brief 

van Meletius,Patriarch vanAlexandrien,gefetelde vanConftantinopolen,aen den Hecre vanNoord- 

wijk. Spaenfeen Franfe Gedeputeerde vergaderen te Vervins. Franfc Gedeputeerde verklaren, dat 

de Konink niet wil handelen fonder de Koninginne van Engeland, en de Staten der Vereenigde Ne¬ 

derlanden. Difpute onder de Gedeputeerde tot den Vredc-handel op de Procuratien. Procuratien 

van den Cardinael Albertus, met inferie van de Procuratiedes Koninks van Spangien, die hy op den 

Cardinael Albert heeft gepalfeert tot de Vrcde-handelinge. Den Pays en Vrede tuflchen de Konin- 

gen van Spangien en Vrankrijk befloten. Articulen en Conditiën van den Pays en eeuwige Alliantie, 

tuflchen den leer hoog en machtigen Philips de II. Catholijke Konink van Spangien, en Henrikden 

IV. Alder-Chriftelijkften Konink van Vrankrijk. Articulen van den Pays befloten op ’t Kafteel van 

Cambrefïj Anno 15 5^9. tuflchen Philips de II. Catholijke Konink van Spangien , en Hendrik de IL 

Alder-Chriftelijkftc Konink van Vrankrijk. Sententie van Schepenen vanLeyden over Peter Panne, 

-{ Fol. 2. ) ter oorfake van fijn voorgenomen moord en aflalïnaet tegen den perfoon van lijn Excell. den Prince 

Mauricc de Nafl'au, &c.De Jefuiten geven twee Boexkcns uyt tegens dcSententie van die van Leyden 

over Peter Panne,die eeniglins wederleyt werden.Het Boek van Francifcus Suaresjefuyt,wert gecon- 

demneert door Beulshand verbrant te werden. Het Boek des Cardinaels Bellarmini, geintituleert, 

Extratft van des Pausmacht in temporele ofwereltlijke faken,wert gecondcmneert verbrant te worden. 

Pater Henry Garnet, opperfte Jefuit inEngeland, laetfte bekentenifle over fijn goet-vinden van het 

Parlements Huys met bufkruyt te doen fpringen in de lucht, met den Konink,Koninginne,lijn Soon, 

de Parlements Heeren en veel duyfent onnolele menfehen, daer toe hyfe geanimeert, geabfolveert en 

het Sacrament op gegeven hadde. Den Hertog van'Wirtenberg verfockt handeliage voor fijne On¬ 

derlaten op Nederland by de Necker. Tranfport gedaenby den Konink van Spangien van de Neder¬ 

landen aen lijn oudftc Dochter. De Secretaris Ian de Frias komt uyt Spangien met de beveftinge des 

houwelijks, tuflchen den Ertz Hertogen d’Infante.Brief van den Konink van Spangien aen denErtz- 

Hertog Albert van Ooftenrijk. Brief van den Konink van Spangien aen de Staten van Braband. Brie¬ 

ven van uytfchrijvinge by den Ertz-Hertoge Albert aen alle de Nederlandfe Provintien,onder de ge- 

hoorfaemhcyd des Koninks van Spangien. De Ertz-Hertog Albertus werd in den name van de In¬ 

fante aengenomen, en de Eeden en folcmnitcyten werden gedaen. De Ertz-Hertog Albertus maekt 

gereetfehap om re vertrécken na Spangien. Geeft den Cardinael Andreas van Ooftenrijk laft, om ge- 

duyrcndelijn af-wefen het Gouvernement te aenvaerden. Geeft den Admirant van Arragon laft om 

over het Leger te commanderen. Muytinatie van ’t Garnifoen van hetKafteel van A ntwerpen en der 

Stede van LierrOok mede van de Spangiaerden op ’t Kafteel van Gend. Verbaeftheyt en vreefe van de 

Magiftraet en Burgerije van Antwerpen. Daniël van der Meulen Koopman, redderende binnen Ley¬ 

den , werd befchreven tot Antwerpen te komen, en hem werdafgevraegt, offer geen middel ware om 

Vrede te maken met den Ertz-Hertog, en de Geünieerde Provintien en fijne antwoorde. Brief van 

den Ertz-Hertog Albert van Ooftenrijk aen de Staten van de Vereenigde Nederlandfe Provintien. 

Brief van de Staten van Braband en d’andere Staten der over-heerde Nederlandfe Provintien, aen dc 

Staten der Geünieerde Provintien. Dc Ertz-Hertog Albertus vertrek om de Infante te gaen trou¬ 

wen.Brief van den Prince van Spangien aen den Ertz-Hertog Albertus,met fijn eygen hand gefchre- 

ven, op den dag van het overlijden van den Konink Philips de 11. fijnen Vader. Des Ertz-Hertog 

reyfe en defroyementen henluyden gedaen; henluyder ontfanginge tot Ferrara. De trouwinge en Ce¬ 

remoniën by den' Paus gedaen, van den Konink en Koninginne, en van de Ertz-Hertog met de In¬ 

fante. Henluyden vertrek na de Feefte uyt Ferrara. Kort verhad van ’t leven , dood en Regeringe des 

Koninks Philippi de II. van Spangien. Des Koninks van Spangien vier Huyfvrouwen. Accoort tuf¬ 

lchen de Majefteytvan de Koninginne van Engeland ende Heeren Staten Generael. FlorisGrave 

van Kulenburg overleden. Den Admirant van Arragon komt te velde, flerk wefendeover 2 5000 

man, behalvende Ruyterye. Den Admirant verklaert de Hoofden van den Leger fijnen laft. Den 

Admirant verovert Orfoy. DeGrave van den Broek verfoekt Sauvegarde van den Admirant, die 

hem genoeg fpots-gewijfeafgcflagen wort. Van het vermoorden van den Grave van den Broek met 

koelen bloede, fohet befchreven wort van Don Carlos Coloma. Getuygenifle van Goethart Henf- 

kentot Dufleldorp, die het vermoorden van den Gravevandcn Broek gefien heeft. Briefvan den 

Admirant, gefchreven aen den Raed van Gulik, tot verfchoninge van de moord van den Grave van 

den Broek. Den Admirant fterkt Orfoy, en bouwt een Fort daer tegen over. Den Admirant refol- 

veert Rhijnberk te belegeren. Die van deStad verlaten het Fort van de Weerd of Eyland. Rijnberk 

wert befchotcn. De Polver Toren tot Rhijnberk wort in brant gefchoten, die grootefchade doet. 

Rhijnberk word aen den Admirant overgegeven. Burik neemt Spaens Garniloen in. Sijn Excellen¬ 

tie fend de Hcere Johan van Mathenefle en de Heere Cafijn van der Hel aen de Heeren Staten Gene¬ 

rael, en wat hy doet verfoeken. NCat die van den Rade van State der Vereenigde Provintien aen de 

Heeren Staten Generael vertonen. Nader vertoninge van de Raden van State aen devoorfz Hce- 

ren Staten Generael. De Gedeputeerde van den Vorft van Cleve komen in’t Leger van fijn Excel¬ 

lentie den Prince Mauritz. Relolutie van die van 'Wefel, om het innemen van het Krijgfvolkafte 

kopen. Brugge van linnen geinventeert om over den Rijn te pafleren, wordnietgoed bevonden. 

Rees word by den Admirant met Garnifoenbefet. Die van Emmerik geven haer aen den Admirant 

over, alwaer den Grave van Bucquoy tot Gouverneur geftclt word. De Stad en Caftcel Sevenaer aen 

den Prince Mauritz overgegeven ; defgelijkshet Tolhuys. Den Admirant belegert en befchiet Deu- 

tekum, ’t welk hem op geeft. Het Huys te Schuylenburgby de Spaenfe ingenomen. DonLouysde 

Velafco word tot Dorften gequetft. Rekelinkhuyfen ingenomen. De Grave van Bucquoy, Gouver¬ 

neur van Emmerik,word gevangen.DenAdmirant neemt noch veel Steden en plaetfen in’t Land van 

Cleve s 
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Cleve, Munfter cn Weftphalen. Brief van den Admirant van A rragon aen de Burgemccfteren, Sche¬ 

penen en Racd der Stad Wefcl. Schrijven van den Prince Mauritius van Nafiau , aen den Magiftraet 

van BCefd,cn prefenteert die vanWefel aiïiftentie. Placcaet van den Admirant,beroerende de Con- 

tributien van de Veluwe, enaenpalende plaetfen aen de andere zijde van de Ylfel. Brief van Jan van 

Hetteren, hebbende Commifïie van den Admirant, aen de Scholten van de Dorpen van de Veluwc. 

Den Admirant vordert Contributie van de Weftphaelfc en andere Neutrale Steden; en wat fijn Ex¬ 

cellentie den Prince Mauritzaen defelvc doetfchrijven. Chriftoftel Ofterodius en Andreas Vendon- 

dus, hebben verfcheyden Boeken uyt Polen gebracht, dewelke by de Faculteyt der Theologie tot 

Leyden veroordeelt zijn genoeg met de Turkfc Religie over-een te komen. De Staten Generael or¬ 

donneren, datdcfelveBoeken fouden worden verbrand, endevoorfz.perfonen uyt de Vercenigde 

Provintien te vertrecken. Onrufte inBeyerland tegen den Predicant aldaer. DeHertogevan Clevc 

en fijne Raden fchrijven Land-dagen uyt, en beraedflagen wat hen tegen dit Spaenfc geweld te doen 

jftaet. De Keyfer doet bevel aen den Admirant, die op des Keyfers bevel niet acht. Den Prince Mau¬ 

ritius verdeelt fijn Leger in Garnifoen, en reyft na den Hage. De Konink van V rankrijk fend de Sta¬ 

ten Generael geld, op afkortinge van hare verfchoten penningen. De Magiftraet der Stad Geneven 

fenden Gefanten aen de Staten Generael in den Hage. Brief van de Magiftraet der Stad Geneven aen 

den Advocaet van Holland. De Staten Generael hebbendehenluyden audiëntie en goedaffeheyt ge¬ 

geven , fo datfe met goed contentement vertrockcn zijn. Befchuldingen daer mede de vyanden en 

achterklappers van den Gravc vanEflexhem befchuldigden,om hem in den haette brengen. Apolo- 

gia of verantwoordinge van den GravevanEflex, tegens den genen die hem jalourfelijken ten on¬ 

rechte fchelden, als beletter des Vreden en rufte fijns Vaderlands, by hem fel ven in ’t Engelfchbe- 

fchrevcn, op de eerfte befchuldiginge van fijn reyfe in de Nederlanden, opdebefchuldigingevan 

fijne reyfe na Portugacl: Antwoorde nopende de conduite van hare Majefteyts affiftentie voor dcnKo- 

nink van Vrankrijk: Belangende den raed van na Spangien te gaen: Nopende den Aenflag van Cadix: 

Nopende fijne reyfe in ft Jacr 1597. Nopende fijne vriendfehap mette opperfte Bevelhebbers, en al- 

gemeyne jonftc tot alle Krijgfiuyden: Antwoorde op ft feggen dat Engeland niet kan beftaen fonder 

Vrede: Wederlcgginge van de redenen die de gene voortbrengen die den Pays begeeren. De Prince 

vanOrangien moet om de hoge wateren fijn Leger-plaetfe veranderen. GraveLodewijk van Nafiau 

fiaet een deel Ruyteren op ft voorhof van Ulft, hy krijgt eenige Paerden en gevangenen. De Ritmee- 

fter Conteler fiaet eenige Ruyteren van Grave Henrick van den Berge en Boedbergens Compagnie. 

Die van Hamburg fenden Gefanten in den Hage, en wat fy verfoeken. Het Schipvolk van het Keu- 

ken-Schip van fijn Excellentie ft eken den Dijk des Rijns door, tuflehen twee wachten van den Vy- 

and. Het Spaenfe Garnifoen binnen Emmerik word gedwongen Emmerik te verlaten, en worc 

de Cleeffe vry wederom toe-geftelt. Bid en Vaften-dag by de Staten Generael uytgefchreven. 

Ionker Loef van der Haergeftorven. Philips Marnix, Heere van den Berg, van Sint Aldcgonde 

fterft. Doótor ElbertusLeoninus, Cancelier van Gelderland, geftorven. Grote water-vloed binnen 

Romen. Pefte regeert in veel Steden en plaetfen van Duytfiand, en hier mede dit Boekgeeyndigt. 

<Sct$- 
ïteefoge 
ftnö ben 
^aujSfijrt 
«fiactn* 
naeltf- 
lioeb / en 
lept fijn 
SCtfielijft 
Öabijt af. 

<3arfïa bc 
Hoyafa 
toect 
23i)Tct)op 
ban @Eole* 
bo. 

ïjoutartüïi 
ban ben 
jejinte ban 
jfepangten/ 
metbe 
fBocljtec 
ban ben 

reg lltacel 
ban <©o* 
ftencjjfi. 

3$ ben booj-gaenben ^oeB fjeti- 
ben top beefiadt De ïtefolutie 
bep’ lioninBS ban Spangien / 
becoecenbe Bet BoutodiiB ban 
fijn ouöjle 3£ocBtcc be infante 
9fabdle Claca €ugent£e/ met 
ben Caebmad$Mbectu$/ €ctj- 
^eetogban©oftcncijft/ baectoc 

ben ©aud fijne bifpenfatiefiabbe gegeben/ alfofpte 
nablocbtoacen; bud Beeft ben cüarbinad fijn <©ee? 
ftdijB habijt afgdept / en fijn Cnebinadd-fiocb aen 
ben ©atid acfonben / met ^©on ©cb?o be (Colcbo / 
een ban fijn lüamccltngcn: €n belangenbe Bet <£«3- 
25tfbomban Coleöo / toect gegeben aen <0arftabe 
Èopafa/ iBecffecban <©on©BtftP3/ ©dnee ban 
Spangien / narnadd ïjoninh / üeBonbcnbe baei* upt 
een iaeclyftd ©cnfioenban bijfticB bupfent 3>uca; 
ten/ fogefepttoccbe. 

(Cectoijien be faften ban Bet ftoutodyft met be 
fantc en ben Caebinad Hlüectud gebjeben en geBan- 
belt toeebc/ fo Beeft Bet beiï ïjoninBban Spangien 
belieft / battec 00b een ftoutodijft foube beffoten tooz= 
ben / tuffcljen ben ©?tnce fijnen ^one en be ©dnceffe 
dlBacgaetete ban èofïcimjh / :©ocfttec ban ben 
<£ct3-3üectüge €acd ban ©otfeneijB/ %etog ban 
^ttecmach/ caeinten/Carniol/ Ccaut / etc. tot 
<6?at5 ï^of ftoubenbe. '©eitoninfeban ©olen 
gtfmunbudnuonlanftd gefiojben/ Beeft mebe ttoce 
<£5cfutfccö en ^Doefitete’ ban ben felben <£ct5-ïicetog 
ïtacelgeftab/ b’eene nab’anbere/ met bifpenfatie 
ban ben ©and getcout ,• b’eecfte genaemt 3Enna / 
baec bpfjpgetcdt Beeft Eabiffaud/ bienu lïoninB 
ban ©ofen / in fijn ©abecd plaetfe / geBorcn id: 
5SocB een Suffee USacia €Bn|ïinaben'©dnceban 
(Ccanfïiibanien getcout geBab/ en be <écoöt-$|ec* 

V. Deel. 

’tog ban flojcnce / Cofmucf be iBebectö / Beeft 
00B een ^uftec ban ben booifcB^cben €ct3-^ertoge 
parelt Bace 25?cebecö3ijnbe jeaenbjoojbigeüep* 
fee ^ecbinnnbub be 11. ïtarel ©iffcBop ban 
jïauen ©nftien/ <0?oot-d©eeflecbcc 5Duptfec©?5 
ben/ cn Eeopolötts 23iffd)opban ^tcaetfburg en 
l^afTau; enbjaefbcsfïiomnftotoifïe/ batbefeBom 
toelijBcn op eene tijb bp ben ©ansf Cfcmentö bevm. 
fouben geeddneert toeeben / gdijft gcfcfjtet ib ; toant 
ben Cacbinad aUbectuö / alö lp na Spangien repL 
be/ toog eccft fijnen 25?oebec Defocften / cn boec 
boodö ornb.'b ©dneen ban ^pairtcnö getipt te 
Balen en te gdepben; boef) ben ÉoninB ©ïjilipö ban 
Spangien toaö al obecleöen / eer befe BoutodyBen / 
bie Bp fo feece öegeect Babbe / gecdcbjecct Bonben 
bjeeben / gelijB fjiec na becBadt fal toeeben. 

D€ BottinB ban ©aanBeijB / ntcttegcnftacnbe Bp 
fo nteuIpB met be ïioninginne ban €ngdanb tc^ 

gen ben JjoninB ban Spangien in ©erbonb geteeben 
luaö / om «öoelogc offenftbeen befenfibetegenben 
üoninB ban Spangien te böeeen/ iïitoclB ©eebonb 
be^eeeen Staten (©eneeadbee ©ececnigbe i^ebee- 
lanben genomen toaeen/ gelijB genoeg in ’t lange bee^ 
Badt isf/ en bat bebooif5. feoninBOp berfcBepben 
25'icben aen be booinoembeStatengcfcöeeben fjaö- 
be / bat Bp ben boo?f5. SontnB ban Spangien meen- 
be fobele toecBö te geben in fijn epgen EanD / en 
b’<©odogeBtec Boet te maften / en bat fp Ben toe! bces 
feBeet mochten Bonben/ batfjp b’©02fogein albee 
eenfle toilbe continttcccn / fo liepen 'cc geeuefjte noefj- 
tanö bat B° na ©ap^ toaö ïupjteeenbe/ cn battec 
afcebe plaetfe cn tijb toaö geftdt out te Banbden/ 
ja be faBe quant fo bcrce / bat Bp be Staten 
fdfsf bace ban abbeetcecbe / fo fjp ooh bebe aen 

jB m 2 be 
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öe ©oninoinne ban €ngeïanb / gcltifs upt bcffdfö 
ïsomngm.ö 2S«cf aen öe Staten ©enecaeï toaö tc 
(ten. ©en 252icf toaö iupbenöc al.ö bolst: 

Jvlfn Heer en , onfe Vr luiden, 

Sfipcf ban 
tie ihomm 
gitine ban H 

Ebbende onfen Dienaeren Raedfman Gilpin by 
u 1. belaft n luyden te communiceren van onfent 

Seian™ wegen de laken betl'effend5 onfen dienft > waer van u 
arnöe luyden openinge gedaen fa! worden by de Dienaers 
f rtren van (jen Konink, onfen goeden Broeder, die fodanig 
ienemti. zijn,datfe reciproquelijk mogen byna aengaen de wel- 

’ vaert, fo van onfen ftaet, als van den uwen, gelijk ook 
van den fijnen : Hierom is ’t dat wy u luyden bidden 
den fel ven geloof te willen geven, alle ’t gene by u luy¬ 
den, belangende de Conferentie, feggen lal; en fo veel 
te doen , datby middel van u luyder alfiftentie, hy ons 
met alder vliet rapport mach doen van al’t genedaer 
palieren fal, in regai d van onfen dienft. En hier mede, 

yLi)n Heeren, lullen wy God bidden , dat hy u luy¬ 
den altijd houde in fijn heylige hoede. 

Uytons Palays van Weftmunfter den 
ber 1597- Het veertigfte van ons Rijk. 

Decem- 

Onderftont, 
U L. goede Vriendinne, 

Ondertekent 
E LIZ^ABET 

©©Pfdfêtfttoag: 

R. 

Aen mijn Heeren de Staten Generael der Veree- 
uigde Nederlandfe Provintien. 

tDc ücccc <0eo?öö <0tipm/ töacb in ben fóabc 
ban Jötatc ban toegen öe ijoninginne ban €tige# 
ïanö / berblaeröe op ben 9. Gflanuarij 1598* bol- 
cenbe fijn boo^fê. 25«efban Creöcinte / bat / boctocl 
bare iBajefï. eentgc öicnftc gebaen pabbe ban fefie' 
ren ©2cbe-óanbel (bacr toe fptotctöc gcrequtreert) 
aen ben Igcnt ber heeren Staten generael / bc 
HeereCaron/ fn noebtanö / omfiaer fabcurtebe# 
ter te betoonen / ijaööegoetgcbonben/ befeibebzee 
ber bericljtinge tc boen/ ban’t gene bies? aengaenbe 
3cöcrt toa$ gehalten / te toeten / bat ben ïjomnb 
ban ©zanïtrp aen ïjaer gefonben pabbe ben ï|cete 

(?oi. 4.) iBatffc / bic ïjaer foube boen bedlaen / batbenföo; 
mnbban ©?anïmjft / boo: mfïtgatte ban ben 
$au0/ bn öe iBnuileröbcö Uomnliö ban ^pam 
pen / afë föicïjaröot enbe generael banbe JlBtto 
retooeöertf/ feer aengefocljt toiecöomte bomen tn 
communicatie ban j^ebe-panbeltngc. ©at öe 
boojfj. Éoninb ban ©?anbnjb begeerbe bacc tn 
ntebe begrepen te Ijebben öe fBajeftept ban €ngc= 
ianb: jj'éaec bat be boo?f3. üBüuftertf bacr toep? 
niet) pope toe gabeit / toamts befeibe JiBajcfïcpt 
buptenben ^toel ban mouten toaö gefeten.©at bacr 
op naberbanb becblatïtige gebaen toaö bp ben €«5- 
Hcitoge Slberto / bat ijp met alleen bermocljte Bxv 
öe te maften met ben ïaomnft ban B?aitftrpft / macr 
ooft met Sjare jBajefr. ban €ngelanö : ©at pare 
Héajefl. feer tocl berflont / met bacc eere niet te 
jtacn / pier toe eenig gepoo? tc gebett / Dpfonbcr 
aenmcrftenbe batöcfen ©?eöegefonöecrttoa#opfo- 
bantgen tnfïcumem aio toaë iticparöoe / bic een 
€d?ö ban 3©2cöe/ alööe ©ojlogcalöernacftiö/ 
cn meejt gemeent toctö / gelijk gebleften toaö in 
ben ^jj’ate 1588- bat fp notptanö paer berfeftert 
Ijoub / nu be faftc pacr aengebient / en fp baer toe 
berfoept too:bt/ banfo een berbe perfoon/ afö iö 
be üomnft ban ©?anftrtjft / bic fp tocct en baft 
toebetrout/ bat Paer eere en reputatie in fo bpfom 
beren reputatie t.o poubenbe/bat Pp pacr bacr niet toe 
foube toilïen betoegen / ten toare pp beborenö toel 
berfeftert toare ban’t geloof en bc autporitept beö 
Ci'tf - hertogen Jïlberti / in befe faftc geen reben 
te toefen/ toaerom fp niet foube aenporen/ ’tgene 
befe fafte öclangenbe/ foube tootben geopent/ fotn 
ber bat fp berfïaet bp eenige referbatien gepouben 
te toefen/ fonber onp boc?toeten «iet te mogen fto^ 

men in eenige communicatien / poetoel nscptaito 
paer gepepö noep geöacpte niet 3p / om baerom 
te maften eenige feparatte: 53egercnbc bat bit öe 
boo?f5. 3|eercn generale Staten aengebient tocr^ 
be/ tot bat fp berltaen fal pebDen’tgene bo?bec in 
befengeftanbelttocrt. 

€enige tijb baerna fo ftccft be ï^eere ©ilpin / 
Ö002 lalt ban bc Soninginne ban €ngcianb / toe? 
berom aubientie berfoept in öe ©ergabertnge ban 
be heeren Staten ©eneracl / aen öctoelfte pp befe 
nabolgenbe gbopofitie gebaen peeft. 

MTN H EEREN t 

ALs ik leftmacl in ul. vergadering audiëntie hadde, tmn be^U£ 
hebben defelvegenoegfaem konnen verftaen’tge- ffiaeöf-Becc 

ne haer Majeft. vernomen hadde uyt de negotiatie van «Jtarcn 
M1. de Maife,Ambafladeur van haer Broeder den Ko- ^enjtael. 
nink van Vrankrijk. Enalfohaer Majeft. zedert haer 
vorige fchrijvens aen my van den 17.Decembris leftle- 
den oude ftijl, van u E. geen antwoord door my noch- 
te derfelver Agent (dien fy alle de particulariteyten 
hadde gecommuniceert) en heeft ontfangen: So ift.dat 
haer Majeft. goet gevonden heeft uE. te laten weten 
’t gene fy vorders verftaen hadde, en daer op gerefol- 
veert: ’t welkfulks is geweeft, alsdefmceriteyt van 
de proceduyren, en den nood des tijds en occalïemver- 
eyfchte. ’tlsnu fojdattetin de vorder handelinge met 
den voorfz. Ambaffadeur van fijn Majeft. gebleken is, 
dat defelve de prefentatien des Koninks van Spangien 
fo breet vint, en d’öorfaken fo dringen, dat hy tot een 
pays, na de lange en fware oorlogen (waer door fijn 
Rijken Gndeidanen ganfehimpatientig zijn gewor¬ 
den) tnochte komen ; dat fijn Majeft. volgende de toe- 
gefeyde trouwe en vrundfehap met fijn Geallieerde,nu 
refolutelijk geproponeert heeft de confervatie van 
dien, begeerendehaer Majefts. advijsenrefolutie in 
wat voegen defelve fal willen handelen van pays,of re- 
folveren d’oorloge te continueren; met een vafte cor- 
refpondentie van allen zijden te volherden in d’een oS 

d’andere: en dat in fulker voegen, als foude mogen we- 
fen, fo wel tot confervatie van fijn ftaet, als den haren. 
Prorefterende wel diredtelijk, dat de middelen , waer 
mede hy tot noch toe was geafiifteert geweeft, geen- 
fins konde procureren fijn verfekertheyd;maer veel eer 
fijnRijk allenxkenstot confufie en ruine brengemDaer 
ter contrarie de gelegentheyd fich nu prefenteerde,om 
fijn ftaet(en haerMajeft.met hem gevoegtjtot een pays 
en tranquilliteytte brengen, op alfulke poinden en 
conditiën, als de gefteltenis der faken foude konnen 
vereyfehen. Hoe rondelijk en trouwelijk haer Majeft. 
voorgehouden heeft, wat fijn Majeft. fo van haer als 
van u E.ontfangen hadde,en hoe'in defêr voegen op de 
Propofitie is geantwoort geweeft , wort onnodig ge¬ 
acht als nu te verhalen, als zijnde bequamer fulks op te 
houden tot ander gelegentheyd van tijd en plaetfe. 
Dan alfo haer Majeft. verftaen hadde, dat u E- eenige 
Gedeputeerden gefonden hadden, om des gemelten 
Koninks Commiflarifen te vinden binnen Roüaen.met 
intentie defelve te difluaderen van alle handelingen 
van pays, en met argumenten en middelen te raden en 
juftificerende continuatie van de oorloge, foheeftet 
haer Majeft. belieft (aengefien fy met u E. E. een alge- 
meynen Vyand is hebbende,en-dat d’Unie,fo vanraed 
alsdaed, hethooft-pundl wefen moet van de gemeene 
confervatie) my te bevelen, uyt kracht van hare brie¬ 
ven van credentie, u E. te kennen gegeven,hoe (op dat 
den eenen den anderen beter mocht verfiaen,en confe- 
quentelijk fo refolveren van Oorloge of Pays, als met 
onderlinge communicatie bevonden foude worden 
billijk en nodig te wefen) haer Majefis.begeeren is,dat 
u E E. haer Gedeputeerde fouden willen nader autori- 
feren en commiflie geven, fo we! in conferentie te tre¬ 
den , en hen te voegen in alle voorvallende correfpon- 
dentienmetden genen die haer Majeft. derwaerts faï 
fenden , als mede eendrachtelijk te delibereren op 
alle punften , daer op te letten ftaet in defe fake: 
waer door alfulke refolutien t’famenderhand alfo 
genomen werden , dat hare Majefteyten en u E. 
(geunieert zijnde) mogen geluckelijk en fincere 

voort- 
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voortvaren en procederen in alle toekomende occa- 
fien. Ditis’tgenemy belaft is in allediligentie U. E. 
voor te houden, waer op dele] ve lullen gelieven te let¬ 
ten, en prompte refolutie nemen , als U. E. in haren 
raed en prompte refolutie fullen vinden te behoremtot 
het gemeene befte en contentement van hare Majeft. 

Ondertekent 

G. GILPIN. 

<De Heeren Staten deneracl toaren in defe fa; 
tien fat behommert en öcftonm/ raedflagenbeal; 
le dage / toat fp in defe fafcc doen fouden / daer 

lüefoiutte teerde gerefolbeert dat men <Scfanren fondc fem 
Éér üietrsn den / fo aett den iöomnh ban ©?anhrb& / ais aen 
Xraei öc ifeoninginne ban ingeland ; aen den ïioninh 

* ban ©tanhrijh / om den felben ïsoninh met de 
befte redenen / henlupden mogelyb 3tjnde / te bc; 
toegen tot continuatie ban de €>o?loge en onder; 
houdinge ban tjet €ractaet / datfe met den ande; 
ren gemaeht hadden / nopende d’^oftoge tc boe; 
ren defenfibe en ojfenftbe ,• en aen de ïftontnginne/ 
cm defeibe tc diffuadetcn ban alle tjandelmge ban 
Naps / en met bafte argumenten en middelen te 
juftiftceren de continuatie ban d’Co?loge/ en daer 
toe liberale Ciftre ban middelen tc punteren i 
na de macht die den ftact en gelcgentïjepd ban de 
©ereemgde Nederlanden ten upterften fouden 
feonnen of mogen dzagen : Cn om defe fahc teel 
«ut te rechten / teerde goet gebonden daer toe 
te becliiefen / die men aepte daer toe bequacmft 

«Bcfantm te 3tjti / alfo toerden bootgeflagen de perfoon ban 
bpöttóet» den l^eece gfufttnuS ban Naffau / HSdmirael ban 

beland / en Hecce gjofjan ban Cldenbarnebeld/ 
aeuöm Sfidbocact ban de ^eeren Staten ’S Hands ban 
ffianini. Rolland / die pem focljt te ereufeten op den 

cooide bn ïj^rn bedongen itt’t aenbaerden ban fa 
^jnnsröft.ncsl ^nit / ais dat Ijp bupten Rolland en Meft- 

N?iefland niet geb?upht foude tooiden fonder fijn 
bctoiütnge ; macc die ereufe tooide afgeftagen/ 
fuihs dat den %er «gjuftinus ban Naffau / en 
den l^cere ban «öldenbarnebeld gecommitteert 
tooiöcn/om met den Heere 25ufanbal/2flmbaffabeur 
ban den öoninft ban ©?anhrijh in defe Handen/ 
de repfe aen te nemen / met goede laft en g|n; 
ftruftie / fo publijlte en fecrete / gelijlt top ter 
gclegcnder tijd en plaetfe bieeder berDalen ful; 
ien. 

<Befantcn <£u m öc l**Pfc aen de föomnotnnc ban Cngc; 
bp üc mi* land / ïjcDöcn de ïgeecen Staten «Benerael gccom; 
rtn&tarcn nimccrt Mr. ^ofjan ban der Merite/ iBoctoi tn 
n^r'nbEn öcn Mcljten / Naed en Ncnfionatts der ^tad 
«ii oe ko* Middelburg / en Soulier gjohan ban «Bottinga/ 
ningmne gedeputeerde ban toegen de %eeren ^taten ban 
bani engt# geland en ©?ieftand / ter ©ergadccingc ban de 
lau0, lieren Staten «Beneracl der JBcreemgde Neder; 

landen / om met Sonher Noel de Caron / 211; 
«ent ban defeibe Zeereu Staten «Bcncvael / aen 
de Majeft. ban de ïftomnginne ban ingeland te 
berrtebten / ’t gene de booif'5. ^eeren Staten <6c; 
ncrael nodig acötendcfelbeliarc Majeft.teberliIn; 
ren/ om defeibe te doen continueren inde «©oiloge 
tegen den ïxoninb ban ^pangien ; en tot dien 
epnde i$ Ijenlupden ooit een feer ample ^Jnftruc; 
tie mede gegeben / fo om te fandelen met de &onm« 
ginne/ aïö meteentge parttcuuere Naden en ande; 
re dienaren ban bare Niajeftept / die defe Han; 
den goetgunftig toacen / en lieber hadden de coit; 
tinuatte ban de Ooftoge / dan een Mede met de lJo? 
ninh ban ^pangien: €n booiiiamelp de Bontn; 
ginne te bedanhen ban pare alTiftentte / die defe 
Handen fo goettoillig geOacn liadde / daer doo? 
defe Handen grote toeidaden hadden ontfangen en 
tot noch behouden toaren / en de-a ^omnho ban 
^pangteno Schatten toaren uptgeput / en in 
fiilhen ftaet gebiaclit / dat hp genootfaeht toao 
©icde te berfoclten / bpfondet aen löianltrijb / 
toellt Nijfe hP teift mede dooi de lanhdurige bitt; 
nen-landfe <©oiloge / die hp daer hadde gefterht/ 
en bp alle middelen gebobd en onderhouden / on; 

VI. Deel, 

der het dehfel ban de Noomfe Catljolijhe Neli; 
gie; bpfonda* dat hp nu behoud / dat 3edm de 
Alliantie / die de Sióninlt ban iDianhrp met de 
ïiomngtnne ban €itgdand/ daer onder de ^ta; 
ten <6enerael mede aangenomen toaren / fijn 
brachten meer gefinaht toaren : dan gemeebt 
defe gemepne ©erbontentffe fo goeden booifpoet 
hadde gehad / en meer ftond te berhopen / dat 
hare Majeftcptalle middelen toilde acntoenden/ 
om den Noniub ban ©ianbrijb alle ©iede-han; 
delinge af te doenfmjden/ en tc berftaen tot cou* 
tinuatte ban de ©oiloge / en haer Hmbaffadcurö 
in Manbcijb 3ünde/ of bp hare Majefteptte fen; 
den/ om met den üoninh boomcemt / en de <£5e; 
fanten ban de Staten ban Neerland / te ramen 
den boet ban de #o?loge / booi defen jace te on; 
derhouden/ totbefcljerminge ban©?anhrtjh/ €n; 
geland/ herland en de ©ercemgde Neerlanden: C toi. j. > 
^aer toe de Staten / onaengefien de grote ho; 
ften die htt booiledeit iaec gedacn toaren / fp hen 
nochtano fulbo fullen ebertueren/ dat fp bertrou; 
toen / dat hare Majeftept en den boo?f5. ^oninft/ 
fullen hebben en nemen contentement / hebbende 
tot dien epnde finale laft cn Commiffie gegeben 
de booif5. lieren <0efantett in ©ianbnjb tóefendc/ 
ban op den boet ban continuatie ban d’<©Oiloge 
tcrefolberen. 

c^ulbo dat fp betrontoen / dat daer bp alle ge; 
p?etcndeerde ncgotiatic ban I^iede / daer af den 
Bonttih ban ©janïtrijh doo? fynen ^mbaffadcur 
den Heere ban Mapfe / haer Majeft. hadde ber^ 
toitticht / en daer af haer Majeft. eerft doo? den 
Heere Caron / en daer na den %ere <6ilpin ope; 
ntnge gelieft heeft te doen / fullen hortten te ccffe* 
ren/ als toefende niet alleenlijh tegens d’2Cütantie 
en Hïgue fo onlanhs gemaeht rnaer ooh tegens 
de berfeherthepd ban bepde de Majeftepten haec 
iöonmhnjhen / Cnderfaten/ de geünieerde #20® 
hintten/ en den geheelen ftaet ban Ch?iftenhepd. 

Mant nademael de oo?fahe ban de Co?loge 
bp den Boninh ban ^pangien is gefondeert op 
de Naufelijhe Noomfe Neligie / om onder p?eteit 
ban defeibe te ftomeit tot een generale Monar* 
chic/ tsperpetuel/ enhemgebende/ fo hp meent/ 
recljt en autfjorttept om alle üjomnhnjben en 
Handen hem bp den Nau$ geabandonneert / te 
behrijgen en in te nemen/ fo tjeeftmen geen epnde 
bande <0o?logcte bertoachten/ de falie toefende in 
den fcgentooö?digcn ftaet. 

Macr het boo?toerpcn ban den J5?ede is op de 
felbe p?actijhen gegcont / als alle bootgacnde ne; 
goiiatien/ gelijlt haer Majeftept dat ooit feer 
toel heeft geconfidcrecrt / en namentlijh/ dat den 
felben perfoon Nichardot/ die c?dinart's inben; 
teur en minifter is ban fulhe handelmgcn / daer 
in too?t geb?upht/ en onder den foeten naem ban 
B?ede / die fp niet en meenen / te bedecltcn haer 
liftigc aenftagenban(0o2loge. 

Cn of de Bpand fcljoon den 5B?ede meende/ 
foude alleen toefen beo? een tijd / om fijn fsheti 
in o?d?e te b’engen / en met meerder commodi; 
tept en gelegenthepd d’»0o?loge toederom tc bc; 
gtnnen / daer toe den ïsoninh ban ^ipangien 
nimmermeer geene occafie bonnen gcb?ehen. 

tS>at de Zeereu Staten daerom hare Majc; 
ftept bidden / te totlien conftdereren a! ’t geen 
haer tot noch toe/ 3edert het aenftomen ban Ijacr- 
Nijh / tnet den Êoninh ban ^pangten en den 
NauS is tocöerbarcn / boo? fo bed fp daer bp 
bebinden fal / dat de redenen / toaerom fp af; 
tijdS acngebocljten iS getoeeft cn ais nodj too?d/ 
niet ftonnen noch bp den ^oninlt ban ^pan; 
gien/ gebonden aen de macht en autoriteit ban 
de ^nquifitte / noch bp den / tegen het 

. fondament ban fijn ftaet cn Neligtc / noch boo? 
'fijn perfoon en durende fijne regeringe/ nodj heel 
min boo? fyn ^ucccffeurs / bergebcu noch bec; 
geten too?den. 

Quilts dat de meeninge niet is dat d’vöotlo; 
ge gequitteert foude toerden,- macr eerft de boo^f?.. 

3 Er? 



4*4 Het vijf-en-dertigfte Boek 
%vs\\z en 'Hüüiintien te tncfien / en een ban bc <©e? 
aiüeerbe te obcrballcn/ en öaa* ober fgn macgtte 
pjocbcn tcgenj» ö\iubere/ enalfoöe boogden / bie 
gare |©njegept en den honing geeft/ toecgtene; 
men/ en b’©o?Iüge te becbattenopfgnentgd/ alp 
f53 foube meenen sneer boo?öedP te gebben/ Jt todg 
tje nature ban 'ce falie ttpttoijg / en De exempelen ban 
alle oude tijden gebben gdeert. 

jéant nadien befe 3lanöen in ben gact/ baec 

gcgoo?t to02ben / en te mogen fccfoingneren met 
Den bollen 0aed ban ben Honing / ’t felbc toerbe 
genlupben geaccoidecrt: ©e %ecen ban ben fdbe 
0abe maten ben Cancdicc ban ©jangrijg / be 
hertogen ban Cfpernon en 25otrfUfon / be Decrcn 
ban ^cgoonburcg / ^ancp / ©illccop/ pèjytP/ 
iïèeffip en 23ufanbal / altoacr fo bp ben' todgc* 
melten Deere HlmbalTabeut Ceeijl / upt name en 
ban tocgen bate jiDajcgept ban Cngdand / en 

in bc fagen 51)11 / geen fBapö noeg ©?ede bonnen: bp be «©ecommmectde ban be ^eeren Staten 
mabcn / fo fean bact upt niet anberp bolgen / 
ban / fo bette fp toerden bedaren / fb d©o?loge 
alleen fullen moeten b’agcn en in groot gafacd gaen 
ban obccbulïen tc toojöen/ booe bien óen Honing 
m 3©apcnen fal mogen blgben/ fotetoatecaio 
te lande/ om be <©e«nteecde ^obintien te be= 
hecijten / fo sö gp aiuj) getccb om ooti met be eet; 
ge occafie te inbabeten/ de Honingcijgenban gare 
jHajeg. en ban ©iangrgg. 

Cn fo bette be <©euni eerde ^obimien oberbab 
len/ of anderfintp onbet be maegt dep Honingp 
ban ^pangten getoaegt toerden/ bat <öod 
macyttrg toil bergoeden / fo geeft gp dep te 
meer commoditeptö en maegt om fijn ©panben te 
bebeegten / en fijnen god ban b’©o?loge in be 
planden te gdien. 

Mjalbcn befe argumenten/ 3jnbebooef). <0e; 
fanten notg bed meet anbete ban fo gtoote confl= 
betatie en tonfequentie/ in Daet ïngnittie mede 
gegeben/ bie top om be lanlipepd giet berftojj; 
gen/ alfo bie acn anbete plaetfen fuücn bergadt 
toerden. 

^jlfmen mi gooide bat be ganbdinge ban ©2cdc 
mees; en meet g.botdcrt toecd: in ©eanlmib / 

boo?fcg?eben/ ban toegen be ©eeren Staten <©e* 
nctael / bp bde tebenen en argumenten bettoont 
toerden/ dattetbedeedgger/ beefegerder/ cnp20* 
fgtelijli boo? fgn fHajegcptfoude toefen / met€m 
gdanü en be Staten <©enerad bet ©eteenigde 
Nederlanden / bolgenbe be (Cractatcn onbcrlinge 
gemaeht/ in bnmtfdjap te blijben / en ben ^pan= 
giaetben en gefpaniolifeetben upt be ,©cbedanDen 
te beib’ijben / en be oüfccbantie ban be Sligue/ 
alp met ben ^pangiaert te ganbden: 3Baet op 
genlupben epntdijh in effecte befdbe anttoooeb 
tP gegeben getooeben / alp boten betïjadt ip. i©e 
BmóafTabcur ban €ngdanb boegbe baet noeg 
bp / om toeeg te nemen ’t gene men gem na fep^ 

Ci| be/ alp bat gp noeg tot get magen ban ben ©2e* 
be / noeg tot get boen ban fecoutp tec <©02loge/ 
toapgdaft; baet op go bcrlilaetbe / bat fo ben ito' 
ninh een particulier beffepn ter <0o?ïoge toilbe ope= 
nen/ gare iBaieflcpt gcmbaet in foube affgleren» 
^De anttooo2be ban ben llaeb toerbe gebaen bp 
ben Canfdtet in terminis gtneraiibus , met bed 
complementen / en in onfebere termen / boeg bat 
gp ben honing allcp foube tappotteten / om fgn 
epïuelgge refolutie te bettfacn ; en geeft be i^eete 

fo3fi)nbe boo2fcg2cben i^ecten©cfanten/ giuginuP Canfdict in fgne amtooo?been betglartnge be 
ban j^affau en ban <©lbenbatnebdb / met ben 
ücerc 'imbaffabeut ©ufanbal / getepfl na ©:ang; 
rijg te toatet / met goeb Conbop ban een ©otlogP- 
■^cgip of ttoce; maet boo2 contrarie toinb fgn fp 
langer onbettoegen getoeejï/ alp fp betgoopt Dab¬ 
ben. 

19. iBattg 5gn fp tot diepen gchomen/ 
r£C óaet ban fp be l&eeeen Staten ben 20. gebbenge- 
é'minM abbetteat / en bat fp albaet beritaen gaöben / 
jiEtiöE bat ben honing foube toefen binnen j^antcP / en 

batfe getefolbeert toaten ben naeflcn toeg na ben 
ïiontng te b02bercn / op batfe get retarbement/ 

pén. gccaufcert boo2 contrarie toinb / met btUgcnne fou^ 
ben comnenferen / tot contcntcmcnt ban bepbe ga= 
re iBajeftcpten: fcg2gbcn bat fp baet niet anberP 
gonben bergaen / ban bat be generale inclinatie 
op ’t fluit ban be ©jcbe-ganbdimc in be oube poinc- 
ten flont / en bat get befotgnc tot ©erbinp boo2t^ 
ging 5 totlt boeg (fcgtgbenfe) albacr alle uptergc 
beboir boen / op bat gare jDajciïept macg bc^ 
toeegt toerben / fijne IBajcfï. met een goebc pte= 
fentatie ban fecourp/ tot continuatie battb’€>02lo- 
ge / te inciteren / en onp bp alle gdcgentgepb ab? 
biferen ban bc gdcgentgepb / inclinatie en gumem 
ren albacr/ top fullen ban gdggen boen banbefer 
$nbe. 

momenbe bp ben I&omng tot HngierP / open¬ 
en- (iomenjj^ j-.j paren laft aen fgne .ïlBajcfl. met be ©ff ren 

ptefentatien tot be continuatie ban b'©02logc 
genlupben fcgttftdgg mebe gegeben. 35en honing 

en openen genlupben tot berfcgepben repfen gegoott gebbem 
&«en fo ten bede fdfp alPcenfbedP boot eenigeban 

öebootnacmfle poeren ban fgnen ïiabe / begeer; 
bc ten legen/ bat fp gem tot jSanteP fouben bol; 
gen/ gelijgfp beben. (^ot|i5amePgcgomen3ijnbe/ 
geeft ben honing / fo fdfp alp boo2 ^sccommit; 
tcerbe/ genlupben berglaert/ be gdcgentgepb ban 
fgne fagen / Bylm en Onbcrfaten tc berepfegen/ 
bat gp met ben ^pangiaert ©icbe mofic magen. 

éeere €ecgl / ‘ImbaiTabcur ban be &omngl. 
I^ajcfl. ban eéngdanb / om gdijgc fagen gearri; 
beert 3gnbe / geeft nclggc anttooo2be en bergla; 
dage ban ben honing en fgne ^©ecommutecr^ 
bc ontfangen: t©aer na bonben fp goct / batfe 
rfameuügfi op be falie ban genlupbcr lafl fouben 

ren <©efantenbanbe j^eberlanbenboo2gcfldt/ om 
ber anbete rebenen / bat fp met ben lioning ban 
^pangien mebe in ganbdinge fouben tceben/ bat 
men tod goede Conditiën boo2 gaer foube bebtm 
gen / baec op bat be Staten ber ©ereemgöe 
berlanben toeber onbtr fgn gdjieb fouben gemen / 
en bat men bp btolatieban befdbe Conbitien/ ban 
bepbe gare iBajeflepten goebe feccurfcn foube geb; 
ben te bettoaegten. a©aer opfp lupben refolutdtjg 
anttoöQ2ben / bat fulgp boo2 een quaben raeb bp gen; 
lupben gcacgt foube too2ben/ bat fp gen onbérben 
honing ban ^pangien / op goebe Conbitien / fom 
ben geilen ; toam alp <©nbcrfaten gen onber een 
groot Slooft gdlenbe / beffelfp autgoritept toillen 
befngben/ geen goct fuccepbaer ban gonbe bolgen/ 
en bat men baeromgeged upt fgn gcbicbmogeblg; 
ben/ en bat men bp genlupben niet foube geloben / 
bat men affigentie ban gare bepber ji©aiegepten/ 
fonderbig'iculteren/ foube begomen: ^obatfplup# 
ben/ boo? <©obp genade en goede deboiren / noeg 
gabben mibbd om te onbergouben goiibert bertig 
©aenbden goebe polbaren ©oergneegten/ en 3000. 

ïtupteren / met een goeben train ban <«3efcl}ut en 
anbere begoeften inbe ©ogoge/ offenftbc enbefem 
fibc nobig / met gonbert ^egepen ban co?loge/ 
fo in ^ee alp op be binnen tooteren ; en bat alp 
fp ban allep ontbloot fouben toefen / bie affigem 
tic fouben gebben te bertoaegten/ engeene mibbe; 
len cm ober be biolatien ber conditiën te blagen 
aen beloningen. t©aeropben ïfertogebanCfped 
non fepbe: gebben groot gelgg. 

©en honing geeft baec na ben Deere ban Cl; 
benbarnebdb bp gem alleen ontboden / en geeft 
gem be rede en ban fgn epnddggc iSefoltitie na; 
ber berglaert / en bat baec in geene bccanderinge 
gonbe ballen. jf>o geeft gp bacr op acn fgne M& 
jegept gefept / nadien fplttpöen al gebaen fiabben 
om fgne |©ajegept te biberteren ban get begupt 
da* ganbdinge / en bat fgne iBajegept baer tóe 
niet toap te betoegen / bat gp niet anberp toig te 
feggen / ban fgne fBajegept feer ootmo-’öeugt te 
biböen/ bat fgne .iltSajcg. met gare piefentie en ii; 
berale ogten / fgn mecge bienge / piofgt en ber; 
fegeringe ban fijn uerfoon / Kijgenen ©nöerfa; 
ten/ tot nadeel bande ^pangtaertp/ fond? toillen 

b02; 
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taqöetett/ en Denlupöcn in toepntg hagen affcljcpt 
gcben/ met fo goeöen en Unicljtbange cefolntte 
en beloften ban affidentie / bat fp lupben hare 
l^eeren Committenten mochten becfehccen ban 
fijne jfêajejlepto oprechte goebe meeninge totftcn- 
lupbet befjoubeniffe. <§ijne iBajeftept fepbe ijem 
feec aengenaem te toefen/ bat Op bemerkte uptbe 
booifj. tooo2ben/ bat Op hcni fijn meejle boo?beel 
tegenjS ben ^pangtaett toetoenfcljtc / felfss om 
fyn pjofijt te boen tegenö ben fclben / met hare 

C ïoi. 6.) piefentatte en liberale off’rcn / en batpp’t feibeniet 
alleen jegen.3 beïgeerenbc Staten <©enecael; maet 
ook jegens hcro en befijnen in t particulier (bic Dp 
fepbe biel berfekert te 3ijn / bat Ijem beel jaren 
met goebe oprechte affectie/ btenfle gebaente ljeb= 
ben) ook in’t berbeöigen ban fijn eere (tegen** be 
fulminatie ban be iBinifterS op fijne conberfie) 
toilbe erkennen; en gaf hem ka?ts* baet na in ’t 
particulier monbelingcbeloften/ ban bat hu aen be 
ï|eecen Staten CSenetael/ bp fo?me ban betalinge 
ban fchulb / foube fourneren ih bier jaren bertig 
honbert bupfent ütoonen/ fcggenbe/ bat ïjp inbc 
hanbelinge foube moeten belobcn / hen lupben geen 
afiïflentie te mogen boen,- maer bathp berltonb/ 
fctiulben te betalen / geen aflilïentie getekent te kou* 
nen moiben. 

©e ï|eete ^ujïinuö ban kaffan en hp met 25?te* 
ben aenbe Zeereu Staten gebimiteert 3ijnbe/ na* 
men hare repfe ober $arije* / om albaer te Uec* 
flaen/ of in be hanbelinge tot ©etbinp geen bec* 
anberinge te ballen apparent toaë/ en albaer bec* 
flaen hebbenbe / bat het (Ctactaet genoeg op ’tfïup* 
ten toast getoacljt / namen hare repfe na Cnge* 
ïanö. ©accnain Cngclanb bp hare ïBajefteptge* 
komen toefenbe/ hebben fp/ bolgenbe ijare 25eie* 
ben ban Crebentie/ banbe ïjeeten Staten (©ene? 
rael/nabegebanecomplementen/ geopent/ intoat 
poincten fp be hanbelinge in ©2ankcijk habben ge* 
laten/ en b’tfochten bate j^ajeftepto bertrooftin* 
ge enbe affiflentie/ om hare faken flaenbe te hou* 
ben ; hare jBajeflept toonbe haer feec gualtjk te 
toeben in be peoceburen ban ben ftonink ban ©?ank* 
rijk/ en fepbe in effecte/ batfp meer rebenenhab 
be om bp hanbelinge haer en haren flaet te ber* 
fekeren/ als ben ironink ban ©’ankrijk/ en fep* 
be ook fulkS te toillen boen / getoupkenbe feec 
pooge toooiben tegen ben ïionink ban ©jank* 
rijk. 

&p beben inftantie/ bat hare iBajefl. aen hun* 
nen flaet foube beliebcn te continueren hare öo* 
ninklijke affectie en ajfiiïentie/ op batfe öehouben 
mochten toefen / en boo2 hare hanbelinge niet 
neïwocljt too2ben tot befpecate refolutie / bat fp 
lange laren / met hare aflïftentie alleen / haer habben 
gebefenbeert / en met <tf5obes kulpe haer noch 
toel hoopten te befenbeten/ bp continuatie ban ha* 
re ifeajefleptg fabeur en affiflentie, en bat ben 
ï&rtttnk hen belooft kabbe te rembourferen hen* 
lupben beefirekte penningen tot fijn fecourö. Hare 
IBajeflept habbe een gemelijk humeur / en fepbe/ 
bat fp henlupben foube afftfleccn / aio fp fouben 
toefen in ’t toatec / toijfenbe tot ober be kïnne, 
Cpntelijk heeft hare jiBajejl. henlupben noch boo2 
affcljept gegeben / batfe metten cerfien toilbe bec* 
toachtcn «©vfanten ban be ©eeren Staten <0ene* 
tael / om ban befelbe te berflaen / toat contente* 
ment befelbe ijacc fouben toillen geben boo2 be ge* 
bane affiflentie / en toat fp boo2 Ijaer fouben totl* 
len boen/ en bat fp be hanbelinge met ben ^paen* 
fen fo lange foube ophouben. 

stffci)e?.t ©an hare jBajeft fcijepbenbe/ befochtcn fpben 
öe JL*IBilojb 'Burlep / groten Crefoeiec ban Citgelanb / 

«nuÈ'i'anü i'i fijn fóamct/ en na groctcniffe/ beben aen fijn 
6En<©craii»€rcellcntie oneningc / hoe be faken in ©eanhrtjk 
“11 , bp hsnbertrek flonben. ^©en groten (Crefoeiecfep* 

/ hat ben Üjontnk ban ©eankcijli feer toel be* 
seflïöeij. bc/ bat hp fijn perfoou/ flaet / Knke en ©nber* 

faten berfck,'rbc metbe ©2ebe-hanbelnige / en bat 
hp fu ko fdjulbtg toao te boen / aio üonink / 
niet jegenflacnbe be (Cractaten anbev.0 in ijiel* 

VI. Deel. 

ben / feggenbe/ bat befelbe habben en mofren heb* 
ben cibile interp2etaticn- ^p toaren niet toepnig 
bertoonbert in befelbe fijne berklaringe / aio feec 
>oepnig acco?berenbe met bc tooojben en pjopoo* 
flen/ bic fp recht te boren upt ben ntonbe banbe 
Üioninklijke ilöajeflcpt berflaen habben ; maer 
recommanberenbe aen fijn Crcellentie befcr S.an* 
ben faken / befenfie en affiflentie / namen fp ban 
Ijem haer affrijepb / en hebben hare repfe na ljup$ 
geb02bect; en in ben %agc gekomen 3ijnbe / heb* 
ben Ijaer rappo2t ban bepbebe boo2f5. hare $ega* 
tien gebaen / en toat bp hen / bolgenbe henlupber 
lafl/ iöüptgcrecïjt/ en toat hen baer in to toeber* 
baren. ï|ier uptiO toeberomeenanberHegatiege*^0toto^ 
bolgt aen be Éoninginnc ban Cngclanb/ om met 
hare iföajcjlept te hanbelenopbe bereffeninge banfeu »an üÉ 
haregeepfcljtefcljulben/ biefptoaobegrotenbcober eioninpin» 
be honbert en ttointig honbert bupfent gulbenO/"e^,l?en* 
alleenlijk upt be ttoee Contracten ban ben jare0 
1585. ©an toelke legatie top hiec na tot fijner 
plaetfe b2eebcc berhael maken fullen. 

©e Éonink ban ©’ankriik habbe aen be ï^ee* 
ren Staten Cienerael / al-eer bc boo2f?. «6cfan* 
ten bp hem quanten/ gefefneben ben nabolgenbcn 
252ief / bie bp henlupben ben 24. fjanuarij toaO 
ontfangen/ en aifo befelbe op befe fake in conftbe* 
ratte io komenbe/ heb ik goet gebonben befelbe al* 
hier te infereren. 

Seer lieve en goede Vrunden, Geallieerde en Bond¬ 
genoten. 

IK verwachte met goede devotie de Gedeputeer-23?^föcO 
de, die den Heere van Bufanval, mijn Ambafla- ^,niufi^ 

deur, by ui. refiderende, my gefchreven heeft, dat©jan(5röfe 
gyluyden gedelibereert had aen my te fenden, omocHöc 
t’lamen te adviferen en refolveren wat wy dit te- 
genwoordige jaer te doen hebben, tot den gemeenen 
welftand van onfe faken, op de occafien die fich pre- nuarp.' 
fenteren. Den tijd is feer verlopen, enmy dunkt dat ‘59S» 
wy niet dan al te lang getoeft hebben metdaer op te 
beftemmen. Daerom bidde ik u 1. hen te doen fpoedi- 
gen, of my door eenigen anderen middel, fo haefi: mo¬ 
gelijk fal zijn,u 1.deliberatie te verklaren.Ik heb by u 1. 
Brieven van den 11. December wel verftaen, hoedani- 
geul. geneygtheyd is, en de fondamentelc redenen 
van dien, die ik beken feerconfiderabel te zijn, en allo 
ly tot principael objeét hebben de confervatie van 
mijn eere en van mijn profijt met het uwe, en kan ik 
niet laten u 1. van ganlcher herten daer van te bedan¬ 
ken , gelijk u 1. affèdie verdient; u 1. biddende ook te 
geloven, dat gyluyden geen Prince u Nabuyr en Geal¬ 
lieerde , ’t goed kur t wenfehen, die meer tot u I. wel- 
vaert genegen is dan ik, en wil continuerende veel my 
mogchjkfal wefen, gelijk ik Rofel .ordinair Commif- 
faris van de Oorlogen, brenger defes, bevolen hebbe 
u 1. breeder te verklaren. Ik heb hem ook belaft u 1. te 
feggen de refolutie, die ik genomen hebbe van in Bre- 
taignentegaen, enordredieikgedagtbebbete laten 
op de zijde van her waerts-over, tot verfekerthey t van 
mijn Frontiere van Picc3idien. Maer ik bid u 1. my by 
teftaenmetó Cromfievens, en 8 Vlieboots, gewa- 
pent en toegeruft met Krijgf-volk, V idualie en Ar- 
tillery, alleenlijk voor 4 Maenden, om my de Reviere 
van Nantes te helpen befchermen en barreren, gedu¬ 
rende het beleg van de voornoemde Stad , waer mede 
ik gedelibereert hebbe mijn wapenen in’t voorfz. 
Land te beginnen, het fal binnen 15 dagen of den le- 
ften February konnen wefen, dat ik voorde voorfz. 
Stad komen fai, binnen welken tijd het noodig is, dafi 
ik bygeftaen worde met de voorfz. Schepen, ommy 
daer mede te behelpen in defe occafie,daer mijn eer en 
den welftand van mijn faken fo veel aen gelegen is, dat 
my daer in byftaende,ik in u 1. gehouden fal wefen van 
de verloflinge defer Provintie, om dat te erkennen in 
alle faken die fich prefenteren tot u 1. vernoegen • ge¬ 
lijk ul. van mijnen’t wegen breeder verklaren fal den 
voornoemden Commiflaris Rofel, van wien gyluy¬ 
den ook geinformeert fult worden van den tegen- 
woordigen ftand van mijn faken, en van de Regimen- 

HlP 4 tew 
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ten Voetvolk, die gyluyden ’t voorleden jaer tot mijn 
diend hebt befold en onderhouden, tot welkers beta- 
linge ik u l.bidde noch dit tegenwoordige jaer betalin- 
ge te geverwant mijn faken hebbend fo feer van node 
alsoyt: F.n dit zijn fo veel Krijgfiieden, die altijd be- 
reydfullen zijnu 1. tedienen, alsd'occafie fich pre- 
fenterenfal, gelijk u 1. den voorfz. Rofel feggen fal; 
dien ik ul. biddete geloven, en met den eerden met 
u 1. antwoord wederom te fenden. God biddende, feer 
lieve en goede Vrunden, Geallieerden en Bondgeno¬ 
ten, dat liy u 1. boude in fijn heyhge en weerdige hoe¬ 
de. 

Gefchreven den i z. January 1598. 

Ge tekent 
HE-NRT. 

En lager ondertekent 
Neufville. 

^ctopftftnfttongalbu#: 

Aen onfe feer lieve en goede Vrunden, de Sta¬ 
ten Generael der Vereenigde Nederlandfe Provintien. 

Ontfangen den 24. January 1598. 

bijtte f^ajeft. fjeeft ooft ten fclben epnbc mebe ge; 
fcfmben acuijen l^ccre ban <Dlbtnöacnebclb/ tnbe* 
farfojmen: 

JvlUn Heen Barneveld, 

®-icf nan T T We lankfaemheyt verachter* grotelijks mijne fa- 
öenilios ken, om de redenen, die ik u feggen fal, als ik u fal 
nfnfe ban fien, ik wil geloven dat gy feer bedroeft zijt; want gy 
acnöeit u fel ven altijds getoont hebt feer geaffeftioneert tot 
ï)r«li5ac^ alle ’t gene myaengaet, om niet te weien oorfaek van 
i»W&. dit vertoeven. Als dan den wind toegelaten fal hebben 

over te varen in mijn Koninkrijke, ik bidde u te fpoe- 
digen uwe komde by my > fo veel als u doenlijk zy ; 
want het is nodig datikufie feer haeft, gelijk u van 
mijnent wegen feggen fal, den Heere Bufanval, als 
mede den Comraiflaris Rofel, den welken ik tegen- 
woordelijk expreflelijk tot u fende, om u te bidden, 
dat gyu wilt haeden. Ik fal ook metufpreken van de 
betalinge des Voetvolks van de Regimenten, die de 
Heeren Staten van de Geünieerde Nederlanden, mijn 
goede Vrunden en Geallieerde Bondgenoten, hebben 
onderhouden tot defe tijd toe * op dat gy die te hulpe 
komt meteene monderinge, waertoe ik u bidde te 
willen voorfien; en als gy by my fult gekomen wefen, 
fal u bedanken van uwe affe&ieen forge, die gy hebt 
tot den weldand mijner faken- Ik bidde God, mijn 
Heere Barneveld , dathyuwil nemen infijnheylige 
bewaringe. 

Gefchreven in Angiersden 1 5. January 1598. 

En was ondertekent 
HEN RT. 

En lager, 
De Neufville. 

S|et©pfcïj2tfttoa£: 

Aen mijn Heere Barneveld. 

Wi 

ten / hen toeïgebocenen SJeerc ^[oftan / <£5?abebnn 
l&affauöen jongen/ cu ^natten/ 
re tot ^oppen^oeft / betoeiftc na obecgelcberöe 
CceDentte/ bclgcnbe bare gnttaict»/ tnbe ©et- 
gabeitnge öet ^ceeen Staten generael / fo Dp nton- 
bc ais bp gekifte / Pan toegen fijne fteur-©o?tldij<= 
fte <©ocul. gepjoponcect en bcifocftt ftds&en / hen 
17. jpeüjuattj 1598. hc rcfttttmc ban he boo?,f5. 
^tah ban Eiijnbetft / cn hat gcnocgfaem met he 
tooojöen en <taatt upt ftenluphet ^nffcuctfe/ luy- 
öenbealpboïgt; 

DE boogweerdigde, Doorluchtige en Hoog-ge- örtratt 
boren, onfe genadichde Heer, de Keur-Vorft^^ 

van Keulen, heeft my,en den Heere van Soppenbroek gei.3öoo/(. 
genadelid bevolen, den Heeren Generalen en Raed tot Sienlm 
van Staten, hare Keur-Vordel. Doorl. vrundlijken ,Sdïturtie. 
gunftigenen genadigen groet, en allen goeden wille, „„ #jfne* 
neffens over-antwoordinge van der felver Credentsulsenén» 
Brieven, genadichft te vermelden. 0j?ntMn* 

En benedenste berichten, hoe dat hare Keur-Vor- 
del Doorl. fich gantfeh getrooden,dat de Heeren hen mgire $£» 
genoechfaem te erinneren werden weten,met watby- Derianöfe 
ïbndere grote affeftie, dat Vordel. Huys Beyeren hun 
van langen tijd herwaerts toegedaen, en geneyc ht ge- (©jabegje* 
wefen,en noch is,gelijk dan hare Keur-Vordel. Doorl. bmi tot 
niet twijfelen, of de Heeren hebben daer van noch he- f 

diges daegsgeen geringe memorie en veelvuldige be- gjongrn/en 
wijs-redenen. So hadden defelve ook, nefrens haren 
vriendlijken gelieften Heeren, Broederen en Vedde-|^uabEn£ 
ren, fich altijds niets meer bevlijtigt,als haren loflijken ^fppEe„® 
Heeren Voor-ouderen voetdsppen na te volgen, en bjoefe/ <©rr* 
denHeeren alle goede vertrouli jke vrundfehap en wel-Ö^jttim in 
daden te bewijfen. Alleen dat hare Keur-Vordel. 
Doorl. ten hoogden beklagen, dat defelve van wegen ffieeteu 
de continuerende Oorloge, daer vanfyin haren en Staten 
Naburigen Landen groten aendoot bevonden , tot^"7 
daetlijk bewijs harer vrundfehap, tegens harenbj.j59S. 
wille dit middel en gelegentheyd , om daer in te 
continueren , niet hebben konnen nalaten , in ful- 
ker voegen nochtans , dat aen haren den Heeren 
Staten toedragenden goeden wille en affeftie, noch 
geen mangel, noch gebrek is geweeft. Begerende der- 
halvenhare Keur-Vordel. Doorl. de Heeren willen 
fulks van defelve ganfeh opregt aennemen en verftaen, 
en fig wederom met gelijkmatigen gemoed tegens 
hare Keur-Vordel. Doorl. en dat Huys Beyeren be¬ 
tonen, en vinden laten, gelijk fy daer aen ook geen 
twijfel dragen, even verre by den Heeren nog een 
kleyn vonxken voorhanden is der oude vrundfehap, en 
gedachteniffe der vorige weldaden , fo fy van den 
Huyfevan Beyeren ontfangen hebben. 

Dan hare Keur-Vordel. Doorl. houdentdaer voor 9 
de Heeren werden yedertijd gefpeurt hebben, hoe 
opregtelijkfy in allen haren doen en laten niet anders 
gewenfcht en begeert hebben, dan als met den Hee¬ 
ren Geunieerden Provintien in alle goede en vrund- 
lijke Nabuurfchap te leven. Dan ofwel etlijke onge- 
rudige en misgundige den Heeren onderwijlen anders 
inbeelden wilden , lozijn nogtans den felven verho¬ 
pentlijk hare Keur-Vordel. Doorl. Vredelievend en 
welgemeynt gemoed, daer tegens in vele wegen ge- 
noegfaem ontdekt en bekent geworden. 

En nadien verfcheyden faken voorgevallen zijn, fo 
den Heeren Geunieerden yetwesbefwaerlijk zijn, en 
mifvallen mogten, als namentlijk en eerdelijk, dere- 
ditutieder Giavinne van Meurs, en dan de recupera- 
tion der Stad Berk belangende : fo willen hare Keur- 
Vordel. Doorl. den Heeren niet bergen, dat fy fig ye- 

139 fjeöben tn’t boojgaenbe 25oc& berftadt/ 
poe Dat ben f^enc-Doifl en <e«v25ifTdjop 

ban Éculen bccflacn bebbenbe / bat ben üJttncc 
ban «©canaicn be ^tab ban üïijnbedi betobett 

(fei.' 7.) Ijabbe / eis bat be ^paenfc booz pem gebtoongen 
maten gctoeejl baa* upt te bertreeften / ftp <0e; 
fanten fonö aen ben fDdnce en <6ccommfttecrbe ban 
bc %a*cn Staten <6encfael bp fijn <ercellent!c tn _ 
’t Scgetjijnbe/ cn berfOdjtetefEtmttcbanbe^tab der tijd ten hoogden beai-beyt en bevhjtigt heeft, 
ban Unnbctlt b00?noemt ,• rnaec fijn €)CCdIentte ft) wel in de eenen als in de ander pundle, aliemoge- 
en bc dpecommitteerbe upt be Staten ^eneraer'1 *“ K ,T_ 
fepben / bat fp bacc toe geen laft babben / en bp 
albten öe ïicut-lDojft ban geulen bacc toe meen-' 
be cemgfinp te toefen gefonbeett/ bat fp ften fott- 
ben Sjebbcn te betboegen aen be heeren Staten 
Oenccadbec ©eceenigbe^obintten/ toelftcnbob 
genbe bebootnoembe Creëren ïjeuc-Doejl cn€rt^- 
25ftTcf)op fijne (©efanten tn ben ©age gefonben 

lijke fatisfa&ie te geven. Maer hare Keur-Vor¬ 
ftel. Doorl. hebben noyt tot hare intentie kunnen ko¬ 
men, gelijk dan der felver fulkes ganfehelijk leert, en 
tot nog toe niemand meer fchandelijkis gewefenals 
haer eygen perfoon. 

Dan fo veel eerdelijk de bevorderingeder Niewc- 
narifereditution belangt, hebben hare Keur-Vordel. 
Doorl. om der Gravinnen wederparttot gebeurüjke 

öeeft/ om fwU$ upt fijnen name te boen/ te toe# j gehoorfacmlieyt te brengen, alle mogelijke * billijke 
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en rechtmatige wegen, hier vorens by de hand geno¬ 
men, en dewijl fulke middel niet fterk genoeg ge- 
wefen, de Roomf. Keyferl. Majeft. noch daer benef- 
fens om hulpe en byftand aldergenadigft gebeden; 
’t welk gelijkewel tegens der felver verhopen , niet 
heeft willen opereren. So hadden hare Keur- Vorftl. 
Doorl. ookgeerne voor langs die ernftlijker geweld 
tegens gedachter Gravinnen weder-part gebruykt, 
en eenmaelde begeerte execution (daer toe defelve 
alle mogclijkearbeydmet vlijt aengewent) in’t werk 
geleyt, wanneer haer door fo vele Landverdervens, 
en fo groten fchaden, den middel daer toe niet on- 
trocken waren worden» En willen hare Keur-Vorftl. 
Doorl. in defen ook nochmaels , fo vele mogelijk 
werd zijn, aen hare zijde geen gebrek vinden laten. 

Ten anderen, wat de recuperation der Stad Berk 
belangt, dat werd den Heere wel kenlijk en voorge¬ 
komen zijn,hoe menichmael haer Keur-Vorft. Doorl. 
in eygenerperfoonmet hoogfterbefwaernis, alsook 
met koftelijke befendingein Spangien en de Neder¬ 
landen , om de reftitutiete verwerven, grote neerftig- 
heyt gedaen , en na fo vele gehadte moey te en arbeyd, 
ten leften by tijden des Hertogen van Parma, tot gro¬ 
ten onwil van alle deflèlven Raden, confen t tot refti- 
tutie van de Steden Bon, NuysenBerk, geobtineert 
heeft gehad ■ ook Braks daer op Commiflarien, met 
alle volmacht, omdat krijgf-volk af te danken, met 
gelde te contenteren , en daer na hare Keur-Vor. 
Doorl. de inruyminge te doen, verordenet worden. 
Gelijk fy dan in eygener perfoon, met den in hare Stad 
wefende gemuytineerde krijgftuyden, diemen over 
50 maenden fchuldich geweien, daer van gehandelt 
hebben. 

Maer dewijle eenenin fuiken handelinge vele be- 
fwaerlijke difficulteyten opgekomen , alsgemeenlijk 
gefchied, en door mangel van gelde, ’t welk wat ge- 
tardeert worden , fo waren ondertulfchen etlijke 
Spaenfe Commiftarifen hervoor getreden , en dat 
krijgf-volk noch meer en meer oproerich gemaekt, 
met vertooninge, dat Conté de Fuentes met etlijke 
Millioenen Gouts voorhanden ware , en hun allo de 
ganfche volle betalinge te geven verfproken en be¬ 
looft ; en ware daer door de vergelijkinge en ver- 
drach , fo eenmael met den krijgftuyden ganfch ge¬ 
troffen gewefen, als voorfz , door aenftiftinge der 
Commiffarien ten leften weder af-gegaen en te niet 
geworden ■ fonderling dewijl in de nieuwen voor- 
ftaenden belluy t, ter felver tijd, door Godes befchic- 
kinge , den Hertogevan Parma met den dood afge- 
gacn , enalfoookdesvorigen Commiflarilèn autori- 
teyt gerevoceert worden : Gelijk dan fonder twijfel 
den Heeren Geünieerde Statenhier vorens wel voor¬ 
gekomen , en fy de eyndlijke waerheyd uyt hare 
Keur-Vorftelijke Doorluchtigheyds eygen , en van 
der Landen krijgf-volk gcintercipieerden fchrijvcns, 
genoegfaem verftaen fullen hebben. 

Als nu die van Parma dood gewefen, hadde de 
Graefvan Manfveld en Contede Fuentes dat ganfche 
werk , boven haer Keur-Vorftelijke Doorluchtig¬ 
heyds verhopen, t’eenemael omgeftoten, fulksdat al- 
fo ganfch niet heeft geobtineert werden mogen.. Maer 
hare Keur-Vorftelijke Doorluchtigheyd nochmael 
met grote onkoften in Spangien, de reftitutie follici- 
teren te laten, bedwongen worden; hebbende hare 
Keur-Vorftel. Doorl. de fake eyndlijkdaer henen ge¬ 
bracht , dat de felve Ertz-Hertogen Erneften tot Öo- 
ftenrijk hem geftellet, maer de bewillinge fo balde niet 
erlangen konnen , dat defelve voltogen werden mo¬ 
gen , dewijl den voorfz Ertz-Hertog , terftont na 
ontfank des Koninklijken bevels, ook in God ontfla- 
pen. Daer her dan ten tweeden male de Conté de 
Fuentes met hoogften vlijt de ganfche fake verhindert, 
dat hare Keur-Vorftel. Doorluchtigheyt nochmael 
wederom met hoge onkoften de reftitutie in Spangien 
voortdrijven moeten; ook ftraks avermaels fo veel ge¬ 
obtineert , dat den ganfchen handel onlanks den Hee¬ 
re Cardinael opgedragen worden; dewelke dan ook , 
door verhinderinge der Bruyfelfe Raden, fo haeft niet 
refolveren konnen, of daer en zy ondertuflchen de 
eroveringe der Stad Berk, van de Heeren Genuieer- 
de Staten daer op gevolcht. 

Dewijle dan nu de Koninklijke weerde van Span¬ 
gien, yeder tijd der meeninge gewefen, der Keur- 
Vorftel. Doorluchticheyd de reftitution wedervaren 
te laten, defelvefichookuytdruckelijkverklaert,dat 
hy op den nabuyrigen,en fonderling den Roomf Rijke 
onderworpen Landen, niet te pretenderen hadde, en 
daer op eerftelijkden Hertoge van Parma, endaerna 
den Ertz-Hertog Erneft van Ooftenrijk, en nochden 
tegenwoordigen Heere Cardinael. fo voorfz is, de re¬ 
ftitution te voltrecken aen bevolen: Welke ook over 
fulks , vermogens Koninklijke Majefteyts bevel, ( Fol. 8. ) 
verrichtet te worden , ganfchelijk verhoopt was 
worden : So wilde hare Keur-Vorftelijke Door¬ 
luchtigheyd tot den Heeren Geunieerden Staten haer 
verfien, dat fy niet weyniger wat billijk, enhunby 
de ganfche Wereld, maer fonderling den Roomfen 
Rijke, roemigzy, eftedtueren , en hare Keur-Vor- 
ftel. Doorlucht, alseer.en naburigen , dat geringfte 
niet onthouden en ontrecken worden ■ in betrach- 
tinge, 

Eerftelijk, dat de Koninkl. Majefteyt van Span¬ 
gien niet de eerfte en aenvanger gewefen, die fich ha¬ 
re Keur-Vorftl. DoorluchtigheytsErtz-Stifts Keulen 
aengenomen, maer profuo mterejfe, als hy vermerkt 
dat defelve Heeren Unieerden Staten eenige Rijnfe, 
Klevife Steden eenfdeels ingenomen , en met haer 
krijgftuyden, om den anderen den paste verhinde¬ 
ren, befettet hadden, tot eropeninge van den (elven 
pas bedwongen geworden, haren eygen Landen te 
verlaten , en haer Keur-Vorftl. Doorluchtigheyds 
Steden, van de Heeren Geünieerde Staten ingehou¬ 
den, wederom teeroveren. En hoewel tot verfeke- 
ringevanden pas , en voortkominge van allerhande 
inval , de Koninklijke weerde hare Keur-Vorftel. 
Doorl. Steden in te houden, eeniger maten veroor- 

I faekt gewefen waren, fo hadden fy nochtans metter 
daed betoont, dat fy op de felve geen aenfprake noch 
vorderinge wiften, mids fyalle die in de Ertz-Stifte 
eroverde Steden, hare Keur - Vorftl. Doorluchtig¬ 
heyd , als haren rechten Heere, te reftitueren bevolen. 

Dewijl dan de Heeren Geünieerde Staten , fo’c 
fchijnt, een oorfake gewefen, dat de Koninkl. Maje¬ 
fteyt tot Hifpanien fich hare Keur-Vorftel. Doorluch- 
tichey ts Steden onderwonden ; ook fy de Heeren Sta¬ 
ten gemelte Stad Berk, tegens toeverficht harer Keur- 
Vorftel. Doorlucht, noch voorenthielden, fo ftonden 
defelve in forgen, dat door fulker reftitution de Ko¬ 
ninklijke Majefteyt avermaels defelve fich aen te ne¬ 
men , en daer door dat Land in den grond verderven , 
veroorfaekt werden mochten. 

Ten anderen, dat de FleerenGeünieerde Staten 
daer aen niet de geringfte gerechtigbeydofaenfprake, 
als ook geen aenfprake met des Heyiig. Rijks-bodem 
gehad; fo ware ook yemand dat fijne te onthouden, 
niet Godlijk , noch hun roemli jk. 

Ten derden,wanneer fy de fake rijpelijk by fich felfs 
erwegen wilden , werden fy bevinden , dattet hun 
meer fchadelijk dan profijtelijk zy , de voorfz. Stad 
den Heyl. Roomf Rijke en hare Keur-Vorftl. Doorl. 
langer te'onthouden, dan fy daer door den goeden 
name , die fy anderfins yeder tijd gehad (dat fy niet 
anders als met den Rijke goede correfpondentie en 
vrundlijke nabuyrfchap te houden gefinnet ; maer 
jegenwoordig daer tegens in archwaen, welke vele 
Vorften hun Bifheer toegeleyt, gevallen, als wan¬ 
neer fy niet alleen fich felfs verdedigen wilden, maer 
ook den Nabuyren het hare af te nemen gedachten) 
verliefen mochten : Dewijle den Heeren Staten ge- 
noechfaem bekent, hoe feer het den Heyiig. Roomf. 
Rijke verdroten , de gemoeter ook tegen de Konink¬ 
lijke Weerde verbittert, en in aller verdacht gebracht 
hebben, dat defelve hare Keur-Vorftel. Doorluch- 
tighey ts Stad Berk, fo lang ingehouden hadden, hoe¬ 
wel de Koninkl. Majefteyt tot fulks meer oorfake, als 
de Heeren Staten gehad , in betrachtinge de Konink¬ 
lijke Weerde niet de eerfte, of beginner, (o voorfz is. 
gewefen , die hare Keur-Vorftelijke Doorluchtig- 
heyts Stad overvallen, en den ganfchen Rijke en der 
felver ontrocken. Hier benefrens, ongeacht dat men 

\fulkes tot den pas nodig gemey net, fo had de Koninkl. 
Weerde 
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Weerde nochtans , onaengefien des fo voorfchreven 
yeder tijd tot de reftitutie, na ingenomen bericht, 
verftaen ; En hieldent hare Keur-Vorftel. Doorl. 
alfo Jaer voor, dat de Heeren Geünieerde Staten niet 
weyniger doen wilden; dewijl hun ook, fonder ful- 
ke Stad op den Khijn durch uytgeen pas of deurtocht 
mangelde, nadien fy voor hen en aen anderen oorden, 
daer medegenoech verfien en verfekert zijn. 

Wijders, behalven hare Keur-Vorftel. Doorl. grote 
fchaden, verlies en nadeel, fo hadden fy (de Heeren 
Staten) gedachte Stad Berk (hoewel fy hun nietfon- 
derlinge nut) met hoochfte onkoften te onderhouden,- 
en deden fy ook door fulke inhoudingeder Koninkl. 
Weerde en ander krijgfvolk, tot voort-verdervinge 
harer Keur-Vorftel. Doorl uchtigheyts Landen, aen- 
ritfen, en allo ftch felfs niet alleen met fulke onnodige 
onkoften beladen , maer der nabuyrige en voorge¬ 
dachte hare Keur-Vorftel. Döorluchtigheyds Lan¬ 
den , ook in meerder lijden en verderffenis bren¬ 
gen. 

Of nu wel hiertegens van de Heeren Staten mocht 
voorgewendet worden , dat fy door middel fulker 
Stad der Kon. Weerde krijgfvolk den pasop Vriefland 
te verhinderen meynden, ware fulkes vaft ten beften 

nen van dien, inuyterfte verderf gebragt. Dewijl nu 
fulkes van de Heeren Unieerde Staten felfs niet voor 
goed en billik gehouden worden , fo werden fy fulker 
fchaden, met de meergedagte reftitutie der Stad Berk, 

leeniger maten erltaden, in betragtinge wat voor 
fchulden door haren onderhebbende krijgsvolk ver- 
oorfaekt is, en dat fig voor hun noyt beter occalie 
van recompens heeft geprefenteert, als dat fy hare 
Vorftelijke Doorlugtigheyd defe Berkfe reftitution 
wedervaren laten, en alfo in dergelijke faken den 
Spaenfen, welke hare Keur-Vorftelijke Doorlugtig¬ 
heyd en der felver Landfchap, ’t voorfchreven Slot 
en Stad Hoy, dat hun doch ganfch nut en profijte- 
hjk gewefen ware , en fy met fware onkoften , fonder 
vergeldingeis worden, niet wijken, noch fig wey¬ 
niger als defelve der billikheydte bevlijtigen. 

Uyt defen voorfz. verhael en vele anderen meer 
bewegende, willen hare Keur-VorftlijkeDoorlug¬ 
tigheyd fig nu ganfchelijk getrooften, het weidende 
Heeren Staten fig goedwillig betonen, de voorfz. 
reftitutie niet weygeren ; maer veel meer metter daed 
betuygen en bewijfen, dat fy tot alle billikheyd en 
goede nabuyrfchap geneygt. 

’t Welk hoewel het in fig felfs billijk na rechte al- 
niet gefondeert , en een geringe excufe : Dan daer fo behoort te gefchieden, cn den Heeren Staten by 
hare Koninkl. Weerde met geweld tegens Vriefland i een yegelijkroemlijk en loflijk fal zijn, fo zijn het des 
yet voor te nemen foude gedenken > fo ware doch 
den Heeren Staten en yeder bekent, dat fulksfonder 
groten volks geweld en Leger in ’t werk te richten on¬ 
mogelijk. F.n genomen of hare Koninkl. Weerde met 
fulker macht verfien , dat fy Heer en meefter in ft 
veld , fo ware fulker macht alfdan dan pas befwaerlijk 
te weren : Dan konden defelve verfcheyden Verten en 
Schanfen, heen en weder, op gelegener orden, fter- 
ker als Berk, na der felvergevoelen, flaen en leggen. 
Ook is notoir, en voorfeker fulks, dat den pas op Berk 
na Vriefland ganfch wijt ontlegen en befwaerlijkis, 
in betrachtingedatte voren twee vlietende wateren 
over en voort te pafferen zijn. 

Derwegen dan hare Keur- Vorft. Doorl. ook niet te 
weder zijn foude, fichtegens de Heeren Unieerde 
Staten te verfchrijven en verobligeren, dat de Ko¬ 
ninklijke Weerde krijgsvolk, na gefchiede reftitution, 
aldaergeen pas fal geftadet worden. 

Wan het dan den Heeren Unieerde Staten ganfch 
toemlijk en hoog nut zijn werd, fy ook de minfte 
lchade van wegen defe reftitution niet te beforgen, 
fo wilden hare Keur-Vorftelijke Doorluchtigheyd 
figeyndlijkverfien, ook met dehoogfte vlijtdaerom 
hier mede erforgt hebben, fy Averden defelve dit 
bjlligmatig verfoeit nietaf-flaen, noch de voorfchre¬ 
ven reftitution verweygeren, maer veel eer haer 
eygen nut en roem betragten, fig daer door eenen ee- 
wigen goeden naem by den Koomfen Rijke maken, en 
in der daed bewijfen, hoe fy der ouden Aveldadendes 
Huys Beyeren noch gedagtig zijn, endefelve hare 
Keur-Vorftelijke Doorlugtigheyd in defe fake met¬ 
ter daed genieten laten. 

Hier by werden de Heeren Geünieerde Staten ook 
noch in verfcher gedagtenis hebben, in wat hoogden 
laft en verderven liaer Keur-Vorftelijke Doorlugtig¬ 
heyd byftaendegetroulijkenabuyrfchap, tuflchenden 
felven en henluyden, in de Stift van Luyk geraden. 
En ofwel haer Keur-Vorftelijke Doorlugtigheyd de- 
lelve vertrouwelijkheyd yeder tijd volvoert en con¬ 
tinueert, onaengefien defelve en hare onderdanen 
van de Koninkfen , teroorfake van dien harde clrey- 
gementen verwagten moeten, gelijk fy dan ook hare 
Keur-Vorftelijke Doorlugtigheyd tot verlatingen ful¬ 
ker met de Heeren Staten goede nabuyrfchap, met 

) 

te weyniger niet hare Keur-Vorftelijke Doorlugtig¬ 
heyd wederom met allen goeden nabuyrlijken willen 
dienftlijk en vrundlijkte erfchulden, oirboden, ge¬ 
neygt en willig. 

Bcböctt öc Horen Staten <6eneraelöc* 
ocbcnöe nabolgsnCic p>obtfionck' 2Ututooo?tiG 
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den, gehoort en verftaen hebbende, ’t gene in 
hare Vergaderinge, van wegen den hoogweerdig- j^nttaoo?b 
ften, Doorlugtigen en Hoog-geboren Vorft en Hee- .staren ^ 
re, de Keur-Vorft van Keulen, by de welgeboren ömecael 
Heere Grave van Naflau en de Heere van Soppen- 
broeck, Gefanten van fijn Keur-Vorftel. Doorl. fo pjopofirte* 
mondelijk als fchriftelijk, na overgeleverde en ge- 
lefen Credentie-Brieven, den 17. defes is gepropo- 
neert en verfocht, beroerende de Stad Berk. Nadat 
fy op alles na behoren hebben gelet, bedanken voor 
eerftfijn Keur-Vorftel. Doorl. dienftelijk en vriend¬ 
lijk fijns gunftigen aenbiedens en groet, met prefen- 
tatie daer-en-tegens tallentijden van haren bereyd- 
willigendienft, Vrunden goede nabuyrfchap, ver¬ 
trouwende aen God Almagtig, dat d’occafien enge- 
legentheyd van tijd en faken, hoe langer, hoe meer 
fullen verfchijnen en haer op doen fal, daer door den 
onluft des Krijgs in dien ooi t eenmael verfchuy ven en 
elders keeren fal,en de algemene klagten fullen komen 
op te houden; en dat fijn Keur-Vorftelijke Door- 
lugtigheyt, mitsgaders alle d’andere naburen, Neu¬ 

trale Heeren, Vorften en Landen, met hen de goe¬ 
de hand daer aen fullen houden, en de middelen te 
dien eynde nodig betragten : hebbende de voorfz. 
Staten Generael fijn hoog-gemelte Keur-Vorftel, 
Doorl. beroerende de verfogte reftitutie van de 
voornoemde Stad Berk, dienftelijk begeerente erin- 
neren, welker voegen in den jare 90. by de Heeren 
Afgefanten der Keur-Vorftelijke, Rijnfe , Over- 
Rijnfe, Nederlandfe en Weftphalifen, ook Neder- 
Saxifen Kreyts Keur-Vorften , Vorften en Standen, 
aen henluyden feer ernftlijke inftantie en aenmaninge 
gedaen wefende, ten eynde fy de opgeworpen en 
ter felver tijd inhebbende Schanfen en plaetfen op 
den Rijks-bodem fouden affehaffen eninruymen, 
met verfekeringe dat den Vyand van fijn zijde dein 

een gepretendeerde oude Alliantie dwingen willen, genomen Steden, Huyfen en Vlecken ook haren 
fo hadden dog, ongerigte fulke goede vertroulijk- Heeren wederom fouden inruymen , en anderfints 

des H. Rijks-bodem verlaten, of daer men fig daer heyd, etlijke der Heeren Staten Officieren en krijgs- 
luyden, onder fchijn der regte vruntfcap, daer in 
fy al-ombyhare Keur-Vorftelijke Doorlugtigheyds 
Onderdanen aengenomen gewefen, haer voormaels 
tegen alle hopeninge, en fonder eenige regtmatige 
oorfake, hare Vorftelijke Doorlugrigheyts Slot en 
Stad Hoy, in der felver Stift van Luyk, onverfiens 
overvallen, en daer door ’t felve Stift en Onderda¬ 

in weygerlijk foude tonen, dat Hoogft, hoog en 
welgemelte Keur-Vorften , Vorften en Heeren, 
langer niet fouden konnen omgaen, dan ook ge- 
refol veert waren, met toedoen van andere deshey- 
ligenRijks Keur-Vorften, Vorften en Standen, de 
klagende partye niet te verlaten, en dat genige 
idefenfive eyntlijk voor te nemen, wat iu dien cas 

des 
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des Heyligen Rijks conteftatien en alle Rechten toe¬ 
lieten, en anderfints tot afichaffinge der groten on- 
gebeur, denoodruft foude vereyfehen. De voorfchre- 
ven Staten Generael, na vertooninge, dat fy van ha¬ 
re zijde geenfints hadden nagelaten of fouden nalaten 
forgvuldelijk daer na te trachten , dat Keur en Vorften 
en alle andere Standen des Rijks , infgelijks andere 
Potentaten, Koningen, Princen en Republijken fou¬ 
den mogen verftaen, dat, niet tegenftaende defe lang¬ 
durige fware Oorloge , de Nederlandfe aengebore- 
re fachtmoedige en goedertierne aerd fulks bleef, dat 
henluyden (beneffens de befcherminge haers Vader¬ 
lands ) geen dink hoger of meer ter herten gink, als 
met een yegelijk, en fonderling haer nabuuren, goe¬ 
de nabuurfchap, vrindfehap, en boven al de gewenfeh- 
te loflijke Land-Vrede onverbrekelijk te onderhou¬ 
den • met vorder verhael en lange deduftie tegen 
der felver Afgefanten befchuldigingen, hoe onlchul- 
delijk en met welk bedwank fy tot het aennemen der 
wapenen en defen Krijg , door de geweldige tyran- 
nife Regeringe der Spangiaerden, voor defenlie van 
haer Rechten en Privilegiën, en behoudenis van ey- 
gen leven en goed , en van Vrouwen en Kinderen, 
gebrocht waren, en daer in noch moflen continue¬ 
ren; alhoewel , fo ten aenfien van de commoditey- 
ten, die de gemeene Vyand uyt de plaetfen, die fy 
op den Rijks-bodem den felven hadden afgenomen, 
genoten, en uyt de felve defe Landen eenige jaren 
te water en te lande gekrenkt hadden , fy goede re¬ 
denen hadden , om defelve voorts tot haer defenlie 
te behouden: Sy nochtans, om te betonen dat fy ha¬ 
re Keur-Vorftelijke en Vorftelijke Hoogheden en 
Excellentie datelijk begeerden en wilden believen , 
alle de voorfchieven plaetfen hebben doen effeètue- 
lijk ontruymen, tot profijt van de genen, die defel¬ 
ve toebehoorden, op dat immers den gemeenen Vyand 
van defer zijde geen occafie gelaten foude worden, 
om de ontruyminge van fijne zijde ook datelijk te 
doen; maer dat het fo verre van daer was , dat den 
Vyand het felve foude hebben gedaen, dat hy ter 
contrarie, zedert meer als oyt te voren uyt de Stad 
Berk, de Vereenigde Provintien wijd en zijd d’Ooi- 
loge aengedaen, en defelve met roven en plonderen 
befchadigt ; dan ook den Rijn met dobbele Tollen 
en andere laften befwaert, fo wel tot prejudicie en 
nadeel van den Rijke, als van defe Landen , fonder 
dat nochtans daerom by de Hoogft, hoog en welge- 
melte Keur-Vorflen, Vorften, Heeren en Standen, 
daer tegens yet is aengenomen. Sulks dat ten felven 
aenfien de voorfchreven Staten Generael daer uyt oor- 
fake genomen, en tot afwendingeen vermijdinge van 
alle vordere fchade, met kenniflè, bewillinge en re- 
folutie van alle de Vereenigde Provintien, nodig ge¬ 
acht en refolutie genomen hebben , de voorfchreven 
Stad Berk te belegeren, het welk tot feer grote koften 
van de voorfchreven Provintien gefchiet , en geëf- 
fedfcueert zijnde , niet om de voorfchreven plaetfè 
den Heyligen Rijke, en particulierlijk het Sticht Keu¬ 
len te ontvremden, ofdefelve voor haer in eygendom 
jure belli te onthouden; maer alleen, gelijk voren 
verhaelt is, om de voorfchreven Vereenigde Provin¬ 
tien van de voorfchreven roveryen, plunderingen , 
en exadtien van dobbele Tollen , en befwaerniflèn 
te bevrijden : De voorfz. Staten Generael op de voorfz 
verfóchte reflitutie van de voorfchreven Propofitievan 
wegen fijn Keur-Vorftelijke Doorluchtigheyd gedaen, 
niet geerne fonder gelijke voorgaende kenniflè, bewil- 
liginge en ordre van de voorfchreven Vereenigde Pro¬ 
vintien fouden refolveren. Verklarende derhalven , 
dat fy de voorfchreven Provintien van het gepropo¬ 
neerde van de voorfchreven Heeren Gefanten met de 
eerfte gelegentheyd fullen adverteren,en haerluyder goe¬ 
de meeninge en intentie particulierlijk gehoort en ver¬ 
ftaen welènde ,daer in gedaen en gerefol veert te worden 
gelijk voor de meefte verfekerthteyd en dienft van de ge- 
neraliteyt,en contentement van fijn Keur-Vorftel. Doorl. 
fal bevonden worden te behoren; het welke de voorfz. 
Heeren Gefanten, defelve fijne Keur-Vorftelijke 
Doorluchtigheyd gunftelijk fullen gelieven, voor de¬ 
fe tijd, voor antwoord op hare wervinge te refereren- 

Aldus gedaen ter Vergaderinge van de voornoem¬ 
de Heeren Staten Generael in 's Graven Hage, den 
leften February Anno 1^98. 

Wen bijfben 5Iumj bacr na fjeeft fijne bocrniocrm 
be <0cnnbc toebetem fclpiftclyh cn monöclp 
foeftt bolfcomcne anttooo2be cp be boc2-gemcite bcc- toeticruin 
focïjte reflitutie: Wc l^ccren Staten <©encrael b£troeh w* 
Ijcbbenbe be rebenen / baiï al pet gene bp ben I1002- 
noembe Welgeboren Specie oB?abc ‘gioljan ban^af^tjtirutte 
fan / Cat3enellcbogcn / etc. tot befen epnbe toap uan m 
obcrgclebert / rijpelijh geejramincerr cn op gelet/C»ö£c 
en baer op berfoefjt en genomen liet abbiiö ban fijne 
€rcellentie en ben Welgeboren <02abe Willem fcromti*/ 
betoicf)/ <©2abeban ^affau/ €at3eneHebogen/ etc. «nnnop?b 
<0oubernetir en Itapitepn «öeneracl ban 3©2ieflanb / JJSïïf1* 
doeningen cn b’ Wmmclanbcn / mttfgaber£ be ronfrnt, 
föaben ban ^tate/ epnbelijh b002 bolbomene ?£ut- 
tooo2be cn refolutie obergelebcrt bit nabolgcnbe ge* 
frö2iftc/ inijoubenbe albuo: 

NA dat de Propofitie van wegen den, Hoogh-weer- 
digften, Deurluchtigften , Hooggehoornen Vorft 

enHeere, den Keur-Voi ft totCeulen, op den xvijd«n. 
Februarij leftleden, door den Welgeboornen Heeren 
Johan den Jongeren Grave van Naflau, Catzenellebo- 
gen , &c. en den Heere van Soppenbroek, Gefanten 
van fijne Keur-Vorftel. Doorl. ter vergaderinge van 
de Heeren Staten Generael der Vereenigde Neder¬ 
landen gedaen; de antwoord daer op by den Heeren 
Staten den leften der felver maend gegev en ; ook ’t ge¬ 
ne welgemelteHeere Gravedenx. Jumj vergangen /by 
monde geproponeert en, in gefchrifte overgelevert 
heeft, rijplijkgeëxamineert, en op alles nader gelet, 
ook het advijs van fijn Excel 1. en den Welgeboren 
Heeren Wilhelm Ludwich, Graven tot Naflau, Cat- 
zenellebogen , &c. Stadhouder en Capiteyn Generael 
van Vriefland, Groeningen , den Ommelanden, &c. 
mitfgaders de Raden van State daer op gehoort is ge¬ 
weeft,- Hebben de Heeren Staten, na dienftlijke be- 
dankinge van de aengeboden genegentheyt en affedie 
van fijne Keur-Vorftel. Doorl. tot onderhoudinge van 
de goede vruntfehap en Nabuyrfchap, met de Veree¬ 
nigde Nederlanden , en aenbiedinge van haren goet- 
willigen dienft , in alles wes fy fijner Keur-Vorftel. 
Doorl. ten beften konnen doen , Hooghgemelde fijne 
Keur-Vorft. Doorl wel willen verfekeren, dat hen niet 
weerder noch liever is, dan met alle hare naburige Po¬ 
tentaten, Princen en Republikenin goede vruntfehap, 
eenigheyd en nabuyrfchap te mogen leven , en dat 
fy daer na hare adieu dirigeren, fo veel hen mogelijk 
is , en met verfekeringe der voorfz. Landen gefchie- 
den kan: En foden gemeenen vyand van fijner zijden 
gelijke intentie en meeninge hadde, ware vaftlijkte 
verhopen, dat alle redenen van klachten fouden cefle- 
ren. Maer terwijlen den gemeenen vyand de eerfte is 
geweeft , die des H. Rijks-bodem , tot fchade des 
Rijks Lidmaten , en onuytfprekelijke befwaerniflèn 
der Nederlanden, heeftgeoccupeerten mifbruykt, en 
daer door oorfake gegeven, datmenhem van defe zij¬ 
de eenige geoccupeerde plaetfen heeft moeten afne- 
men. En dat daer na inden Jaretnegentig,op’taenhou- 
den van wegen den H. Rijke gedaen, van defer zijde ter 
goeder trouwen ontruymt, en overgelevei t zijn geweeft 
verfcheyden plaetfen, op vaft vertrouwen, dat den vy¬ 
and van gelijken foude doen, of datf? met des Rijks 
middelen en macht daer toe gehouden fouden werden , 
volgende’t gene de Gefanten van fijne Keur-Vorftel. 
Doorl. en andere Keur en Vorften , en Stenden des 
Rijks, ten felven tijden is belooft, en dat voorts op¬ 
rechte Neutraliteyt gehouden , en den vyand of den 
fijnen in fijne Keur-Vorftel. Doorl. Landen niet meer 
toegelaten foude worden , als defe Landen , of den 
haren. Dat ook de Doorluchtige Pfaltz-Gravinne, 
Keur - Vorftinne Weduwe Sec. fampt de Hoog en 
Welgeboren Princefle van Chimay , en Gravinre 
van Nieuwenaer Sec. ook andere hen aen defe zij¬ 
de houdende, de oprechte Neutraliteyt genieten, 
en in hare Gerechtigheden en Goederen gerefti- 
tueert fouden weiden. Nu weten hare Keur-Vor¬ 

ftel 

V 
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(lelijke Doorluchtigheyd felfs beft , hoe weynig den 

(Fol. 10..) gemeenen vyand op des Heyligen Rijks aen- 
houden en refolntiones geacht heeft , en dat door 
hem en fijne gepènfioneerde en geaffeflioneerde, 
iiiet tegenftaende alle aenmaningen en devoi- 
ilen , noch ontruyminge der Stad Berk , Meurs 
en Alpen, als onder den heyligen Rijke beho¬ 
rende , is gedaen, noch ook hare Keur-Vorftlijke 
Doorluchtigheyd noch de Hoog en Welgeboren 
Princefie van Chimay en Gravinne van Nieuwenaer, 
reftitution der afgenomen en onthouden Rechten en 
Goederen is gedaen ; ja dat niet alleen defe Landen 
over grote fchaden en laften door de continuatie van 
de voorfchreven injufte occupatie der Stad Berk en 
anderen hebben geleden ,■ maer ook verfcheyden 
Rijks Litmaten dier door hebben moeten befwaert 
werden , fb Wel door de hoftiliteyt by den vyand te 
lande en in tochte gebruykt , als fonderlinge van de 
grote exadtienop den Rijn gedaen; fulksdat alle’tge¬ 
ne zedeit den voorfchreven jare tnegentig tot be- 
fwaernifïe van den Heyligen Rijke is gebeurt , on- 
wederfprekelijk door de continuatie des vyands is 
Veroodaekt. Én terwijlen de Heeren Staten fo lan¬ 
ge jaren aengehouden, en met ydele beloften opge¬ 
houden zijnde , op de voldoeninge der voorfchre¬ 
ven toefage , ook daer toe andere devoiren gedaen 
hebbende, al te vergeefs, en fyten lellen langer fulks 
niet konnende lijden, tot haren hoogden befwaernif- 
fe hebben moeten doen, het welk fy volgende de 
voorfchreven toelage en refolutie van den heyligen 
Rijke, feven jaren lank gewacht hadden, nament- 
Hijk hen fterk te maken , en den vyand uyt de voor¬ 
fchreven Stede met de wapenen te verdrijven; heb¬ 
bende daer toe een heyrkracht te paerde en te voet, 
fe water en te lande, met eenen groten train vanGe- 
jfchut en alle behoeften , voor de voorfchreven Stede 
moeten brengen , en verwachtende alles wat den Oor¬ 
loge mede brengt:, hebben tot hare feergrote koden^ 
door Godes genade, den vyand uyt de voorfchreven 
plaetfen verdreven. En hoewel, na genen Rechten, 
van henlieden de overleveringe van dien mach gevor- 
dert werden , voor en al-eer hèn genoechfaem verfe- 
keringeis gedaen , jegens gelijke oftenfien en fchaden , 
als fy in verledeu tijden, en fonderlinge na den voorfz. 
toefach en refolutie. geleden hebben , en ook in rede- 
lijkheyd gerembourfeert de kollen in’t verdrijven des 
vyands en veroveren der voorfz.Stede gedaen. Nochtans 
om fijne Keur-Vorft. Doorlucht, en allen anderen Keur 
en Vorften , en Stendendes H- Rijks, metter daed te 
bewijfen, dat fy niet anders begeeren, dan door Go¬ 
des genade hare middelen en afliftentie van hare Geal¬ 
lieerde > met alle nagebure Potentaten , Princen en 
Republiken , oprechte vrientfchap en goede nabuyr- 
fchap houdende , een Godlijke , loflijke en verfeker- 
de uytkomlle der jegenwoordige Oorloge te vervol¬ 
gen , fonder harer Nageburen fchade of befwaer- 
nifie: Sullen te vreden wefen fijne Keur-Vorftl. Doorl. 
de voorfchreven Stede van Berk in handen te Hellen, 
mits al voren henluyden leverende behoorlijke Brieve 
van verfekeringe van den gemey nen vyand , dat by felfs, 
nochte door yemant van fijne Gouverneurs, Capitey- 
nen. Officiers, of Soldaten , met geweld, praktijken, 
compofitien , noch anderfins , in geender manieren, 
gedurende den jegénwoordigen Oorlog, lal innenemen, 
nochte by het maken of op werpen van Schanlèn , of 
nieuwen Forten, gebruyken eenige plaetfen, Porteren¬ 
de onder het Keur-Vorllendom Keulen , of andere 
Keur-Vorften, Vorften, Graven, Heeren, Stenden 
of andere Lidmaten des heyligen Rijks ; nochte den 
Rijnftroom van den Rijks-bodem van beyden zijden 
van den Rijn, met nemee van eenige Schepen, Waren, 
Koopmanfchappen, Goederen of pei fonenteontveyü- 
gen ; en daer-beneftens atn t’famentlijke Keur-Vor- 
iten verfoeken , dat fo verre daer jegens diredlijk of 
indiredlijk gedaen weidt , defelve binnen drie maen- 
den, met gemeene macht, fuiken attentaet tot fij¬ 
nen kofte datelijk lullen doen rechten en repareren ; en 
dat de t’famentlijke Keur-Voiften ’t felveby folemnele 
aften fullen beloven. En op dat den gemeenen vyand 
alle oorlake benomen werde, om het doen van allulke 

beloften te refuferen , of te retarderen, fullen de Sta¬ 
ten te vrede wefen van harer zijdegelijke beloften en 
verfoek te doen : Wefende de Staten te vreden , tot fij¬ 
ne Keur-Vorftl, Doorl. eygen verklaringeen difcretie, 
dan te laten , wat henluyden in vergeldinge van de 
voorfz. kollen , behoort betaelt te werden. Hebben 
voorts de Staten een vaft betrouwen , dat fijne Keur- 
Vorftl. Doorl. de hoog-gemelte Keur-Vorftinne we¬ 
duwe , tot hare ongereftitueerde Graeffchap Limborch, 
en andere hare Heerlijkheden en Goederen, onder fij¬ 
ne Keur-Vorftl. Doorl. gebiede gelegen , fal reftitue- 
ren : Dat de Hoog-geboren Princefl'e van Chimay, in 
haer recht by fijne Keur-Vorftel. Doorl. gemainteneert 
en gefavorifeert fal worden: En dat het verdrach van 
wegen fijne Keur-Vorftel ij ke Doorluchtigheyd metde 
welgeboren Gravinne van Nieuwenaer gemaekt, ter 
goeder trouwen fal werden voldaen. Biddende de Hee¬ 
ren Staten fijne Keur-Vorftl. Doorl. defe hare antwoor- 
de gunftelijk te willen verftaen , ook den welftand défer 
Landen voor gerecommandeertte houden, en bedan¬ 
kende fijne Genade van de moeyten, verfoecken de¬ 
felve van alles goed rapport te doen. 

Aldus gedaen en gearrefteert ter Vergaderinge van de 
Heeren Staten Generael in ’s Graven-Hage in Holland s 
defenxvij. JulyAnno 1598. 

Onderhond by forme van poft date gefchreven als 
volgt: 

De Gedeputeerdeyan Gelder land , Utrecht, Yrre- 
fland, Over-Yfel, en van de Stad Groeningenen Om¬ 
melanden , gehoort hebbende de lefture van het con¬ 
cept van de refolutie op de Propofitie van den welge-3* 
hoornen Heere den Jongen Grave Johan van Naflau 
gedaen, van wegenden Keur-Vorft van Keulen, be¬ 
roerende de reftitutie van de Stad Berk, hebben ver- 
klaerf, alhoewel goet gevonden werd , dat de voorfz 
Heere Grave met de voorfz. refolutie ofantwoort wert 
bejegent, dat fy nochtans niet zijn gelaft , om te con- 
fenteren in de overleveringe van de voorfz. Stad Berk, in 
handen van den Hoog gemelten Keur-Vorft. 

iBct Dcfc anttaoo2be 3ijnïJC Bmlfe «föefantcn bcr* 
trobben/ en bier op-itf anöcrö niet gcbolgt/ Dan Dat 
ben lUur-bojft cenigen tijD Daer na aen <©2aef HM* 
ïemban ikaffau fdpcef/ Dat Den CarDinael gnnfcft 
niet baDDe taillcn Doen ban’t gene Datbpbc cefblurte 
berfodjt toa£ ; Daerom berfodjt lip / Datmcn Ijem 
23erh tailbe ftmpdijb reftitueren/ onDer fijne belof? 
ten/ Dat bP Dat tacl fouDe betaamt/ Dat Damt 
©panb Daer op neen acnftagen maben fonDen. tjiec 
op iö niet gcbolg't/ en Daer en tuffdjen taterbbp bett 
^tatenbcefwmtt Dattetnict toterbegefterbt/ of Daer 
taerbe niet raetfacm gebonben Daei* aen grote boften / 
tot beïjoef baneenanber/ te Doen/ alftnm Sjct fouDe 
reftuucren/ etc. 

DCn 18. ganuarij 1598/ fterf Den ouDen jBarb- 
oBjabc ban 252anöenbttrg / ÏJeur ©02ft goljan 

<ö5eo2gcn / fijn ^one .üBarb-^abe goadjim / ®y?ant>m* 
3üDmmiftrato: ban j^aegbcnöurg / fucccDccrDe in fijn &ucb oe- 
plaetfe. ^öcn* 

<Den 23. ^anuadj fterf ooft De Igeerc fóitbarb ®emte e 
ban dimmeren ^falt3-<0?abe / owD 76 jaren min jaicpórt» 
ï2 Dagen/ en betanle ïjp geen Xtjfjtf-erbctt adjrerge; zim» 
laten beeft / tó Deffeifö itectogDom Den Beia’-jD02ft 
f)falt3 ten Dedc gcballen. ^jaefge# 

^en 27. 'jjjanuarij iiSDc ^itmeefter €DmonD/fioab£ii. 
met fcsS Danen ituntcren en ttoee DonDert ©oct- 
bnccïjten / ban jöcrb na Simb02g geteoeben / om al' 
Daer feö ©acnDden te ftaen; maer ontDebt 3tjnDe/ 
togen in ©crtogcn-jBofd). «Daer iö 00b een aem 
ftag bp Der Staten ^rijgfbolb/ op’t Ijuns te JDott^ 
De gep2acttfecrt/ Dan iö 00b ontDebt en te bergcefiS 
gctaccft. 

gin gtalien toaö ontrent Defe tijD fonDer ^tnDe^ 
ren gcfto2ben Den Dertog ban Jperrara / en alfo 
t fdbe ï|crioaDom toao’ een Eeen ban Den ^tod 

ban Jftomcn / en lange ttjD aen Det geftatDte ban 
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€fte getoeeff toasf/ fo babbe ben oberleben ©er; 

^ectoöe toge ’t felbe ïjiertogbom gacrne geb?acl)t op fijn 
cacafon* 25toebetO natuudtjfte<§oon Cefarc b’Cffe,- macr 
ÈctfiinDc^ alfo be ©auo baet'toe niet toilbe berftaen / maer 
r«n eefioi» njilöct toeber aen ben ^toel ban nomen toen 
«"/“gen/ fo ftaööen berfebepben finten ben boo?f5. 
Sm mi Cefar b’Cflc/ Imlpe tegen ben $auö aengeboben: 
©aujj Kt* 43dijh ooit be §Ej?iuce iBauritius? tttebe aen ben feU 
iet aen jjett / boo: fefter Cbelman bie na ^[taliën ttoft / befen 
soomfen nabolgenöeng&jtefgefcp?eben beeft/ bact bpbp bem 
-stoei mebeeenige affifientie toaö nenbiebenbe / en fo bp 
k^ngt» >t feine aengenomen Ijabbe / foube baer op bo?bec gc= 

bolgt öeblten. den 25?ief bte fijn Excellentie aen ben 
boo?f3. Cefar b'Cfte fcp?eef/ fupbe albuö: 

Mijn Heers, 

®jtefban T k hebbe van vele plaetfen verfcheyden advertifle- 
ten x menten ontfangen 3 dat den Paus gerefolveert foude 

rtHtoan* ziin •om u a^te nemen het Hertogdom van Ferrara, 
jftafiau / en andere Heerlijkheden en Poflellien van goederen, 
aen^efat diegy van uwe Voor-oudersgeërvethebt, endathy 
0 «ffte. u tot tjjpn eynde de Oorlog heeft aengefeyd. En na¬ 

dien de Heeren van defen Staet zijn gebruykt, om te 
tonen hoe feer fy alle tyrannije haten, heb ik niet 
konnen nalaten, door dien my de gelegentheyd heeft 
getoont, door het vertrekken van defen Edelman, 
die gaet om u fijnen dienft te prefenteren tot uwe 
techtvaerdige defentie > en u te verklaren de goede 

enegentheyd en wille, die de Heeren Staten en ik 
ebben,om u te bewijfen alle offitien van goede Vrien¬ 

den , en met eenen onfen dienft te prefenteren na ver¬ 
mogen , dat is , om u te dienen van eenige wel¬ 
ervarene Capiteynen en Officiers in ’t ftuk van Oor¬ 
loge. Daerom bid ik u, mijn Heere , of gy by 
avonture eenige van doen haddet, my ’t felve te 
willen adverteren , en ik fal de hand daer aen 
houden, dat gy van de Heeren Staten fult wer¬ 
den geaffifteert. Tot dien eynde, na mijne ootmoe¬ 
dige recommandatien aen u goede gratie, ik fal God 
bidden u te bewaren, 

Mijn Heere, in fijn heylige befcherminge. In ' 
den Hage den 25. Januarij 1598. 

dnbetfionb / 
Uwe feer ootmoedige in dienft te doen* 

Cntoagonbecteftent 

Maurice de Najfau. 

ïtctopfcb?ifttoao/ 

b:agen toeebenbe/ be b:ie bubftelbe fötone / biebp 
op fijn Ijoofc Ijabbe/ toeetbig gefcljat toas? te 3tjn 
bijfmael ponbeib bupfent gouben tonen. ü.ö bat S paus 
niet genoeg boo? Efj2ifïf ^tabïjoubcc / fo be $am op ron 
fen baer felben laten noemen t de ï|eccc Cbjifbtojtt, 
ben ^aligmaftcr bet tocrelb fepbe/ batfijtuSij&eSnt 
ban befec toerclb niet toao/ en beeft eene boome arntimm-t 
tone geb?agen; macr fijn J&tabljouber bieb rijft ‘wowb u 
ban befec tocrclbto/ beef eene tone blagen ban 
doube en ftoftelijfte defïecnten/ geefltmeect aftSbcrt bnp» 
berfjaeltio. ©2 Ijeplige $poftel petrus /toten# na*f«»8ou» 
bolgeco in (jet ©aufbom be$aufen baer roemen te tï^'lonel, 
toefen / fepbe tot ben fereupelen bie 3ïelmocfTen bar» 
Ijem begcecbcn of bertoatöten: ^tlber en<®cub 
en Deb ift niet; ntaec tont ib öebbe bat gebc tb 
ti. 25efiet en let boel) op bet onberfebepö ban 
COtotito en ^etcuö/ en €b?iftt ^tabpouöec en 
petci nabolgec. 

<©ert ttoeeben5peb?uacij (eenige feggen ben ber' «Benpot«- 
ben) i$ in Hollanb op ’t jtcanb / tuffcbeit Öat= «Bnibwi 
toijb en ^cfjebeningen / ontrent een geljticljte gïsg} 
23ecftbep genaemt/ een groten ©ifclj of IBalbiö 
aengebomen/ ban be fóojte bie men ^otö-3©al' nmge m 
biö noemt; befen ©iö bem aen ben gconb bitv 
benbe/ l)ct toatec afgelopen ytjnbe/ machte feec Juct,re 
groot getier en miobaec: ©iffcbecsi bobben gennant 
bem met Kabels omflagen en fo allenöhenö naer= a»'hlw- 
öer op’t Sanb gcbaacfjt / baerbp na eenige bagen 
ge(lo?ben en intoenbig gebo?(len i$ / boo2 fijn 
groot getoiebt op bet Ijart 3anbt; toant Ijet bloeb 
en fmout bem pifTelijb upt Ijet babbupsf af liep: 
Dp toaö lang 52 föoep boeten/ fijn oogen flonben 
15 boeten ban fijnen mupl/ bier boeten achter 
be oogen babbe Ijp een blimme/ be mupl baööc 
onber eenen belt uptflebenbc feben boeten lang • 
maer gebeel fmal/ en bier in (ïonben 42 tanben 
toitaljS pbojen/ elft uptfteftenbe gelijfteen groot 
bennen <£p/ en ben langen beft floot in ’t gehemelte 
boben in fo beel putten bie bart toareti. ^efen 
» toaö ban manltjft geflacbte; toant bp babbe 
fijn manlijfe-lit uptfteftenbe/ boob jönbe/ 3 boeten 
lange/ fëne fteect toast boge of bjeeb bertien 
boeten/ fgne biftte/ mitst bp in’t 3anb lag/ ftom 
be men niet toeten, t^et toast boojtoaec een groot 
leelijft 23eeft/ bp toerbebpben ïïentmeeftec ban 
b €fpacgne/ ten oberftaen ban een <£>ecommit* 
teeebe ban be üteften-ftamcr ban fêollanb/ in 
’topenbaecberftocbt/ booj bonberten feöen ttoin? 
tig gulben / bat goeben ftoop toast booj bien bie baee 
€raen-<01pe ban maften,- ben beft toierbe gr- 
febonften aen <6?abe gjan ban Jaffau/ en tot 
dillenburg geboect. 

(roi. ti.) 
«Cefac 
ti’Cfie 
to?btert 
metten 
Pau? In 
tojtenös 
ftfiap. 

Aen mijn Heere, Mijn Heere den Hertog van &c. 

de boo?f3* Cefar b’Efte be fafte toel oberlepb beft' 
benbe/ en bonb ben toeg ban <®o:logc tegen ben 
©aust te boeren/ om ’t boo?f3* ï^ertogbom/niet geta- 
ben / beeft beter goebgebonben / (b:efenbe ’t felbe niet 
te fullen ftonnen uptboeren) fjceft baecom gefoeftt 
metten ©ausf ingoeber ©junbfcbap teoberftomen. 
3Clbust beeft bP / ntet best #aust goebe geliefte / ban 
bem geftregen Höobena en tSegio te mogen bebou? 
ben/ en berftreeg baerenboben nocb een fiatelijh iaec^ 
Igftst penfioen/ en fijnen oubften g>om toecb ban 
ben ©aust Cacbinael gemaeftt/ en alfo bleef beest 
doftog achter -, ’t toelft ftem fefterfte boebte / en 
beeft be $aust alle gereebfcbap gemaeftt / om ah 
b^er met groten pjacbt te treftftenen be ^offeffie te 
nemen/ geljjft bp met ongetooonlijfte maniece 
gebaen beeft/ boenbeftet Sacrament/ batbP öe; 
fegent babbe / boo? bem b?agen/ en na op een 
toitte l^aftfteneperijben / met Ceremoniën / alstbest 
©aust fcb?öberst/ bat in’t toeebe in b2uft beb^ 
ben uptgegeben: dan alfo ift geen lufl beft om 
bit alte herbalen/ betotjle bet ooftonfe faften 
niet aen gaet/ fo mogen be cucieufe Êeferst bie 
[t luft ’t felbe lefen/ fo bet bp 3Cngeium Elocftam 
befcb?eben ist. Alleen moet ift nocb bit feggen / 
m befe &cb?öbec$ berbalenbe/ boe ben^austge- 

V» Deel. 

D€n bierben fetouarij hébben be ^paenfe 
feftere ^Cljanfe/ genaemt be ^atiemie/ ge? 

legen niet berre ban 25ierbliet/ tegen ober & 
lanb/ ingeftregen / booj omroutoe ban eenige ƒ can- 
copfen/ bie baet op lagen/ en bic boo? gclb ober- 
leberben. 

fjn fKeert babbe iBaurititist/ geboren $2ince 
bandrangien/ in©laenbercn eenen 38enfIagboo’-' 
genomen/ om fijnen ©panb albacr toerft te ge- 
ben / baet toe bP fccreteltjft fijn ©oïft tegen ben 
acbtflen |©eert befeftzeben babbe te IBillemflab 
met alberftanbe gereebfcbap en noobb?uft, macr 
öaer 3ijnbe/ iffer fulften tempeeft opgeftaen/ toel 
acht bagen gebuurenbe/ bat eenige Schepen ber; 
gingen / en anbere baer gualijft bergen ftonöcn; 
baer boo? ben tijb berliep en ben 3fienfïag te met 
liep. 

3©p hebben in be ttoee naeft boo?gaenbe ^oe? 
ften berbael gemaeftt/ be grote t’acbtcrhepö en 
fcbulben ban ben feoninft ban ^pangien/ toaer 
boo? bpbenobigt toaö/ bp een decreet / in dntft 
uptgegeben/ alle 3Cffignatien en betoijfen ban be- 
talinge/ bie ftp fijne Ccebiteuren te boren gebaen 
babbe/ te toebérroepen. ^n'tbeginfelban bit jaer 
iffer in ^paenjs uptgeftomen/ Ijet 2üccoo?t of 
Contract^ bat ben fëoninft totiBab’il ben 14. jpe- 
b?uarb met etlyfte <6ebeputeeröe/ berftoren bp 

0 n allé 

fc bc 
tieniietui 
be Jpranfe 
aen be 
^pacnfe 
bitftoföf. 

airnflag op 
©latnbe» 
een 
genomen 
bp ben 

re 
Miauti* 
riu? te 
bergcefflt. 

^rartae: 
rntTdien 
ben Cïo» 
ninfiban 
^panglert 
en i^ooffe 
jflcgonan» 
ren of 
Siooplu»* 
ben. 
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aïlebc Dooffe Bcuonanten/en ban paer alle bolle {^ucaten/ belopcnbc t’faitien befe betoijftngeu op 
macïjt Ijcbbenb'è/ gcmaePt beeft/ te toeten/ met jaeptIBillioenen<Ducnten/ optieKePeninge banbe 

59s* 

Hector Boramilo/ Hmtoofio^pmola/ jprancifco 
bciBaïbenba/ cnSloan^Jacomo be<0?imalbi/ in 
toclP Contract ben öomnli als? nu beter geinfo?* 
meert 5ijnbe / ju|ltficeert en omfcpulbigt alle fijne 
I^ooffe Begotiamen/ niet tcgenjtaenbe pp befelbe 
in fijn boojgaenbe decreet feec befcpulbigt pabbe; 
toant fp paer bp alle Keepten toilben ontfcpulbigen 
cnftaenbe pouben / bat öcn iföninP met geenen 
Keepte bermofpt paer te ontnemen / ’t gene pact 
eene? in öetalinge obergegeben toas / ten toare fp 
cerft gepoott toaren in pare bcfentic/ en battet 
iilefic Dat fp onreciitelijh gcpanbelt paböen} baer fp 
ter contrarie Octoefen nücs? gcbacn te pebben bp 
fijnen bebde/ ’t toelP lip berPlaerbe nu bebonben 
te pebben / toaccom Pp paer mt gepcccl ontfcpul* 
öiaDe / Daer Den grooten noob en getoch ban gel* 
be”pem toe getoongen pabbe/ berfoefjt pebbenbe / 
Dat be Begotianten gelö op pooge 3©ïffelen lie¬ 
pen ban D een Sanboppet anDere/ en ban b’ecnc 
marPt tot De anDere/ en bat D002 fijnen bebelc-, 
toaerom pp nu anbertoerf met paer oberbomen 
toae?/ te toeten/ bat Dcbooefdpcben bierCSecom* 
mtttecrbe/ in Den name ban alle De anbere Bd 
gotianten (cm öc oube Hlfftgnatien en berpanbin* 
gen/ paer bp pet boo’jïpeeben decreet afgeno* 
men / paer op fePerc mtbbelen foube toeber gegc- 
ben tooeben / befïaenDe in ttoce foo?tctt ban 5!uroö / 
bat 3ijn Oomepnen en Ken ten) fouben tot bc oube 
fcpulben noep “toeleggen een nicutoc fomme ban 
feben IBillioenen en ttoee ponbert bupfent 35uca* 
ten / tot öjie-cn-biiftig fnipberp / na baluatie 
ban aBiffel / elften ^ucaet gercltent/ cn bat te 
betalen tot ben bepoebe ban be Boeïoge in Bd 
berlanb / aen ben Crt5-Hettog Carbinael / of 
fijne ^ebèlpebberen/ alle maenDen ttoce ponbert 
en bijftigp bttnfent <Bucatcn/ ten peijfebooifcpje* 
ben / en bat aeptien macnben gebuurenbe / en 
be een ben anberen bolgcnbc/ beginnenbe b’ecrfte 
öetalinge ben ’ legen ^anttarp ban bit lopenbe 
jaer 1598. t’famcn bat fp in Heberlanb fouben 
betalen bier en een palf IBillioen <©ucaten. Cn 
norp in be Kplten ban ^pangien / of in anbe* 
re KtjPcn na beet UontnPe? beliefte / mebe een 
fomme ban ponbert en bpftig buufent <Bucaten 
alle macnben/ 00P 18 maenöen geburenbe/ t’fa* 
men bier ponbert bupfent ^ucaten ter maenb / 
öie ten epnöe ban be aeptien maenben belopen 
fttllen feben IBillioenen en ttoee ponbert bun* 
(cm ?©itcatcn/ ban tme-cn-bijftig gupberö pet 
ftup. 

€ot toeber betalingc ban befc feben'IBillioenen 
en ttoee ponbert bupfcnb «Bucaten/ met ben inte* 
reffebanbten/ tegen tien ten ponberben ’s? iacrb/ 
fouben befe decommtttcecbe Bogotianten bctoijö 
pebben te ontfangen ban ben gelbe bes? UoninPs? 
gcPomen tipt ^nbien in ’t Cplanb ban (Cerccra 
(baer boen tiiDinge ban toas?) ttoee IBillioenen ge* 
recb in Kealen ban ;^tlbcr/ of in *0oub: Bocp 
toerben betoefen fomfangen in ^pangten ban 
be ^erbrnee? oeömaris? en ertrao2dinaris? ban 
bc Afaren bupfent bijf ponbert bier en tnegem 
tig berfepenen/ tot ben gare 1600 te berfeppnen/ 
een iBillioen en een ponbert bunfent TBucatcn. 
Bod) op be ^erbtticö ban pet HoninPrijP ban 
Cfcanaben/ een ponbert bupfent iBucaten. Bocp 
op betïtopingc ban Bffïcien/ Confumtien/ Com 
pofitien cn anbere ertrao2binaris? bingen/ bie 
herballen fouben bit gacr 1598/ en in’t bol 
gcrtb: gier H99. cn op set gene fp fouben 
mogen berpiefen of öebenPen/ baer gelb af 
foube mogen bomen/ een IBillioen <©ucaten, 
Bocp toerben betoefen opbe Blote unt gnbien/ 
bcrtoacpt in bit gaer 1598. ttoce IBillioenen in 
Kealen of <0oub ,• en noch op be ©lote bie ’t bolgcnbc 
gaer 1599. foube mogen bomen / feo ponbert bup= 
fent Cnicaten. Cn meer op be Crufabo en Cfcufa 
ben / bie ben Uoninb fouben toebomen in be garen 
* f 99- en i éoo.ecn IBillioen en ttoeefionbert bupfent 

maenblijbe betalenbe fomme ban febcniBiliiocnen 
en ttoee ponbert bupfent Bucaten / en ben tntecep of 
toetoaö bie baer op ballen foube,- enopbatter geen 
gebjeb foube toefen aen bemacnblpbe öetalinge ban 
öebicr ponbert bupfent^ucaten ter maenb/ toert 
befe <0ecommitteerbe Bafpootten bergnnt/ om paer 
gelbuptbc&oninbcpbenban ^pangien te boeren; 
oobbatter fee? «Balepen ban ben Ibmirael ^nbieo 
<Boria/ tot paren Dieiple fouben toefen- 

Bo2ber moepten be decommitteerbe / noep pare 
meejïere?/ onber paer fcpuplenbe / ban geen paer Cre^ 
bltcuren aengefptobcn of gemaent toerben/ bp 
recptcof anberfinte?/ om paer niet te benemen pet 
boltoengcnöcr boo:fcp2Cbenöetalinge/ benéoninb 
belooft; maer mdepen alle be anbere Brgottan- 
ten/ fcpuplenbe onber be b002fcp2eben <0ecom- 
mitteerbe/ tot pet optoengen ban befe penningen/ 
dit na be fomme of aenpart bpleggen / en fo fom 
ben bc booefcp’cben 3ïiT»onaticn bp be guroo of 
Uomepnen/ nilenDbcnö met een berbenbeeï tfcf- 
feno/ paer in panben gegeben toozben/ en na bie 
rata foube cllt fpn Crebiteuren ooit betalen. <Ben 
^onttilt 02bonneeröe 00b ttoce Confule?/eneenen 
gdcerben(Bpfittcr/ om alle gueiïien enberfcpillen/ 
tufiTcPenbefeClecommittecrbeen pare mebegenoten 
en Crebiteuren / nopenbe befe faïten / te giffen/en 
baer ober te bonniffen/ fonberappel/ ban tot ibee? 
UoninPei (Crtbttnal. ^iergelijbe Conbitien toarem 
bet meer/ affo bie in^paené geb2ubt enuptgege* 
ben 3pn tot iBamil ben 13- jpebruarij ?ïnno 1598. 
<BnbmeUcmbï> ben FbiHps, in ben name 
ban benüomnli/ ombat bie boen Itranli toaö/ 
toelb Contract ben Bomnö felfsibaer nabebeftigt 
peeft. 

^llbue? peeft ben üonmlt met ben boo2gaenbe 
Contracte befo?gt / bat ppfo toel in Brberlanb / alsS 
in ^pangien / met gelb boo2fientoa^ / en te tonen 
aen ben Carbinael / bat pp pcm met fpn <Pocpter en 
be Bebcrlanben / niet berlaten toilbe. 

Cn alfo ben Carbinael om een öeel ^paeng 
BrijgObollt gefepteben pabbe/fo peeft ben Ssoninfc ben fïoi 
Ibmirael iBartin B^tenbona/ bic een ban fpne 
3£bmiralengetoeeg toaü op be groote Blote $nno 
1588. belaft ben <0enerael ^on Eancpio iBartine^ 
beEcpba/ Belb-|BarefcpalP <0cnerael/ met bier 
bupf’tit ^pangiaerben in Beöerlanb na Caltó in 
Blaenbercn te boeren. <Bit iirpgdbolö toae? gettoP* 
Pen upt alle be Compagnien bie in 25ifcapen la^ 
gen / ennaCngclanb of Berlanb meenben te gaen/ 
berbeclt onber bierColondlen/ alö <0ab?iel 2ünö2as 
ba/tBon goan be Belafco/^on Bebto beiBorogedn/ 
en 3Clonfo Èancpee? of een anber/ en toerben gefcpcept 
in 42 ^epepen/ en 3pn in negen bagen ober gePomen/ 
en ben 26.5pcb?uario tot Caïié gearribeert/reept ato 
be Bollanbero / bp ontoeber/ ban betoacptealbaec 
afge3eplt toaren/ en ten felbenbagebacr toeberom 
boo2 quamen / en noep cenige fagen in be ï|aben 
baren/ baer ban fp pet grootfïe namen met 200 
man; bier of bijf 3pnber gegranb/ fonber bat 
baer ban pet berloren ging ban ’t b?aP/ pet bolP 
te? al t’famen bepouben. Het grote ^epip bat* 
ter genomen toerbe/ toae? een 3|amDo?ger ^epip 
ban ponbert en bertig laften/ en toae? getoapent 
met 10 «gotelingen en aept ^teenguPPen. <Ben 
Bbergen ^Bon Eancpio E^artines? be 3lepba 
guam ben 3. iBartij te 2ö2ufTcl / fpn bolP toert 
gdogeert in (öjabanb en Blaenbercn; men öere* 
Penbe ale?boe bat be ^pangiaerben in allee? toel 
tien bupfent fterP in be Beberlanben fouben be* 
binben/ en batfe be p2Uictpale /^terPten öefet 
paöDcn/ en baer unt begoten fommige/ bat 
Pp geen anberen toeg ban Kcgeringe foube ne* 
men/ ban fijn booifatcn gebacn pabben/ om 
bat pp fdbe ober lange om ^pangtaerts? ge* 
foiliciteert en gefcp2cbcn pabbe/ en baer bp be* 
tonenbe pet binnen-ianbö EnjgéboIP te mis?* 
troutoen / of bie teberacptcn/ enpem met tocem* 
be te bergetPen. <Be gehangene ^pangiaerts?/ 
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1598. Van 9t Vervolg der Nedeflandfè Oorlogen. 
öte tot ©liftingen tngebjacDt toaren/ bcrtelbcn 
Dattcc 12 <©aUtocncn na (Catcecaö toareti afge* 
bacen/ om tjct gelü/ bat met be ©Iote upt 
bten albaec geacnbecct toaö / te gacn Dalen en 
bat fp nocf) tn be Corona ontrent 70 ^cfjepen 
gelaten Dabben/ baetban ontrent 40 ten ©ojloge 
toegeruft maten/ en ban UnjgfbolD Dabben fp 
nocD ontrent 2000 / fo ^paenfe aio ^taltaetife 
baten/albaer gelaten. 

TCrtoüle be ïiomnli ban ©?art&rg& Danbelbe 
ban ëiebe metten ïromnlt ban^pangten/ fo 

toerbe ook ben Danbei gebieben niet ben %rtoge 
ban imercure/ 'bat be felbe D?m foube met ben 
ïtontnD berfoenen / en oberleberen be $jobtnttc ban 
96«taione / onbet be geboo?faemïjept ban fijne 
löaj'eftept. IBier tn toeebe fcer fterijeltjD gearbepö lip 
fijne Bninben en i^aegfcliappe/ fo toel ban fijn* 
bet 3ijbc / aio ban fpnbec lupfbioutocnjijbe/ en 
Dp toao tn berfcljepben beraet/ b’eene tybtoaODp 
geDeel gebeltbercert fjemaen be ^paenfe 3tjöe te 
geben/ en tn b’«0O2loge banbe ïtgeurö te contf= 
mieren; b'anbete tpb nam DP boo: Dem ftcD om 
bet beo ïsontnho geDoo?faemDept te Degeben: tyv 
bjao be laetfte ban fijn geftacDte/ bte Det tegen 
ben öontnlt geljouben Dabbe: epnbelöcD toerbe 
baerom fo bcle geacbepb / bat Dp feet boebecltjDe 
Conbittcn Donbe berftnjgen/entotfDnber eerebaer 
upt geralten/ fo Beeft Dp ben ïDeebe met ben ito; 
ninli aengegaen/’ttoeïD be leeren Staten banbe 
©ereenigbe j^ebcrlanben/ en ooit be ïioiungmne 
ban Cngelanb Dope gaben/ bat Dp te beter foube 
te betoegen toefen/ om upt ben aengebangen Dam 
belmetbe^paenfé te febepben/ en b’Ooftoge te* 
gen ben feontnb ban ^pangten te continueren. 
(Cen laetften tö ben $?ebc luftcDen ben ïtontnD 
ban ©janDrnD en ben boo?fcïj?eben ï|ertoge ban 
iBetcure bëftoten/ op be nabolgenbe Conïm 
tien. 

HENRY door Gods genade Koninkvan Vrank- 
rijk en Navarre , Aen allen tegenwoordigen 

«onMtfut 
fcatc op 

ën toekomenden j Saluyt. Wy hebben altijd begeert 
jBertm* dat God ons alfo geliefde te begenadigen en een eynde 
metben te geven van alle fwarigheden in dit Rijke, veeleer 
IHoninh joor gewillige gehoorfaemheyt van onfe Önderfa- 
©ranftcijft ten, dan gewela en perfinge van Wapenen, om haer 
tiSberfognt/tedoen genieten de lede vrachten die onfe goetheyd 
ober b« o» voortgebracht heeft aen allen anderen, die haer voor 
ffST defen wedergekeert hebben tot haren fchuldigen 
J3aute,sen plicht, het Welke ons feer wel is gelukt doort ’t ver¬ 
dere anderen van onfen feer lieven en beminden Neve, 

den Hertoge van Mercure, die hem betoont heeft 
* genegen te zijn, om ons te bewijfen de gehoorfaem- 
heyd die ons toebehoort, als ook die met hem in 
Wapenen geweeft zjn; fo dat wy oorfake hebben ons 
te houden feer wel vergenoegt en voldaen, om toe 
te ftaen en bekennen den y ver die fy ons betoont heb¬ 
ben te dragen tot de Religie, en mijnen Neef te ont- 
•fchuldigen, dat hy fo lange in de Wapenen is geble¬ 
ven , na dat wy gereconcilieert waren met onfen 
Heyligen Vader, en de komftevan onfen feer lieven 
en beminden Neve den Cardinael van Florence, als 
fijnen Legaet in ditKoninkrijke, op’t gene hy ons 
haijde te kennen gegeven, dat hy was opgehouden de 
felve verklaringe te doen , door infichten defen Ko- 
ninkri jke betreffende, daer van hy altijds de behoude¬ 
nis heeft gefocht en begeert, en gevreeft eenige fcheu- 
ringe daer in te vallen, ja felfs te bewaren Provintie van 
Bretaigne , van’tperijkel daer de felfde in was geko¬ 
men, ter tijd als wy waren geoccupeert op de Frontie- 
ren van Piccardie,om onfe Vyandenaldaerteftuyten, 
doorde^rote intelligentien die vele van dien Lande 
hadden, en de middelen om fulks tewerkteflellen, 
en haer met geweld doen inkomen, tot achterdeel van 
onfen dienft en grote fchade van defen Staet ,• waer 
door willende fijnen goeden wille erkennen, en hem 
hier na liefhebben en tra&eren als onfen feer goeden 
Bloed-verwand en getrouwen Onderdaen, genegen 
zijnde tot de ootmoedige fupplicatie en verfoeken, 

V. Deel 

’t welk hy aen ons heeft gedaen, fo voor hem felfs 
als anderen, die haer nefFens hem weder fullen her¬ 
tellen onder onfe gehoorfaemheyd. So hebben wy 
gefeyd , geftatueert en geordonneert, en door dit 
onfe eeuwigen onwederroepelijk gebodt, feggen, 
ftatueren en ordonneren, willen , en het is ons beha¬ 
gen, dat in de Voorfteden van Nantes niet falge- 
bruykt werden eenige exercitie van degepretendeerde 
Gereformeerde Religie, enfal in drie mijlen van de 
voorfz. Stad henluyden niet geordonneert werden 
eenige plaetfe tot de exercitie van de voorfz. Religie. 

2. Houden onfen voorfz. Neve den Hertoge van 
Mercure, alle Geeflelijke Prelaten, Prefidenten, 
Raeds-Heeren, Advocaten , Generaels, en andere 
Officieren van ’t Parlement van Rennes, die de Juftitie 
tot Nantes hebben bedient, mitfgadersde Magiftra- 
ten, Edelluyden, Officiers en andere, die met hem haer 
fullen herftellen onder onfe gehoorfaemheyd, voor 
onfe goede Onderdanen en getrouwe Dienaers, met 
die belaflinge , datfy fullen gehouden zijn aen ons te 
doen den Eed van getrouwigheyd, en behoorlijke 
onderwerpinge tot onfer gehoorfaemheyd. 

Willen en ordonneren, dat fo wel onfen voorfz. 
Neve Hertoge van Mercure, en alle de voorfz. Gee- 
ftelijke , Officieren, Edelluyden , en andere perfo- 
nen,van wat qualiteyt,conditiën,en p)aetfen,dièfouden 
mogen zijn, en doende den Eed en haer ons onder¬ 
werpen , fullen herftelt worden, gelijk als wy her¬ 
ftellen en veftigen in alle haer goederen, Öfficien 
Beneficiën, Ampten, Privilegiën en Gerechtighe¬ 
den, niet tegenftaende alle de giften van hare goede¬ 
ren , roerende, onroerende, Renten, fchulden en 
infchulden , die wy willen voortaen fullen dood zijn 
en nul, en alle beloften, Obligatienen Brieven daer 
van gemaekt, alwaer ’t ook, dat eenige provifien daer 
tegen waren verkregen door allen perfonen tot defel- 
ve Beneficiën, de Öfficien aenvaert, verkopingen der, 
felven, uytroepingen en verklaringen die geëxpe- 
dieert mochten zijn, uytgegeven en geregiftreert ter 
contrarie, alle welke faken wy hebben wederroepen 
en wederroepen uyt krachte defes. Wy hebben haer 
gegeven en geven mitfdefèn volkomen handfiuytinge 
en ontftaginge, ja felfs van de Huyfen der Geeflelijke, 
dewelke alle de gene diefe befitten , terftont fullen 
moeten verlaten fonder eenigdilay, fonder de felve, 
onder wat pretexte het ook ware, te mogen behou¬ 
den ■ maer ‘t gene is aengenomen en uyt krachte der 
voorfz. gifte is ontfangen, van welke nature van pen¬ 
ningen ’t foude mogen wefen, gelijk ook alle gebruyk 
van vruchten, goederen, roerende, onroerende, ftads- 
huyfenachterftallige renten,inkomen en emolumenten, 
fo wel van Geeflelijke Beneficiën,van wat titel die ook 
fouden mogen zijn, als mede van Öfficien, en bevelen 
felfs van de Griffiers,hoewel defelveBeneficien,Öfficien 
en belaftingen niet waren gebleven aen den genen die 
die behouden totter huydiger uyre, vandefulke fal 
geene reftitutie onderworpen zijn, eenigereftitutie 
vand’eene of andere zijde, noch eenig vervolg op 
konnen gedaen worden, noch verfoek ter contrarie 
tegens wat perfonen het ook zy ; behoudens en uytge- 
fondertdemeublen, die door de natuyrlijkbeyd fullen 
bevonden worden, die den eygenaers fullen weder¬ 
gegeven werden, fo ’t haer belieft, mits betalende de 
waerde van den inkoop der felver, door autoriteyt 
van de Magiftraet of anders gedaen , dit fonder be¬ 
drog. Van gelijken fullen gereftitueert worden alle 
titelen, papieren en bewijfen, die in wefen fullen 
bevonden worden, ons fo wel toebehorende, als den 
particulieren, die gevallen en gevonden worden 
(in welkers hadden ’t foude mogen zijn) fonder dat 
defelve fullen mogen opgehouden worden, onder 
wat dexel het ook foude mogen zijn, of wat excufe 
daer toe gebrocht foude konnen werden. 

De Geeflelijke van onfe voorfeyde Provincie van 
Bretaigne, fo wel die erkennen mijne autoriteyt, als 
de gene die met onfen voorfz. Neve haer defelve fulleu 
onderwerpen, en betaelt hebben de tienden aen de 
Ontfangers ofCommijfen, van d’een ofd’ander zijde, 
fullen van ’t voorgaende niet konnen achterhaelt wor¬ 
den ,• maer willen en behaegt ons, dat fy fullen zijn 
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( Fol. 14. 

Het vijf-en-dertigfte Boek, 
en blijven ganfchelijk vryen onbefwaert, van ’t ge- Staets-gewijfe geaccordeert; continuatie van confif- 
ne by haer onbetaelt is gebleven, ’t zy van de tienden \ catie van goederen, fo. wel van de Domaine als van 

598. 

)of van de gene van de veranderinge van’t wereltlijk 
van de Clergie; en ten aenfien van de t’achterheyt die 
fy fouden mogen fchuldig zijn , wy lullen daer in 
voorben tot hare ontlaftiuge en trooft, na dat bevon¬ 
den Tal worden , dat fy daer van niet genoten hebben , 
of haer berooft is, achtervolgende het lefte Contraft 
met de Gedeputeerde van deClergie van onfe Konink- 
rijke gemaekt; en daer en tuftenen uyt fonderlinge 
gratie hebben haer gegeven en geven mitfdefen uytftel 
van fes maenden.tot betalinge van hare t’achterheden, 
fonder vertrek, beginnende van den 1. Martij voorle¬ 
den. Nogtans van de penningen die vervallen fullenna 
die tijd,willen niet-te-min particulierlijk,dat de Pafto- 
ren van de kerken, die in Voorfteden en Dorpen zijn, 
fullen geheel ontilagen zijn, alfo \Vy ontQaen mits de- 
fen van alle haer achterftalligheyt tot den i.dag Meert. 

4 Alle de gene die voorben zijn geweeft en ontfan- 
gen , of geprefenteert hebben hare Brieven van State, 
van de Juttitie enFinantien, daer fy behoorlijk mede 
v 00 rben waren, zijnde perfonen onder de macht van 
onfen voorfz.Cob jn,of die vaceerden door de dood,re- 
bgnatieof anderbnts, gedurende defe troublen , van 
welke Otficien de bedieninge gefchied is door onfen 
Neve, gekomen tot onfegehoorfaemheyd, zijn gelijk 
wy defel ve hebben behouden,en behouden in defel ve, 
mits nemende onfe Brieven van Provibe.die haer fullen 
werden geexpedieert en gelevert,na dat de felvige van 
onfen Neve fullen als vernietiget overgegeven zijnj 
fonder daer van te betalen eenigeFinantie.noch verho- 
ginge in onfe cafuele partye; en ten regarde van de ge¬ 
ne die door Commillie hebben bedient eenige ftaten 
van Juftitie en in de Finantien, in af-wefen of affterven 
van den genen die gebleven waren in onfen dienbe,ful¬ 
len van bonden aen hare commihien cederen, fonder 
nochtans eenige reftitutie van gagies.emolumenten en 
proffijten by haer genoten ,• noch dat geen onderfbek 
fal gedaen werden van eenigeVonniflen,door exploic- 
te van Juftitie by haer gegeven, tot executie van hare 
Commiftien; van gelijken willen wy dat de Griffiers en 
Comifen ook de reftitutie van hare gagies en emolu¬ 
menten, fpruytende uyt’tgcbruyk der voorfz. Grif- 
fien, niet fullen onderworpen zijn. 

5 Onfe voorfz. Neef en Geeftelijke Heeren, Edelluy- 
den. Officiers en andere, wonende in Steden, Gemeen¬ 
ten en Dorpen, Capiteynen, Overfcen van krijgs-luy- 
den, die hem hebben gevolgten bygeftaen , die met 
hem komen fullen tot erkentenifle van onfe autori- 
teyt, en fullen niet werden onderfogtvan voorgeval- 

, lene faken, by haer gedurende defe troublen mifdaen, 
noch ter oorfake dat fy de wapenen aengenomen, die 
gedragen hebben, vergaderinge van krijgsvolk, en van 
’t volk in de Steden en ten platten lande in wapenen te 
brengen, befettinge van Garnifoen, en die t’onderhou- 
den, aenflagen, belegeringen, innemen van Steden, 
Kafteelen en fterke Huy fen, Fortificatiën en demante- 
leringe van dien; byfonderlijk de Huyfenen Kafteel 
van Doré en’t Fort S. George by Montagu, rovinge 
vanmeublen, branden en andere overdaden daer over 
gekomen, en die daer na zijngevolgt, gevankeniflcn 
van Officiers en andere; neminge van Schepen, vaten 
of koopmanfchappen en andere goederen op de Zee 
van gelijken afbreken van Kerken, Tempels, huyfen 
en gebouwen der Ecclefiaftiken en andere perfonen, 
verbrandinge der felver, verfendinge van vreemde 
Galleyen ,• veranderinge der zegelen, intitulalien van 
Arreften en opene letteren, en van allen anderen pu- 
blicque aften , de penningen genomen, fo wel van de 
ordinarisontfank,als andere van de koorenfolders, van 
de Steden en Gemeenten, en particuliere, en fpruy ten¬ 

particuliere Landen,noch mede van penningen die ge- 
lichtet zijn eningefet, de gewoonlijke maniere niet 
onderhouden , van wat foorte en nature die ook zijn, 
en in welke maniere die geligtet zijn; ordonnantiën en 
evulatien van Munten, gedaen ter begeerte van de 
Ordonnantie der Hoofden van party; wechnemen en 
verdolven van d’Artillerije, en confeftie van Kruyt en 
Salpeter; rey fen, intelligentien, traftaten en contrac¬ 
ten gemaekt met de Steden en Gemeente van dit Rijk, 
of met uytheemfe Princen ; invoeringe van buyten- 
landife in defe Provintie, en andere plaetfen van’t 
Rijk; handelinge en koopmanfchappen in vreemde 
Landen door fommige perfonen, hoedanig die mogen 
zijn, door ’tbevel van onfen voorfz. Heere Neve den 
Hertoge van Mercure, als van de voorfz. Edelluyden, 
Gemeenten, of particuliere gedaen, fo in Spangien als 
anderfins, Sententien en verklaringen van rantfoenen , 
amenden en boeten, en generalijk al ’t gene gedaen 
foude mogen zijn, Oorloge, negotie, preken, ofge- 
fchréven in boeken als libellen,uytvoeringe van faken, 
en alle andere aften van hoftiliteyt, van wat foorte of 
maniere die fouden mogen zijn, van executie ter dood 
doorcommandement van onfen Neve of fijne Hoof¬ 
den , by hem daer toe geftelt, gedaen door de ordina- 
risJuftitie, Provooften van de Marfchallen en hare 
Lieutenanten, alwaer ’t dat de koftuyme niet waer 
geobfervcert, gedurende, en door oorfake defer be¬ 
roerte Tonder eenige uytgefondert,1 die hier niet zijn 
uytgedrukt; van alle welke bovengefchreven dingen, 
en andere van qualiteyt als boven, hoewel defelvein 
’t tegenwoordige Edift niet zijn gementioneert, onfe 
wilenmeeninge is, dat de memorie van dien fal eeu¬ 
welijk vergeven en vergeten zijn, gelijk wy die door 
onfe fpeciale gratie, volkomen macht en Koninklijke 
autoriteyt vergeven en vergeten hebben ; en verbie¬ 
den aen alle perfonen, hoedanig die fouden mogen 
wcfen, eenig begin te maken of vervolgen, ’t zy 
in’tgeneraelof byfondcr, ’tzytegens onfen voorfz. 
Neve den Hertoge van Mercure, of andere boven¬ 
geroerde perfonen, hare weduwen,kinderen en erven, 
die wy verftaen ook te zijn en bly ven vry en onbe- 
moey t. Hier op inftellende aen onfe Procureurs Gene- 
raefihare Subftituten, tegenwoordige en toekomende, 
en aen allen onfen Hoven van Parlement, Regtersefi 
Officiers, en allen anderen een eeuwig fwijgen, en (on¬ 
der dat eenige particulieren, die dit foude mogen aen- 
gaen , van node fullen hebben andere Brieven dan defe. 

6 Zijn daerentuflchen en hebben wel expreflèlijk 
aen ons behouden en uytgefondert van defe quijtfchel- 
dinge en ontlaftinge , alle mifdaden en ftrafbare fauten 
in defelve party , en de verdoemelijke moord begaeti 
aen de perfoon van den feer geëerde Heere en broeder 
den overleden Konink,die God genadig wil zijn,gelijk 
ook alle attentaten en voornemen tegens onfe perfoon. 

7 Sullen onfen Neve,en de Heeren,Edelluyden,Ste- 
den en Gemeenten , die hem hebben geaffifteert, van 
gelijken en expreffelijk bly ven ontflagen van allen Im- 
pofitien, lichtinge van penningen, fb voor de Magazij¬ 
nen,als tochten en andere gemaekt by hare Ordonnan¬ 
tiën, Commiffien en toeftemmingen, gedurende en ter 
oorfake van de tegenwoordige troublen. 

8 En tot meerder verfekerthey ten effeft van opfe 
rneeninge,willen en ordonneren,dat alle Ediften, o^e- 
ne Letteren en Declaratien , door onsen onfen feer ge- 
eerden Heere en Broeder gemaekt en gepubliceert, de 
Arreften,Sententien, Vonniffen en Decreten daer over 
gegeven, of anderfins, fo wel in ons Hof van ’t Parle¬ 
ment van Paris, als in Bretaigne, en allen anderen van 
onfe Koninkrijk , alsook in de Jurifdiftiendacr onder 

de van deEconomats,en getrocken van de Beneficiën, | forterende,’t zy tegen onfe voorfz. Neve den Hertoge 
*r:—™~ r~~- van Mercure, de voorfz. Prefidenten, Raedsheeren en 

Officiers van ’t Parlement van Rennes,die Juftitie heb¬ 
ben geadminiftreert tot Nantes, en allen anderen die 
haer hebben geaffifteert, en door haer zijn verkoren , 
hare weduwen en erfgenamen.om redenen boven ver¬ 
hack, gedurende en veroorfaekt door den Oorlog,ful¬ 
len uyt de Regifters gefcheurt worden, om de memo¬ 
rie daer van vergeten en vergeven blijven j ook uyt de 

handen 

Tienden, vervreemdinge van ’t tijdelijk, pryferinge 
en verkopinge van goederen , meublen, wilderniflen, 
boiïchagien, fo wel eygene als gemeene ; boeten, taxe 
op ’t Zout, lichtinge van Pionniers, Vivres, Munitiën, 
magafynen, of andere nature van penningen.genomen 
en geligt door oorfake van de tegenwoordige trou¬ 
blen; nieuwe infettinge op de koopmanfchappen, of 
by forme van contributie in de felve vergaderinge 
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handen van onfe Officiers en uyt de Griffen geno¬ 
men worden alleinformatien , proceduren , procef- 
fen verbad, om al t’ famen te wefen , gelijck wy. 
defèlve verklaren, voortaen voor nul en van geender 
waerden, en bly ven gecaflèert en weder-roepen; ver¬ 
biedende aen allen Deurwaerders, geene van dien ter 
executie te leggen, noch exploiteren, noch aen par- 
tyen te doen eenige inftantie noch vervolg. 

9 Wy verbieden in’tgenerael aen allen onfen On¬ 
derdanen , hoedanig die zijn, om yemand over de 
voorfchreven faiéten te reprocheren, of te beroe¬ 
pen tot queftie'door overdadige injurie ; maer be¬ 
velen en leggen haer op wel expreflèlijk , te leven 
geruftelijk en vriendelijk, op pene, dat de onge- 
hoorlame fullen terftont geftraft worden als verfteur- 
dersvande gemeene rulle. 

10 De vergaderinge van de Prefidenten , Raeds- 
heeren en andere Officiers, die geweeft zijn in ons 
Hof van’t Parlement des Renne, tot de exercitie 
van de Juftitie tot Nantes, alle de Oordeelen, Sen¬ 
tentien , Decreten , Exploiten en executien van 
dien, fowel in Civileals Criminele materie, Infor- 
matien, vervolg en proceduren, en andere gerechte¬ 
lijke Aten by baerluyden uy tgegeven; Alle Brieven , 
foinformevan gratie» pardon, als andere van de Ju¬ 
ftitie, diegeinterineertenbeveftigetzijn, ’t zydoor 
onfen Neve den Hertog van Mayenne, of van onfen 

(Fol. 14. ) Neve den Hertog de Mercure, fullen hare volkomen 
krachtbehóuden, tuflehen perfonen die goedwilliglijk 
haer hare autoriteyt en jurifditie onderworpen heb¬ 
ben, en fullen defelve plaets hebben omdat hetisge- 
daen, geordonneert en gedecreteert door de gene die 
onfe voorfeyde Neve heeft geftelc, om te houden de 
Jurifdiólien van onfe Prefidents pïaetfe van Rennes tot 
Dinan , van Angiers tot NaDtes, Rochefort en ander- 
fins , en door allen anderen die de voorfz. leege Jurif- 
ditien hebben geëxerceert. 

11 Sullen ook van waerden zijn alle Contraten, 
Conventien en Accoorden, gedaen in de plaetfen tuf- 
fchen den genen die haer daer toe gewillig hebben on¬ 
derworpen , gelijk als ter contrarie alle ’t gene gedaen 
en gedecreteert is , tuflchen perfonen die van d’een en 
d’ander zijde haer nietgaerne de Jurifditie hebben 
willen onderwerpen, fal blijven nul, gecaflèert en we¬ 
der-roepen , en party en herllelt werden in fuiken ftaet 
als die van te voren waren. 

11 Daer fal geen onderhoek gedaen werden van ’t 
ftellen vaneenen Raed, gedaen by onfen Neve den 
Hertoge van Mercure, fo wel in ’t ftellen van Finan- 
tien, befluy ten, noch van ’t gene daer is gepaflèert, ge- 
trateerten in defelve gedaen, doorgiften, uytfpraken 
op het rabbat»lichtinge der penningen en andere faken, 
daer van de ordonnantiën by ons fullen plaets heb¬ 
ben, en zijn door ons goed gedaen, alleenlijk daer- 
om dat het is gedaen en uytgevoert hier voren by 
den genen, en onder den genen die onfen Neve we¬ 
der brenget tot onfen dienfte. 

ij Gelijk ook geen önderfoek fal gedaen worden 
van de vergaderingen die Staets-gewijfe, door autori¬ 
teyt van onfen Neve, zijngefchiet, beveiligingen in 
Officien,verhoginge van Gagies, ordreby haer geftelt, 
lichtinge van penningen by forme van vindinge, Impo- 
fitien op de Koopmanfchappen, en generalijk van alle 
’t gene dat in de voorfz. Vergaderingen is gedaen ; die 
wy niet willen niet-te-min dat langer plaets’fullen heb¬ 
ben d&n tot den huydigen dag,en fal alleenlijk in krag- 
te blijven ’t gene voor defen is gedaen, onder den ge¬ 
nen en in de plaetfen die onfen Neve weder herllelt 
tot onfe gehoorfacmheyd. 

14 Sullen van nu voortaen ophouden al de voorfey¬ 
de fettingen van Rechters en Jurifdidien, door onfen 
voorfz. Neve geordonneert, ook felfs den Raedt: Ge¬ 
lijk ook alle lichtingen, Impofitien op de koopman- 
fchapen Vivres, Contributienalreedegetrocken, of 
noch te trecken, uyt krachte van fijne Commiffienen 
Ordonnantiën,of den genen die door hem daer toe zijn 
gekoren en geautorifeert; en boven dien fullen alle on¬ 
fe Ingelètenen wederkeeren elks in fijnejurifdidie, en 
ter plaetfen daer fy geheten waren voor defe onrufte , 
aldaer wy willen datfe fullen getra&eèrt worden fulks 
als fy gewent waren. 

V.deeh 

i s En tot defen ey r>de de Offiiciers van onfe Parle¬ 
menten , Kameren van Rekeninge, als ook die van de 
Generaliteyt, Senefchaelfchappen, Prefidentfchappen 
en andere Turifdidien en Bevelhebbers van Juftitie en 
Finantie, fullen weder keeren tot gebruyk van hare 
Staten en Officien, fo wel van d’eene, als d’ander zijde, 
die beflttenelks na fijne ftaet, wefen, en ordrevan 
aenvaerdinge, gelijk fy hebben gedaen voor’t begin 
defer croublen, met haer Prerogativcn, Vrybeden.ga- 
gien haer toegeleyd na den Staet, fonder dat van node 
fal zijn andere verklaringe, Brieven iioch Reglement, 
anders dan dit tegenwoordige F.did; en fullen de Re- 
giftresgebrocht worden in de Griffen, om aldaer ge- 
opent te worden , als van node wefen fal. 

16 De Raedsheeren geftelttot Nantes uyt krachte 
van de Proviiien van den overleden Konink, ’t Arreft 
van den Raed van den achtflen Odtobris 1 ^88. en van 
ons Hof van’t Parlement van Bretaigne, zijn, en heb¬ 
ben defelve mitfdefen gemainteneert inde felfdeSta¬ 
ten, en is byons daer toe-ge voegt door’t Hof van 
Parlement, defelve aldaer t’ontfangen en toelaten „ 
fonder dat fy daer over gehouden fullen wefen te be¬ 
talen eenige nieuwe Finantie, nochte ontfangen an¬ 
dere confirmatie, dan alleenlijk met het lichaemvan 
het voorfz. Hof van Parlement. 

17 De gene die hebben gehad de handelinge van 
penningen, gelichtet door Ordonnantie van de voorfz 
Vergaderingen in forme van State, fullen die betalen 
in die forme en fohetgebruykelijkis geweeft; en die 
partyen fullen werden gepaflèert en goed-gedaen in 
haer Rekeningen , fonder eenige fwarigheyd , uyt 
krachte van de acquitten. Staten en bevelen van onfen 
voorfz. Neve den Hertog van Mercure, en anderen 
by hem daer toe geko/èn en geautorifeert ; en ten 
regarde van de Rekeningen, die overgegeven zijn 
voorde GedeputeerdeCommiflarifenlndefelve Ver¬ 
gaderingen , fullen geen nieu examen onderworpen 
zijn, maer blijven vry, exempt, en voor altijts niet 
comptabel, niet anders dan uyt oorfake, gereferveerü 
door d’ordonnantien of ftatuten, en coftuymen van 
den Lande. 

18 De Rekeningen die overgelevert, geëxamineert, 
gefloten en gearrefteert zijn tot Nantes, door de Offi¬ 
ciers van de Reken-Kamers, die aldaer waren, of an¬ 
deren opgerecht en gecommitteert van wegen onfen 
voorfz. Neve, of anderen by hem daer toe geftelt to» 
handelinge van penningen, gelicht en gearrefteert, of 
geordonneert, door onfen voorfeyden Neve, en die 
van fijnen Rade,of van de voorfz. Vergaderinge in for¬ 
me van State, en de gene die hy daer toe geftelt heeft, 
en haer met hem fullen herftellen onder onfe gehoor- 
faemhey t, fullen niet onderworpen zijn eenig nieu on¬ 
derhoek : En alle Ordonnantiën en oordeelen gegeven, 
fo op den regel van Rekeninge, als de bewijfen in ge- 
fchrifte, fullen hebben en houden plaetfe, fonder daer 
van te doen eenige recerche noch reformatie, ten ware 
doorrevifieen in kas van de Ordonnantiën; en waer 
bevonden fullen worden geroyeerde partyen in defel¬ 
ve rekeningen, die betaelt mochten welen tegen de 
ordonnantiën en reglementen, fullen daer van doen 
depefcheren alle notelijke valideringe. 

19 En ten regarde van Rekeningen noch over te le¬ 
veren , fo van de Ontfangers Generael, particulieren, 
Treforiers van’t extraordinarii, als allen anderen, 
gebruykt tot handelinge van de voorfz. penningen, 
onder onfen Neve voorfz; fullen worden overgege¬ 
ven, geëxamineert j gefloten en gearrefteert in onfe 
Kamer van Rekeninge van’t felveland en nergens an¬ 
ders,noch anders niet. Sullen nochtans de partyen daer 
geimployeert, gepaflèert en toegelaten worden, puyr 
en fimpelijk, fo veel uyt krachte van den ftaet, Mande¬ 
menten , Ordonnantiën en relcriptien , geëxpedieert 
door onfen Neve, fijne Rade, of van de voorfz. 
Vergaderinge in forme van State , of anderen daer 
toeby haer toegelaten, als van acquiten, quitantien en 
defchargenderaennemende partyen; welcke ordon¬ 
nantiën, mandementen, acquiten en quitantien, wy al¬ 
leenlijk hebben goet gekent, en kennen goet tot defen 
eynde,hoewel de voorfz. formen van Ordonnantiën en 
Reglementen,niet en waren gevolgt en gerefolveert. 

$ n 3 20 En 
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Het vijf-cn-dertigfte Boek, 

2~o E n by defe miniere alle partyen en fommen van 
penningen, betaeltby ordonnantié van onfen voorfz. 
Colijn , fo voor den Staet, gagie en föudie van de 
Krijgs-luyden , Penfioenen, Onderhoud, Vivres, Ar- 
tillerije, Gagien en taxatiën van Officiers en Commi- 
fen , en alle andere onkoften, fo van Oorloge, als an¬ 
dere , ook de partyen in gereed geld betaelt in handen 
van onfen voorfz. Neve , door welke daer toe verbon¬ 
dene, wie het zy, fullen gepafleert Worden en gepre- 
fen fonder eenige fwarigheyd , en fonderdat de comp¬ 
tabele daer van te folliceteren hebben andere Brieven 
en verfekertheytdan defe tegenwoordige, en de debi- 
tenvan Rekeningeder gener die voor onfen voorfz. 
Neve de penningen hebben gehandelt van’t extraordi- 
naris van den Oorloge, nyt onfen generalen ontfank en 
Staten , en andere daer toe verbondene, fo wel van de 
gene die alreets hebben gelevert, als andere die noch 
hebben te leveren, fullen vergeleken worden met het 
gene fy van andere Rekenmeefteren mogen fchuldig 
rijn, niet tegenftaende dat defelve debieteur niet fuy- 
ver mochten zijn, en in defelve rekeninge worden 
eenige verdraegfaemheyt gevonden, tot het onder- 
foek en Hot van delefte rekeninge. 

2i De beletters, onder- befetters, Commijs, geftelt 
door onfen Neve, lijnen Raed, defelve vergadert in 
forme van State, of andere by hem verkoren, ’t zy tot 
iundelinge van de penningen van onfe Taillen, Im- 
poften , Havenen en Stromen, Biljetten van levende 
Beelden,’t Prevooftfchap van Nantes en andere die be¬ 
taelt fullen hebben de waerde van hare vafte goeden, 
by hare ordonnantie geftelt, fullen blijven vry tegen 
ons en allen anderen,en fullen niet onderfocht worden, 
noch bedwongen tot eenige nieuwe betalingen. 

22 Willen ook en behaegt ons, overmits dat de 
voorfz. Officieren, of Commifen, door onfen voorfz. 
Neve tot het extraordinaris van den oorloge en onfen 
generalen ontfang geftelt, van de voorfz. vergade- 
ringe by forme van State, mogen voldoen mettebe- 
laftinge en affignatien die op haer waren gordonneert, 
fo wel in de voorgaende jaren, als in den tegenwoor- 
digen fayfon, en weder foeken in te trecken ’t genefy 
hebben betaelt en verfchoten, om weder te krijgen de 
voorfz. affignatien , dat fy fullen mogen, gelijk wy 
haer toelaten, yegelijk van de felve , om te vervolgen 
en foeken te verkrijgen de reften van hare affignatien , 
fo wel van de voorfz. voorgaende jaren, als van dit lo¬ 
pende quartier, van den Ontfangers, befetters enan 
deren, in welkers handen die penningen noch tegen¬ 
woordig zijn) van welke nature en qualité het ook zy 
Tot welkers betalinge fullen fy doen dwingen de 
voorfz. Beletters, Ontfangers, of andere Commifen» 
fo als voorfz. is, en dat door’gewoonlijke wegen, als 
tot onfe penningen en doen gebruykt worden. Sonder 

F°i. 15O nochtans dat het volk gedwongen fal worden tot be¬ 
talinge van de voorfz. reften, en dat wy gehouden zijn 
tot eenige rabattering of ontlaftinge, die defelve be¬ 
letters fouden mogen pretenderen. En fullen de voorfz. 
Comptablen in haren name niet gedwongen worden, 
wie het ook zy, tot betalinge der felver, fo wanneer 
door nood wendighey t der faken fygegeven fullen heb¬ 
ben haer fchrift en beloften,na proportie van ’t gene by 
haer gevonden fal worden , om ’t felve te voldoen. 

23 Gedurende den tijd van de tegenwoordige trou- 
blen, fullen tuflchen geenige perfonen, ter eenre 
noch ter andere zyde de prefcriptien onderhouden 
worden, nochte peremptie van alles tot den huydigen 
dage. 

24. De Inwoonders van onfe Stad Nantes.worden 
door ons gemainteneert en geveftigt, in alle en befon- 
dere hare Privilegiën haer vergunt, om die te gebruy- 
ken wel en geruftelijk, als fy voor defe troubelen 
deden. 

25 Sullen onfe Onderdanen,die onfen Neve den 
Hertog van Mercure fal weder brengen tot onfe ge- 
hoorfaemhey t, gebruyken van de ontlaftinge vergunt 
aen onfen anderen Onderfaten- 

26 Acht genomen hebbende op de grote fchulden 
en onkoften, die onfen Neve gedwongen is geweeft te 
dulden en doen gedurende delen Oorloge, en dat het 
ónmogelijk zy om daer info promptelijk te voorfien 

tot der felver betalinge. So hebben wy aen onfen Neve 
gegeven en geven mitfdefen tijd en termijn van een 
jaer, totafdoeninge van fijne fchulden, welken tijd ge¬ 
durende fal niet mogen werden geëxecuteert, noch 
gehouden zijn tot eenige cautie, om welke oorfaek 
hetzy. 

17 Alle de gene die gevolgt hebben onfen Neve 
fullen niet mogen gedwongen worden tot betalinge 
van de taxatie over haer gedaen,zedert den Jare 1589. 
de felve begrepen tot den huydigen dage, datfy uyt- 
gefet zijn geweeft, niet tegenftaende alle Arreften, 
Oordeelen en condemnatien ter contrarie. 

28 Alle gevangenen in den Oorloge, die niet geac- 
cordeert zijn over haer rantfoen, fo van d’een als d’an- 
der zijdeffiullen vry geftelt werden, mits matelijk beta¬ 
len Je de mond-koften en onderhoud; en aengaende die 
geaccordeert zijn , of fy geoordeelt worden van goe¬ 
den ofquaden pryfe , fullen gehouden zijn te betalen; 
en fo eenige wilden pretenderen te hoog gefchat tezijn, 
fullen haer daer van beroepen voor onfe feer lieven 
Neven de Conneftable en Marefchalvan Vrankrijk, 
om daer in gedaen te worden na redenen, en fullen tot 
dien eynde de voorfz. gevangenen voor ons gebrocht 
en vertoont worden,- en wat aengaet den Heere du 
Gouft, en den Marquiz de la Roche of fijnen borgen , 
fullen haer rantfoenenworden gemodereert, te weten 
van den Heere du Gouft op 4000 Kronen, behoudens 
fijne verteerde koften, die daer buyten betaelt fullen 
werden, welke fomme van de voorfz. du Gouft fal hy 
gehouden zijn te betalen binnen fes maenden, en fal 
ontfiagen worden, mits ftellende borge.en wat belangt 
den Marquiz de la Roche of fyne borge , het voorfz. 
rantfoen fal gemodereert worden op gelijke fomme 
van 4000 Kronen, daer inne begrepen fijne onkoften , 
fulks datrefteert te betalen de bewaringe van fijne 
borgen, niettemin fullen de erfgenamen van den over¬ 
leden Heer de la Solaye ontfiagen blijven van de re- 
prefaille van den voorfz. Heer Ie Gouft, referverende 
de aftien aende borgen, en de verantwoording ter con« 
trarie in ’t gene het rantfoen alleenlijk is belangende. 

29 De Commiflarifen en generael bewaerders ge¬ 
ftelt door den voorfz. Hertog tot de Vivres en Am¬ 
munitie van fijnen Leger, hare Klerken en Commijs 
worden ontfiagen van hare bedieningen, en van 't gene 
gepafleert is, gedaen en in de felve geëxecuteert door 
ordonnantie van onfen voorfeyden Neve, of den genen 
die van hem laft of macht gehad hebben, mits 
conditie te moeten rekenen, en fullen in geender- 
hande manieren werden onderfocht, alwaer ’t dat 
de coftuymen niet waren geobferveert. 

3 o Alle contraventien en vyandfchappen gedaen ge¬ 
durende den Treves, en in achterdeel der travaten op 
de felve gemaekt, fullen vergeten blijven en vergeven; 
gelijk mede alle Sententien en Arreften, fo eenige van 
d’een ofd’ander zyde waren gegeven, tegen welke het 
foude mogen zijn, fonder dat hier na eenige recerche 
daer van fal mogen gedaen werden- 

31 Overmits de gene die laft heeft gehad van ’t ex¬ 
traordinaris van de oorloge, eenige penningen heeft 
ontfangen van Impoften en andere openbare van de 
Generaliteyt van Poi&iers en Tours,die hy confufelijk 
heeft geimployeert in ’t bedienen fijner officie, met de 
gene die laft hadde van de Provence, en de Generali¬ 
tey t van Bretaigne, fulks dat de onkoften niet konnen 
gedeelt worden.De rekeninge van alle de voorfz. pen¬ 
ningen gefament!ijk,fal overgegeven worden inde Ka¬ 
mer van rekeninge tot Nantes,en hy ontfiagen fijne re¬ 
keninge tot Parijs te doen, met laft om daer gemaekt 
te worden een extraft van de partyen, de gefeyde 
Generaliteyten belangende. 

32 De gene die geholpen hebben tot het vangen 
van den Prefident de Riz, fijnen fone en fwager, fullen 
niet criminelijk nagefocht werdenjen beroerende ’tin- 
tereft Civil, fullen partyen refpe&ivelijk bly ven in hare 
gerechtigheyd, volgens ’t befluyt genomen in onlen 
Rade, tuflchen den Prefident de Riz en de Velix, In 
’t welke fijn Majefteyt verftaetgeen prejuditie te zijn. 

3 3 De fecrete Articulen die niet bevonden worden 
in defen Edi&e geinfereert te zijn,fullen onderhouden 
worden van pointtot po int, en onverbrekelijk en op 

’s Ex- 
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t Extraft van dien, of eender felver Articulen, getc- 
kent by een van onfe Secretarifen van State, alle no¬ 
dige letteren lullen daer op werden geëxpedieert. 

34 So bevelen wy onfe feer lieve en getrouwe 
Raedsheeren, de luyden houdende ons Hof van Par¬ 
lement, Kamers van Rekeninge, Hoven van onfe 
Hulpe Generale Treforiers van Vrankrijk, en onle 
Financiën, Bailliuwen, Senefchalleri,Rechters, ofhaer 
Lieutenants. en allen anderen onfe Jufticieren en Of¬ 
ficierenen elksvan dien in’t hare , datfe defe tegen¬ 
woordige doen lefen , verkondigen en regiftreren , 
bewaren, onderhouden en handhaven onverbreke¬ 
lijk en den inhoudenvan dien doen genieten allen 
den’genen die’t behoren fal: Ophouden en doende 
ceflèren alle troublen of beletfelen defen contrarië¬ 
rende , want fulks is ons behagen, en ten eynde dat dit 
een dinkzy valt en geftabileert voor altijd , hebben 
wydefe tegenwoordige met Onfe gewoonlijke hand 
betekent, en aen de felve doen hangen onfen Zegel. 
ö Gegeven tot Angiers inde maend Meert in’t Jaer 
van gratie duyfent vijf hondert achtentnegentig, en 
van onfen Rijke het negende. 

Was getekent 
henry. 

Leger ftotid 

By denConink. 

Potier, 

En op de zyde Vifa- 

Was gezegelt met het groot Zegel van groenen 
wafle op de lacs van zijde van root en groen. 

Gelefen, gepubliceert en geregiftreert, gehoort 
den Procureur Generael des Koninks, tot Parijs in 
'tParlement, den26. dagMaert 1598.' 

Was getekent 
Toijïri' 

Geleien, gepubliceéit en van gelijken geregi¬ 
ftreert in de Kamer van Rekeninge; géhoort den 
Procureur Generael des Koninks, met bevel dat den 
Konink fal gebeden worden , te willen voorden tot 
veranderinge van de penningen, die gefteltofgeor- 
donneert zijn tot betahnge van’t achterwefen van de 
Renten, beleydop’t Stadhuys van Parijs, en dat de 
Kamer van Rekeninge van Nantes hier namaelsniet 
foude mogen pretenderen op de horinge van de 
Rekeninge, belangende het doen van ’t extraordinaris 
van den Oorloge. 

Gedaen den xxvij. dag van Maert 1 f 98. 

En was getekent 
Danji. 

Geleien, gepubliceert en geregiftreertj daer op ge¬ 
hoort: den Procureur Generael des Koninks, tot Parijs 
üftHofd'Aydes, denxxv. dagMaert 1598. 

Was getekent 
BernarJ. 

SSefjalben öefe 3Ccttculen toacen nocïj anbcce be 
Qoutaeifjk üongen / narUentlnh / Dat öe eentge ^ocljtcc ban ben 
begoten i^octogeban fBcccuce/ ten Ijoutodijh foube gege 
Iffifac bcn toecben aen Cefac iBonfteuc / natuujlpe ^one 
jBRonfieut/^anöcn^onmft/ bteïjp fjabbe geteelt bpbe^cfjo; 
natueceiij* ne <tf5ab2tele / mttö bat be öontnb baec mebe foube 
*?**ha“u öeüen tcn ftoubjelijb bet J^actogbom ban ©enbof; 
SSS m 1 ban ÖP tetftom ben tijtel foube boeten; 
»*nri6 be en foube ben ïkomnfc ben hertog ban jBeccuce 
f »• ö‘e in geceeben gelbe geben of betalen / be fomme ban 
KtCiMD*ttoee öonbett bupfent iconen / bte ben Hertog ban 
bebpbe iBecctice bjebec ten boutoelijh foube geben met 

«atijietó. ^enbofme / met nocfj fjontm bupfent itconén aen 
gelbe / en toel fo bele aen «ïjutoeelen en föcnten: 
^oube 00b be boo?f3 J^ectog ban geteute fijn 
Ooubernement ban 2Bjetaigne obccgeben aen ben 
boo?fcb?eben ^ettog ban ©enbofme / en foube be 

V. Deel. 
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hertog ban 25afon bes boo?f5. €efatö Hupte; 
nant / batclp in be poffeffie ban ’t felbe *öoic JJ°"1Lucc, 
betnement tteöen / en bien bolgenbe leberbe ben tog t>an 
Dettog ban jBcrcure bet boo:f3. <0oubernement ©2«aignf/ 
biebec obec ten beliocbe ban ben &oninft / aen 
ben {gectog ban ©afon / aio Huptenant ban ben nemem 
fêectog ban ©enbofme / <0oubetneut ban meet aen» 
tatgne/ uptgenomen SSlautoet / bat bupten (Bn£“2£ftn< 
macfjt en met ^panmaerben ttceb befet toao/oct,an 
’tbJdbe Ijiec na/ aio bebanbelingemet bespaan; s&afon/ 
febe boojtganft ïjabbe/ bebongen toierbe / bat ben ^f/L 
Pïoninfi mebe foube obcrgclebect toerben/ fo t’fjjnec 
plaetfe fal toetben betliaelt.* ©cSg 

O Attent befen rtjb fcljjeef be ï^eercCcuneltoban 
SCcrjfen/ <0riffier ban beletten Staten<©e^ 

netael/ eenjöiief/ gcbateettbetu^lBeert 1598/ 
upt ben Hlage/ aen be lieten <3|UfHnu$ banj^af; 
fan en ^öljan ban «©ibenbatnebelb/ 
beuto ban mijne l^eetenbe Staten generael / in? 
IjoubenbealiSbolgt: 

Mijn Heeren. 

T TE. E. fuIlenuytd’ingeleydeCopieverftaen, het toette1 
nemen van twee Schepen uytCalis gekomen, by jHr)c.<Coj# 

onfeOorlog-Schepen gedaen: Hebbende ook goed ttan 
gevonden u E. te fenden eene Copie van den Brief van 
denGravevan Solre, diefyby haerhadden, fingen- banüt 
de alle de andere by na den fel ven fang, Armoede, ver- tUecceu 
driet, ellende, jaloufien, niet alleen tegen de Span- ^j®reratl / 
giaerden, maer ook tegen de grootfte van ’t Land, aen j,e 
beüuytende alle eene veranderinge van Staet der- iötertn 
waersover; die ik wenfche tot onfen voordeel, tot 
welftand van de geheele Chriltenheyd, waeruytwy f^uengio« 
verhopen dat de veroveringe van Bretaigne veel hel- ijanuan 
pen fal, en noch meer fo u E. Ambaflade gelukt, ge- ©lömhaco 
lijk wy vaftelijk vertrouwen. Eenen van Antwerpen Si^haiW 
heeft eenen Briefgefonden aen van der Veeken, met beucp b«t 
een couvert, d’ingeflotene hield aen de Staten in den tafelt* 
Hage vergadert, met drie cito, tóegezegelt met lak, 
dewelke by den voorfz.van der Veeken aen my beftelt (fol. *6.) 
zijnde, hebbedie geopent in de tegenwoordigheyt 
van mijn Heere den Doótor Frans, en fonder date 
en ondertekeninge gevonden, inhoudende Ad ver- 
tiflèment, dat de Cardinael voor hadde te exploite¬ 
ren eenen groten aenfTagvan leer groten gewichte, 
alfo die van Holland en Zeland van een fcheyden fou- 
den, en ons fo verfwacken , dat wy geeneoffenfive 
Oorloge fouden konnen voeren, en noch minder 
eene defenlive lang uythouden, welken aenflag niet 
miflën konde, en was al voor anderhalf jaerbeleyt 
by drie Bootfgelellen van der Goes, en twee van 
Zierikzee, maer aldeur uytgeftelt by gebreke van 
b 'quamigheyt van Schepen, waer mede fy nu voor¬ 
ben waren, en hadde den Vyand tot dat effedt een 
feker getal van Bootfgefellen herwaerts-over onder¬ 
houden , dewelke hy alle by namen kende; mar dat 
hyfe niet wilde noemen, fonder datmen hem duy¬ 
fent Kronen uyt-reykte, de helfte gereet, en d’ander 
helft twee maenden of fes weken na dat hy alles ont¬ 
dekt foude hebden: het welke hy niet doen wilde, 
feydehy, om dat hy Geus geweeft was, of worden 
wilde,maer omdat de Cardinael tegens fijn belofte 
aan CenenSchelmfen Spangiaertgeconfereerthadde, 
’t gene, om ’t welke hy altijd met eerengearbeyd had¬ 
de. Verklarende niettemin den geheelen aenflag yan 
de vyand op Enkhuyfen , met den name van de Aen- 
flagmaker, min noch meer dan of hy felve d’in- 
formatien daer van gelefen hadde, gelijk den voor- 
fchreven Heer Doftor feyde, en dat feyde hy om 
oorfaek die hy daerna verklaren foude. Sijn Ex¬ 
cellentie heeft hem geantwoort in conlideratie van 
defe particulariteyt , dat hy hem verfekerde fijn 

fijn ^oefjtee acnbenboo2f3. Cefac / l^crtoge ban ' woord te houden van hem duyfent guldens te doen 
^nhnimi>/ motnnrhFtfir*w<- *i„*>c*** tellen , fo haeft als hy’t ftuk en de refte verklaert fal 

hebben, gelijk hy eyfchte, ’t zydat hy in perfone 
kome, ot derwaerts-over blyve, tot fijn willekeur ; 
zijnde den Brief by den voorfz. van der Veeke ge¬ 
fonden na de aenwyfinge, die de fclirijver van de 

U 4 voorfe» 
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vooiTz. Baef ons ontboden heeft. Wy fuilen met- r JjBaffiÖ toa.Ö gebSCU getoCCfl / Cn genoeg te Dem &t8?ötou 
tettijd Hen, watter van komen fal, waervan ik nier \ nen gcbenbe/ dat fp de CCdeiten bpbenlupben geab ra“[jü* irt£* 

' legeert/ om te bomen tot continuatie ban öe <eng«iatuJ 
sS>o?Ioge / niet boften in’t geheel toeftaen / aenge?aent»e 
ften bat aio ©janbrijh cenigcn tijd moebte ©2ede 
genieten / ’tfdbe Bijb toedcrom fouöe bomen in Erenöe 
ben ouben ftaet en pjofpecitept / en machtig gebate aan» 
noeg 5tjn/ om ben Éontnb ban ^pangien ’t hooft < 
te bieden/ en bat ftate IBajcflept alnjd boel fonbej™'^™ 
bonnen getoaecfchout3ijn/ fo toanneec ben ©pand 
eenige pieparatte ban ©o?loge foube milten boen / 
om haer baec tegen tijbdijh te acmeren; en hoe- 
toet hare iBajeftept fienöe bat fp’t felbe niet bofte 
geboeglpb toepgeren/ bat fp nochtans haren 2Hm* 
baffadeur habbe afgefonben / maec habbe ben 
felben Sümbaffadeuc geenen laft gegeben / om te 
hanbefen met ben algemepnen ©panb/ fonbeebat 
albocen be ^deputeerde ban be d?ie <0eallieec; 
ben/ te toeten/ ©tanheijb/ Cngelanb en loeder; 
lanb/ oob Dabben netracteect / niet hebbende be; 
geert te boen bp paffie in t fecreet/ of bpfonbere/ 
met meer anbererebenen baec toe Dienenbe. €pnd-- 

W59 hebben üöOJberjjaett/ noe onr m ^eeren lijft bcrhlacenöe bat hare fBajeflept niet ftonbe fU 
Staten <0cnerael gecommtttecrt Dabben gjon* nalijh anttoocuden / bqo? fp habbe eerft ttjbïnge 

upt ©eanhrijh / en nabien fp berfocDt Dabben nas 
ber opentnge ban ’t gene in ©?anhrijh gebaen 

laten fal u E. te verwittigen. Verwachtende in feer 
goede devotie tijdinge van u E. geluckigh overkomen, 
met de goede wind dien ’t geweeft is, met het be¬ 
veiligen vaa de veroveringe van geheel Bretaigne; 
en bidden den Schepper j dat hy u E. Ambaflade 
brenge tot feen geluckig en gewenfcht eynde, tot 
welftand van de geheele Chriftenheyd, enverfeke- 
ringevan onfenStaetin’t particulier, zijnde 

Mijn Heeren ,U E. feer ootmoedige Dienaer, 

<®ndertehem 
Cotndisvan Aerjfeti. 

Uyt den Hage den 24. Meert 15 98. 

Het opfchrift was, 

Acn mijn Heeren van Nafiau en van Oldenbarne- 
veld, Amba fiadeur van mijn Heeren de Staten Ge- 
nérael. 

13 hebben boo) berhaeït / Doe bat be ütecrcn 
Staten <0cnerael gecommtttecrt Dabben 'fjom 

Deren giofjan ban <Dubcnboa?be en 3© oude/ f|ec 
re ban ^Barmond /‘iSOrmcaei ban Rolland/ iBeeftec 
^Icdjan ban dertBalie/ penftonand ban jBid; 
belburnh / cn ^onhheec cjohan ban Sjottinga / 
«^deputeerde in be Staten <©enetael/ om mette 
üoningtnnc ban €agdand te handelen tot conti- 
nuatiebanb’rQoïlogc tegen dcnfeomnbban ,$pan* 
gien/ cn bat hare jBajeft. mebe baer toe hare 
deboir foube gelieben te boen / om ben i&omnh 
ban ©?anhrjjh/ doo2 haer ‘Hlmbaffadeucd tc boen 
beemamnge 7 om in be <0O2loge tegen ben 
ninfi ban ^pangien te continueren / bolgenbe 
het Contract en be ïigue / fo onlanDö met ben 
anderen befïoten / cn bat haer iBajeflcpt foube 
belicben ben feoninh ban ©janheijb booenoemt/ 
tot dien epnbc eenige Dbecaelbcc ojfce en peefem 
tatie te boen / om fijne IBajeftept te beter tot 
continuatie in be «©oaïoge te öebjegen. ï©efe 
C5ecommttteerbe in Cngelanb ^jeDomen / en 
ïjenlupben aubientie bp be üsontnginne bergunt 
3ijnbe / en gebaen be öehootUifee complementen/ 
heeft fp netoont bat öefe legatie haer feer a-:nge= 
naem mab / ban Dlaegbe ober tipce poincten/ fjet 
eene / bat fp fcefe 2f anben nu fo lange habbe geaf; 
fifieert/ fonber te Dennen Domen tot eenigij rem? 
öourfetnent of boföoeninge / ja feifb niet tot rehe= 
ninge: hettbjeebcpomct/ batfp/ ombefeEanben 
in be «Sotloge tegen ben fSontnD ban ^pangien 
toaö geDomen/ fobat hare ^nberfatenop ^uan^ 
gten niet mochten Danöelett / cn bat be ^ebcrlatts 
ben haer noch nopt babelüD booe ©panb tegen 
^pangien Dabben toillen toonen / noch met fict 
berbteben m fchoncn ban üoren op ^pangien te 
fenben,- booetb bat fp tut ban mibbden ban gd= 
be uptgeput toaö / cn bat haer bafl bed altera-- 
tien in er lanb gcmaeDt bjerben / cn bat in 
^chotlanb 00D groote oprocltingc op hanben 
bjab / batfe baeröm tot beefehering ban haren 
(late / niet foube bonnen nalaten te lupfïeren na 
be Conbtticn / bic haer ban boegen ben ïjoninb 
ban ^pangien / cm tot ^anö cn ©jebe te Do¬ 
men / gep?efenteert tootben / Doch batfe baer in 
niet habbe bullen treben/ fonber eafr met haer te 
Danbdcn / est te berflaen of fp nut gdajï toarest 
baer op mebê te helpen raebfïagen/ fonberlmgefo 
fp feer noöe alleen en fonber be g^eberlanbcn fo tu¬ 
be hanbden; iftaec ïteber t famen met be fdbtge. 
tBaer na hebben fplUpben aen be ïjecren Staten 
<©enerad gefdjteben / bat fp Dabben gecotmmu 
ntcceit met bete heeren bast best itabe/ te meten/ 
ben <®2abe ban €ffer / oBeoot-lBarefchal / ben 
<©2abeban |g'ottingam / <6’oot-‘1f bnurad / cn ben 
25aron ban 252tfilj02f1:/ bie henlupbcnbcrbaihft op 
hare Beopofitie mottbcUng gebaen cn bp gcfcïuifte 
öbergdebert / hebben geanttooo?b / berhalenbe 
’t gene jebat be aenbomfie ban ben ^mbaffabetir 

opemnge ban ’t gene 
toasf of iuerbe / en be bootfeheeben amtoooebe bp 
gefcf|2ifte/ iöbe communicatie gcepnbigt/ metim 
teutte/ om DottdtjD bp ben anberen te Domen/ en 
baer-en-tuffehen fouben be boo2fch?eben heeren hare 
IBajefiept rappott boen / om te toeten hare goebe 
meentnge en intentie/ roerenbe be boo?f5- openinge en 
anttoootbe bp gefclpifte. ^ebert hebben be booefy» 
igeeren henlunbengcfonbenbeboo2f3- tünttoooebebp 
gefchzifte / genoeg in fo?ma gelijD henlupben bie ber^ 
baüjD toaö gegeben/ fonber ban eenige boeberope- 
ninge / of ban eenige bifcourfen / in be communies; 
tie gcbaücn / ntentie te maDen: &p bonben haer bp 
be bootfefpeben 2Hnttooo2be feer ge-engageert / foo 
’t fcljech/ om noch eenigen ttjb baer te blijben / toaih5 
tenbe op be negotiatie ban ©?anDrijD / fonber tt 
bonnen fien toatp20fijtfp albaermeer Donben boen/ 
nabiengoeb teoo?beelen toaö/ bat alieg bepenbeer; 
be aenbeboo2fch?eben negotiatie/ bie men befo?g; 
bebat ban tóegenben ^onttilt met foube achter blij; 
ben/ entoarcnfpinbfengebaUeniet geautorifeert / 
om pet met hare iBaicjtept in’t particuliettettac; 
teren, ^dtalben bat fp ooh albacr grote ftoartghepö 
bonben/ om op be negotiatie op HBejten / en bp; 
fonber tranfpoet ban be aptlanbfche <©2epnen / pet te 
peoponeren / fo lange fp geen epnbe Dabben op be 
pdncipadftelatt/ befotgenbc bat fpben feibenbaer 
irtebc pteiubitie foubenboen/ fonber nochtans eeni; 
ge apparentie te ften ban hare IBajefiept eenige 
goebe refolutie / of confent te bebomen tot tranfpojt 
ban be bootfchteben 4B?epnen te bertoerben j hebben; 
be b’erperientie gdcert / bat hare IBajefiept met 
tegenflaenbe fp heeft mogen conniberen/ nochtans 
noptcenig crp?eö confent heeft toillen geben ,• maec 
altijd ’t fdbc gcbifficulteert/ gelijD haer €. altijö 
00D Dabben geacht geen confent baec toe te behoe; 
ben: 25lijbenbc baec en tuffehen alleé ongdiguibeert/ 
met continuatie ban ’t '0002(3. tranfpojte ban be 
oBranen/ bepenberenbe 00D anberfin£ ben uptboer 
banbefdbe granen/ cn meer anbere faDen/baec 
acn ben $anben ten Doogflcn toa3 gelegen / aen ’t fuc; 
cco ban be gep2etenbeerbe B2ebe-hanbdingc,- en fou# 
ben nodjtano’ (fch?iibenbe boo2f5. ^ecommttteerbe 
acn be bootnoemde ï|eecen Staten <0eneraelj niet 
laten hare €. intentie na te Domen / fo bde haer mo; 
gelijD foube toefen- <9e faDm fchijnch in |f erlanb 
(fclnöbenfe) ooD apparent te toefen om geappap; 
feert te toerden/ en mogdijD oft een bepenbentie 
foube toefen ban be pcinopalc bsnbdïnge. <Bcn 
«432abe ban 3Bo?niont /< <5ouberi2cur ban ^er; 
lanb/ en ben <02abe ban fCheron/ foube binnen 
acht dagen bp ben anberen Domen om te ber; 
deagen ; albacr toast gearribeert een Kinbaffa; 
beur of SJjgent upt Schotland / ban alfo fp ber; 
flonben / foube geen lajl hebben ban om te bo?; 

beren 
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öeccttfchec «birtariSJ penfiocn: DcDentodDe» wijle fyonlanx in'tgefprek binnenLeeuwaerdenge-t'mrtltfe 
bott om te toeten toat in ©?anftrijft paffeccöe/ en, houden, gelijk ook in de andere loflijke t’famcn- gjjgfct 
toatten reaatöe ban Uarej^ajeft. toO?be gepjopo*, fprekingen genoegfaen overtuygt zijn , datfe by na jRtnno* 

‘-- ' — alle hooft-poin&en des Chriftelijken Religie verkee- ntten of 
ren, en ‘ te niete doen, en nochtans niet óphou- ©«Pètttt» 
den by den eenvuldigen en onverftandigen hare 
dwalingen en onverftandt, na datfe in verfcheyden 
Se&en verdeelt zijn, te verftroyen, en daer door, 
rot nadeel van de Gemeynte Chrifti en het ge- 
meyne befte, veel onverftants en oneenigheyts aen 
te rechten. So ift, dat wy ten aenfien van’t gene 
ons belaft is, volgens d’exmpelen van andere lof¬ 
lijke Overheden, beyde der Ouden en Nieuwen 
Teftaraents (die tot quijtinge haerder Confdenticri 
de ware Religie, na Gods Woord, voorgeftaen, 
en ’t gene tot verftoringe van dien waer (trekken¬ 
de, door behoorlijke middelen geweret hebben) 
U mitfdefen wel ernftelijk ordonneren en belaften, 
defen alom onder uwen bedryve, terftont te ver¬ 
kondigen , en by eenen yegelijken ftriktelijlc doen 
nakomen, fonder eenige t’famenkominge der Men- 
noniten binnen uwen bedry ve, om haerder Reli¬ 
gie exercitie te doen, toe te laten, of te gedogen. 
Hier mede den Almogenden bevolen. 

meet/ maet ftonbenniet epnDItjft hernemen/ na 
bieu fp ooft na öe eeefte 2&?ieben ban De Jgeeccn 
geranten albaec/ geen meet Dabben geBab / en be» 
bonden Ijaet ooft DieO aengaenbe toel bcftommect / 
om fefterlijft bate 2&2teben Die fp gereet Dabben aen 
be boojfdpeben <©efanten (Die fp niet totften tot 
toat plaetfen bte toaren) te beftellen. ©efen 2S?ief 
toao upt'3£onbett/ gebateert Den 12» 3fip?il/ en bp 
De*boojfcD?eben J&eetenban 3©armonben 3©oube/ 
ban Der #eröe/ Hotttnga en Caroti onbmeftent. 

| $ ono Djie-en-öettigfte 25oeft Bebben top bec» 
1 ijaclt / Dat tot EceutoaecDcn feftere openbare 
©tfputatte geDouDen iö getoeeft / met confent ban De 
lieren Staten ban ©ueftanD/ tufifcBen ïtuarbum 
3Jn;oninm/ jpjeDiftant of üteeraer ban De <©ere» 
fonneecDe lengte ter eenre / en gieter ban tieulen / 
Sfeeraer ban De .fBennoniften of ©operö ter an» 
bete 3ijbe/ toelfte ©ifputatte in b?uft aptgegaen to / 
en geintituleert Det ©20tftocol ban EceutoaetDen. 
gin Defen giare 1598. Debben Die ban be<©erefo?» 
meerDe Religie binnen 3£eeutoactDen een ©?obin» 
tiacl ^mioDuögeljouDen/ Daer in Den zu ifeartp 
Bcjïoten iö/ Datmen De ï^eeren ©olmacBten op 

(Foi. 17, )cenen 3f.antfbag fouDe remonftreren/bit nabolgen» 
„De: ©etoijle Bet DeerbarentBepbleert/ Ijoc gro» 
„ te feftabe per Der öerfte <0oöeo aengebtacBt 
„ Beeft / Dat na De opentlficfte alfiiet geftouben ©if» 
,,putattcDen ïBcberDoperen b?ije ereccitic BaecDec 
„ ^ettertje geguitt toert/ niet anbcröatótoanneer 
„uptfulhe ©ifputatie geen onberfcBepDtuflicBenbe 
„toarefcecfte©obO/ met De recBre feereen Bare 
„balfcBe £eere ftonbe gemerftt toerben: bib» 
„Den De ©ienaren bes <©oDbeli)ften 3Boo?DS 
„ Defec ©jobintie/ Dat mijn i^eeren ©olmacBtm 
„ belieben in Defen te remeDierert/ fo fp bebinDen 
„ fullen tebtenen tot CfobeS gemeente en beb?öDin^ 
„ ge BaerDeu Con eientten. ©nbeeftont tipt Den name 
» ban ’t ^nnoDi Pafcatus Baerts M V. Synodi Pre fes. 

4|tcc op Bebben De J$eeren ,§tatetiban ©iiefianb 
gcrefolbeett/ en Bobben gecommttteert en ge» 
autorifeert De <©ebeputeetBe Staten/ en Die ban 
ben #?obinttalen EtaDe befcr 3lanDtfcBappe/ om 
me D002 ttoe of b?ie ban peber €oücgie / met 
ober-roeptnge ban alfulbe perfonen / aio fp Daer 
toe nobig bebinDen fullen/ op ’t alDerfpoeDelöB 
jte feher Concept te maften op Dit potnet oan He» 
monftcantiebp Den ©tenoren Deo ïBo^bö op Den 
jcgentooo2Digcn SanDfDag obergeben/ en Bierbp 
geboegt. fo en aio fp na dobesf 3©oo2b bebinDen 
fUïlen tebeftoren/ en fitifto gefcBieD/ Defe tegen» 
tooo2bige ©olmacBten Daer op toeber tebetfrtmj» 
ben/ fo geringe Bet boenlijft3p om ’t felbe geften 
en gebifiteert/ Daer op foDanigerefolutieof Difpo» 
fitte gemaeftt te to02ben/ al« ter meefler eeren 
<©oDeö/ (tiefttinge ftjnbet Clemepnte/ oo2baeren 
nut ban’t gemeen befle bebonDen fal3ftn nobig te 
toefen / mitö Dat miDDelertijD Den 3Beberboperen 
be openbare Heere of eretcitie berboben toerbe/ 
toaerban De <6eDeputeerDe bp Defen gelaft too?Den 
terftonD uptfcBmbtnge te Doen. 

©ten bolgenoe Bebben De CSebeputeerbe ban De 
Staten ban &2teftanb aen alle De ^teben ban 
3©2ieftanD gefcBeeben Defen nabolgenDen 25:ief / 
Daer bp De iBennoniten of iBebecDoperen De 
openbare ercerritte ban Bare %mz berboben 
toerbe; en toerben Defelbe 23?ieben banberboD ban 
be ^taDBupfen gepubliccert. 

aptrcötti' 
tttnsetian 
bc 
puteetQe 
graten 
ban ©Jief» 
lanD/Hec* 
Sieö6RÖ8 

Ernlfejle, Eerfame, Lieve, Befonderc, 

ALfo by de Heeren Volmachten te laetfte verleden 
Landdage, Staets-wijfebinnen Leeuwaerden ver¬ 

gadert, onder anderen gerefolveert en ons wel expref- 
felijken belaft is, dat wy den Mennoniten ,i of We- 
derdoperen, terftond de vergaderingen en exercitie 
haerder Religie bier te Lande fouden verbieden, de 

Uyt Leeuwaerden den tj- May 1598. 

Cmbcrftont/ 
WIARDA. 

U goede Vrienden, de gedeputeerde Staten van 
Vriefland. 

Ter ordonnantie der fel ver, 

En was ondertekent 

E. Yférandr, 
ïletopfcftBfttoasï/, 

Erntfeften, Eerfamen, onfen lieven byfonderen, 
B frgermeefteren, Schepenen en Raden der Stede 
van N. 

Omtrent Defen trjö/ namentlBït/ ben t?. |Bap®ti>rïtiuc 
1598- iö toeberom in fgnBaDerlanö geftem/^"ie^ 

DeCDele enfeer geleerbe giongeltng <©eo2gtuö ban ?01« »an 
Det ©oejS/ ^one ban Den boo2treffelijften en feer ïsm öme 
geleerDen^eere/ gioBan ban Der ©oeö/ Bcerebanban h 
^oo2Dtoijft/ Curateur ban De üniberfitept banfir 
SlepDen / etc. toelfte<öeo?giuOböfjaren uptlanbigSert^ 
getoceft 3ijnbe/ fotot Conftantinopolcu aio eiberö /öeciia böf 
om De ïanben en ^teöen / en De manieren Der men- 
feften te Doo?fien/ en om erbarenpept teftefton»cn;Sn & 
ontboben 3BtiDe Doo? fijnen BaDer/ Die gefieel be» oectan». 
Daoefe toao/ betmtto Bet affterben ban fijnen oub^ 
ften^one/ Den jongen gofian ban Der ©oeo/ 
toteno geleertBepbt Doo? fijne achtergelaten fcfijif» 
ten genoeg beftent tö. ©efe «0eo?giuö Beeft met Bem 
ban Conftantinopolen geü2acBt een merfteltjft getal 
gefcBzebenentot nocB toe niet uptgegebenSoeften/ 
DieDaernain Djuft uptgegaen3tjit; Bp Beeft ooft me^ 
Degeb2acBt een ©ertrooft-jBpef aen fijnen ©aber/ 
ban.ïBeletij^apa en ©atriarcB bantïleranDpen/ 
defetelDe tot Conftantinopolen/ Die top Bier me- 
De fullen laten boigen. ©efen CDelen Sottfiman 
C>eo?gtuó ban Der ©ocO / totllenDe tonen Dat Bp upt» 
lanDig 5(jnbe / fijn t jjD niet onmtttelijft Doo2-neb2acBt 
BaDDe/ Beeft boojgenomen op ecnSombaerto- 
bcl papterO bp Den anDeren te brengen BonDeit 
berfcBepDen tooo?Den / ban De naboIgenDe ^piaften/ 
alo^etoeeO/CBier/Eattjn/^raticopo/arngelo/lloog 
en5§eDer-DuptO/ toefenöe alDeboo2naemfteen fub^ 
ftantiettfe tooojDen Derfelber ^pjaften/ fo Dat een 
neerfttgencurieuOSIonftman/ totllenDe D002 De fcR 
be lanDen pafferen/ Bem ter nooD Daer meDe fouDe 
Bonnen Bebben behelpen; Dan eplaeö Bp Beeft ’t felbe 

i b002 fijn Baeftig oberlijDcn in Bet befte ban fijn le» 
benen jonge racer» / niet Bonnen bovengen / ’t toelft 
ftjn©abereenenicutoc b2oefftepb beroo2faeftt Beeft. 

5|ter na bolgt Den ©ertrooft-252tef / Die j©e» 
Ictiue / ©apa en ©atriacclj ban 55leranD?ten / <©efe» 
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Het vijf-en-clertigfte Boek, 
teltse tot Confttiiumopolm / metie gctoactn fjecft / 
upt öcn Eatijn obcrcjcfct ttaftet €jeempïaci* öte tn 
*j$ *0MPcn-fjage bp Ecifoecljt i^nctbj'5 gctmiln i$. 

MELETIUS door de barmhertigheyd 

Godts Papa en Patriarch van Alexandrien, Sec. 

Gefetelde van Conftantinopolen, den Hoog¬ 

geleerden Joanni van der Does van Noort- 

wijk, onfer middelmatigheyds geminde Sone , 

gratie , barmhertigheyd , cn Vrede van 

Gode den Heere, en onfen Heyland Tefu 

Chrifto. 

cCcoofï- 'Ellendigheden der menfehelijker faken hebben 
S5?icföan ook eeiiige vertrooftinge: want nadien ons tot 
SSifdie, afgeftoten heeft des aertfen vaders opgeblafent- 

heyt- werd onsdefe, door den hemelfen Vader, 
ïanöjfen / onfer arbeyden erbarmende, verftrekt; en dit lie- 
CBefetelöe veIijk geluyt uyt grove en fachte tonen t’famen ge- 

hantinopo<voegt > werdt in d’oren der Godlaligen een heyl- 
leit/ aen faemgeklank; alsfy overleggen ’t grove, tewefen 
öm ©me een ftraffe der bofen , of een hoog-verdiende tuch- 
ban|f)oojD« tinge onfer, te weten , menfehelijke, verdienden , 

maer het facht, ’twelk blijdfehap is, te wefen een 
gedenk-teyken der Godlijker gratiën, de gelovige 
zielen van den diepften afgrond des bederfs, en 
uyt de kaken der hellen, te hemwaert treckende. 
So mo[l de gevallen , de ftruykelende menfehelijke 
natuure onderwefen zijn: niet alleen om te beken¬ 
nen wat hy fich felfs, wat hy de Godlijke genade 
verplicht ware; maer ook dat hy mocht leeren, noch 
hem felfs, noch dees vergankelijke dingen te (be¬ 
ken ; maer dat hy fijn hope, ganfche gelove, ja 
hem felfs geheelijken moft rullen in de hoogde 
wenfehelijkde fchoot der hemeUèr gonden: de¬ 
welke Paulus acht dat in alle faken behoort te wer¬ 
den gedankt. Want de hoogden Vader der men- 
fchen, en fchepper aller dingen, ons niet min t’hem- 
waert trekt, door bittere, dan door blijde uytkomden 
der faken : hoe wel hy die, buyten fijn fchulden ver¬ 
dient, door fijn voorfienigheyd tot beter gebruyk 
verandert: defe felfs voortbrengt, ’t zy tot der toe¬ 
komende beloften , roem, ’t zy tot eenige vertroo- 
dinge der jegenwoordiger quaden, Maer of u dit 
aengaet, of ganfeh niet, fult gy uyt de droef- 
heyd, over het afderven uwes lieven Soons, naer 
de (daer mede gy begaeft zijt) wijfheyd , felfs 
oordeelen : ons aengaende komt fulks in allen deelen 
eygentlijken toe: als die wakende in defe geftel- 
tenide des menfehelijken wefens, en ’t meerder, 
mogelijk ook ’tbede deel des levens daer in over¬ 
gebracht hebbende; en ten laetden den Sete! van 
die kerken, dewelke in denaerden-klootfeergroot 
en uytnemende hoog zijn, ons door des Alderhoog- 
den barmhertigheyd vertrout, met de meede ge- 
moeds forgvuldigheyd, door fwaren arbeyd , met 
een uytnemende vloet der gevaerlijkheden, in defe 
dinkende poel, by dufdanigen bedorventheyd der 
tijden , tot defen dagen met een groot verwonderen 
van elk een (behalvens ons) bedient hebbende, ter- 
wijle wy in defe wellende driedroom, by naed al¬ 
leen, en half verwonnen, inde weer zijn : ’tgebeurt 
nochtans, dat altemet door de t’famen-fprake met 
uytheemfe lieden, ons gemoed, van (orge over- 
vloeyende, door arbeyd afgellaeft: (ik fwijge van 
de gemoed-quetfende lijfs-ongefondigheyd) ’t gebeurt 
nochtans, fegge ik, dat eenfdeels werdt verquikt 
door de t’famen-fprake met uytheeemfe lieden: al- 
fode verfcheydenheydder religiën, my geenfins en 
doet (chromen met yemand , fonderlinge met Chri- 
ftenen , in t’famen-fprake te treden , of onderlinge 
te fchrijven: want aen zy dellende de omwegen 
der gefchillen , fonderlinge neuswijfige , of door- 
loopen wy de beemden der liefden; of handelen, 
niet tonder liefde, van het oneens gevoelen, ’t Heeft 
des Almogenden Gods wille geweeft, dat van allen 
defen een getuyge en mede deelachtige foude wefen 
Georgius uwe Soon, wiens by - komfte my geen 
feleyne vertrooftinge was, als zijnde een Jongman . 

van edeler aerd, in’t.minft niet afwijkende u fijnen 
Vader, van feer luftigen verftande en geleertheyd: 
hier by komende fijn iuyvere manieren, beneffens 
geen kleyne vorderinge in den loop der letter-konften : 
dees hadde met hem gebracht Brieven des" Hoog¬ 
geleerden SimonisSimonidis, daer by hy den Jong¬ 
man recommandeerde: dewelke my een tweede deel 
mijner vertrooftingen waren: tot alle defen quam 
de hoog-achtbare authoriteytdesDoorluchtigenEn- 
gelfen Ambafladeurs, ik fegge Eduardum onfer mid- 
delmatigheyts allenthalven aengename doorluchtige 
Sone, fo ten opficht van fijn beleeftheyd, geleert¬ 
heyd , als ervarentheyd van wereltfe faken : door 
den welken den Jongman ons ook werde gerecom- 
mandeert : op dat nadien hy rnet geen iluymerig 
gemoeds-bevlijting om dees Landen te door-rey- 
fen, herwaerts waer gekomen, wy benaerftigen fou- 
den, dat hy yet bekomen mocht fijnen arbeyd, fijn 
Vader, fijn Vaderland waerdig. Hierom hebben wy 
ons geringe hulpe den Jongman fulks ten hoogden 
verdienende , toegefeydt : en des te liever fo wy 
fagen, dathy (gelijk de Poëte fingt van dendeur- 
trapten man) uyt geenen ydelen foem aengenomen 
heeft de fteden en manieren der menfehen te door- 
fien , maer om ervarentheyd te bekomen. Of 
hem nu daer toe onfe vlijt yetwes heeft gevordert, 
is ons onbewuft, maer wel, dat wy den Jongman 
bemind , en altijds gaerne aengefproken hebben : 
fonder dat ons in dien deel verhindert heeft het 
groot en onverdragende gewoel, ’tzy van menfehen, 
’tzy van faken: den welken niet tegenftaende, heeft 
hem altijds vry geftaen, te komen, blyven, vra¬ 
gen , en op ’t fpoedigfte te bekomen al wat hy be¬ 
geerde : ten laetften als hy ontboden zijnde, tot u 
keeren mofte, hy ons fulks meteen vertrouwen, 
gelijk hy gewoon was, als tot eenen Vader, over¬ 
bracht: en daer by vertoogdeuwe, noch van tranen 
bedoude Brieven (beneffens overleveringe van uwe 
konftige Poefien) en hy begeerde hem yets van de 
overblijffelen mede gedeelt te werden: hebben wy 
om niette gedogen dat fo heerlijken Jongman tot 
fo heerlijken Vader ydelrehand foude weder-keeren, 
hem gelijk hy ernftig begeerde, gefchonken het tref¬ 
felijk Boek A&uarii, onder den Medicijns geenfins 
de minfte. Welk boek ik, met grote koften beko¬ 
men hebbende , voorgenomen hadde de wereld 
mededeelig te maken, enverblyde my dat defe mij¬ 
ne ernftige begeerte tfeffens fal zijn, u een venfte- 
ringe, ons een kenteyken vangenegentheyt, enten 
gemeenen nut der leergierigen : met een ernftig be- 
geeren, dat fo een hoogvermaerden en wel-fpre- 
kenden Medicijns werk, fo correét als mogelijk, 
aen den dag werde gebracht. Reft nu anders niet, 
dan dat gy luyden defe lief-panden wederom met 
eenige lief-panden vergeldet; niet met gefteenten of 
goud (luft der bedorven menfehen) maer met boe¬ 
ken, die door den druk by u luyden met een 
groot en prijfelijk gewin gebaert zijn door de 
Chriftelijke liefde, wiens vruchten die gene meeft 
derven, die hem felfs als Ariftarchen en tucht- 
meefters van den Aertbodem voortftellen; en haer 
heerfchappyen hier heer beginnende , oogen op 
fuiken wit, oeffenen hem hier inne, om de men¬ 
fehen haer Broederen, fondereenig Broederlijk ge¬ 
moed, te be(pringen ; en in plaetfe dat de ellendighe¬ 
den der menfehen plegen en behooren in anderen men¬ 
fehen wat medel ijdens te brengen dees daerentegen 
vervreugden hem in der menfehen ongevallen. 

ylch ach verblint gemoed, 

uich ach verblinde menfehen. 

De Soon Gods heeft hem felfs van die fijne Ma- 
jefteyt gebloot, om des menfehen heylte werken : 
Wy bouwen en ftichten vaft (’k en Weet wat) Rij¬ 
ken , tot bederf, en met bederf der menfehen; en 
achtent als voor Chrifto, van wiens voornemen 
de onfe meer als twee o&aven in toon verfchelen. 
Wiltmen de oorlaken onderfoeken van defe op ons (ik 
wetet niet anders te noemen,dan gelijk het is)genomem 
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1598. Van ’t Vervolg der Nederland/e Oorlogen. 
haet, op ons Grieken, feggeik, dat isquekelingen ban ^pangicil Ï3CM b002fcft2ebCU Carbinael 0Cge; 
der Oofterfe Kerken, diewy der ouder Vaderen lee- Belt habbe/ bie ill goebe f02llie toa.Ö geteBeilt/ Yo 
ringen, handveften,geboden,inftellingenenbefluy- et Rey (batig/ ^ft bei&oninlt;) en lager Martin 
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ten navolgen ; men fal niet anders vinden , dan dat 
felve, om dat \vy der Vaderen onbevlekte leeringen 
en inftellingen onderhoudende , ons door geeniger 
menfehen valfché nieuwigheden en nieuwe fnijdin- 
gen of bedrieglijke leeringen, eenigfms begeeren 
te laten afleyden van die befluyten , dewelke fe- 
venalgemeyne Conciliën (op dat ik van de Provin¬ 
ciale fwijge)beilotenhebben. ’tGelove, ’twelk van 
’t eerfte Nyceenfe Concilie gemaekt, en by het twee¬ 
de Synodus voltrocken is, het Artijkel van den hey- 
ligen Geeft, ten alderforgvuldelijkften verklaren¬ 
de, houden wy onbefmet. Het valfchelijken Atha- 
nafio toegefchreven gelove, met dien aenliangvan 
de Roomfe Paufen, betuygen wy fo klaer als den 
da" verbaftertte zijn. Den Roomfen Paus kennen 
wy voor Paus van Romen. DeneenenChriftumlee- 
ren wy met Paulo der algemeyne Kerk, het alge- 
meyneHooftte wefen : Wy kennen uyt fijn eygen 
woorden, den felven te wefen den Syonfen hoekfteen, 
op den welken hy feyt, dat de Kerke gebouwt moet 
zijn. Want (feyt hy) op defenfteen, en defefteeo, 
feyt Paulus, was Chriftus, (geenfms in u Petre, 
maerin my)(als denaerftigfte Auguftinus befchey- 
delijk aenroert) fal ik (feyd hy) mijn Kerke bou¬ 
wen. Nadien wy dan dees dingen aldus geloven , 
weet ik niet waerom eenige (’t welk Sande- 
rus godlofig genoeg gedaen heeft) derren de Oo- 
fterfe Kerke "met des Duyvels kerke (öonfpreke- 
lijke gruwel) t’famen fpannen. So houden en gevoe¬ 
len fy dan met een onchriftelijk gemoed , dat alle 
’t gene hen niet fmaekt, al ’t geen hen niet gevalt, als 
godloos, uyt den fchoot Godes verworpen, van de 
Kerk verbannen, met fwaerd en vlam vernielt behoort 
te zijn. Maer hier van genoeg, op dat ook de Brie¬ 
ven die wyfchrijven totVrunden, onfeplichts-hal- 
vente vervreugden en verfoeten, hem door’t geden¬ 
ken onfer ellenden ook niet eenigfms ontroeren, ’t Be- 
lieve de Almogende God ten laetften in der menfehen 
herten defe vlammen van fnode begeerten te bluffchen; 
der Kerken affcheydendeduyfterniflen te doen ver¬ 
dwijnen; ook ons ons felven afruckende, met’t ge¬ 
blaas fijns heyligen Geefts aen hem ten aldervaften 
te verknopen; fonder langer tweefpalt te gedogen on¬ 
der den menfehen: Om de welke fo onderlinge als met 
hem tevereenigen fijn wille was, dat fijn Soon uyt 
de Majefteyt der Hemelen, tot het laegfteder aer- 
den, heeft moeten nederdalen. Vaertwel. UytCon- 
ftantinopolen tien dagen voor November, inden Jare 
des Werelds 7906. en des Saligheyts 1597» 

d; 

En was ondertekent 

Mdetius Patriarcha. 

.Chanbclingeban ©2ebe / tufifchen ^pangien 
en ©2anBrijB / heeft ten laetften haten boo?t= 

ganft geljab / en 3ijn tot Dien epnbe be Ctebepm 
^paenfe teerbe tot be felbe hanbelinge gecompateert tot ©er* 
enfant* bijnö in CprafiTen: ^aturbag benfebenben jfe? 
tttthe h2tiatp quanten albaet mijn ©eet be ©untiuë / met 
gaberen «bè %eten ©omponiuo ban 25ellteb2e/ flibbet / 

%ete ban<02tgop/ met ben ©eere ©icolaeö232tu 
lact / ||eere ban^plletp/ bepbe ftaebö-ïjeeren 
beö föomnBg: ’é anberen-baegö be ©eere ©2efibent 
föicharbot en Commanbeut Carig / met ben ©a; 
bet <©enetael. ’g 35nbecenbaegg betgabert 3önbe 
Bp ben^eere Eegaet of ©aug nuntius / bte be 
eerfte plaetfe albaet habbe/ en fp begeeren ban 
55ellieb2e en ^plletp / be honoraBelfte fit-plaet? 
fe; fp communiceetben ten Bepben 3hben hare 
iBacht-Btteben / en fp gaüen malhanbeten elBg 
ban be hate Coppe/ bp fjarefjanben onbetteftent; 
en bte ban be ^paenfe 3ijbe toag getehent Albert 
Cardinad, enBp ben ^ectetatig ban^tate/ bie 
mebe in benboo2fch?cben i®acht-25?ief to02bge? 
noemt Le Vaiflèer, gcyegelt in fo2me ban ©lat# 
caet. <©e ^paenfe hebben ooft albaet bettoont het 
Origineel ban beCommifïïe/ bie ben $joninh 

Didiaques, ge$egelt in fo?me ban ©laccaet 1 heb- 
benbebie ttoee ©olmacbt-232ieben gelefen/ fo fep-' 
ben be ©eeren ban 2öellieb2e en ban ^pllerp/ bat£i®"f!L 
be Boninft ban ©2anhrijB altijb bethlaert ijabbe niet S ZV 
te brillen banbeten/ tentoarebe i&oninginne ban Maren; Dat 
€ngelanb fijne goebe ^ufteiv en fijn jöonbgeno^ & *PnjnR 
ten be ©ereemgbe $cberlanbfe ©2obintten / in ben IXJ* 
©apg begrepen toerben. <©e Jjpaenfe <©ecommit= aeien fon. 
teetbe fepben ooft bolle macht te hebben/ om met 
beboo?fch?eben ©?outoc öoninginne. en be ^mSKïijL 
ten bet ©eteenigbe .©cbetlanbfe ©20bintien teianom 
hanbelen ; hebbenbe gelefen hate jR©acht-25?iC'^ratcnbec 

'ben / bte fp.be j?ranfe Cccommitteerbe tom>2rcXw 
mumccetbcn / bte alleen ban benCatbinaeltoarcn/ 
hebben fp begeert te fien/ bie fp ban be %ece Mo* 
ninhljabbeii / om het ^Cccoori met be boo?fcfpeben 
©20utoe föomnginne en f|ecrcn Staten te tefolbe^ 
ten. ^p tepltceerben / bat be perfoon ban ben Dfec- 
te Carbinael genoeg geautotifeett bjae? / bie fijn 
eet engoebenberbonbboo2b’onbcrhoubtnge ban fjet 
gene in befen bp hem Belooft foubetoo^ben/ en htet 
en bobenbeloofbebanbe p^ocutatieban fijn Catho- 
lijfte iBajeffept te boen ratificeren/ befïtgenen ap; 
Proberen. ^eboo2fch2eben <©ecommittecrbe ban©*fputnt 
be öoninft ban ©?anftrijft fepben / bat te b2eefen^^ 
flonb/ bat be boo/fch?eben feoninginneen Staten SSPtot 
ntetfouben toillenin bit (Cractaet tteben/ ten toa- öm 
re bat fp be ©riginele ©20curatie fagen bp ben Ca^ tanDetop 
tholpften föontnft aenbe ©ecre Carbinael baet toe^.ff^ 
gegeben/ enbpbe ©20curatie bie hp gefonben fjab- ’ 
be / om met fijne f©ajefteptte hanbelen / foube 
ooft toei boegen te toonen be©20ciicatie/ om te ham 
beien met be boo2fch2eben $©onbgenoten. vDaec 
op fp fepben/ batbe ïjoninginneftcfj nieten hab^ 
be laten betnemen te brillen hanbelen met fijn Ca? 
tholijhe iBajeffept/ ban boe be ©20cucatte / om 
met ben öontnh ban ©^anfttijft te hanbelen / a! 
geteftent tnaö: ^e SUrmabe ban be ï^oninginne ban 
Cngeianb Benaubjenbebe föufie ban ^pangienen 
b Cplanben onbetfijn gehoo2faemhepb / bat in be 
maenb 3fiuguf!u<ef/ boe hP bie patente tehenbe / nie- 
manb hem fpjaft ban be gemelte fëoninginne en 
Staten tn befen ©apsf te Begrijpen j en om in re^ 
garb ban met fijne |©ajefïept te hanbelen/ hPbaet 
toe boo? Behooriijhe Commiffieberfocht too?be Bp 
beg ©auöJ^unttuö of Eegaet/ Bp begeeren refi- 
berenbe,- bertonenbe anbermael/batbe perfoon 
ban benJlecre Carbinael fo geautorifeert toaö/ 
battet niet te b2efen jïonb / bat fjp gebefabboueert 
foube boctben in eenige falie/ bicijuBelooft habbe. 
€n om allen tlnijfel toech tencme'n/ fo heeft ben 
boo2fcl)2cben Ijcere hem Belaft te Beloben en bcrfc- 
lieren/ bat fo hetbe boo2fclj2eben jboninginneeri 
Staten Begeeren fulïen / fjp een crp2cö Courict na 
^pangien fenben fal / en ban ben fclben beet üo; 
ninhfullien en etp2ejfen ©’ocuratie obtineren/ alsJ 
fp fouben begeeren / ’t hjelft fn fepben te Bonnen boen 
Binnen 15 bagen/ fo fijne 2Ciber-CfmfielijBfte|Ba^ 
leftept hem toelaet/ batbenboo2fch2ebcnCotiriet/ 
bie hP na ^pangien fenben fal/ boo2fjjn HjjBte 
pafferen. ^pbaben batfe öenluDbcn Ccopc fouben 
geben banbepocuratien/ om bie te fenben aenfij* 
ne 3C(bcr-Chriftelijfifte ,ï©a;eftept / bic be öonmguR 
ne en Staten baet ban foube toillen abbertcrcn: 
Baben fjenlupben haet te brillen crcufercn / batfe hen 
baet ban geen Coppe gaben/ niet bjctcnöe of be 
boo?fch?eben ©?outoe Üoninginne en Staten bJiR 
ben tceben in befen hanbel/ toaerin fp aenöoöen 
hen feer geetne te totllen ontfangen; maer fp ham 
ben goet gebonben/ bat fpfe hen fouben laten lefen/ 
en ettraheten be peincipaelfte termen hier Boben gat- 
feteert. ^p fepben IjenooB/ bat fpüael Ruften/ 
batbeb002fch?eben i^eere Carbinael erp2effe 
ben ontfangen habbe ban ben CatljolijBcn ÉontnB/ 
bie hemontBieb bathpgoebbinb/ bat öc booefclne-- 
ben tkoninginne en Staten Begrepen toerben in be= 
fen ©ap.ö-fjanbei/ en bat niet gelooflöfttó/ bat een 
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444 Het vijf-en-dertigfte Boek, 1596, 
fo ujijs en toocnftclmg tfeec/ ais öcn boo2f3. ï|cet 
Cacötnacl/ fijn eec Ijaiaröemt fouöc ban in fuUie 
beloften te tccttcn / fo Ijn geen ev'p2effe laft baböe fullto 
te Doen. ftelöcn Ijem upt omteanttooo2öentot 
’$ anbeccnöaegO.. 

i^en t’famen bp-een binbenbe ben bolgenben 10. 
befec macnb/ b?aegbe ben ^eece $unttuö Ijetv 
lupben/ of fp ten bepben 5tjben te b2eben toacen met 
öe $20tucatfen / bie fplupben op giftecen fjabben ge; 
ïefen. i^fet* op anttooo2ben bc <6ecommttteecbe 
ban fijne ?£ltn.’c-CÖ2i)leIijh|te IBajefï. bat fo beel 

(Foi. 19.) 53e ©locutatten aengtnb om te Ijanbelen met fijne 
Haajetï. fp Ijem bie Ijaöbe gefonben/ en betfjoop; 
ten / bat ljp baec aen bolbaen foubc blijben; maec bat 
fp beeefben bat bc boo2fcö?ebcn ëomngtnne en Sta¬ 
ten ftoactgfjepb maften,fouben in befen banbei te tre; 
ben/ fonbec bat ben bleeft be ^eocuratie bie ben 
ïjoninft ban ^pangien ben booefcbzeben ffteece 
Cacbinacl gegeben ïjabbe / om befen $apd met ijem 
te beffapten/ ’t toelb ten bepben gebebatteett to met 
beel uebenen. 

I??otura» A Lbert by der gratiën Gods , Ertz-Hertoge van 
<tetDinae” ^ Ooftenrijk , Luytenant, Gouverneur en Capi- 
SSUbectu#/teYn Generael in de Landen van herwerts - over 
tnetinferieen Bourgoignen, &C.1 Allen den genen die defen 
toaiibe tegenwoordigen fullen fien , Saluyt. Alfo by on- 

^en Heyligen Vader den Paus Clemens den acht- 
Sïonüiligf ften, feer grote inftantien gedaen zijn by den hoog- 
ton ften, voortreffelijkften en machtigften Konink mij- 
bie!)Pop°^nen Heere, dat hy ook in Pays-handelinge wilde 
fteiwcac» treden met den ook hoogften, voortreffelijkften en 
irinael magtigften Alder-Chriftelijkften Konink Henrik den 
Öa&^aeuafV van ^‘en naern > ^ee^c ^Jn Mafcft- als een Ca- 
frecttotJie tholijk Prince , en begeerig na defelve en na de 
Ji^eDe» rufte van de geheele Chriftelijke Republijke, ons 
Öanöeiin* volle macht gefonden, inde Caftilife Tale, waervan 

den inhoud volgt van woord tot woord. 

PHILIPS by der Gratiën Gods, Konink van Ca- 
ftilien, van Leon, van Arragon, van beyde Ci- 

cilien, van Jerufalem, van Portugal, van Navarre , 
en vandelndiën, &c. Ertz-Hertoge van Ooftenrijk , 
Hertog van Bourgondien, van Braband en van Mi- 
lan , Graef van Habsburg , van Vlaenderen , en 
van Tyrol, &c. Alfo daer een gefprek van Payste 
weeg gebrachtj is by fijn Heyligheyd, als gemeen 
Vader der Chriftenheyd (conform den Heyligen 
yver die hy altijd gehad en noch heeft) tuftenen 
my en den Konink van Vrankrijk , en my door 
fijn Nuntius veel en grote inftantien van fijnent 
wegen gedaen zijn , op dat ik te vreden zy dat 
men continuere door middel van mijn Nederlan¬ 
den , en dat ik daer mijn Procuratie fende , met 
hope, dat het fal mogen gedyen tot dienft van God 
onfen Heere, en behoudenilfe van fijne Catho- 
lijke Kerke en welvaren , en vriendfehap van de 
geheele Chriftenheyd, ’t welk het eenige wit is, 
daer henen altijd mijne intentien geftrekt heb¬ 
ben , op dat defe fb importante fake met der 
daed mach blijken: Zijnde den voornoemden Ertz- 
Hertoge Albert mijnen Neve > Gouverneur en Ca- 
piteyn Generael van de voorfchreven mijn Neder¬ 
landen, wiens middel en autoriteyt fo nut tot al¬ 
les fal wefen. Met de vermaninge en wil van fijn 
Heyligheyt, heb ik goedgevonden hem te beve¬ 
len en aen hem te ftellen de conclufie van de fake , en 
geve alfo mijn voorfz. Neve fo volkomen beftand, 
macht en faculteyt, als in fuiken geval vereyfcht 
word , op dat hy van mijnent wegen en in mij¬ 
nen name mach handelen, capituleren en befluy- 
ten eene vafte en geduurige Pays, met den voor¬ 
fchreven Konink van Vrankrijk, ofeenig Beftand of 
fchorfinge van Wapenen lang of kort, indeformeen 
maniere, en op die Conditiën die ’t hem goetdunken 
fal: hopende datfe födanig welen fullen , dat daer uyt 
veroorfaekt werde den dienft onfes Heeren en ge- 
meene welftand van de Chriftenheyd , en eene 
goede vrundfehap en correfpondentie, tuflehen my 
en den voorfchreven Konink, en{onfe Koninkrij¬ 

ken en Ondeifaten opgericht. En al ’t gene den 
voorfchreven mijn Neve, volgens defen fal Capitule¬ 
ren en befluyten, belove ik, en geve mijn Konink¬ 
lijke trouwe en woord, dat daer voor te achten en 
pafferen, of daer voor te ftaen, en dat te houden voor 
vaft, bondig en beftendig, en dat alfo pun&uclijk na 
te komen fonder eenige faute of diminutie. En tot dit 
alles geve ik hem volkomen faculteyt, enfo comple¬ 
te en beftante macht als ik die hebbe -3 en tot vaftigeyd 
van dien, doe ik de tegenwoordige afveerdigen met 
mijn hand beveiligt, cn met mijn zegel bezegelt. 

Gegeven te S. Laurentsden 11. Au- 
gufti ï 5 97. 

Getekent, 

Yoel f^fy. 

En lager, 

Martin Ijiaqutr 

En was de tegenwoordige bezegelt met het ze¬ 
gel van fijne Catholijke Majeft. informevan 
Placcate. 

En allo fijn Alder-Chriftelijkfte Majeft. ons tegen- 
woordelijk gefonden heeft feker Pafpoort, met fijn 
eygen hand getekent, voor de Commiflarifen die 
van onfe zijde compareren fullen met de Gedeputeerde 
van de fijne, ter Vergaderinge in de Stad Vervins, 
beftemt tot den voorfchreven Pays-handel. Doen te 
weten, datwy, willende volgen de heylige en God¬ 
vruchtige intentie van fijn Majeft. fijn beliefte vol¬ 
doen , en in alles en over-al beforgen de welvaert 
en ruft van de Chriftenheyd, en doen ophoudende 
ongevallen en inconvenienten , die ter oorfake van 
dele Oorloge gefchieden, en om de goede kenniflè 
die wy hebben van fijne deugden, voorfichtigheyd 
en lange experientie , en van onfe feer lieve en 
welbeminde Meefter Johan Richardot Ridder, Hee¬ 
re van Berly, enopperfte Prefident van de Secreten 
Raed van den Konink mijnen Heere, en van fijnen 
Raed van State» en Meefter Johan BaptiftadeTa- 
xis, Ridder, Commandeur van los San&us, van de 
Ridderlijke Ordre van S. Jaques de 1'Efpata, van de 
voorlz. Raed van State en van Oorloge van fijn Maj. 
Ons ten vollen vertrouwende van haer verftand> op- 
rechtigheyd en vlijt, hebben hen in kracht van dp 
Procuratie van fijne Majeft. hier boven verhaelt, ge- 
committeert, gedeputeert en gefubdelegeert, com¬ 
mitteren , deputeren en fubdelegeren by defen , en 
met hen, en om daer van gelijken tuflehen te ko¬ 
men, en hen byte ftaen, Meefter LouysVerey ken. 
Ridder, Audicncier, eerfte Secretaris en Threforier 
van de Papieren en Brieven van den Raed van State, 
van wiens perfoon wy defelve kenniflè en betrou¬ 
wen hebben, om fich te vergaderen en vinden by de 
perfonagien, gedeputeert of te deputeren, by den 
voorfchreven Alder-Chriftelijkften Konink, verfien 
met volkomen Procuratie ter voorfz. plaetlè van Ver¬ 
vins, en aldaer van wegen fijn voorfchreven Majeft. 
en ons te handelen, befluyten en accorderen met 
hen in eene goede oprechte en volkomen Pays en 
vriendfehap, tuflehen fijn voorfchreven Majeft. en 
den voorfchreven Heer Konink en fijn Bondgenoten, 
fo fy haer Gedeputeerden daer fenden, op alfulke be- 
foreken, Conditiën en over-een-komingen, als fy 
lullen vinden nodig te zijn , tot de dire&ie van de 
voorfz. Pays, van wat gewichte, grote en impor¬ 
tantie die ook zy , allo en in der felver voegen, als 
wy felfs in ons eygen perfoon fouden konnen doea 
Waer toe wy hen autoriferen en alle volle macht en 
autoriteyt geven, alwaerder fchoon yet dat lpeciale 
bevel vereyfchte, dan in defen uy tgedrukt wort. Be¬ 
loven ook in trouwe en woord van Prince, en onder 
obligatie van onfe eer, en van alle onfe goederen > 
fo tegenwoordige als toekomende , dat te hou¬ 
den voor aengenaem, vaft en bondig, en onver¬ 
brekelijk te onderhouden; ja, foo ’t nodig i$ by 
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Vervolg der Nedérlandfe Oorlogen. 
fijn voorfz. Majefteyfc folemnelijk te doea beveiligen, 
Ratificeren en approberen, alle ’t gene byonfe voorfz 
Gedeputeerde hier in fal gedaen,gehandelt en befloten 
gorden, londer dat immermeer te contravenieren, 
dircdtelijkofindire&elijk, hoe het ook zy. Tot oor¬ 
konde van dien hebben wy defen getekenc met onsey- 
gen hand, en ons Zegel daer by doen ftellen. Gegeven 
in de Stad Bruflel den naeflleden January in ’t Jaer van 
gratie 1598. Ondertekent AlbertCsrJinael. £nlager, 
Ter ordonnantie van fijn Hoogheyd F. VaJJeur. En 
was de tegenwoordige gezegelt met het Zegel van 
fijne Hoogheyd daeraen gedaen in forme van Plae- 
caer. 

NHöetrjant be fcomïig ban Bjanftcrjft genoeg 
faetn/ fo tipt De mouDen ban ben SlmbafTabeuc 

ban Dc Honingmne bAn Cngrianö / De ïfecce Öibbecen 
Qobect Cccijl (5tjnbebe l^eete öibbec ifeete 3So&an 
ÉWfteg/ tnebeSIm&aflabeutban be Honmginne al* 
öacnn ©tanfttijft/ niet lange na fijn aenftomfie / ge* 
flotben) én ban be dBefantcn ban be Staten ban be 
JftberlanDfe öereentgöe ^Obtntien betfïaen/ batf'e 
niet gefint tuacen / om in bie öjeöc-ljanöel begrepen te 
toefen / ja bat De «föeDetlan&fe «0efanten genoegfaetn 
baec betftiaert tjabben te dccfïaen / bat fp met ben Ho» 
ning ban ^pangien / al$? fp tjem bóoj Ijaer ^oubecain 
fouben moet erkennen / geen ©jebc ftonöcn maften / 
fonöer ftaer gctoiffe en geljecle rurjne / én Dat ben Ho* 
unigüan ©?anftrgftbetfïont/ Dat ïjp Deur Den ®^eöe 
grootboo^beelftonbeboen/ boo?Dien be Honing ban 
^paiigicnbebe acnbiebni/ be cefiituüé ban feer beïe 
fïcrftc „4>tcöcn en ó^trefléu / bie ftp Dooj ben ©jebe en 
ïonbet bloeö-ftojtmge ftónbe beftomen/ en bat Ijp en 
fijnen HacD geheel gefint toaccn tot ben ©jebe / fo [jcefc 
bp gerciolbeert met be tèjebe-ljanbelinge boojt te gaeh/ 
bpfonber öetorjle be t3cbeputeerbe ban be ^paenfesij’ 

»ys en öê uecftlaerbèn / berepb te toefen be Hgningtnne boen* 
,rcde fcijjebcrt eii be bootnoembe Staten in Oen fclben Btcöe- 

Ijanbelmcbeaen te riemen of te ontfongeri/ of ooft 
niet be felbe aparte Conbitien ban ©jebe te maften; 
ebentoél habbe be Honing ban ©?anftrtjft noef) een 
^rancopp d2beïmart in «engelanb gefonben / om te 
berfiaeu of ()aré JBajefiept mocljte gefint toefen / mc- 

e^fcn?Öetjarc<ï5ebcputeer0eiii ©janftrrjK tot öc tjanbelinge 
tefenben/ pzefentecenöe in fulftcn gebal / öcfcïüc fjait- 
öeiinge noeft ernmaenb upt te (lellen; ban geen be* 
fcljciu bacr op na fiju fin ftcggenbe/ fo $ ben $ayg epn* 
tcitja befloten ben z U3ap 1598. m fojme en.be manie* 
teljtet naboigenbe: 

In den tiAtot Gods des Scheppers, 

ALIen tegenwoordigen en nakomenden zy kenne* 
lijken, dat allo het Koningrijk van Vranknjk cn 

dc Nederlandfe Provintién,geleden hebben fecr groot 
tmPa^ys vcrl|es> bederien vérwoeltinge ter fake vandeoinncn 
nceu- enbüytenlandfeOorlogen, die zedert langejarenge- 

inge Al- continueert hebben,’t welk ook grotelijks wel gevoelt 
iantic, en ontwaer geworden ziin de Koningrijken van Span- 

gien, Engeland en’t Land van Savoyen, gedurende 
welken tijd den gemeenen Vyand van de Chriftenen 
naem, houdende onle qualijkvaert voor fijne gelegerit- 
heyt, pogende om ons te boven te gaeh door onlen 

‘hihpdc cwi(ten en oneenighey t, verkregen heeft fecr grote en 

hóiijKC Pencul°lÉ voorrgar g, en t’onrechte befittinge van der 
tonijig Chriftenen Provintién: ’t Welke overgemerkt by oh- 
»ns*an-fen Heyiigen Vader Clement den VIII. van dier na- 
ea.cn rne, en begcerende daer in behoorlijken te voorfien, en 

letv ai ^et toC worcel af té fnijden,heeft door fijn Bo- 
lCf. de, wonende tot Madril , en andere gedaen verfchey- 
3hriftc- den remónftrantien en vermaningen aen den feer Ho¬ 

gen, feer Michtigeneü feer ÊXceflenten Prince Phi- 
lippusde II. by der gratie Gods Caitholijke Koning 
van Caftilien , van Arragon, van Leon, van beydede 
Cecilien, van Jerufalem, van Portegael, van Gena¬ 
de, &c. Om hem t’onderrechten en te brengen tot eenc 
goede vrundhjke Pays en Accoort, met den leer Ho« 
gen, feer Machtigen en feer Excelkntcn Princc Hen» 

V. Deel. 

Den 

jffehen 
e Xo- 
ingea 
»n 
Mnk- 
jk cn 
pingen 

Adieu- 
en en 
ondi- 
icn (ran 

uflehen 
len feet 
logen 
n Mach 
igen 

ijkfts 
Koning 
r«n 
9t*nV- 
•iik. 

445 
ricus de IV. by der fd ver gratiën Godsd’AIder-Chri- f jol.»o) 
ftelijkftcn Koning van Vrankrijken van Navarre ,aeh 
den welken fijne Heyligheyd hadde gelonden deft 
Doorluchtigen en eerweerdigen Cardinael van Flo- 
rencen AlexanderdeMedicis, fijnen en des Heyiigen 
ApoftolijkenStoelsLegaet, om door hem gedaen te 
werden gelijke remónftrantien en vermantngen aen 
den voornoemden Alder-Chriftelijkften Koning. En 
na dat onfen voorfz. Heyiigen Vader geadverteert is 
geweeft, dat den voorfz. Catholijken Koning hadde 
macht gegeven in’tftuk van de Pays, den Hogen en 
feer Machtigen Prince Albert Cardinael, Ertz-Her- 
tog vanOoftenrijk, fijnen Ncve,om ’t goede vertrou¬ 
wen dat hy in hem heeft, en de goede affedtie dien hy 
altijds in hem gekenc heeft tot de genCgentheyt van den 
Vrede, haddengefondenaen hem den Eerwaerdigen 
Vader I. Bonaventura Calatagirono, Generael van der 
Ordre van S. Francilcus, om hem te doen verftaen hier 
van fijne begeerte, en dat hy foude hebben wetenfehap 
van de raeeninge van de voornoemden Catholijken 
Koning, aengaendede voorfz. pays, hebbendeallen 
’t gunt voo> fz. is geprefenteert by den voorfz. Gene¬ 
rael aen den voorfz. Aldcr-Chriftelijklten Koning; 
volgende den laft dien hy van ftjnder Heyligheyd had» 
de: Dewelke Heeren Koningen, gedreven zijnde door 
een yver desGodsvruchtigheyds, medelydenheyden 
uyterfte leedwefen, dien fyluyden hebben en gevoelen 
in haer herten, der langer en fwarer verdruckingen, die 
ter fake van de voornoemde Oorlogen henlieden Ko¬ 
ningrijken, Landen en Onderdanen geleden , en noch 
tegenwoordelijklydcndeg,ijn ; nier willende achterla¬ 
ten een fake, zijnde in de macht van den goeden Prin- 
cendieGod vreefen,en hcnluyden Onderdanen be¬ 
minnen. Om weder te ftellen een goede en verlekerde 
rufte in ’t ganfcheChriftenrijk,en mfoaderheyd in den 
Provintién daer God belieft heeft henluydenover te 
ftellen, om forge voor te dragen; en ftellende, als hen- 
luyden devoir mede brengt, ih goede en grote conft- 
deratiendefeer wyfeen vaderlijke vermaningen van 
onlen voorfz. Heyiigen Vader, en met de fclveover- 
een komende,hadden vermaent haer vrienden en Ver- 
cenigde te willen verftaen met haerluydeh,en te willen 
refolveren tot een goede vrede, Unie en eendracht, ter 
eeren Gods, tot lof cn prijs van fijnen Heyiigen naem> 
verfekerheyd en rufte van alle de Chriftelijke Provxn- 
tien,verquickinge en rufte van haerl. volk enOnderda» 
neh En om te geraken tot tra&eringe des voorfz. pays 
en Vrede te befluyten en arrefteren, hebben gecóm- 
mitteert en gedeputeert geweeft , te weten, by deti 
voorfz Cardinael Ertz-Hertoge, in den naem vah den 
voórnocmden Catholijken Koning cn uyt kracht van 
de expreffe macht dien hy heeft van fijne Majefteyt, 
mijn Heeren JohanRichardotRidder,Hooft-Prefidenc 
van den becretcnRade van den voorfz. Koning,en van 
fijnen Rade van State, mijn Heére Jean Baptiftede 
Taxis Ridder, Commandeur de les San&es van der 
krijgs-ordre van S. jacob van de voorfz. Raed van Statè 
en van den Raed vanjder Oorloge: En mijn Heére L. 
Vereyken, ook Ridder,Audiencier en eerfte Secretaris 
en Thrèforier van de Chartrea van de voorfi. Raed vaö 
State. En van wegen den voorfz. Alder-Chriftelijkftefi 
Koning,mijn Heeren PomponiusdeBellievre Ridder* 
Heere van Grigon, Raed van fijnen Rade van State,en 
mijn Heere Nicolaes Brulart Ridder, Heere van Syl» 
lery,ook Raed van den voornoemden Koningin fijnen 
Raed van State,en Prefideht in ’t Hof van Parlement » 
alle verfien met fuffifante macht,dewelke hier na gein* 
fereert fal werden in ’tèynde van delen tegenwoordi¬ 
gen ; dewelke uyt krachte van haer voorfz. macht, in 
preuve van de voorfz. Heere Cardinael, die lange tijd 
en vromeiijkengearbeyt heeft tot vorderinge van dele 
goede Pays en vereeninge, hebben gemaekt, befloten 
en gèaccordeert dc Articulen bier na volgende. 

i EErftelijken is overkómen en geaccördeert, dat 
het Tra&aet van den Pays lal blyven gerefolveerc 

en befloten, tufïchen dc Heere KoningenPhüippus 
den 11. en Hennk den I V. conform en ia approbatie 
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ruftchen den voorfz. Catholijken Koning en Teer 
Hoogloflijker memorie Henrik de II. Koning van 
Vrankrijjk,allö welke Traétaer de voorlz. Gedeputeer¬ 
den van meus hebben geconfirmeert en gcapprobeert 

Met vijr-en-ciarnglte 13öeK. i ƒ5 £* 
Privilegiën en Vryhedenj dié henl. geaccordeerten 
vergunt zijn by den Koningen van Vrankrijk, Voorfa- 
ten vanden voorlz. Heere Alder-Chriftdijkften Ko¬ 
ning. En van gelijken de Steden, Burgers, In woonders 
en Onderlaten van \ Koningrijk van Vrankrijk, fullert 

in alle fijne potnclen , in fulker voegen of hier in gein- 
fereert ware, van woorde te woorde, en fonder yet 
in’t fölvete vernieuwen, noch in andere voorgaende, 
die alle blyven lullen inhaergeheel, andersdan ’c gunt 
exprcffelijk te niet gedaen lal worden by dit tegen- 
woord ige T raöaet. 

1 En dien volgende dat van nu voortaen en van da¬ 
te défes tegenwoordige Traöaets , tuffchen delelve 
Heeren Koningen, haren kinderen, prefent en toeko¬ 
mende, haer Erfgenamen en nakomelingen , haer Ko¬ 
ningrijken, Landen en On lerfaten, welen fal een goe- 

(«le, fekere, vafte en onverbrekelijkePays, Confeiera- 
tie, eeuwige Verbonden vrtentichap Sullen ook me¬ 
de malkanderen liefhebben als Broeders, bcforgende 
en foekende met allen devoif d’een des anders welva¬ 
ren, eereen reputacie:,en lullen getrouwelijken fchou- 
wen (voor fo veel hen mogelijken is) d’een des anders 
fc'nade, niet onderhoudende, noch tavoriferendeee- 
aige perfonen, hoedanig die Zoude mogen wefen, ge¬ 
negen zijnde tot d’een of d’anders fchade. En fullen 
van nu voortaen ophouden alle vyandfehappen, (fei¬ 
lende in vergetentbeyd alle laken voor date defer qua- 
hjken gehandelc, hoedanig die loude mogen welen, die 
fullen blyven vergeren en te niete gedaen , fonder dat 
fy in eenige tyden daer van weder eenige onderloekin- 
geof ophalingedoen lullen. Achterwege latende by 
dit tegenwoordige Tradaer alle praótijken, Verbon¬ 
den , intelligentien of .erflanden , die in eeniger ma¬ 
nieren fouden mogen wefen tot nadeel van d’een of 
van d’ander met belofre van niet te doen, noch vervol¬ 
gen , ofverfoeken door yemand gedaen te worden,yet 
dat foude ftrecken of komen tot lchade van d’een of 
d’ander: noch ook te lilden dat haer Vaffalen en On¬ 
derlaten ’c felve diredteliik of indire&elijk doen fullen 
En fo eenige van delelve van wat qualiceyt of conditie 
defelve loude mogen wefen, daer regens qu^men te 
doen na date van delen, om yem-mden te g»en dienen, 
’tzy tet zee of te lande , of anderfins te helpen ofaifl- 
ftet en m faken die fouden mogeti fcHadelijk zijn aen 
een van de voorlz Heeren Koningen, lal de ander ge¬ 
houden z jn daertegen teoppoleren en ’t felve belet¬ 
ten, defelve ftraffehdf. Wreedelijken als infraéteurs van 
delen Tra£tate,en verfloorders van de geraeene rufte. 

3 En door de middel van dele Pays en vafte vrient- 
fchap, fullen de Onderfaten van beyden zijden, hoeda¬ 
nig die mogen wefen, mitsonderhoudende de Wetten 
en Coflumen van de Landen , mogen gaen , komen, 
ïsly ven, woonen, converferen en wederkeeren in d’een 
en des anders Landen , Koophandel dryvende , en 
als haer beft goetdunken fal, fo te water als te lande, en 
op de verfche wateren, met den anderen handelen en 
frequenteren. En lullen defelve Onderfaten gedefen- 
deerten voorgefhen worden , mits redelijken betalen¬ 
de de gerechtigheden in alle plaetlen gewoonlijk, co 
andere die by hare Vlajefteyten én hare nakomelingen 
fullen wefen ingeftelt. 

4 En alle Brieven van verpandinge die fouden mo¬ 
gengegeven zijn , uyc wat takedatherzy, fullen wefen 
gefufpendeerten lullen van nu voortaen geenegege¬ 
ven worden,by een van de voorlz Princen, in prejudi¬ 
cie of nadeel van de* anders Onderfaten, anders dan te¬ 
gen de principale delinquanten, hare goederen en van 
hare mede complicen , en dat noch alleenlijken in ge¬ 
valle van openbare óntkenninge van Jufticie, van de¬ 
welke en van de Brieven van lommatie en requifltie 
van dien ,die gene die defelve Brieven van verpandinge 
fullen vervolgen, fullen moeten doen blijken in defor- 
mc en maniere, als in rechten verfoebt worr. 

5 De Steden, Onderlaten, Burgers en Inwoonders 
dej» Graeflchaps van Vlacnderen, Artoys en andere 
Provinciën van de Nederlanden, mitsgaders van den 
Koningrijke van Spangien fullen made genieten de 

van gelijken genieten de Privilegiën en Vryheden, die 
fyl. hebben in ’t voorfz. Nederland en Koningrijke 
van Spangien, in allulker voegen als een yegelijk vati 
henl hier te voren hebben gebruykt en genoten, gelijk i 
als fyluyden genoten en gebruyken Uyt den krachce 
van’c voorfz. Tradaec van den Jare 15$9. en andere 
voorgaende T raétaten. 

6 O >k is overkómen en geaccordeert, fo den voorlz. 
Heere Catholijken Koning geeft ofoverdraegt by Te- 
ftamenc ofgifce,refignatie of anderfins,by war titel het 
ware, aen de Hooggeborene Vrouwe lfabdle,des Hee¬ 
ren Konings van Spangien* oudfte Dochter ot andere» 
alle fijneProvintien vandeNederlanden,mecdeGraef- 
fchappen vanBourgoignien en vanCharloys.dat alle de 
voorlz. Provinciën en Graeflchappen verftaen worden 
te zijn begrepen in dit tegen woord ige Traétaet, gelijk 
defelve waren in’tlelvejaer van 1759 mitsgaders de 
voorfz. Vrouwe ILbella ouefte Dochter vtn den Hee¬ 
re Koning van Spangien , ot de gene in faveur van de 
welken den Heere Catholijken Koning fal hebben ge- 
difponeert, fonder dat tot delen eynde van node is.tefF«L«i. 
maken andere nieuwe Traétaet. 

7 En lullen wederom mogen komen d’Onderfaten 
en Dienaers van d’een en d’a iderezyde,fowel Geefte- 
lijke als wereltlijke, niet tegenftaende datfygedieric 
hebbende wederpartye, in tunlayder Beneficienen 
Otïicien, daer mede fy voorfien waren voor den uyt- 
gangvan December in’tjaer 1588. ten warede Pafto- 
ryen,die men bevonde Canonclijken voorfien,mhsga- 
dersdat alleen elks belonder hare onroerende goede¬ 
ren,eeuwige Renten,Lijf-renten en Los-renten, die fy 
tertakevan der Oorloge, begonnen in ’t eynde van 
*1 voorfz Jaer j y88. me; hebben geheven, wederom 
fullen gebruyken en genieten, na de publicatie van de¬ 
len Vrede, en van gelijken de felfde die zedert verfche- 
nen en aengekomen zijn by fueceflie, ot anderfins,fon¬ 
der eenige contradidie oftegenfdggen, fonder noch¬ 
tans te mogen eyfehen van de gene die de voorfz. on* 
roerende goederen geaenvaert hebben, de profijten of 
genut daer van gekomen,tot den dag der publicatie yatt 
'c voorlz. Tradaet,noch de fchulden die vervallen zijn 
voor den voorfz. dag, en fal gehouden werden Voor 
goeden van waerden , de repartitie die daer at gedaen 
is,of gedaen fal worden by den Prince, fijn Luytenant» 
of Gecommitteerden onder fijne Jurisdictie, van de 
welken’c voorfz A rreftgemaekc zijn lal En fullen tot 
geenigen tyden de Geoueurs van defelve fchulden , of 
yemand henl Adtie hebben Ie, óntfangen werdén.om 
de voorfz. fchulden te vervolgen in eeniger manieren, 
en voor wat aétie dat het zy, tegen de gene van dewel¬ 
ke de voorlz giften gegeven zijn, noch tegens den ge¬ 
nen die uyt krachce van alfulkegifteen confifcatiedie 
hebben becaelc, om wat faken de voorfz. fchulden zijn 
mogen. Niet tegenftaende eenige letteren van verban¬ 
de, die de voorlz. Crediteurs mogen hebben , dewelke 
door den eflfefte van de voorfz. Confifcatien zijn, en 
blyven lullen by dit Tra&aet gecalïeert, geannulleerr, 
en londer eenige kracht. 

8 En de wederkomfte van de voorfz. Onderfaten 
en Diénaefs van d’een en d’andetzijde gedaen zijnde, 
mogen aenvaerden hare goeden, roerende en onroe¬ 
rende, en Renten, als boven. Niet tegenftaende alle 
giften, toelatingen, verklaringe van confifcatien ge¬ 
daen, en lententien gegeven door continuatie en in 
abfentie van de parcye ongehoort, ter fake van dc 
voorfchreven Oorloge; alle welke fenrentien en ge- 
wijfde, fo wei in civijl alscrimineel, blyven fullen 
krachteloos en van geender waerden , gelijk of die 
niet gefchiet waren, Hellende de voorfchreven Onder- 
faten defen aengaende wederom in haer geheel, cefife- 
rende alle belétfelen entegenfeggen van de gerechtig¬ 
heden, die fyluyden hadden ten tyden van deopenin- 
ge van de Oorloge, fonder dat yemand fal mogen acb- 
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wrbacït werden van eenige lafte en publijke onder- 
wmdinge, die hy gehad heeft, ’tzy vai de voorfz. Vi- 
öualieol Proviande,handelinge var, pe mmgen,of an- 
derfins, gedurende den tijden ter fake van de voorfz. 
Oorloge, daer van lyluyden hare rekeningegedaen en 
gepafleert hebben, voor degene die als doen daer van 
laft en bevel hadden tedifponeren. Mits dat de voorlz. 
Onderlaten en Dienaers met bevonden werden van 
andere eri men en delicten van de wederpartyegedient 
«ehebben En mogen niettemin wederom inkomen in 
de v@t>rfz,Landen,plaetfe, of Heerlijkheden der voorfz 
Koningen, tonder eerlt en al voren geobtineert en ver¬ 
kregen te hebben opene Brieven,gezegelt met het gro¬ 
te Zegel van heniuy den Majefteyten, dewelke fyluy- 
(kn gehouden lullen zijn te doen blijken voorden Ho- 
veen Officiers van henluyder Majefteyten. 

9 Degene die voorfien hebben geweelt van eenige 
8emfieien,ftaende ter gifte en difpofitie van de voorlz. 
Heeren Koningen, of andere wereldlijke perfonen, lul¬ 
len blyven in hare pofielfie en gebruyk van de voorfz. 
Benefieten, als wel en behoorlijk voorfien. 

i© In faveur en aenfieninge van de voorfz Pays,en 
©mby de voorlz Heeren Koningen d’een den anderen 
contentement te geven.Is overkomen en geaccordeert, 
das lyluyden wederom geven en reftitueren lullen, 
Ó*een den anderen mecter daed en op goed gelove , 
’fc gunt bevonden fal werden geaenvaert en beteren te 
lijn by henl , of andere van henluyden laft hebbende, 
©1 in haerl. namen in deLanden van d’een of d’andere, 
te weten,, den voorfz. Heere Alder-Chriftelijkften 
Komrcg, aen den voorlz. HeereCatholijken Koning , 
de Eöacbt en poffeffie van de Graeffchappe van Char- 
loys, metfijnen aenkleven en toebehoren, om volko- 
mdlijfeen te gebruyken by hem en fijne Succelïeurs, 
luftdijk envredelijk, en wederom te houden onder 
deSonveraimteyc van den Koningen van Vrankrijk 
Enmdienhy bevind andere plaetfen die geoccupeerc 
werden zedert de voorlz Pays van den Jare 59. by den 
voorfz. Heere d’Alder-Chnftelijkften Koning of den 
fijnen,lullen van gelijken wederom gereftitueert wer¬ 
den binnen den tijd van twee maenden, te rekenen van 
den dag en datum van defen tegen woordigen. 

li En van gelijken fal denHeere Catholijken Ko- 
ifing wederom reftitueren aen den voorlz. Heere Al- 
der-Cbriftelijken Koning, de plaetfen die bevonden 
fttlien werden by hem, of andere laft van hem hebben¬ 
de, of m fijnen rtaem genomen, geaenvaert of befeten, 
zedert den voorfz Tratftaet van Cambrefis, te weten, 
Calis» Ardres, Mon thullin, Dourlens, la Chapelle, le 
Chaftelet in Piccardie, Blauet in Bretaigne.en alle an¬ 
dere plaetfen die den voorfz Heere Catholijken Ko¬ 
rting heeft geaenvaert in ’t Koningrijk van Vrankrijk, 
zedert het voorlz. Tra&aet, die by hem of den fijnen 
zijn onthouden. 

t* En in aenfieninge van Calis, Ardres,,Monthuil- 
fin» Dourlens, la Chapelle en Chaftelec,fullen de plaet¬ 
fen wederom gegeven en gereftitueert werden by den 
voorfz. Heere Catholijken Koning of fijnen Dienaers, 
volkomelijk ter goeder trouwen , en fonder eenig uyt- 
fhdoffwarigheyd, onder wat pretext of fake dat het 
foude mogen zijn, aen hem of denGedeputeerden van 
den voorlz, Heere Alder-Chriftelijkften Koning, bin¬ 
nen twee maenden, precijs te rekenen van den dag en 
datum van defen tegenwoordigen, in allulken ftaet 
als men die tegen woordelij ken bevinc, fonder yet af 
te breken of te befchadigen in eemger manieren; en 
fonder te mogen eylehen of pretenderen eenige rem- 
boarfement, of vergeldinge van eenige Fortificatiën , 
dia ter voorfz. plaetfen zijn gemaektjnoch ook van ge¬ 
lijken te mogen ey fchen eenige betalinge, die den Sol¬ 
daten of Krijgsvolk, daer op zijnde, fouden mogen ten 
achteren zijn. En fal zijn van de voorlz. reftitutie der 
Steden eerftelijk van Calis, Ardres, en de andere daer 
na, in voegen dat de voorfz. reftitutie van de voorlz 
plaetfen volkomelijk gefchieden fal binnen den tijd 
van twee maenden. 

13 Aengaende de reftitutie van Blauet fal ook vol 
komelijken ter goeder trouwen en fonder eenige uyt- 
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ftel of fwarigheyd,onder wat pretext of oorfake het Zy, 
gefchieden aen den gene die daer toe gecommitteert 
fullen zijn by dea voorfz. Heere Alder-Chriftelijkften 
Koning, ende dit binnen drie maenden na den dag en 
datum van defen tegenwoordigen.En mach de voorlz. 
Heere Catholijken Koning doen af breken de Fortifi¬ 
catiën, by hem of den fijnen doen maken aert ’t voorfz. 
Blauet en andere plaetlen,die by hem gereftitueert ful¬ 
len werden in Bretaigne, indien daer eenige zijn. 

14 En gedaen hebbende de reftitutie van de voorfz.’ 
plaetfen, mach den Heere Catholijken Koning wech 
doen voeren alle’t Gefchut, Bus-kloten, Vivresenalle 
andere Munitie van Oorloge, die ter voorlz. plaetlen 
bevonden lullen worden ten tijde van der reftitutie. 
Mogen ook de Soldaten en Krijgsvolk, en andere uyc 
de voorlz plaetfen vertreckende , doen wech voeren 
alle hen meublen,henlüyden toebehorende,fonder dat 
henluyden geoorloft is yet te eylehen van de In woon- 
ders der ielver plaetfen en van ’c platte Land , noch te 
belchadigen haer huylen, of yet te benemen den voor- 
fchreven Inwoonders toekomende. 

iy En ten eynde dat het Krijgsvolk op ’t voorfz. 
Blauet zijnde , bequamelijk mogen verrrecken na 
Spanjen,lo fal den voorfz. Heere Alder-Chriftelijl.ften 
Koning haer doen accommoderen van Schepen en 
Schippers, in welke Schepen fy fullen mogen laden het 
Gelchut, Vivres en andere Amunitie van Oorloge » 
met henluyden Bagagie, ’t welk fy op ’t voorlz. Blauet, 
en andere plaetlen , die gereftitueert fullen zijn in 
Bretaignien , zijn hebbende. Mus doende verfekert- 
heyd van de reftitutie van de voorfz. Schepen en ren» 
voy van de voorlz Schippers, binnen den tijd daer toe 
geordonneert. 

16 Belovende daerenboven de voorfz. Gedepureer- 
de, tot verlckertheyd van de reftitutie van de voorlz. 
plaetlen , lohaeft dit tegenwoordige Tradtaet by haer- 
lieder Heere Alder-Chriftelijkften Koning lal zijn 
geapprobeert, te leveren vier Hoftagiers, degenedie 
henluyden believen lal teverkiefen, Onderlaten van 
den voorfz Catholijken Koning, dewelke wei eerlijk 
getradteeri fullen worden, lulks behoort na haren ftaet 
en qualiteyt. Alle welke reftitutie volkomelijk en be¬ 
hoorlijk gedaen zijnde,de voorlz. Hoftagieis vry we¬ 
derom gelevert fullen werden, ter goeoer trouwen en 
fonder eenig uytftel ofdilay. Welverftaendedat na de 
volkomen reltitutieder 6 plaetfen inPiccardièn , twee 
van de voorlz Hoftagieislullen werden ontflagen,en 
bly vende de ander twee totter tijd toe ’t voorlz. Blauet 
fal zijn gereftitueert. 

ij En allo de zaken in denTraéfate van den Jare 
1559 begrepen, nietgeexecuteert zijn volgende d’Ar- 
ticuien van’tlelfde , lo fal d’executie gedaen en vol- (Foka^ 
eynd worden van ’t gene datter aen ontbreekt, lo wel 
om den inhouden van ’tgene tot den Leene behoort 
van den Grave van S. Paul, de Limiten van de Lan¬ 
den der cweePrincen, de Landen die gehouden zijn 
in lurceantie, vrydom van Tollen en vreemde lchat- 
tingen, gepretendeert by die van de Graeffchappe van 
Bourgoïgnien , Biflchop Teroüenne, d’Abdye van 
S. Jan aen den Berge van ’t Hertogdom van Boüillion, 
reftitutie van eenige gepretendeerde plaetlen van 
d’een en d’anders wegen , en andere die behoren gere- 
ftuueert te zijn uyt krachte van het voorlz. T raiftaet» 
en alle andere queftien en gelchillen, die als noch niet 
zi|n befligt en geeyndigt, lulks als doen was over-ko- 
men teuyten en te eyndigen. Zijn tot dien eynde 
genomineerc en gedeputeert Arbiters van d’een en 
d’ander zijde , volgende de refolutie van ’t voorfchre- 
ven Tradtaet, dewelke vergaderen fullen binnen fes 
maenden ter betekender plaetlen, om ’t gunt voor- 
lchreven is te doen, indien partyen daer in accorde¬ 
ren , en indien met, lullen een ander plaetfe mogen 
verkiefen. 

18 En allo in de Icheydinge van de Landen geor- 
dineert aen ’t Bifdom van Atrechc , van Amiens, 
S. Omer en Bolorngne , bevonden werden Dor¬ 
pen van Vrankrijk toegefchikt aen den Bilfchopvan 
Atrechc , S. Oraer, cn andere Dorpen van den 
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lartde van Artoysen Vlaenderen , aen dc Biffchoppen 
van Arniens en Boloingne , daer uyt dikwils groote 
confufie en disordre gekomen is. En na voorgaende 
confente en toelaringe van onfen Heyligen Vader den 
Paus van Romen, zijn toedien eynde gecommitceert 
Commiflarifen van d’een en d’andere zijde , dewelke 
vergaderen Tullen binnen een Jaer ter plaetfe daer hen- 
luyden geordonneert lal werden, om te refolveren van 
de verauderinge die gedaen mach zijn van de voorlz. 
Dorpen, tot commoditeyt van d’eene en d’andere. 

19 Alle Gevangenen in der Oorloge, als noch ge¬ 
vangen zijnde, van d’eene cn d’ander zijde, lullen vry 
en quijt gelaten worden, mits betalende de koften, en 
’t gunt fy aen yemand anders rechtelijk lehuldig ziin , 
{onder gehouden te welen eenig ramloen te betalen: 
ten ware fyluyden daer van waren geaccordeert voor 
date deler. En indien yemant klachtig ware van over- 
daed, daer van lal werden geordonneerc by den Prince 
in den lande daer delelve gevangenen zijn. 

20 En alle andere Gevangenen, Onderlaten van de 
voorlz. Heeren Koningen,die om der benautheyd van 
der Oorloge gevangen fitten op de Galeye van hare 
Majefteyten ,°fullen cerftond ontlhgen en vry gelaten 
worden, Tonder eenig vertrek, onder wat pretext or 
oorfake ’t lel ve Jouden mogen zijn , ionder delelve ee¬ 
nig rantfoen of verteerde koften te mogen eylchen.^ 

11 En zijn gereferveert aen den Carholijken Ko- 
ning van Spanjen en aen de voorlz. Hooggeborene fij¬ 
ne outfte dochter en hare luccefl'eurs ofaóticvan hen 
hebbende, allen ’t recht, a&ie en pretenfie dien ly ver- 
ftaen haerl. toe te behoren van ’t voorlz. Koningrijke, 
Landen,Heerlijkheden,of ande fints,om wat faken het 
zijn mochten, Vandewelkehy nochrefijnePredecei- 
feursexpreftelijk niet hebben gerenoncieert, om daer 
af eenig vervolg te doen by wegen van vrundfenap of 
juftirie, en niet met wapenen. 

12 En op ’c gunt geremonftreert is by de voorlz. Ge¬ 
deputeerden van den voorlz. Heere Catholijken Ko- 
ning, orote geraken tot eenen goeden Pays, datftjne 
Majeft. begerende en verfoekende is , dat den feer ex- 
cdlenten Prince, mijn Beerden Hertog van Savoyen, 
begrepen foude zijn in’t voorlz Traótaet. Begerende 
den voorlz, HeereCatholijken Koning het welvaren 
en confervatie van den voorlz. Heere Hertog als fijn 
eygen, om de na-maegfehap van bloede en Alliantie 
die ly metden anderen houden, ’t rVelk ookverklaert 
Meffire Gaiper de Geneve , Marquiz van Lullin , 
Raed van State, Kamerling en Kolonel van de Garde 
van de voorlz. Heere Hertog, des voorfz Heere Her- 
togs Luytenant en Gouverneur van ’tHertogdom van 
Aoufteenvande ftadd’jurce, lijnen Gecommitteer¬ 
den en Gedeputeerden, gelijk blijkt by fijne macht en 
Procuiatie hier onder geinlereert,dat den felfden Hee- 
re Hertog lijnen Meefter ter eeren, van tezijn gelpro- 
ten van den Broeder van den Over-groot-vader van 
den Heere Alder-Chriftelijkften Komng,en van de ey¬ 
gen Nichce van de Koninginnelijne Moederftijneme- 
mnge is contentement te geven den voorfz.Heere Ko¬ 
ning , en als van fijn onderdanige maegfehapdie te er¬ 
kennen van alle eere, dienfte en gebruyk van vnend- 
fchao, hem mogelijk zijnde, om hem in toekomende 
tyden meerder contentement van dankbaerheyd te 
doen, dan hy voorgaende heeft gemogen, overmits de 
gelegentheytdestijds. Belovende den voorfz. Heere 
Komng, erkennende bydefen fijne goede affcdtie , dat 
hy wederom gebruyken falgelijkegoetheyd en verkla- 
r inge van vriendfehap, als de vier laetfte Koningen ge- 
bruvkt hebben tegens leer Hoogloflijker memorie 
mijn Heere den Hertog fijnen Vader. 

2 ^ Is befloten en gcarrefteert,dat den voorlz. Heere 
Hertog lal ontfangen en begrepen zijn in die Tradtaet 
van Pays.En om te betonen de begeerte,die den voorlz 
Heere Hertog heeft,om den voorfz. Alder-Chriftelijk- 
ften Koning contentement te geven, fal hem wederom 
reftuueren en leveren de Stad en het Kafteel van Ber- 
re, binnen den tijd van twee maenden, te rekenen van 
den dag en date van defen tegenwoordigen, ter goeder 
trouweneender eenig uytftel of difficulteyc,onder wat 
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pretext het loude mogen welen, en fal defelve plaetfe 
weder geftelt en gereftitueert worden by den voorfz 
Heere Hertog aen fijne Majeft. of den genen van fijnen 
’t wegen hier toe geordineert, binnen den voorfz. tijd 
precijs, en alfulken ftate als’t tegen woordelijk fal be¬ 
vonden werden, Ionder yet af te breken ofte beichadi- 
gen, in eeniger maniere, en Tonder te pretenderen of te 
eyfehen eenige betaünge of reftitutie van de Fortifica¬ 
tiën aen de voorfz. Stad of Kafteel gemaekt.Noch ook 1 
’t gunt hy fchuldig mach zijn aen de Soldaten en Oor- 1 
logs-volk daer op zijnde, daer op latende alle’tGefchuc 
daer opwefende,en ’t gunt daer opwas ten tyde van 
’t innemen van ’t felfde,met den kogels die men bevin¬ 
den fal daer toe tezijn , en die na de mnemingedaer by 
gedaen mogen zijn. 

24, Mede is geaccordeert en overkomen , dat de 
voorlz. Hertog gehelijk en al uyt fijnen dienfte verla¬ 
ten en abandonneren fsl ter goeder trouwen den Kapi- 
teyn la Forruyne, wefende in de Stad van Suerre, in 
’t Land van Bourgoignien, fonder hem noch andere, 
diec’unrechte de voorlz. Stad, tegen de wille van den 
Alder-Chrntehjkften Koningheoben beleten, tedoers 
eenige hulpc, faveur of byftand in geender manieren. 

25 En van alle andere differenten, die tuffehenden 
voorlz Heere Alder-Chrift<di|kften Koning, enden 
voorlz Heere Hertog van Savoyen zijn mogen,hebben 
de voorfz. Gedeputeerden,uyt den namealsboven,ge- 
confenteei t en geaccordeert tot voortgang van de Vre¬ 
de, dat delelve geftelt lullen werden aen onfen Heyl. 
Vaderden Paus Clement den 8 om delelve re onder¬ 
hoeken , en daer van by fijn Heyligheyd te difponeren 
binnen eenjaer na date defer, volgende’t antwoord van 
de voorlz. Heere Koning bygefchrifte gegeven ,den 4 
dag vanjuniushiemageinfereerc. En alle ’c gunt by 
fijne Heyligheyd lal werden geordineert, gehelijk en al 
terg eder trouwen, te volkomen en ondemouden fon¬ 
der eenig uytftel of difficulteyc, onder wat pretext het 
loude mogen zijn. Bi y vende alle laken in aliulken fta¬ 
te als die tegenwoordig zijn , loodst yet daer in te ver¬ 
nieuwen of veranderen, ter tijo en wylen toe by onfen 
Heyl. Vader daer in lal zijn getuiponeerc. Sonder aac 
ook geoorloft is eenige Schattingen, Contributie of 
anders te ftellen, buy ten de Landen die gehouden wor¬ 
den voor d’eene en d’andere pat t, e. 

26 En volgende delen is overkomen en geaccor¬ 
deert, dat van nu voortaen fal zijn een vatten Pays, ge- 
ftadige vriendfehap en goede nabuurfchap , tuffehen 
den bovengenoemden Heere Koning en Herige, 
haren kinderen, prefent en toekomende, haren Lifge- 
namen en oiren,haren Rijken, Landen en Onderlaten, 
(onder dat fy eenige aenflagen d’een tegen d’ander lul¬ 
len mogen maken op hare landen of ünderfaten, om 
wat lake, of onder wat pretext dat het zy. 

27 De Onderlaten en Dienaers van d’eene en d’an¬ 
der zyde, fo Geeftelijk als Wereltlijk niet tegenftaende 
dar fy decontrarie partyegedient hebben,lullen volko¬ 
melijk m’t gebruyk van alle hare goederen wederkee- 
ren, alles gelijk hier voren van de Onderlaten en Die- 
naei s van beyde Koningen is gefeyt,fonder dat het feil¬ 
de verftaen lal mogen worden van de Gouvernemen¬ 

ten 
28 So vele aengaet de gevangen krijgslieden,fal ge» 

bvuyKt worden , gelijk tufifthen beyde de Koningen 
overkomen is . allo boven verhuelt is. 

19 Er. zijn in alle hare Poindten en Articulen beve¬ 
iligt de Accoorden voor defen gemaekt, met wqlen 
den Alder-Chnftelijkften Komng Henrik de II. in 
’tjaer 155:9 tot Otmbreli, Karei del X en Henrik de 
111. en den voornoemden wylen Heere Hertogh van 
Savoyen , uyt-befondert’t geneby defen Accoorde 
of anders is te niet gedaen: En volgens defen fal 
den voorfeyden Hertogh van Savoyen , met fijne 
Landen , Sceden en Önderfaten blijven een goed 
nCiatrael Prince , en gemeen vriend van beyde de 
vooifchreven Koningen, en van den dag af na de pu¬ 
blicatie van defen tegenwoordigen Accoorde, fal de(M.2 
Koepmanfchap, tuffehen hare Landen en Onderfa- 
ten > vry en in aller verfekertheyc worden gedaen, 

vol- 
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volgende ’t felve Accoort, en gelijk voor defen is ge- 
bruykt geweeft. En Tullen de Poindten daer in begre- 

en onderhouden worden, felfin'regard van de Of- 
ciers, die de voorfz. Heeren Koningen gedient heb¬ 

ben, fo het by ander Accoort niet is te niet gedaen 
geweeft. , 

50 Behoud altoos den Alder-Chriftelijkften Ko- 
ning van Vrank rijk aen hem en fijne Succeiïeurs, alle 
haer recht en actie, die fy verftaen hun toe te komen , 
ter cauie van defelve Rijken, Landen en Heerlijkhe¬ 
den , of anders, om wat fake dac het zy, van dewelke 
door hem of fijnen Voorlaten niet expreffelijk isgere- 
nonceert, te doen vervolgen door vrientlijke middelen 
ofjuititie, en niet door de wapenen. 

31 In defen Pays en vrientlchap fullen zijn begre¬ 
pen , by gemeen Accoort en confent van defelve Hee- 
ren Catholijke en Alder-Chriftelijkfte Koningen, lo 
fy daer in willen begrepen zijn. In den eerften van de 
Zijde desCatholijken Konings, onfen Heyligen Va¬ 
derden Paos, den Heyligen Apoftolifen Stoel, den 
Roomlen Keyfer, mijne Heeren de Ertz-Hertogen 
fijne Broeders en Coufijns, hare Rijken en Landen. 
De Keur-Vorlten , Princen , Steden en Staten des 
heyligen Rijks , onder haer gehoorfaemheyd ftaen- 
de, den Hertog van Beyeren, den Hertog van Kleve, 
hec Bifdom en Land van Luyk , de Zee-Steden en de 
Graeffchappen van Ooft-Vridland : en Tullen defelve 
Princen afltaen van alle praktijken , belovende na de¬ 
len gene , in Chriftenrijk of daer buyten, of waer 
’t foude mogen wefen, voor te nemen, ’twclkloude 
ftrecken tot nadeel van de Keylerlijke Majefteyt, Le¬ 
den en Staten des Heyligen Rijks , maer dat zy Tullen 
beforgen; lo veel in hen is, de welvacrcen ruftedes- 
felfs. Aengefien defelve Keyferlijke Majefteyt en fijne 
Staten haer ter weder-zijden verdragen in vriendelijk- 
heyt met de voorlz. Heeren Catholijke en Alder-Chri¬ 
ftelijkfte Koningen, en niet en fullen doen tot nadeel 
van delelve. En van gelijken fullen daer in zijn be¬ 
grepen mijne Heeren de Geconfedereerde der groote 
Steden van Hoogduy tsland, en de Ligue Grifes en ha¬ 
re Geallieerde , de Koningen van Polen en Sweden , 
de Koning van Schotland, deKoningvan Denemar¬ 
ken, den Hertog en Seignturie van Venctien, den 
Hertog van Loreynen, den Groten Hertog van Tol- 
kanen, dé Republijke van Genues en van Lucques, 
den Hertog van Panna en van Playfance, den Cardi- 
naelFarnefe fijn Broeder, den Hertog van Mantoüe, 
den Hertog van Durbin, den Overften van den Huy- 
fe van Colomna en Urfine, den Hertog van Salmoüet- 
te, den Heere van Monaco, den Marquiz van Final, 
den Marquiz van Mafifa, den Heer van Plombin, den 
Grave van Sala, den Grave van Calorino, om tege- 
bruyken en genieten defen tegenwoordigen Pays, met 
exprelTe verklaringe, dat den voorfz. Heere Alder- 
Chriftelijkften Koning niet mag diredlelijk ofindire- 
dtelijkarbeyden , door hem of door andere, tot haer- 
lieder prejuditie, fulksindien den Alder-Chriftelijk- 
ften Koning yet pretendeert tegens henluyden, fal 
’t felve mogen vervolgen voor de competente Rech¬ 
ters, ennietmetforce, in hoedanigemanieredathet 
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31 En van wegen den voorfeyden Alder-Chrifte- 

lijkften Koning, fullen begrepen wefen in dit tegen¬ 
woordige Tradtaet, indien ly daer onder begrepen ful¬ 
len willen zijn , Onfen Heyligen Vader den Paus , 
den Heyligen Apoftolifen Stoel, den Keyfer, de ge- 
koren Princen, Steden, Gemeenten en Staten van 
den Heere Keyfer , en Ipecialijk mijn Heeren den 
Pfalts-Grave, den Marquis van Brandenburg, den 
Hertog van Wirtemberg,denLand-Grave vanHeiïen, 
den Marquiz van Hamsbach , de Grave van Ooft- 
Vriefiand, de Zee-Stedcn na de oude Verbonteniffe, 
den Koningen Koningrijke van Schotland, nadeou- 
deTra&acen, Alliantienen Confederatieri, die ge- 
maektzijntuflehenden Koningrijken van Vranknjk 
en van Schotland, de Koningen wen Polen, Dene¬ 
marken en Sweden, den Hertog en Seigneurie van 
Venctien, de Dertien Hooft-Steden van ’t Verbond 

van deZwitfers, de Drie LiguesGrifes, den Biffcbop 
en Heeren van het Land van Valaye , den Abt en Stad 
van Sint Gal, Cloutemberge , Milhaufen, den Grave 
van Neuf-chaftel en andere Vereenigden enGeconfe- 
dereerden van de voorfchreven Ligue, mijn Heere den 
Hertog van Loreynen , Mijn Heere den Groten Her¬ 
tog van Tofcane, Mijn Heere den Hertog van Man- 
toüe, deRepublijke van Lucques, den Bifichop en 
Kapittels van Metz , Tihoulen Verdin , den Abt van 
Gozze, den SS. van Sedan, den Grave van l’Admiran- 
de. Welverftaende nochtansdac het conlent j ’t welke 
den Catholijken Koning gevende is in ’t begrypen van 
de Grave van Ooft-Vriefland, zy fonder nadeel van 
’c recht dat fijne Catholi|ke Majefteyt heeft aen hen- 
luyder Landen. Gelijk ook medegcreferveert blijft de 
defenfie,Rechten en executien van de voorlz. Graven, 
dit alles met verklaringe, dat den voorfz. Catholijken 
Koning niet vermag, direebelijk of indireótelijk,arbey- 
den,door hem of door andere,tot henlieder prejuditie; 
maer indien den voornoemdenHeereCatholijken Ko¬ 
ning yet pretendeert tegen henlieden,fal ’t felve alleen¬ 
lijken vervolgen voor den competenten Rechter, en 
niet met torce in eeniger manierert hoe ’c zy. 

33 Ook mede lullen begrepen zijn in dit tegenwoor¬ 
dige Traótaet, die met gemeenen confente van den 
voorfz. Heeren Koningen mogen werden gekoren,be- 
houdelijken dat fes maenden na de publicatie van de¬ 
fen Tradlate, fy geven fullen haer Brieven van verkla¬ 
ringen en Obhgatien, als in lulks byfonderlijk ver- 
eylcht. 

34. En tot meerder verfekertheyt van den Pays, en 
van allen de Poinften en Artikulen daer in begrepen „ 
fal defen Tradfate werde beveftiget, gepubliceert en 
geregiftreert in ’t Hof van den Parlemente van Parijs, 
en in allen anderen Parlementen van den Koningrijke 
van Vrankrijk,en Reken-kamere Van Parijs voorlz, 
gelijk als ook beveiligt, gepubliceert en geregiftreert 
fal werden in den groten Raed en andere Raden, en 
Kamerevan de Rekeninge van de voorleyde Heere 
Catholijken Koningin fijne Nederlanden,al naforme 
en inhouden vandenTradtate van denjare 1559. De¬ 
welke men fal doen expedieren aen d’een en d’ander 
zijde, binnen drie maenden na de publicatie van dit te¬ 
gen woord igè Tradtaet. 

35 In alle welke Poindten en Artikulen boven ge- 
nomineert, begrepen is alle den inhouden van den 
Tradtategeaccordeert, gepalfeert en geftipuleert tul- 
fchen de voorlz. Gedeputeerden uy t den naem als bo¬ 
ven, dewelke uy t krachte van haerlieder macht,belooft 
hebben en beloven mitsdefen,onder verbintenifle van 
allen en yegehjken van henlieder voornoemde Mee- 
ftersgoederen, tegenwoordig en toekomende , dat fy- 
luyden’tvooriéydeTradlaet onverbrekelijken fullen 
volkomen, en’t felve haer doen approberen , en daer 
van geven en leveren d’een den andere autentijkeBrie- 
ven,getekent en bezegelt, daer in dit tegenwoordige 
Tradtaec geinfereert fal zijn van woordete woorde, en 
dit binnen een maend naden dag en datum van delen 
tegenwoordigen, ten regarde van de voorlz. Heeren 
Alder-Chriftelijkften Koning , Cardinael Ertz-Her- 
togeen Hertog van Savoyen* dewelke Heere Enz- 
Hertog belooft heeft te fourneren binnen den tijd van 
drie maenden gelijke Brieven van ratificatie , van den 
voorfz. Heere Catholijken Koning. En hebben daer- 
enboven belooft en beloven de voorfz.Gedeputeerden 
uy ten name voornoemt, dat defelve Brieven van rati¬ 
ficatie van de voornoemde Heeren Alder-Chriftelijk- 
ften Koning, Cardinael Ertz-Hertog en Hertogh van" 
Savoyen zijndegefourneert, defelfde Heeren Alder- 
Chriftelijkften Koning folemnelijken fweren fal op 
’t Kruys, H. Euangelie, Kanon vandeMiffe, en op 
haerlieder eere,in prelentie van de gene dien ’t haerlie- 
den believen fal daer toe te committeren, te obierve- 
ren en volkomen, en achtervolgen ter goeder trouwen 
den inhouden van de voorlz. Artikulen. En gelijken 
Eed fal werden gedaen by den PJeere Catholijken Ko¬ 
ning binnen drie maenden daer na, of wanneer hy 
daer toe verlocht zijn fal. In kenniileder voorfz. faken 

O o 7 heb-' 



Het vij£en-dartigfte Boek. 
hebben de voorfz. Gedeputeerden dit tegenwoordige 
Tradhet getekent met hare Namen, in de plaetfe van 
Vervin den tweeden dag May Anno 1598. 

<£n aïfo in ’t eecfïepomct ban öefen 3Cccoo?be bet* 
fjacït bjcct/ bat f)et Wcoofil gefloten tuffdjen ben 
boojfchreben Catljoiijhen honing en feec ifooglaflijhcc 
memoden ©encift / ben 11. Honing ban ©lanhctjh / 
bcflotcn op ’t CafïcelbanCamtijefl^in’t^aec 15S9> 
tucrt gcappjobecrt en geconficmceit in allen fijnen 
kometen / ander? ban Die bp bit JUccojt fc niet gebaen 
tbaren; fo hebben ton befelbe ©rede-^Ccficulen tjiet me? 
De bpgcbccgt. 

Artiku-TG7 Erftelijk tullen devoorlz. H. Koningen van waer- 
ienvan f~~\,de, valt en onverbrekelijken onderhouden de 
den Pays voorfz, Tradtaren, en malkanderen in algemeynen 

tufTchcn Raed affifteren’ 
— i En belangende de reftitutie,de eerfte Koning die 

ningvan Steden, bloten,ofVryhedenontfangen lal, diefalden 
Span- anderen ftellen vier Gyfelaers, tot dat de reftitutie ge- 
gieii en (jgen fai zij n van den anderen conterfteden. 

li'kwt z Philips Koning van Spangiert ial ten Houwelijk 
cam- hebben de oudfteDochter van den Koning van Vrank* 
brefis rijk, en faldaer met hebben ten Hou wel ijk vier hon- 
Anno dertduyfent Kronen. 
3559. 

3 EmanuelHertog van Savoyenfal trouwen VrdU 
Margriete, deSufter van den Koning van Vrankrijk, 
cn fal met haer hebben drie hondert duyfent Kronen, 

(F0I.24J deK.oninglallijn Broeder weder geven het Hertog¬ 
dom van Berry fijn leven lang. 

4 Alle de plaetfen, Steden, Vryheden die de Ko¬ 
ning houdende is , lullen gereftitueert worden aen 
den lelven Hertog , behalven dat de Koning van 
Vrankrijk lal houden vijf jaren lang vijf Steden in 
’tLand yan Piemond, te weten , Thurijn, Angue» 
ri, Chinas, Quiers, en de nieuwe Stad Dafte, met 
den fterkheden en ]urifdiëtien van den felven, binnen 
welken tijd de Koning fal afgaen alle fijn rechten van 
den felven Steden. 

f Defgelijks lal de Koning van Spangien behouden 
twee plaetfen en Steden in Piemond , te weten, Ver- 
felle en Afte, de welke hy reftitueren fal met allen ] u- 
rifdsftien en rechten als de Koning van Vrankrijk ’t fij¬ 
ne overleveren ial. 

6 De Koning van Spangien fal den Koning van 
Vrankrijk wedergeven S. Quintijn, Han, Chatelet, 
in alfulker voegen en manieren als ly zijn, uytgeno- 
men ’t Gefchut en viëtualie, daer tegen fal den Koning 
van Vrankrijk weder geven Didenhoven ofTheonvil- 
le, Mommedy, Mays en Marienborg met defelve con¬ 
ditiën als voren. 

7 Hy fal ook weder geven den BilTchop van Luyk 
Billon, met alle’t gene dat hy mach van den voorlz. 
onder hem hebben of hou wen. 

8 Aengaendede Stad van Yvois, die fal den Ko¬ 
ning van Vrankrijk de Muren en fterkten doen af¬ 
werpen en te niet doen, in recompenfe van Ter- 
waen, en men fal daer geen fterkten meer timme¬ 
ren. 

9 Terwaen is den Koning van Vrankrijk weder ge¬ 
geven in alder manieren en vryheden alft te voren was 
eeweeft, behalven datmen geen fterkte maken fal op 
dieaerde. 

10 Het Mark-Graeflchap van Montferat fal keeren 
tot den Hertog van Mantua, en de plaetfen fullen tot 
hem weder gekeert worden van beyde der Koningen 
wegen, behalven dat fy’c Gefchut en Vi&ualie uyr- 
voeren fullen, en is ’t dat henlied er goet dunkt, fo 
fullen ly die fterkten afworpen die fy hebben doen ma¬ 
ken. 

11 De Charloyfen geven henlieden weder onder 
den Koning van Spangien. 

12 De BaÜluage van Hefdijn met alle Rechten en 

Vryheden, die komen wéder onder den Koning van 
Spangien, fonderden Koning van Vrankrijk eenige 
Jurifdidie daer aen te hebben , met alle Fortreffen en 
fterkten der fel ver. 

13 De Grave van S. Pol fal behouden by mijn 
Vrouwe van Theonville, ’t voorfz. Graeffchap vah 
S. Pol, behalven de rechten van twee Koningen, niet 
tegenftaende dat Koning Philips de heerlijkheyt daet . 1 
af fal hebben. ' 

14 DeFrancoyfen fullen Galis behouden den tijd 
van acht Jaren , daer na fullen ly ’t de Engelfen weder 
geven. En voor Oftagie van ’t felve fal den voorfz. van 
Vrankrijk de uytlandfe borge ftellen voor een Mil- 
lioenGouts, en beneffens dien fenden een Heer in 
Engeland , fuikend’Engelfeverkiefenfullen, die ai- 
daer blijven fal ter tijd en na dat de reftitutie van de 
voorfz. Stad van Calis fal zijn gedaen , en quiterende 
den Koning van Vrankrijk van allen gerechtigheden 
die hy pretenderen foude mogen. 

3Defenboo2fdpcUcn ©|eöe teerde in aïïe be &tcbeti 
en Handen ban De booiftlpcbcn Honmgen cn pettog / 
niet groter tecugöe en fahjfdjap gepubltccctt cn bcip 
kondigt/ en bpde boorfcïjjeben Honingen en fferto* 
gen bestooren / 5tjnDe in Dianknjk met feec groten 
fïate al?» (©ftagier? getrodteri / ben ffettog ban ^eiv 
fdjot / Den <&?abe ban ‘SEvenbccgc / Den ^ömtcacl 
ban SEccagon / eh übon Houp? De ©alafco; cn oni 
Den CarDinaeï Den ^cD ook af te nemen / tua? Den 
hertog ban SSpron / met De üfeete 25dliebic en Gulles 
tp / och met graten fïate na 23?uffel gefenden / aï= 
Daerfp feec feeftdrjk ontljadt cn bcfcïjcinlien toerben 
metfcfjone^aetöen/ ^aöd? en Paerbc-Hocnkcn? / 
Capifferpe / <©ouöe Happen / Hetenen en <©etoêee 
met hoffelijke gefïeenten betciert eenen graten fdjat 
toeeröig jrjnöe / beïjalben bdc anöcre d5oubc llctnien 
onbet De principale Abelen betbedt / fa oah be boojfs. 
OBebcpiueecöe / ble in Bjanhrijft gefenben toieeben/ 
bofefeet ïjcedijh befcïjonhen toaten. 

«Sec ben boorfcD?tben ©jebe Gefloten toetbe / fa 
Gaböe ben Honing ban ©janftnjft raebfaem geüon* 
Den/ om fijn fSijhban binnen in tufte te fïdlen/ en 
toetenöe bat bic ban De Religie alöaec niet fonber bieefe 
en acljterbenhcn bjaccn / Dat Defen Dicöe mei fóube 
mogen fïcechcn tot groot acïjteröeel ban besiïupöen / 
fo beeft Ijn Defdbe ooh millen geruft ftellen / met 
Defen naboïgenDc 25iicf en bcchladnge ban fijntiï 
mille. 

HCDenDenlaetfïen ban De liBaent mphï 1798. 
Den Honing mefenbe te l^ante^ / miïlenbc geben var 

alïjeteontentementDatljcmmogeïpi^/ fijn(DnDec v°a'n 
faten ban De gepjctenöeecDe <J5ccefoimeecöe 0d.gie / v.fnk- 

op Ijet aenfeehen en De töeguefïen tjern ban harent rijk tot 

megengeöaen/ boa? Dien fp boor (jaec noDig geadjt J'crft‘ , 
hebben / fo uut brpljepD ban Ijaer confcienttcn / al? 
tot betfdmtljepD ban haer perfonen / goederen en bjcb re„ „ n 
baren/ Door Dcaffeurantte/ Die fijn IBajcftept heeft fijne On- 
ban haer gctroumigljcpD en haet flncecc affectie tot flj;der f->te11 
nenbienft / met beft anöecegoeöe canflbetatien cn te= ^aenre*r 
Denen / iinponerenDe tot Den oorüaec en ©rebe b.m mcerdc 
Defen (tact/ ban fijn gemdtcfDajcfïcpt/bcljalucn Ijet Religie , 

gene Dat begrepen i? in Dit <&bictl Dat Ijp nieumdijh gegcven 
geccfolbecct heeft / en Dat gepubïiceect moet merben !Lotj’ann' 
tot regulccinge ban ’t gene Dat Dien aengaet / heeft j“£fteen 
haec geaceorbecct en belooft / Dat alle De £>teöen / APni 
plaetfen en Hafïeden / Dicftnn habben/ tothetepiii 159^ 
öe ban be maent liuguftu? laetfïïcben / in öcmdhe 
(©arnifoen fal toefen na öe o?öic / Die baee op ban fijne 
j©ajefïeptgcgcben en gcfïelt fal toefen/ boo? ben tijö 
ban acht jaren / na De pnbïicatie ban het Cbict: en 
boor fo beel belangt öe anbece Die ft» in houden / cn öacc 
geen <0arnifoeu jgn fal / niet fal gcmnobeect noch 
UccaiiDert merben- .poehtan? bcrftact fijne IBajeftcpt 
mtl DatDcHajtcden ban ©enDofme en pontoyfeir 
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Vervólg der Nederlandlè Oorlogen. 
bégrepen jijtt / onöer ïjet getal ban öe boojnoemöe 
ptoetfen / gefateu ter betoatingc ban öie ban öe boot? 
noemöe ïïcïigte | nocp bat bat conferentie mahe / bat 
fijn iBajefïcpt öaet na genegen fal toefen te boen met 
renige anöetê &taöban De boognoemöe Beligie/ ge- 
Ifjft met be anbece ^tcöen / bte t)acc fuïlen geaccojbcert 
toefen : Cn fo bcel Cpaugnp belangt / bic fal men 
toeöet geben ben 2$ificpop ban ©oictieré / ^ccc ban 
bic boornoemöe pïactfe / en bc nieuine jpokiftcaticii in 
bcboojuoemöe pïaetfen gcmaeht / fulïen gcrafccrt en 
afgctoorpcn toojöen / en tot onöerpouöinge ban be 
Carmfoencn/ bteinöcbocjiiocmöejrteöm/ pïaetfen 
cn ïufleeïen fulïen moeren onöecpouben toerben / 
peeft fijn JBajefïept Ijaec geatcojörett tot be fommc 
ban ponöert en tacptmtig öupfcnt iconen / fonbec 
baer in te begrppcn öie ban be ©jobintie ban 3öeïppi? 
met/ Dctoelfce ban anöerg booten fuïlen toccben/ en 
ban befommeban ponbett en taeptentig Dupfent ïilro? 
nen jaetlyïto belooft en betfefcert / pact te fuïlen bom 
geben gocbe en bonbige WOgnatien / op be Maerfïe 
penningen / DaerbeboofnocmbeCatnifocncn fuïlen 
leggen/ en öaer öie niet fnffïfant toefen fulïen/ en bc 
ontfangen niet groot genoeg 3pn / faltnen fjaec be tcfïc 
aentoijfen op öe nacfïe ontfangen / fonber bat bc 
Penningen ban öfboojnoemöe ontfangen fülïen mo? 
genafgetoent toetöcn / tot bat bic boornoemöe fom? 
men ten bollen 3p betaelt: en acrojöecrt fijn Mbafcfkpt 
paer/ bat al? pp fal boni aiTefïctfii öe o?ö?e ban be 
boo?noemöe4Barntfoenen/ pp ban fal roepen eenige 
banöe boojnaembe ïïeligie/ 'om paer aöbijg te bet? 
fïaen / en poer remanfïcantien öie£ aengaewöe om 
ban ojöonnanw te pellen / pet toelbe pp altijö boen fal 
tot paoe mecfïe contentcment / bat mogelpfc fal toefen* 
Cn fo geöurenöe Den tpö ban be boojnoemöe aept fa? 
ten oecafle bootoiel / ban eenige beranöcrmge te Doen 
in öe bocgnoemöe cptnc / ’t $p bat Dat pfoccöecrt upt 
pet oojöeel/ bat fijne jBajcfïcnt öaer ober geben fal / of 
Dat pet 3P tot paec becfoêh / fal puopörtdbemaniere 
in ’t refoiberen panöelen / geïp&DeeetfïetepjS. Cnfo 
bcel belangt bc Carnifoenen ban ^eïppinaet / fijn 
Jjfèajefïept öaer op e|D?e fielïenbe/ fal öaer op nemen 
pet abbtj£ ban ben f?eere ban ö’Csöiguererf. Cn 
boojballenbe jacatte ban eenig Coubetnemem en fta? 
pttepnfepap ban öeboo?fcp:eben pïaetfen / fifn JBaje? 
fïept belooft paec ooft / Dat pp bie niet booten fal met 
pemanb / bie niet 3P ban be bcomoemöe gepjeténbeer? 
öe <Derefo?meeröe Religie / en Die niet pebbe attcfïatfc 
ban pet Collegie öaer pptcflöeert/ bat pn 3pban be 
boomoemöe öeïigie / en bat pp 5p een man met eeten; 
pp i$ noeptan^ ti b?eöen/ Dat Diegene öie gefielt fal 
moeten toetben / op Den 25ucf Die pem gegeben fal 
toefen / gepduöcn 3pn / eer bat pp herkregen peeft 
pet feïbe Coubcrncment I öe boojnoemöc attefïatie 
te brengen ban pet Collegie/ öaer pp fal toefen/ bc? 
toelbe ooit öie ban pet Collegie gcpóuöen fulïen toe? 
fen pem beetöiglpk te geben / fonber pem eeifigfïn^ 
toalenbe te pouöen / of m gebal ban tefup£ / fuf 
len fijn JHIajefiept ö’ootfaeh öaet ban tc beefken ge? 
ben. 

Cnöentpb ban be boo?nocmbe aept jaren geërpis 
teert 5pnbe/ alpoetoel fijn JlOajefïcpt ontfïagen blijft 
ban fijn belofte/ in regacb ban öe boojnoemöe &tes 
öen / cn paer péeft bejbonöen pem öie toeöet te geben / 
fo peeft pp noeptau? paer noep geaccojbeert en belooft/ 
Dat fo pp in be boomoemöe ^tcöen continueert <6ar= 
nifoen te pouben / öf öaer cén <6onbentcur te laten 
omtecommanöeren/ bat pp niet fal affïellen ben ge? 
nen Die pp öaer mcöe boo?fien fal binben / om een am 
Der öaer in te (lellen. <J3eIijti pp poli btrliïaert/ bat 
fijn intentie i^/ fogcburenbe De aept boogioemDe ja 
ten / aï£ Daer na Die ban öe boomoembe ïicligie te gra 
tificcren/ en paer beeï te geben in be betoatingen / lafïos 
en (©fficien/ ^oubeenemeuten en anöere Staten / 
Dieppfalpebben te öifiribuemi en te beröeplcn/ foii; 
öcr onbcrfcpcpb en fonber eenige exceptie / na bc giuv 
liteut en rnecitc ber pcLfouen / alp aen fijn aiiberc €a; 
tpolplie ^nberbanen, fonbeniocptanp Dat Die 

ben en pïaetfen! bie paer naberpahb fouöén mogen toe? 
gelaten toerben om öaer te commanöercn / anöere ban 
nu ter tijö mogen in confequentie trecPen / ban naber? 
panb/öie ban öe Religie tóegebacn tc toefen, ©oben De? 
fen peeft fijn gcmcïte IBajefï. paer geaceoibeert / bat De 
gene bie gcrommittert 3pn / ban bie ban bc bocpioem? 
bc Religie tot bctoacrnip ban be JBumtie / ^öupprupt 
cn oBcfcput / ban bie pïaetfen en ^tcöcn / bie tot paec 
bctoannge gelaten fuïlen toerben / fulïen gecontinueert 
toerben in bc boonioemöc ©fficien / ontfangniöe eoni? 
miffiebanbe <6?oot - JEeefier ban be ^nüïerpc/ ep 
Commiffan^ <6encrael ban bc ©ibje^ / öetoeïbe paec 
böo,: niet fulïen geccpcbirert toerben / flellcnöc paer iii 
paiiDcn öe geïegentpepö in goebe fonue aeunctelieut 
ban be booniocnibc ©alipupfen / munitiën / 2Buf? 
Priipt cn ^efeput / fonber bat om tcbeit ban öe boo|? 
norniöe commiffien fp mogen p?etenöeren eenige emi? 
nentien of j^ibilegie / fulïen noeptana geëmpïopccrt 
toerben na Öeoïbje bic op Dë böcjfcpïeben gemaeht fal 
toojben/ fonber met paer bc J?mantien ban fijne J©aje? 
fïept eenigfin^ te bclaflcn, Ó2n alfo bie ban be ïïeïigie /Fol 2 • < 
fijn IBajcffept pebben gebebeu / Datpem beïiebe paer1* ‘ 7 
tc berfïaen te geben / ’t gene pem belieft peeft te o^öon? 
neren in be ejccccitic ban öie in ber £>taö Jj©et3 / alfo 
bie niet ftlaerïplt begrepen iö in fijn €Dict en feercte 'Sur? 
tiluiïen i &o berblaert fijn ilBajeftcgt bat pp patenten 
peeft ööen ccpebieren / bat De 6evh pier behoren^ gc^ 
timmert binnen bc boorormbe .^taö ban be Sjntooon? * 
beenban öi?n,/ paer fal toeö er gegeben toerben / om 
öe materialen ban bicn toeg te nemen / of anöerfint^ / 
öaer in anbcr£ te oiboimrren / gelplt fp fïeii fulïen ban 
noöe tc toefen/ fonber iiocptans bat paer geoodoft 3p 
öaer in tepjehen / of anbec rjccratie ban be bodmoem- 
öe Religie te Doen. Cn niettemin fal men paer booj? 
fïen ban een begtiame pïactfe binnen bc muurcii ban De 
boojfepjeben ètaD / Daer fp De boo?fcp?eben ejberritie 
begiiamelpïi fulïen mogen Dbcii / fonber Dat pet uoDig 
5P ’t felbe in fijn CDict upt tc önielieu. €>oh accojDccrt 
paer fijngemeïte IBajeflept Dat niet tcgenfïaenDe pet 
©erboöbanecercitieban öe booroembe ïieligie / ge? 
öaen aen fijn ïf>of eh flipte / be ©ertogen / |3ait^ baii 
©lanbrpb / <0fficicrO ban be ïiroon / jllarquifen / 
C?abcn / cOoubecneurö / ©fftcicr^ cnÈuptenamcrt 
Crncraek / i©arefcpal(cn Du ïlamp/ en ïlïapitep? 
nen ban be 45arbc ban fijn gcmeïte Jl^ajeflrpt öie ban 
fijn flipte toefen fulïen / niet fulïen onöerfocpt toerben 
ban ’t gene Dat fp in paer 3logij^ boen fulïen; toel ber? 
fiactibc Dat alleenlijk gefcpicDe m pare particuliere |pa? 
milieu / met gcfïoten Deuren / en foiiD er ©falmen lupDe 
te fingen / nbrp pcttoe| te Doen / Dat tc berfïaen moep? 
te geben / bat pet 5p pïublpke erercitie ban be boo?? 
noemDe Religie. Cn Dat fijne .IBajefïcpt paffercnDe 
eenige ièicDni / Daer pet boornoemDe erercitie i? toe? 
gelaten/ fopp öaer meer aïg ö?ie Dagen blpft/ fo fal 
pet booniocniDe ecercitscbacrnaöietijö mogen gceon? 
tinueeit toojDen / gelgk pet gefcpicDe boo? fijn aen=> 
komfïe. ^gn gemclte IBajefïept becklaert/ Dat pp 
toacptenDe op Den tegentooojDigen fïaet ban fijn affai? 
ten / pp niet peeft bonnen betalen fijn HaiiDén ban 
Söreffc en 23arcelone / aen gene 3pDe ban Den 25cr? 
gen / in De permiffie ban pem geaccofDeert / Pelan? 
genbe De gcprcteiiDcerDe CeceformeerDcÖeïigie/ bc? 
looft niettemin fijn gemelte .ilBajefïept / Dat aï$ 
De boo/nocmDc 'ÉanDeu onber fijne JBajcficpt^ ge? 
poojfaempcpö fuïlen toefen/ Dat pp öe CniDcrDauen 
ban Dienpanbeïenfal/,mregatb baii Dé boornormbe 
Religie / en anDere ©oinctcn in fijn CDict geaccor? 
Deert / gelpk fijn anöere (0nDerf aten / niet tegen fïaen? 
öe pet gene Door pet boonioemöc CDict geo/üonueett 
ia' / en pier ent nffepen fuïlen fp gematutcncert too’Dcn 
in öen fïaet baet in fp nu tcgcntoootöelyh 3pn Jbyn 
JBajefïept acro/beerr / Dat uiê ban DcbooniocmDe ge? 
pretenbeeröe Cereformcerbé fïcïigiè / .bic boogien 
moeten toefen ban be düffideii ban ©refiöcntcn cn 
Baeb.ëpeeren/ gemaektomte Dienen m öe iüametcn 
banmeutodgeotDonneercDot»/ fijn CDict/, fuiïéuboot? 
fientoojbenomnieten fonber paer iiofïcu boot D’eer 
fïemaef/ op öettttcftóne Die iï,a JBajefïept geptefeu; 

4. tuU' 
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teêct faï toecöen &oo? ttc <ü5et>cputecröc ban Cljafïde* 
rauït/geïijr* ooft öc Jtoibfïituptcn ban öe p?acutcurg en 
28öbacaten <&eucrad / opgercdjt D002 ’c fdbe Clöict 
in öe tomee ban SSoiöcaur / m bic ban tëTïjoïoufe / 
sin ’t boomoembe parlement / fullcn öe boomoembe 
Jbnbfïicuptm booifien toctöcn ban ’t Officie ban 
SIaeö$)cercu / ooit om nier. §ijn iPajefïcpt fat ooit 
öocnbooiftcn j!Bc. $ïancop^ pitfnt ban t)et «Officie 
ban Ibnüfntuut en pjocumtc <©encrad in (jet paf ban 
ïjet parlement ban parijs / en te befen epnöc fat op 
een nicu£ be crecuue ban bet boonioembe «Officie in 
’t biedt gefïdt toer&cn, Cu boo?baïïcnbe bacatie ban 
ttoee officien / öooj De Dooö ban ttoee ©equeflmeefïec^ 
ban öe£ tionitlgé f|of / fo fat fijn iBajcflept baer in 
bcojfïcn / bat bc eccfte bic (jet bedtdjgen / 51311 perfo* 
ncn ban bc boomoembe ilcügic. ©otöer^ ïaet fijne 
jPajcfE toe be Óeöeptïtecröc ban be ©eiigiel beegabert 
te djafïcïcrauït / beegabert tc blijbcn iii ’t getal ban 
tien in be a>taö ban &aimiur / om tc berbolgcn bc ere* 
cutie ban fijn Cbict/ tot bat bat Cbict 5n geberifieeit in 
t pof ban bet parlement tc parijs / niet tegcnfïaenöe 

bat tjacc 3a beboien/ Dooi ’t Cbict 1 batdijtt tc berfdjep* 
ben / fonbee nodjtan^ bat fp mogen matten in ben 
nacm ban be boomoembcBcrgabermgc eeltig nieu bcc- 
foeft / noclj ftdj beniacpm ban met öefoÏÏtèitatie ban be 
boomoembe eyeentie/ bcputccmgeeu bcrbuïïinge (of 
boïöoei'inge) ban bc Coimiiiffacifen bie baer toe fullcn 
geojDonuccct bjoibcn. Cu op at Ijct gene bat fijn 
-ffeatejïcpt ïjaec tjiec bobcn geaccoiöccct ïjteft/ geeft 
ïjp fijn trim cn toooiö in befen tegcritoooiöigcn S3^ief / 
bic tip fdf Ijceft toiïïcn onbcctcttcncn met fijn eugeu 
ïjanb en boen cantceflgncecn ban onö fijn ^ccrctad? 
fen ban $>tate / toilïenöcöat befen 23?iefba (jaer bcc* 
fïreclic en Ijcbben fjet felbe effect/ afëaföen intjoub 
öcffelbcn toare betbaet in ecu Cbict gcbccefiecrt in fijn 
poben ban parlement / tjoubenbe bic ban De boot* 
nocmöe irSeïigic tjacc te bicöcti / fïcïj tê accommoöeren 
na ïjet gene bat öienfïeïijli iS boot ben fïanö ban fijne 
affairen/ fonöer acn tcljouöen bat befe «©jbonnantie 
in autcntfjltetfomicgeficttbjccbe/ Ijebbenbe bit ber* 
troutoen op fjer tooo2ö en bc goeöljcpö ban fijne l&aje* 
fïcpt bat fjp ïjact ten bollen fal boen gauberen / Ijebbcn* 
bc tc befen epnöc Delafï / bat alle cpp.ibitiett en öepe* 
fefjeu / bie nodig fullen toefen tot espeditie ban ’t gene 
bobcn bedjadt $ / ïjaet gebaen cn gdebett te too|* 
öcn. 

€ntoa$ouöecteïtent 

H ENRY. 

€n lager 

Gorget, (|C. 

ÉenTiriefTJ Cbcn ben ccrflcn iïp2il 1598. benïïonmg toe* 
bel,in- 1.1 fcuöe tc tantes / toillenöc gratificrcn fijn <0n^ 
pndede bccDancnban uc gcp’etcnbccL-bc Ccucfojmcecbc ticlt 
1v°™me gia / cn Ijacc ijdpen dm tc fubbemeten bdc gtote Ito- 
4 v oo ftcnl bic fp tc b?agcn Ijcbben/ Ijceft gcoibonncett en 
Kronen opouncect met befen / batbooitacn/ te beginnen ben 
tot on- cciftcn Dag ban befen icgentD002bigc macnb / fal ge- 
dmTc11 ^c,t sncL'Den ui banöcn ban mijn pccuc bc Bicofe, ge 
vaifde comiiudeeet ban fijne iBajcflcpt te befen effcctc / boo2 
twee Pa- öc ALcefonci^ ban fijne Cfpargne ban lücfcdpticn / 

fioors en £0t Dc fomitic ban bijfen bcectig biipfcnt ïlionni / om 
profet t’nnpiojj^en in fdiecc feccctc affaiten / bic fijn JlBajc? 
de Thèo fid.1t met tuil Ijcbben gefpccificcctt iiodjtc bcdtïacrt; 
logie, toclitc familie ban btjfcn beectig buufent Itronen fal 
onder geafllgucecttucrbeiibanbenabolgenbe ontfangen ge; 
dent>j- nrcael/ te bieten/ ban Parijn fes bupfent tomen/ 
|Jvjn ilouaen 6000 Jüconen / Cacn 3000 dróiien / €>2Ïcan£ 
affairen 4000 tollCtl / ®OUC^ 4000 tollCH f pOICtiCLpacljt 

’ btiufenb tonen / Éiinogca fes bupfent tonen / 
23o:öeaip: acljt bupfent tonen / tc betalen bp be bic* 
teubeden ^aec^ / met be eccfle en befte penningen 
ban be boomoembe gcnecalc ontfangen / fonber batfe 
eeuigfln^becminbectofbetacljtcct maclj tbciben boo?, 

be ongangbaedjcpö en anbetflnt^; ban Uielfte fom- 
me ban 45000 ütconen te betalen bp be biecenbeden 
jaceö / ïjp qnitantte fal geben ban ïjet contante gefldt 
in fljnei^janben / boot öc €refodecpban Öe booifcpbe 
Cfpatgue / om Ijaet te fïrcdien tot afrdteninge in 
’t obergeben ban bare geljecle ifScfcciptien bet booifeps 
Dcc fomine ban bijf en beerdg bupfent tonen / op öe 
genidte Ccnecaïitcpt / en bat in ben beginne ban elk 
jaec / en bat tot gerief ban bc bobcn becïjadöe / be 
particuliere Ontfangen berfodjt fuHeii tnojöcn te boets 1 
betalen partpen ban öe boomoembe ^fTignatien/ fa! / 
be fSrcfaners ban Bianlirijü beboïen tooiDen / #nt* 
fanger^ ^Bcuerad ban öc boomoembe Ccncralitept / 
bat te boen in öebuctic ban bc Bcfctipden ban be ge* 
mdte /Sucfocierëbati be Cfpargne/ bcbidlie baet 11a 
gdebett fullen bieröcii ban Den booinocmbc Ifccr De 
Bicofe/ acnDegene bie ïjem genoemt fullcn tboiDcn 
ban bic ban be tödigie / in ’t begin ban ïjet ^acr / 0111 
tc bebiüien ben outfang cn uutgeef ban be peiinntgcn / 
bcUidlie fullen moeten ontfangén tuerben in liradjt 
ban Dien / ban be gene öiefe meöc fullen bicngdi / acts 
ben i^eere bc ©icofe / in fjet epuö ban ’t 3jaer/ met 
qiutantic ban öeontfangenbe pattpen / om fijn booi- 
tioembc jpajcflept teinfoimeren bauljec empïop bah 
bebooinocmöe penningen / fonber bat öcboo’uaemög 
ï^ecce öe ©icofe / nadj bic gene bic ban öe Religie ge=> 
noemt fullen tuo»Den / gdjouben 3ijn rehenmge te ge* 
ben in cenigc toner ; .bau Ijct taeïfte / en alïcé tuat 
Öacraen bepenbeert/ fijne jBajefïcpt bebolen Ijceft/ 
alle uooöfalidijiie 252icben cn öepefetjen ïjacc geerpe* 
bièert te tooibcn / in kracïjt ban Defen tegenbicioibigeh 
232icf/ bic ijp getdient Ijceft met fljii eugeu ïjanb / en 
boen contrefignercn ban fijn ©aet^ïjecr in fijn fiacö 
ban Staten/ en^crcetaci^ban fijn commaubemem 
ten, 

Cnipa^aïfo getc&ent 

HENRY. 

€11 ïagec 

De Neufville. 

D3ebauöe<6eef?dtjfiïjepteh ban öe ^ojbomie 
ban panjö ljier ban lieuniOe gdtregcti Ijcbben* 

be biarcu niet tod te bjcöcn / bat be lïouing bie ban De 
©digie fo beïe gunfi eti bcrfdieriuge Ijabbe gegebcti / 
ïjebbenee fcer grote en bieebe ©cmoufïrantic aen beu 
lïonmg Ijicc tegen bp gcfdjjifte obergegeben. 53cn 
üionmgljecft bc «Beö’cputcetDc / bic Dcfc falie bp öcn 
ïtoning toaren bccbolgcnbc / en fccc ober öc beditcu* 
toingdi toaren hïagcnöe bp monDe / neffeu^ bc ober* 

1 Icbccinge ban fjare grote en b2ecbc ïSemohfïrantie/ Ijicr 
op gegeben befe monödinge anrtooojbe, 

„ T .0 ber toacdjepö / gjft bcficnne bat ’t ïjene gnlie* Moud 
„ JL ben mp gefepb (jebt / toacradjtig :G; niacr iïi ben iinge 
„ geen autljeur ber bernientoinge / Daer ober gplieben anf- 
„jijt lilagenbc: 53e onljeplen toaren al mgebjacljt / woorde 
„eer bat ik in be ilegermgc ban ©lanhnjifgeisomcn desKs°' 
„ ben. OBeötirenbe öc öojlogc ben ik toegdopen baer "„ss 
,,ljctbmicmccfïontfMtcntoa£/ om bat tc Dempen. Vrank- 
,, 3Jl* fal recljtcbooit boen ’t gene ik fcljuïöig ben in rijk act 
„ trjöc banpap^. 3Sb gdobc bat bc ©digie cn tjufïi*die van 
„ tie öc gronbbefïcn en pplaren 3ijn ban befen ^taet / „“’J" 
„öctodliegecoïifecbectttoo2bcnboo2 <l5oDfaïigl)epb en Parijn 
„ ©cdjtbcccöigljcpö: IBacr iilbien fp baer niet toaren/ 
„ ihfoubefe begceren baer in tc bicngm boet boen boet/ 
„ gelijk ilt alle Dingen boe. 3|^ fal ’t met <©oöe£ ljuipe 
„ fo mallen / bat öe tJedie alfo tod fal 3ijn / aïG fp tiooi 
„IjonDcrtSJaren toaG / fo tot ontlaftinge ban mijne 
„ coufcicutic/ al^ tot u lieöcr contcntemcnt. .iiBacr pa* 
„ rijG is op gcenen cenen bag gemaelit. 53oet met titoe 
„ gocöcercmpdcn / bat ïjet ©ollt fo feer aengcpoit 
„ toojöe / om tod tc boen / a$ ïjet piet: borenë baer ban 
,, afgetoent tó gctoecfï.€>plicöen öebt mp aeiigcpoit tot 
» mijnen frljüïDigeu plictjt: 31 !i pcirc u ïiebeu ooit acn 
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„totbcnutoen. ÜLaetonööanüepbe tod Doen; gaet 
,, gpfieöen Den eenen tocg / en ifc fal öcn anöeren gaen / 
„en fo top ben anöercH toeï ontmoeten / Ijet fal flaefl 
„gcbacn 5tj>t. Jl^gnc ©oojfaten fleböcn ü ïiteöen toao^ 
„Den gegcben met groten p:aeï; maer ifi in mijn gran 
» 9]acrften fal u Iicöcn b’effccten geüen: 3jh ben ban 
5, bnnten grautoee / maer ban binnen geijeeï bcrguït. 
'ï>9fbfaïaen mijnen töaeü fcljnjbcn/ öatfgu papier 
j, of Cicmonffrantic befien / en fal u Itcöcu op ^ct gun 
» fligflc boa’ficn / bat mn mogcïijl* fal toefen. 

Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 

£5eö ïioningö meenmge toa£/ fo men upt eenigc 
fijne paccaten Iionbc berfram / bat men / nopenbeoe 
©:cbc in bc ïïcïigie / bate toe uiofi arbegben/ bat 
<J3ob getocefl en aengebeben toeröe ban aüc fijne 
öerbanen* ,• en fo fjet fjern norij niet ïjabbe beiieft / 
bat Ijet felföegefcfflcöc op eenen maniece / bat Ijet ten 
ininflen mochten gefclgcben met eene intentie of boo:- 
nemen / en bat met foöanigén oflnc en regel / bat 
bacrom geen trouble of beroerte en ontfla. i§icr nieöc 
toa£ be Itioning befig / en tracïjte baer na / bat Di 
proeg ncuinge en Crafijke toeberom in fijn tiijïic mogt 
floreren. 

DCn ttoee en ttointigflen jgttnti befeg ^aers 
r 

FoI.t6; 

" al£ men aï-oni becl fpjalt ban ben ©jcöc tuf 
fcïjcn ©f’anbrijft en ^>pangien / en mebe ban Ijet 
fjoutocïgft ban ben Carbinael Hlbertu^ met be %\\ 
fantc ban 5>pangicn ^ffabeila Clara «èugenia / en 
ban bet €ran^pö?t7 ’t toellt be Honing bankpan-- 
gien ban befe «Écbcrlanben belooft Iiaööc te boen / 
ij» tot 5lepbm in =to!ianb / bp Sententie ban ^cljcpc- 
ncn albaéc t eeonbemneert eenen $etcr panne ban 

anne ÜP?e I toefenöe een Happee ban fijn Imbacljt/ en 
En rpre getóe eff 5tjnöe een liBabdaec / ooit Hoopman / op fijn 
or ty o gen ronfeffïe ban be boo?genomen moo?b en affaff 
:hePc n j Cp en tegené ben perfoon ban fijn ^pceUentie 
eyden Jlöaurifws* ban iMfau / geboren Pnnce ban €)ran- 
:rwdln guit / öcoj ben ^cljcrprccljtcr gcrccfjt en geéjrecuteert 
igeex te toerben met ben jtoeerbe/ totbatteebr boob na' 

boigbc; en ’t feïbe gcbaeu 3jjnbe/ ’t |)poft geflclt te 
tooiben ov- ’t SBoltoetlt ban be 3©ittc pookte / en 
’tïicfjnem accna gequartiert 3ijnbc / ’t ingetoanb te 
toerben begraben/ en be flueïten gcïjangcn op dit ban 
De aiibcrc bier pootten } toellt ©onniffe ten felben bage 
fula^ ter cjecctme geflclt i^. 3©ellt Bonnifle top / om 
rrbencn tjicr na te aertjaïen / flicr ban tooojbe te tooo^ 
bcïjcbbcn laten bolgen / na ’t ^rtmpïacr ’t toellt ten 
feebrïe ban ben <0erccflte bec ^>tab ILepDcn op Ijet 
45acböunp alöacr gröntftt i^. 

lemen 

;e van 
Pepe¬ 

er Pe 
Pan 

Li ' Peter Panne, geboren van Ypre, wefen- 
de een Kuypervan fijn Ambacht, en geweeft 

zijnde een Makelaer , ook Koopman , jegenwoor- 
;n van djg gevangen van den Schout defer Stad Leyden , 
ey cn buyten pijne en bande van yfere bekent en beleden 

heeft : Dat hy gevangen ettelijke jaren voorleden, 
ier gewoon zijnde voor ’t Collegie der Jefuuen binnen 

>rfal<e Douay de provifie van boter te leveren, het gebeurt 
is dat eenen Melchior van de Walle , der feiver Je- 

)m*n” fuiten dienaer , en fijn gevangens rechtfweer, on- 
oord trent veertien dagen voor Vaften-avond voorleden, 
laflafi- gekomen is ten huyfe van hem gevangen binnen 
iet, tc-ypre, begerende dat hy gevangen voor ’t voor- 
■rftwn breven collegie boter foude beftellen. En dat al- 
jnfijn fo hy gevangen ten fel ven tijde om fijn affairen van 
reet- huys was , en hy , van der Walle , fulks twee of 
ntie. drie dagen na hem verbeyde , hadde defelve van 

der Walle met Mayken Boyets fijn gevangens je- 
genwoordigc Huysvrouwe , (feer Jeluijts gefint 
Zijnde) middelertijd propooft gehouden om fijn Ex¬ 
cellentie (dewelke hy gevangen intituleerde Hertog 
Maurits) om te brengen ; gelijk hy daer na van 
fijn voorfchreven Huysvrouwe heeft verftaen. Dat 
ook hy gevangen t'huys gekomen wefende de voor¬ 
noemde Melchior van de Walle hem gevangen eerft- 
maels heeft voorgehouden om ’t voorlchreven feyt 
aen te nemen : daer toe oorfaek nemende , door 

dien hy gevangen hem klaegde , dat hy in groot 
verloop van goed was gekomen , en fijne fchulden 
niet konft betalen : Seggende in efïeöe de voor- 
noemde van de Walle jegens hem gevangen , dat 
hy raed wift om fijn fchulden te boven te komen, 
indien hy gevangen na Holland wilde reyfen , en 
middel vinden om hoog-gedachte fijn Excellentie 
om te brengen. En allo hy gevangen daer in iwa- 
righeyd maekte , fo was hy tot het aennemen van 
't lelve feyt , door fijn voorfchreven Huysvrouwe 
mede aengeport , met het aenfeggen , dat men 
geen fwarigheyd behoorde te makeniodanigenZiel- 
verleyder om te brengen : daer ook by voegende, 
dat (o ly een man waer geweeft , dat ly lulcks wel 
fclfs loude hebben willen aennemen, of doen. En 
allo hy gevangen evenwel in twijfel bleef, om 
’t voorfchreven feyt aen te nemen , hadde dc voor¬ 
noemde Melchior van de Walle begeert , dat hy 
gevangen tot Douay foude komen, om daer van eens 
te fpreken met de Patres (defignerende de Overfte van 
de Jduiten aldaer.) Dat voorts de voornoemde Mel¬ 
chior van de Walle na Douay vertrocken zijnde, was 
hy gevangen j om met vericheyden perfonen daer me¬ 
de hy te rekenen hadde, fijn faken te verlijkenen en te 
vereffenen , en onder andere met de voorfchreven Je- 
luiten binnen Douay , op den Affchen-woensdag 
voorleden gereyft van Ypre op Ryflel , voorts op 
Doornik, en van daer op Bergen in Henegouwen, 
daer hy ettelijke dagen lang in arreft gehouden zijn¬ 
de, was van daer weder vertrocken na Doornik en 
Rijffel , en wederom na Bergen, daer hy de twee- 
demael van fchulden gevangen gelegen , en verloft 
welende , was hy gevangen gecrocken na Valen- 
cbijn , en van daer eyntelijken gekomen binnen 
Douay , alwaer hy geweeft is in de Kruys-weke 
voorleden. En dat hy gevangen welende binnen 
Douay , tot drie of vier reylen toe in ’t voor-ge- 
roerde Collegie van de Jefuicen , by den Provin- 
ciael, Prefedt, en Redtor hadde gegeten , en mee 
den felven afgerekent : ett de fomme van tweeën¬ 
vijftig of drieënvijftig ponden groten , die hem 
daer by quamen , hadde overgemaekt of overgefet 
aen eenen Niclaeé de Lalaing, Koopman van Ken» 
nip. En dat hy fulks fprekende met de voornoem¬ 
de Provinciael , Prefedt en Re&or, fyluydenhem 
gevangen weder hebben beginnen voor te houden 
het feyt daer van de voornoemde Melchior van de 
Walle hem gevangen t’fijnenhuyle openingegedaen 
hadde , te weten , om H. G. fijn Excellentie om 
te brengen: voegende daer by voor middel , dat al- 
fo hy gevangen een Kuyper was van fijn Ambacht, 
dat hy na Holland foude mogen gaen , om aldaer 
vier , vijf, les , of feven maenden lang hem tot 
werken te begeven , en fijnen handel van Kuypen 
redoen’tzy binnen Delft, binnen Leyden , of in 
den Hage: En dat hy daerentulïchen middel foude 
oeken om H. G. fijn Excellentie om te brengen , 

’t waer dan met een mes of fnyeré , of met een kort 
Sinkroerof Piftolec, ’t welkhy gevangen foude ko¬ 
pen , en in fijn fack Heken: en dat ter plaetle daer hy 
lijn H.G. Excellentie foude fchoon vinden: ’t zy op 
’cHof, op’cftraet, of op eenige andere plaetfe: of 
fo hy gevangen’tfelve anderfints te wege loude kon- 
nen brengen. En dat om hem gevangen tot’t aenne¬ 
men van’t voorfchreven feyt te beter te bewegen, en 
moedigen, de voornoemde Provinciael wel een half 
fermoen hadde gemaekt: met verklaringe en verhad 
in ’t lange en breed, wat een Godlijken en verdienfte- 
lijken werk fulks foude zijn, hoe groten facnficie dat 
het waer, fodanigen eenen die fo veel duylënt zielen 
yerleyde, ja fuiken zielvermoorder om hals te bren¬ 
gen: Dat hy gevangen den Hemel daer mede foude 
verdienen : En dat hy ’t felve feyt gedaen hebbende, 
middel foude foeken om te ontkomen, lo hy beft konft 
of mocht. En fo hy gevangen daer in foude mogen 
blijven , of achter bleef, dat hy hem vcrlekert fou¬ 
de houden, van monde ten eeuwigen leven te varen: 
endathygewiflelijkenmetlijfenziel ten;Hemel fou¬ 

de 
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de werden opgetrocken \ met veel meer en andere 
diergel ij ke fchone en be wegende redenen. So dat hy 
gevangen hem eyndelijken, door der voornoemden 
Jefuiten fchoon fpreken, en vleyende tongen in de¬ 
welke fy (eer grote meefters waren , fo verre hadde la¬ 
ten bekomen en verleyden, dat hy gevangen ’c voorfz. 
feyt aengenomen hadde te doen : eensdeels uyt een 
deiperatie, daer in hy door fijn verloop in fcbulden 
gevallen was , infulker voegen ook , dat hy noch 
op ’c pén j kei, noch op wijf en kinderen niet eens had¬ 
de gedacht , ook eensdeels om profijt daer mede te 
doen. Allo hem gevangen by den voornoemden 
Provincuel Prefedt en Redtor toegefeyd was, dat hy 
mus voorfz fcyt volbrengende, gemeten foude ten 
eerften een iomme van twee hondert ponden groten 
vlaems: dewelke hem gevangen verftrekc (ouden wer¬ 
den by paeyementen van vijftig ponden groten ’sjaers, 
door handen van den Treforier van Ypre: en dat uyt 
de hondert ponden groten jaerlijks, dewelke dejefui- 
tentot laft van defelveStad waren trcckende, voor 
dat fy de kinderen en jeugt inhaerluyder Seminarium 
de Larijnichefprake leeren. Ten tweeden, dat hem 
gevangen noch foude werden gegeven het meffagier- 
fchapof Bode-ampt van Ypren, by hem begroot op 
loo ponden groten jaerlijks. En dat hoewel ’t voorlz. 
Bode-ampt niet ftond tot gifte van den Jeluiten, hy 
gevangen hem nochtans daer van wel veriëkert hiel, 
allo om hem gevangen dasr aen te helpen , het henluy- 
den maer een Briefgente febrijven foude koften, en 
dat hem niemand’t ielvefoude derren weygeren. En 
ten derden , dat Hanfgen Panne fijn gevangens Soon , 
vooruen foude werden meteen Canonefie tot Door- 
mjk Op welk toeleggen hy gevangen ’t voorlz. feyt 
aengenomen hebbende , hadde des anderen daegs 
’s morgens aen den voornoemden Provinciael, als hy 
Mifledede, hem gebiecht, abfolutie bekomen, en 
daer op ’c Sacrament ontfangen : en welende in 
’t biechten , wederom aengenomen en belooft lijn 
befte te doen om ’t voorfz. feyt te volbrengen. Dat 
ook de voornoemde Provinciael hem gevangen daer 
op ook geleyd hadde in effe&e van woorden : Gaet in 
vrede, want gy gaec als een Engel in Gods geleyde. 
En dat hy gevangen om fijn reys herwaerts-over ten 
eynde als boven te vervorderen, van den voornoem¬ 
den Jefuiten ontfangen hadde een Wiffel-Brief van n 
ponden vlaems, op eenen FrancoysTibault, wonen¬ 
de t’Antwerpen by de Predicaren, ontrent de Nagel- 
markt of Vee-markt. Dat hy gevangen met fodanigen 
affeheyden meninge ver,rocken was van Douay op de 
Abdye vanFienges, van daer door Orfly op Doorny- 
ke, voorts op Gudenaerde, Dermonde, naBaffero- 
de, en voorts t’fcheep op Antwerpen , alwaer hy de 
vooriz. 11 ponden groten ontfangen hebbende, hadde 
daer van 11 ponden , mitsgaders, fijnen mantel en 
boxen, door eenen Dirk Bul, wonende ontrent de 
Zeeufe Koorn-markc , gelonden aen fijn gevangens 
Huysvrouwe, om van de penningen televen, en fijn 
kinderen met de mantel en boxen te kleeden : en daer 
by gevoegt een Brief gefchreven aen fijn voorlz. Huys¬ 
vrouwe, inhoudende onder andere, dat hy na Holland 
ging om de fake die fy wel wifte, en hy met haer voor- 
Iprokenwas, en dat fy voor hem ioude bidden. Dat 
fwlks hy gevangen met de voorfz. meenmge, fonder 
eenig Pafleport, in een Schip heymelijk verborgen 
zijnde, gekomen is tot in Zeeland, en van daer tot 
binnen defer Stede, daer hy aen quam op Saterdag den 

May voorleden. Maer dat by alhier zijnde, vanfin 
was verandert, en voor hem genomen hadde’t vooriz. 
feyt na te laten (fo hy feyd) door dien hy begonft te 
overdenken, dat hy ’t voorfz. feyt by de hand nemen¬ 
de, om een ander’t leven te benemen, en ’t land in 
grote beroerte en fwarigheyd te brengen , hemfelfs 
ftellen foude in de gewifle dood, en fulks daer over een 
beroeringe in fijn confcientie hadde gekregen. By 
welke voorgeroerdc belijdenifle de voornoemde ge¬ 
vangen verichcydelijken ondervraagt, gehoort, en 
herhoort zijnde, met interval van roof iz dagen, t’el- 
ken daer by cmveranderlijken heeft gebleven en geper- 

fifteertjal mede buyten pijnden banden van yfere, t’el- 
kens met verklaringe, dat’t felvegeheel en al waerach- 
tig was, en dat hy daer op wilde leven en fterven. Heb¬ 
bende hy gevangen altijts en t’eiken reyle, met een 
grote bewegentheydfeer ernftlijken en ootmoedelij- 
ken, met gebogen knyen, gevouwen handen, en wee¬ 
nenden oogen, gebeden om vergiffenifle en genade, 
dat men hem met barmhartige oogen wilden aenfien, 
alfo hy (eer onnofelijken in dees fake gebracht was,met j, 
een aenbiedinge, dat fo men hem aen fijn leven wilde 
verichonen, dathy’t land noch goede dienften ver-(F0U7// 
mochre , en wiidedoen , en kortelingeeenige jefuiten 
foude bekomen en leveren. En alfo alle’t felve zijn fa¬ 
ken van feer quaden en ergften gevolge, als daer door 
men gepoogt heeft, om de Doorluchtige Hoog-gebo- 
ren Voift, en Heere Maurits, geboren Prince van 
Orangien, Gravevan Naffau, 5cc. Gouverneur en. 
Kapiteyn Generael van de Vereenigde Nederlanden # 
deerlijken te vermoorden, en fulks de voorfz. Landen 
te beroven van haer hooft en Överfte, en vervolgens 
van de grote merkelijke en Princelijke dienften, de¬ 
welke H. G. fijn Ex. door Gods hulpe, fegen en genade-» 
den voorfz. Landen totlchut en fcherm der vromen r 
behoudemffe van de Chriftelijke Gereformeerde Reli¬ 
gie, mitsgaders van der Landen, Vryheden en Privile¬ 
giën , en tot afweer van des Spangiaerts tyrannijke 
heerffingen, gedaen heeft, en doende is, om de voorfz. 
Landen met eenen te ftellen in grote oproerte, en uy- 
terfte gevaer van bederf, ondergangen verwoeftinge ; 
’t welk in een Land van Juftitie’geenfins kan, noch 
behoort te werden gedoogt of geleden: maer dat foda- 
nigecerlole, (chelrafe, en moorddadige voornemens, 
aenflagen, en afi'afinatieti ten hoogften vereyfifchen cc 
werden geftraft, ten onefig en fpiegel van alle andere: 
op dat hem niemand voorts aen laec verleyden van de 
bloetdorftigeen moortda«Lge Sedte der Jefuiten, de¬ 
welke (gelijk allede wereld kennel ij ken is) duyfender- 
leye ichendige prddtijke, en verradige aenflagen dage¬ 
lijks voorwenden, en pogen in ’r. werk te ftellen , om 
Koningen, Pnncen, Vorften en Heeren , londer- 
lingedegenediedePaufelijkeiuperftitien (gefeyd de 
Roomfe Catholijke Religie) niet voor goet konnen 
aenfien, noch aennemen, om te brengen, van hun le¬ 
ven te beroven, en te vermoorden. So ift,datdeSche- 
penen defer Stad Leyden, gefien en overwogen heb¬ 
bende den criminelen eyfcb enconclufieby de Schout 
deler Stede, tot laft van de voornoemde gevangen, ter 
fake van’t voorfz.feyt gedaen , overleyt en genomen. 
Ook gefien , gehoort, en verftaen hebbende alle des 
voorfz gevangens belijdeniflen, mitsgaders de infor- 
matien defen acngaende, verworven, en van gelijken 
de ftucken en papieren by den gevangen bevonden : 
en hier op gehad hebbende het advijs van den Heererr 
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en 
Weft-Vriefland : en hem mede gecommuniceert 
zijnde het advijs van de Hoge en Provinciale Raden, 
’twelkdaeropby de vooriz. Gecommitteerde Raden 
van de Staten wasverfocht: op alles dat heeft mogen 
bewegen, lettende, en alles met rijphey t van rade over¬ 
wegende: doende recht in den name, en van wegen 
de hoge Overigheyt en Graeflijkheyt vau Holland, 
Zeelanden Weft-Vriefland, hebbenden voornoem¬ 
den gevangen ter fake voorfz. gecondemneert > en 
condemneren den felven mitsdeien, gebracht en geleyt 
te werden op deplaetfe voor’s Graven-fteen, alwaer 
men gewoon is ftrafte te doen over de boosdoenders, 
en aldaer door den Scherprichter gerecht en geëxecu- 
teert te werden met den fwaerde, tot datter de dood na- 
volgt. En ’c lelve gedaen zijnde, ’t hooft geftelt te 
werden op’t Bolwerk voor de witte Poort, en ’t li- 
chaem daer na gequartiert zijnde,’t ingewand te wer¬ 
den begraven, en de ftucken gehangen op elk van d’an» 
dere 4 poorten: en verklaren alle fijne goeden voor ver¬ 
beurt, ten behoeve van de Graeflijkheyd. 

Aldus gedaen en gewefen by Mr. Symon Franfz van 
derMerwen, Jan Yfenhoutfzvan der NefTe, Vrank 
Gornelifz van Torenvliet, Jafper van Banchem, Hen- 
rik Egbertfz van der Hal, Willem Gornelifz Tybaulc, 

Glaes 
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de Jonge, Schepenen, op den twee-en-twintigften 
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!Bacc be Sfefiuten Ijebben tegen^ befe Sententie 
ttoec 23oeft£ftcng in ömft uptgegeben / ’t cene met 
ben titul ban iftott ouöctfocft ban be mao?D bie be 

. fuicen ban <Botiap boo? eenen ©eter panne op ben 
Uyt perfoonban 432aeffBaurit£ fouben bootgenomen en 

aengcrecïjt Ijebben/ toefenbe fonbec naem ban ^utïjeuc 
en#?ucftec gebjuftt. 

pet anbee gcö’uftt t’Hnttoerpen bp 3oacïjim 
Atognefïrê / en gemtituïcect: 26nttooo|öe op be 
^oïlanbfe Sententie tegend petec panne / boa? 
jprancifami Cojïerum / Pjicfïcc bec ^ocietept 3*# 
fit. 3n todfte ttoee 25oeïi£ften£ feec gearbept toecö / 
om be bopjfcljjebcn Sententie baï£ te maliën / en 
be ^cfuiten te ontfcijulöigen ; toant in Ïje6 ectfïe 
toecö ban befe falie een beefieröe fabuïc gcmaccftt / 
noemenbe bie nocfjtan£ moojbbabig / en meet ban 
een speroniaenfe tojeetïjepb / en maclit ban be falie 
een iCcageöie / altoaec op be fïcïïagie gebjacïjt toecb 
eenen 25o?ger ban Jfpie / genaemt petec panne / 
toeeli ban ïjeefenen en een quififtoïe / Die bed Collc* 
giumd gclb fjem gegeben/ om boo? ïjen botecte ft o* 
pen / als Ijp ’t na fijn oube getooonte Ijaöbc bec* 
quift / ïju boot Ijct toeboen ban eenen UMcfjio: en 
Dooi bed’pgto in tiacïd / perfectd en töecteurd ban 
3&ouap / niet ooft fijnd ^updbjoutoen aenpojcinge / 
alle fijn t’adjtecfjepb en ögfïerïjepö effen fïdlcn en 
toebec beliomen foaöe / mitd 43?abe JBaucitd om 
Den pais» bjengenbe. ©an bit toeeft toil Ijp be 3 e# 
faiten gefjecl fupbec maften / fo ïjp ficfj beroemt / 
en foeftt be IBagifïeaet en ^cfjepenen ban SLepben 
gcotclgft te befcljulbigcn J afd bat fp met befe bec- 
öicfjte fabuïc en moo?tbabigc / en meet ban d&ero* 
tiiacnfe toteebljepb / fonbec toet en cedjt/ fonbec ge* 
tupgen en tcepn ban 3ufïitte / boo? openbare bom 
toffe ben afgebtoaeïbec p?obintien / bolgebbe be 
Sententie tec boob toengt: ïfp fept bat Ijct bec* 
fjacl ban bit bbnniffe fo quaïgft op eea flapt / bat 
ïjet alle btoaedïjepb te boben gaet / en Dat befe bit* 
tece tojeetljcpD obee eenen fïmpeïen/ ongétempecöen 
ban fïnne en ongeftabigen menfefte / boot een ccdj= 
te cafecnpc i$ te adjten : eu om bit fijn feggen te 
ftetoijfen / fept ÖP / bat toeï gefïeïbe ©cpubltjften/ 
cend patientd belijb geïjoojt ïjcbbenbe / eer fp ’t bïoeb» 
potten / fenben tot be nalcggenbe latcben Mannen 
wel ervaren in den Rechten , die de gelegentheyd 
der faken onderfoeken, byfonder als het Huk Prin- 
cen , of taelweerdige mannen aenrackt. i^iet op 
btaegt befen onbcfeljaemben 3Itfuijt / bie nocïjtan^ 
lijnen naem niet beef noemen / toeefenbe befeïjaemt 
te toeeben / baerom ooft ’t felbe 25oeftpften / na 
Uecljten (baec in Ïjp Ijém acïjt gefinbeect te Ijebben) 
tnaec boot een Uibel fameus ^ te ïjouben. 3©ien 
fjebt gp (ütaegt Ijp / fcg ift) na 3finttotrpen / na 
©ougp / na Jfpcen gefanben i Ifp becifpt ooft / 
bat mm peter panne een gcljeele maenb in geban* 
ftenitfe gegouben beeft / cec men bem geboobt tjeeft / 
ntacc of men ilecbtégelcecbcn eejfe b jacgöeu / of fp 
na Qecbtcn niet meer te befïbulblgen fouben 5tjn / 
fo fp be*b mettee batfJ / fonbec fycm eenige tgb 
fieb becl bebenften te geben / of be faftc tocl te on* 
beefoeften/ IjaDöen geboob. ^De öccbten fo gu beljoot* 
De te toeten / (fepb Ijp bo?öec) plegen be uptfimiige foni* 
tyD'j niet bafi te fetten/ famtijö^ (maec felben) met roe* 
ben/ bïftinaeï met facbtc ontfiagiuge / ooft na bet Delict 
te laten lopen 5 en baec op poogt bp eenige fp?eefttooo?* 
ben tot fijn mceninge te buugen / en bie ban Ècpben en 
be pjofeffocen ongclcectbepb in ben Öecbten / of berge* 
temffe ban öien te bcfcbulbigen / eu beftïaegtfc / bat* 
fe met meer marigbept£ eu beleeftbept^ ban bie ban 
3finttoecpen / bebüeii gelecct / bie / fept bP fonbec 
peefeon of tijb te noemen / eenen fullien gehangen 
bebüenöe/ bie opentlijjft beftenbe/ bat bp ben<èct5- 
^ectogvScnefiu^ boob gestooceu babbe/ geen anbee 

bonni£ babben toillen geben / ban bat men jfjem 
fouöe fenben baec bp ban fïfn rafernpe en ongeflelt* 
bepb ban betfenen / ’t $p boo? JBebccijnen / ’t 50 
boo? goebtu raeb / genefen foube, 3s* bat niet tocl 
gcpjceftt l fepbe 23joebcc Cotncli? in fijn cafenbefcc- 
tnoiien. ©ieban ifpje / fept bp / ontftennen bat pe= 
tec panne toel bp fijn ftnnen toa^ / gelijft ooft bed lf ol* 
lanbec^ (fept bP / fonbec een te ftonnen noemen) bie 
met toecucnbc oogen befe mootbbabige cjeecutie aem 
fagen. 

Boojtd na eenige fotte btagen / Die ïjp bootgacné 
boet / feptbp/ bat De 3duiten ban ©ouap becfeV 
lieren bat fp Dien fBefcbioi nopt gefien btbben / nocb 
bat peter pannen^ name felf«j niet boo? baec beur 
quam / en befe faïien blplien bp tocceltlijfte getupg* 
niffe (fepb bp) bec -ètcbc. ©otber^ maelit befeü 
3efubt in fijti gebed 25ocft£ften booigacnö feec bed 
fotte en onnutte bjagen / bie bp ban na fijn Xym 
meur bcanttoootö / en baec mebê beeft bP ’tgebeC' 
ïe Pjoceg getoonnen / met ftofien niet al / en De 
iècbepencn ban Hepben bïtjbcn in be fcljaube. 3 ft 
nu niet tod gemaeftt ï 5bn nu be 3cfuitcn niet tod 
ontfebulbigt en feboon getoaffeben en gcfupücct/ 
aï£ een Bedien bat in be mobbee getoenteïe ïjccft i 
<©2fcn fubtijlen 3eftnjt meent alle be toccclb toij^ te 
maften/ Datmcn in J^oïlanb al gelooft/ bat be %e* 
fuiteit: fonbec ccnig betoij^ feggen / en bat men Ijare 
25ocftcn nopt gefien beeft / baec in fp Iccccn bat bet 
gcoo?ïoft ij» / bat mett pbneen / Uoningen en €>bcc* 
beben / bie fb boe? fiettecj? becftïacen / niet al» 
leen macb I maec ooft heboo^t te betmootben. pp 
meent bat liet genoeg # / bat bp ’t fepb'’/ Ijaö bp 
toat tot ontfcbulb ban öc 3efuitcn in befe falie toij* 
len boo?tö?cngen / bP tnofife baec af gcfupbcct Ijeb- 
ben ; 51)11 IjenlupDen 25oeften baerom niet opcntlnft 
bp Bonniffe ban paclementett beebjanb. 5tls befeti 
3efutjt be Coïlegien bec 3efuitcn bier bangcfiipbect 
faï bebben / bat bP ban ftome eri ïcece be nlagt* 
flcaet ban ÜtepDen / toat fp met cecbte bdjoo’ben 
gebaen te bebben J ieec fp petec Panne babben ge* 
coribemnecct. petec panne boe flcdjt bem befen en 
anbece3efuiten maften/ en ijSfo ficcftt ïuctgetoecfï/ 
bat ïjp fijn felbe toet fd cnojmen fept fouöe befctjul” 
bigt bebben / baec bP tod toific f bat bp om fouöe 
Ijebben moeten fieeben/ afs’ec niet aen toaec getocefi; 
en ftan ’t bieeint 5bn in be oogen bec menfeben / 
bat be booinacmfic 3éfuiten / bic baec toeeft baec 
ban gemaeftt bebben/ om fobanige 2$oeïten te fcb?tj* 
ben 7 en fïaenöe toillen bouben / bat bet tod ge* 
bacn $7 ïioningen / p?incen en €toccljeöcn / bie 
fp boot Ciettec^ bouben/ om te bjengen / batfe be* 
fèn fieebten Peter baec toe gebjaebt en gepecfuabeect 
babben tot bit fept / rtotg bem b?oet maïtenbe/ 
Datbpöen pemd baec aen foube becbienen l Boojtjl 
becba’elt bP beïe anbece faften ban be onbeefoeftinge/ 
Die ben totjfen IBagificaet ban ?Cnttoecpen beeft 
boen boen aen be perfonen bie petec babben bebul* 
pig getoeeft; maec toant al baec fiatecingen fonbec 
eenig betog^ 5gu / bat men in polïanb nietgetooon 
to te geloben/ en bat ben 3efui)t Cofiecu^al ’t fel* 
befepb / bat befen fonbec name t’famen rabbelt / bie 
bebeteyfenöaec befen af fepb / bed ftlaecbectotïbeto* 
nen / fofullen top baec een^ op firn/ toat fbnöament 
befe betogfen boefj in bebben; en op bat men toete toat 
be poïlanbecd 5tjn jjjoubenbe ban be fcb?iften bie tot 
^ouau gcDtuftt 5gn en tootben! fo toeten fp tod bat 
be felbe appjcrbeceu be fdj?idieïgïte mooLtb / begaen 
aen ben peefone ban ben ©oo?lucbtigen ptince 3Bil* 
bcïm / pgncc ban 0cangien / tabe ban Baffau/ (|c, 
toant fp ptgfen befclbe 111002b ten boogjien fp mo» 
gen / cii noemenbe befen fcbticfteïfjften mooibcc een 
glocieu^ en tciiimpfjant .JBactcïacc / en bit 23oeü^* 
ften fd openbaedgft geötuftt binnen ©ouan bp 
3oban 23ogacö / gcjtoocen 25oeftbiitcftcu in beu 
gulben 20pbd ^Cnno 1584.. met 2Cpp?obatte ban 
05uill)eïmu^ <J2ftius §>. Ctjcolog. ©oetoj / betoeï* 
fte becftlaect bit fcïjoone 23ocftsUen toeeebig te 5gn(*oU«) 
om boot ben ^mft uutgegeben te toojben / en 

met 



Het vijf-en-dartigfte Boek* 
me* gratie en ©pbiïcgie öe£ föonihgg / gegeben te 
25?uffddeim ttpjjl / ondertepftentSöonen; enfleï? 
ïen bacr nocb een tejet upt be &cb?iftboo? / nament 
lijft ugt Itëattb*?* ïo. ^aligï) fijn bic / die om bege? 
rccbtigbcptbctbdïgb lijden / toant Ijct motiinftnjft bet 
femelen beliegt Ijen toe. ^tpp?obcmibe ooft befecc 
toiccöc moojt aen ben ©oo^uefjtigfien ©o?fï7 ben 
boegfebjeben ©pnee Pan <©?angien gebaen / en bp 
befe fdjycftdijfte monfreien en bare? gelijfte / toijjï bc? 
fen ^efuijt öe .ïiBagjflraet ban ïepben / batfe be? 
boenden Ijeedijbe mannen/ eebaren tn be ©eebtente 
bebben gefonben / om op be faften ban befen ©eter 
©aniic onöerfoeft te boen: ïjoe todftoom fp baec ge? 
toccfc fouöen 3tjn / bonnen be Hefec£ npt bit bop?- 
D02ÖCCÏ tod berfiaen: €n Ijicc mebe fenben top befen 
Sjcfuijtfdbcn tot fijnen tragebifeben ©oeet in bit fijn 
23oecrbcn berfjaelt / Profperum ac felixfcelus, vir- 
tus vocatut. 3Bat l$>: 

Een fchelmftuk toet voorfpoet bedreven, 
Wordt van deboofèn voor deugt uytgegeven. 

<l£n biet mebe totlïcrt top ban befen befcïjaemben 
(onbefdjaemben ineen ib) 31efuijt febepben / betoel? 
be a«c be fcfjanbdtjbfie fiuchen bp be 3[efuijten befebje* 
ben cn bebieben/ gaerne op een anbec foube febup? 
ben; maec be fmenfte upt £>cneca pafï bie ban Step? 
ben beter ban öefc arcïjlifltge boofe picfugten: Patiare 
potius ipfe , quam facias fcelus. <©at ijS / fo gp 
fcgti 

Beter is’tgroot quaette lijden * 
Dan ’tfelvetcdocn ter eeniger tijden. 

H<t5t ttoeebe ^cfUijt $5oecrften tegen be Sententie 
ban bc ^cfjepenen ban Step ben ober £etec ©am 

nti fê gemaebt bp ofte doö? #rancifcum Cofïecum 
3efuijt/ bit fj^ni beroemt bat ÖP in’tSfaer i^t.tem 
totbe ^oeietept begeben tjeeft; befe toiïïenbebe^ 
fuyten fupberen en fdjoan toaffcljen ban ’t gene baer 
mebe befe ©eter ©aune fjenbefdjufbigt ïjccft/ beeft 
een SBoecjcften uptgegeben / met ben tituïe boojber? 
tjadt / p?rjfenbein ’tfeïbe SSoecrften aï-omme fijn feb 
benenbeSefurjten boben maten; en té’tfelbeboecje? 
ftenbcrdeeltin den Capittden: 3n ’tcerfïe Capittéï 
becbaeït bp b’infjout ban bc Sententie. 3n bet ttoce? 
be Capittcï becbaeït ïjp be oöjfafcc ban be Sententie na 
fijnen appetite/ en bat bet alleen $ ben ïjaet tegen be 
3efliytcu/ cn om ben ©ap$ te beletten / cn andere fïa? 
teringc en leugenen / tjoetoel toepnig ten pjopoofle ban 
fijn boojgenomen falie. 3n ’tberbe €apittdbecl)aclt 
bp d’oojfacrftc toaerom fijne ?Cnttooojbe niet eer uptge? 
nomen en $/ namentïycft/ om bat bie banStepden 
fo öaefï met foeter spanne dcucgegaen 5911/ fonber na 
betoaerljcpt ber fahen bp be ^efiiijten te hernemen/ 
baerom bp anbct£ gebaen ïjccft; toant foo ïjaefï bp befe 
Sententie in fjanöen babbe gehregen / foo Ijaobe ïjp 
aen be ^teben in bc Sententie bedjaeïtgefcïpeben / en 
na be toacrljept hernomen en btbonben / bat l)pom 
toijd toa^ / een beugniet / bat ï)P een beretijït toa^/ 
of ?ttl)cifl / bie op fijn 45cu£ met b’obferbantien ber 
b^ligcr lierdic gebte/ en batalfijnbelijbtngeninbe 
Sententie bol leugenen fïeebt; b’een tijt macht bp be* 
fen ^ainic fo fïegt en fo ontojjö / of bpgten bijf tel? 
ïcn en ïtonöe / b’anöer trjt fs l)ct een loofen boebe / een 
deugniet/ jaeen^Ctgetfl; bat $/ ecn<6obloo^/ bie 
banfonöc geen foube madit. IDaec bet batfulften 
bctignicten ©oblooö gctoccfi / toaerom maften bc 
‘Oicfuyteu bacr ban fo bed stoarigljeben ban / bat foda? 
nigcu/ ai*} fp bem l)icr bcfcljigbcn / baer foube belogen 
bebben / afë fp feggen >. ^crlijfte en bjome ïtipben ple? 
gen booi een fp?cefttooott te feggen / offp ban een boef 
gcïacftt of gcpicfen toccben/ bat bm fnlft^ ebeneen^ 
iiuó; maec als fp ban een ccrlgft perfoon met leugen? 
taei bcftlat toaren / al toa3 Ijet ontoetenbe / fuift? 
toa? b^n leebt / om be^ goeden ofte eerlijften per? 
foonp toille / bie b?m foo ïtcïjt babbe laten abufecen 
i>oo’ bc leugenen ban andere. USaer befen ^efuijt 

foube gaerne be ^ebepenen ban Stepöen btfcfyub 
bigen / niet alleen ban ontoetenbe gefepït te mo? 
gen bebben / ’t toelft Ijb ebentoel niet ftan betoijfen/ 
ban ban mocttoillige ongerecbtigöepbt / ongeïeerf? 
be»t/ en toil benlupben leeren boe fp fouben moetcri 
reebt boen op ber gefugten maniere / toelfte ^jcfuijtm 
bp(al«S ooft fijn fclben) fo boog bedjeftenp?ijfi/ bat 
alle bé andere Catftolnfte ^ieficren / ja alle bc gdjclé 
«Öeefieïrjftbepbt / bp yen nictenfijntcgeïijften: tocet 
bP ban niet / bat bet gemene fp?eefttooo?tfcpt: 3£at 
epgen lof fiinftt. ,^ecn fal bp feggen / ten i? on^ ' 
baer niet om te boen; maer bie ban Hepben beljooi? 
ben’t benlupben/ ofte bejjBagifiraten ban SCnttoer? 
pen (bie bp bacr tot een boojbeeldt om na te bolgcn - 
fielt/ om batfe eenen/ bie fp toifien nicttotjgtetoo . 
fen / en bp baer gehangen toa? / niet en babben ge? 
boot/ maec ftem ontflagen/ dm ban fijn fotïjcptgc 
nefente toojben) of ban be B^agificaten ber j)teben 
ban fpren / Sdoutoap/ (|c. ohöcrricbtinge gebarit 
te bebben. 3$ bat niet tod geaegumenteert op fijn 
3cfuit.éï i^p fept ooft bat (Serefojmeeröe Calbintfcbe 
öeebtee^ ben boojfj. peter panne boo? fot tienden/ 
aengefïen bat bp nocb een ofte ttoee ifeccen ban 
20jufTeï bet felfbe aentecg / bie men in de Sententie 
berjtoygt / feftec fïjnbe ban be balfcbepdt. 3Dat en 
derf befen onbefcbacmbert 3efuyt bocb niet al feggen/ 
al^’tbem bimcftt datbeteenigfïn? foube ftonhenficccc 
ften tot een? anber^ achterdeel / en tot berfebomn? 
ge ofte boojbeel ban be 3efuyten i ©ojber^ baeltbp 
nocb een ercmpel boo? ban De Calbinifcbe leeren ban 
SLecutoaerben in Bitcflanöt / met fo CbbfieUjfte/ 
3p?icnbelyften cn lieflgfte namen noemt bP fijn pac? 
tyen/ eben ofbp al fijn ïeben met boeren en boeben 
babbe omgegadi en berfteert (gelyft bp inogdijfttoel 
gebaenmacb bebben/ al fept bpanber^/ bemfelben 
pjgfenbe:) ©efe ^eereri ban Üleeutoaecöen / feptbp/ 
bat ober luttel jaren / ooft alfo met eenen forten 
trompetter omgingen } toant al^ befen te Slccu? 
toaecben guam / feggenbe tot inyn ^eer ©ecbugo/ 
OBoubcrneur ban ©?(cflanbt / bem bad gefonben 
babbe/ om ^eec 3©illem ban ^affau betleben te ne? 
men' bebben fp ben uptfinnigen gehangen; en boe? 
toel beCtouberneuc ©erbugo / fept befen 3efugt/ 
ben toaerfeboube ban be fotbept be^ trompetter^ ( 
bie fp (ooli tod getoacc tooiden / bangtec befen ld? 
genacljdgen fjefuijt / mét een parentbefi^ ib fijn 
23oecrften bp) en ©ecbugo bem berfefterbe / bat 
bem fulftp nopt in ben fin geftomen en toa^ / foo 
fijn fp noebtan? met ben armen fot boójgegaen / cn 
bebben bem fijn ïeben genomen, ©an befe JUaeefierg/ 
fept ben / bebben bie ban Hcpöea bun gere* 
formeerde 3ufütie geleert. 3p öat niet tod gepieeftt/ 
fepbe S5?orc Ccpneli^ ban 3Botb?ecbt / ba foo fïet/ 
gaet en befeïjpt «/ fepbe bP / alp bet bem in ben 
fin guam. JÉïaer befen 3efuyt / fepdt al bat bem 
goebdunftt fonber een^ fcbaemcoot te toccben/ bpde 
erempeïen bie bP upt be ©ifiorien (niet al tegetcoir 
lyft) beebadt / baec bp boegende en afïatenbe bet 
geen bem goet buuftt/ baerom moeten top eenp be 
faefte een toepnig naetber herbalen, ©ecbugo heb? 
bende befén trompetter / genaemt «ïBicbid S£au? 
terbeeft/ een J^oogbuptfcl) ^oïbaet / onder ©erbu? 
goeertytpgetoeefi jfjnöe trompetter onder ben 
be ban öennenberg: tot ïeentoaerben geftomen 
3öiibe/ om bienfi te nemen onder ’t Regiment ban 
0B?abe IBrllcm Hobetoicb ban kaffan/ oSoubetncut 
ban ©?ieflanbt / toert aïbaec upt feftere fnfpftie gc* 
bangen / en ontrent djie toeften gehangen gelegen beb? 
bende/ i? onöerbtaegt en gecramineert getooiden / 
beeft terfioudt en fonber eeiiigbjepgemcnt/ b?pmoe? 
dtg beftent / oï? bat bp cn fijnen 25?ocdecban tfrari« 
cbopP ©ecbugo toaren afgebaerbigt/ om ben per? 
foon ban ben bocqiiocmöcn <öouberncur «©jacf^il? 
ïem ter boot te bjcngm / en bat bP ’tfdbe ter eer? 
fier gdeegcntbepbt toilbe bcpioeben met een pifiolet/ 
of met een lang roer in een b«PP / toannecr bp m 
of upt ber Üercfte qname; toee? ooft bepïaetfe acn 
op be &tad$ ©efie / baer bP meende te ontftomcii/ 
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£n meer draunfïantien 5 en fo pp bacr bp fïqnbbafïeïijft 
bleef/ i# pp bacr ober geconbemneert nietten 3toaetbe 
ontpooft/ en pet liepaem acn bier quarticren gebcult 
te toerben / ’t toeïli ben feilen 3ttïp 1587. aïfo boltoacljt 
j#. ©erbugo binbenbe fijnen heiplag gefadgeert 1 en 
pem toillenbe ban fobantgen fepanbepen feut flippe¬ 
ren/ fcpjpft aen ©labe JBillem ccricnSBjief/ baerm 
pp fepb/ bat nimmermeer fouoeblijïtcn ƒ Datppfiiïïini 
Ïafï hem óptgegeben foube pebben gebackt7 bibbmbe 
Pan pem fuift# niet te toillcn gdoben, ja beefeïtert ïjem/ 
öatppbanfuïltcen fcïjcïm fïufe toetenfepap pcbbenöe/ 
pp pem eer baer boa? toaerfepotitoen / ban bacr in ba> 
teüligen foube / gcltjlt tjy bp Dien iicin toaecfdjaut / bat 
een perfoon Die groot toa# gftoeefï bpben ©?abe ban 
KLoccfter / bie Ijcm gefepb paDbe teel te toeten / bat men 
pem ban teegen Hpccfïer cch fpel fpden teil: f p / otn 
bat men pem te beter gdoben foube/ fepiijft Daecbp; 
teilt pp een bertrouben bjicnb bp pem fenbeu/PP fal Pem 
ben perfoon boen fp.icften / op bat pu toeten inocpt / bat 
pet geen bcrfierbe Dingen toaren / bppent gefdpeb 0111 
pem in mi#bertroutoen te fïdleh'ban be *£ngelfcn. Ipp 
boegter noep bp / Dat fijne Bcben be <&£aben ban ben 
25crge / baer af óoftbertoittigt toaren / bic pem bacr 
ban ooft fouben toaecfcpoutom/ en geïoben/ bat pp Pfm 
geen fribolcfalten of beufelen en bittboób / (ge. ©efen 
!3jicf ban ©erbugo toa# gebateert upt doeningen 
Den 25 Hlugufïi 1587. ©nbft op be bant ban fijnen 
25pef flonb noep: i|ab ben trompetter baer fo tod al# 
pier beïtent getoeefï / pabbcii (jein booi een .©arte laten 
gaen al# pp toa#. <è?abe JBiliem ban BafTau / bie 
fepone toootoen ban ©erbugo geen gelobe gebenbe / 
«nttooote pent albit#: IBijn f cere / fo ilt in u plaetfe 
toare / foube nócp meer noep min crctifrcen ban gp 
boet; ben Dtoae# of nart et fógp pem noemt/ peeft 
pem een gcpcel anbere getoont / al# gp fegt / fofullt# 
bp fijne baben en rebenen i# gcbïdten; en fdtedrjlt pet 
nioct toefen / bat pp ban een nicutoc of bjeemt geflacpt 
bet parten jp / betodlic fonbet rebenen of berbient te 
pebben / pem foube begeeren te laten boobcii; toant 
een opreepte Bat / bie 1# altpb b?eetacptig / bie pebben 
geen oojbtd tuffepen ’t goebe en quabe / felf# geen leeb? 
toefen ban ’t quaeb bat fp gebaen pebben / geltjft bef en/ 
fulltcn ledplten en fcpanbdtjUen bacb te bdiennen / fan? 
Der opt 25eiil gepen te pebben / of pierom opt geppmgt 
te3pn getoeefï: fier op bóïfïanbdplt te fïetben / ber? 
giffcniffé te bibben gaenDc na be boob/ bit 3fjn geen qua- 
ïitepten bah een Barre. Bu om allen befen i fo btb ilt 
<0ob / bat pp rtip bie geiiabe toil boen / bat idi mijn 
©panben en u/ fulpen €>opoge macp aen boen gdtjP 
bat eenen oprecljiten.^olbact enjBan met eercit toe^ 
fïaet. 23elangenbe ben 43jabe ban Ipcefcce / fcppjft 
pp/ i^ pp genoeg berfchert/ bat pp fijn ©panbennim^ 
mee op bie toijfe panbeïen fal) en bed min fijn opreepte 
en toare ©pertben. '©at gp gefepieben pebt ban De on= 
berlingen bpentfepap tuffepen on#/ baer ban iê (fcpjpft 
fijn <©enabe <0?abe léillem) meer alé üoïbóenbc be 
tog^ / fo bat gp niet binben fult beur Dien miböel ’t ge¬ 
ne gp foedit ie. 23efiet Hefer of bit obet-een bomt 
mettet berpael ban’t gene befen 5!efuijt / nopenbe bit 
trempel boet / en ten toare ili boo?feher toifï / bat pp in 
befc lionfïe al lange erbaren getoeefï ip / fo foube ih met 
meerber reept nlogcn feggen ban be Scfuijten / ’t gene 
pp ban bie ban ïepbeii fept / al^ bat fp ban fulfie JBee 
flerg pen gerefojmeerbe ^ufiitic Ijebben gelecrt. 

5n fijn bierbe kapittel panbelt pp ban be toacrpcpb 
ber Sententie/ en begint in béfer manieren : Blen 
lian niet loepenen / fcpjpft pp / óf in befe feitteritie 
3pn fommige bingen toacr/ al^ bat ben armen 0etcr 

( . gcrrccutcertto boofben 3toaerbe/ en in bier quartie- 
9l-29; rengebeplt/ petpooftóppet 23oltoerli geflelt/ en be 

quartieren op be bier $00?ten. ipet ip ooit teel te gelo; 
ben / fep?pfit pp / bat pp bUpten ppne en banöen beltent 
peeft / toat in befe Sententie fïaet / èn bat pp baer op 
geboot i£. ©it ban al 5fjn met ontfcpulb bet Sefmten: 
maet/ fepjoft pp / met grote fcpulb bet Calbiniflen/ 
btrtoeïlter oube en getooonlplte pjactijhcn i^ punge* 
bangenen/bpfonber bie in fatten De<ü beloof# gebangen 
Spn/op berfepepben manieren te inbuceren/ fo mn tc^ 

V. Dcelj 

inenten / fomet beloften ban b?ppcpten bo?b'eringf/ 
bat fp pet na pun begeerte bdiennen en belijben / ’t 5P 
met ptiti panbfcppft / ’t3P m’t openbacr boo^ be ge? 
IHecnre / . ’t sp booi fommige getnpgnl / pet todbe ge? 
baentonbe/ pelpen fp pen ban han tl tegen pun be? 
bpeglijlte belofte. ^Cifmen bit boo?f5. gefepbe tod epa- 
niiurcrt / men fal bebiiiDcn bat bit bt reepte pjactphe 
'i$l bic be ^jcfnptcn gcbpipdtcn / al^fppcmanbentoïl? 
len inbureren/ om bit of bat boojbefelbe tetoeegp te 
bjengen/ fnfuïlcnfc benoemdfobafï toefeggen/ aljJ 
of fp bacr alleen illceftcrö af toaren / en tofilen fp baer 
niet na poten / fp bjcpgcnfe met be pijnbanlt/ en boojt^ 
metteï^dre pijnc./*’ of nabe conbitie ban beyeefonen / 
bic fp fcpcrpclijit toeten te oiibccraften/ baer toeten fp 
pen na te reguleren, ^cfeit / om fijn feggen 
ffaenbc te poubeu / toeugt eenige «Êiigdfc rfcmpclcn . 
booit / bie pp peel aubeep berpadt / af^ be exempelen 
in be 'Cngclfe l^iflonen / en in be Sententiën ban be 
geermiteerbc Bccraberp mebe bjengen, JBie fal men 
pier gdoben / befen ^cfuijtofbe ^ifloricn/en lilare feu* 
tciitien/ bleten/ 23pcbcn en oubectdiennigen ban be 
patiënten l ©efe leffe Pan berbiapingcn ban be mee? 
niiigeii / pebben fp fo bafi / en 3ijn fp fulhe nieeflerp in/ 
bat paer baer in niemanb te boben gaet / gclijlt pier in 
pet rjcempd bah fprrcr i^anne fdbe ) bie pp frpb / Datfe 
op be iDijnbatili gefmeten pebben / en bacr upt gebnibt 
t gene fp tegen beScfniten begcetbcn/fo pet upt be fen? 

tentie bïtjlit: boegt befen geflipt baer bp / bie be fenten? 
tic mterpjctcrcnbc, baer upt toil treclien’t geen bacr niet 
in toerb liebonben / en interpjcteteuDe De tooo’ben ban 
be fententic / poubenbe / pp pebet behent oodi al mebe 
bunten pijnc / bat i^ / fept befen ^nterp^tateur cecfl? 
mael in ptjnen en baer na bupten pijne/ en baer na peeft 
pp ’t fdbe moeten in ’t opcnbaer bdiennen booj bjcefe / 
fept pp/ ban be een# gebodbe pijne; toant be fotten/fepb 
pp /, gcmcenlpli meer geboden# ban betfïanb# pebbcii. 
3# bat niet tod geargumentecct i Bocptan# berfïam 
top upt tfollaub / fepb ben 3efuijt / bat pp bifttoil# fïjit 
ptepóofïcu en bdtjbeniffcn beranberbe. jfeaer toic 3ptt 
bie upt Hollanb/ baer upt pp bat berfïacn peefd Epn ’t 
bie gene/ bie baer ober en bp getoeefï 5pn/ toien# namen 
in be Sententie 3pn uptgcb|ulid ©at t# metgdooflijït/ 
b’anbcre bie bacr nictbp 31311 getoeefï/ toat toeten bie 
baer af * <£)f toat geloof mcriteren befdbe i -Cn let bod) 
op be onbefepaembe fïcmtigptpb befe# 3tfnpts/ bie in ’c 
epnbe ban bit <Capittri;upt be oube#ranfeJptfïaticn/bie 
obcc bupfent 3aren ben ï^epligen ©?cgoriu# (Ceroucn? 
fl# fepjeef ban een bcccabedijlt fluit ban ben ouben gob? 
lofen Honing ©ilpciiqi# / ten fdben ttjbc bcD^eUen / en 
be falie albaer berpadt pebbenbe / fo pp bat goeb bonb/ 
fepb / bat befen fconing ban fijn ^aetb afgaenbe / ooft 
betmoototoerb; maer bit toil ilt baer upt ban befc# 
3efupt# fïouttgpcpD alleen feggen / bat pp fcp?pft / 
bat beu Itonuig (©mitcrami# / befen fóoiling ©ilpeti? 
cu#nafljnbüobfagbaubcn pepïigen (Cetricu#/ 2Öif? 
fepopte ïiganen/ toetpen in eenen biepen bperigm 
fut / om baer ten eeutotgen bagen te bjanben / en 
boegt baer ban fïoutdpft bp bcfetooojbcn; Biet min 
en fullen befe logenacr# ontfaiigen; toant 4Bob/ bie 
niet een lebig tooojb ongcfïraft laet / fal befe grote/ 
gcobe/ fepaubelphecnfcpabclplielogencn niet fonber 
grote fïcaffinge boojbp laten. Siet pier Hefcr / pier 
toojbeu be Scpcpcncn ban aiepben bp befen 3ffuöt bl 
berooibcdtbooigrobe/ fcpanóclphe en fcpabeltjlic lö» 
geriaer#/ en geconbemncert ten eeutoigen bpere en ber; 
boemeuifTe / en bat penluyben öngcpoojt ban befen 
geflipt / bie bu# roept: Audialcerampartem. 

3nfljubijfbe Capittd befcpulbigt pp De fententic 
tegen f eter fanne ban tfefïig logenen / bie pp fept / 
bat upt be getupgeniffeberStcben en petfonen lilaer? 
lijft blrjfit / baer upt pp fept fijne anttooöjöe genomen 
te pebben / todlte getupgeniffe top pier na liojtelrjlt ful¬ 
len oberlopen en outbcclien / om te flenof bre fufTifaiit 
jijn en gelobe mcriteren. 

3npetfefle Capittdmadit pp een groot bjfcour# 
oppettooojbSecte/ entoil betoijfen/ Dat be^efutj? 
ten geen Secteti en 31311: om bit te toebedeggeu / alfa 
bat pier toepnig ten tpopoofïe bomt / en De f ifïprie 

f p ba4 
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ban $cter spanne toepnig beroert / toil ih pier Daer ban 
fcpcpDen/ latenbeDeCpeoïoganten/ Die’tïufï/ Daer 
mcDc bcgaen / Die ooh toepnig toerlté fouDen mabcn/ 
om niet alleen fuïb<S te betoijfen ; maec ooh bïaerïpb 
te betonen / batter fo groten eenigpepb onDer De ©au* 
fclpbe SSeïigie niet té / ai? Defen ^fcfutjt fïcp roemt, 
^aec 5131125orcïien genoeg gefcpieben ban oneenigpe* 
Den onöcr De ©aufelgbc literaren / ïufi pem Die te toe 
Dcrlcggcnentegen te fcpzpben/ pp fal toerlté genoeg 
binDen. 

^i’tfcbcnbeCapittelDifputeertpp/ of De ^efutj 
ten moojtDaDig 3tjn. 3De Calbinifïen / fepD pp/ feg 
gen ja / en De fjcfuijten feggen neen. Bp fcpD Den He 
fcr£ te topfen tot De anttooojDe tfrancifei «HBontani / 
op pet 23ocbban Den logen ^öbocaet 'Htnoïöité / te* 
gen De 3jcfiujtcn gcDigt / ’tbjelli pp fept Dat bo?té in 
öefe Optalie fal uptbomen; fo bcel mu aengaét) tb 
befcpulDigenocpontfcpuïDige penlunDcn niet / enïaet 
penïupDen Datfelbe bcranttooojbcn / Doel) té mp niet 
onbebent/ Dat bp Bonniffeban pet parlement ban 
partje / De 3fefuijten ban pet Coïïegieban ClermonD 
gebannen 3pn getooiDen upt ©atp3 / até BerDerber^ 
Der 5|onbpept / bccfïoo?Derë Der gemeene toelbaerb / 
en BpanDen öcë koning? en De£ %auD£ / en moeten 
bertreeben upt Parijn binnen Due Dagen na De publica 
tie ban Dat Hirrefi/ en boo?t£ binnen beertien Dagen 
upt petgepeele koningrpb / op pene fo fp Die ttjD ober 
flrehen spnbc / Daer noep too?Den gebonDen/ gefïraft 
te tootécn até culpable ban Crimen ïxfiz iBajefiatté- 
bonnen De 5|efupten DusDanigen Sententie toel boon* 
tnengen ban De gene Die fp Calbinifïen noemen >. !3ë / 
Dat genoeg Dat Defen Sjefiirjt fept tot fijn berfeponinge 
Datppfetuijfïtotcen 23oeb Dat niet gebonDen tooiDI 
en poe toillcnfe beranttooojDen alle De berraOertjen / 
Die fp ten tijDen en bp ’tlebcn ban De koningmne Clt* 
Sabetp tegen Dcffdté perfoon pebben Dib en menigtoer 
ben boojgcfieït / anüetë Dan met pjaetben^ en ïogenen 
fonDet fonDamenten > €n poe toilïen 00b fp pen ber* 
anttooojDcn ban Den ^upbelfen aenfïag / bp eenige 
ban penlupDen boojgenomen / tegen Den perfoon ban 
Den honing ^acobuë / De koninginne en Der felber 
feinDeren/ en pet gepeeïeparïament/ om Die aït’fa 
wen te Doen fpungen met 2BufpoeDcr i BoiDerë De be 
roeminge Die Defen ^efuijt Doet / Dat De ^efupten Den 
pjince IBaurituté een lanb leben toenfepen / enbege* 
ren te bojDeren; upt oojfabe/ fepD pp/ Dat pp pcm 
goetgeDaenpeeft; baant até in’t 53iaer 1591. Steen 
top mgenomen 5pnbe / toaë pem een Cngeté ^efutjt 
genaemt Benrib £>anne/ boo?tgeb?acpt / Detoeïbe 
bcfcpulDigt baert / Dat pp De koninginne ban €nge* 
ïanD paDDe baillen bermoojDen i maer alfo <S?abc 
.ïBauntiité pem felber paDDe onbertoaegt en onnoofcl 
bebonDen/ paDDe pp pem baeï getractcert/ en niet al* 
ïccn b?p en lo^ laten gaen / maer 00b toat pem geno^ 
men Ina^ hicDec gegeben. ^cfeDaeDban IBaurititté 
té fonber ttopffeï p?pfelpb / Dat pp Den onnofelen peeft 
b?u gelaten. <Be anDere reDcn toaerom Den 31rfnpt 
feuD / Dat fp ’t ïeben ban Den $pnce IBaurititté gefoept 
pebben te bojDeren / fepD pp / te toefen / Dat fp na fijn 
D00D eenen argeren b^eejëDen / Daer upt Dan bbjbt / 
Dat fp fijn leben nietfoeben tebo:Deren om De lief De Die 
fp tot pcm Djoegen / maer om paer epgen boojörel / Dat 
fp ban prm poopten en bertoacpten, Dit té De reepte 
liefde niet. ©oo?té toil Defen ^jefupt 00b betopfen / 
Dat dobertité Perfoniité / 3efuijt upt €ngelanD / 
berfcpepDen <èngeïfe becï goebö geDaen peeft / en Defcb 
be ban De <©aïepen / Daer op fp ban toegen Den &paew 
fen honing of fijn <©fficier£ geflelt toaren / berlofï 
peeft. iBaer Dat betop£ té niet Dienfiig tot betoog ban 
Dat De gjefuptcn niet bloeD-gierig 5pn:peeft pp Die <S*u 
gelfe fijne ^atie / Die onfcpnlDelpb op De <©alepen gefet 
toaren / gepoïpen / Datfe Daer ban berlof! toaren / 
booitoaer De gene / Die pp Dit goeD betoee^ / 3pn onge^ 
ttotjffelt bele in pem geponDen getoeefï; maer ten té 
geen betopë ban fijn üooptel. Doon^ om De 3lefuijten 
te berfeponen / en De 43erefo2meecDc te belafien / bec 
paeït pp ban eenige fepten in ’t begin ban D’<0o:loge bp 
Den <©iabe ban Der JBarb beDjeben / aen Cojneïio 

liBuflo / ©ater ban ?Cegten tot ^elft / Daer upt 
pp toil befïuptcn / Dat De (JTalbinifïen bloeD-gierig spin 
maertéDitmetpcmaltoettigbetopë/ Dat eenen/ upt 
eenen bitteren pa et/ Die pp (poetoeï t’onregt) tot De 
«BecflelpbpepD D?oeg/ om Dat 5pne B^unDcn en IBaeg* 
fepap t’onrecpt omgebjaept toaren / Dat pp flcp liet 
boojfiaen / Dat De <6eeftclpfipcpD gepjocureeft paDDenf 
en pp tóieben toilDe; maer toie ié’cr Dacp Die fulben 
DacDgep?efen peeft * JBeetppniet of toil pu niet toe* 
ten / Dat Dcnboo?f5. <6*abe/ om Die en anDere tojccD* 
peDen bp pem beöieben / Daer ober ban fijn €rcelïentie 
Den ©pnee ban 0rangicn / ban fijne Staten té afge* 
fielt getoeefï/ enlangegepouDenté/ en nut Den Han; 
De peeft moeten bertreeben / spnDe fo om Dat pp Der 
§>oïDaten mocttoilligpcpD ongcflraft gelaten paDDe/ 
ban Defelbe tf eerc bemiuD / até 00b om D’ccrc ban fijn 
geflacpt/ upt Den UanDc bertroeben / fonDermcerDer 
flraffe. 55efen geflipt toillenDe De gocDeiticrcntpept 
Der Slefupten / en Dat fp niet bïoeDgierig 3P11 betoijfen/ 
fepD 00b in Dit kapittel/ Dat in’t Saer 1571 até De 
groutoeïpbe moojD binnen garijp gefcpicDe / De 2fef«i= 
ten bele/ ja ettelpbe ponDerDen pet leben pebben ge* 
falbeert i en pier upt fepD pn magmen oo?Declen / of De 
5Cefupten bïoeD gierig en moojtDaDig 5ijn / of ïiebee 
paecDet DooDïpber BpanDen tocïDoenöeité ^ maer toat 
betoijë brengt pp Daer ban / niet Dan fijn bloot feggen / 
fomen Daer ban in De i|ifïorien niet binD (beel mm Dat 
De ïtoning bernomen paDDe / Dat fp ban meeninge toa* 
renaïIebeCatpoïphenomte brengen /) ’t toeïb ber* 
flert en logen té / Dacrom bp De ^ollanDerö niet gelooft 
toert; maer De nabolgenDe kapittelen fuilen oité ooj* 
fabe geben om pier ban noep biecDer te fcpipüen. 

3!n pet nabolgenDe acptfïe “Capittel panDelt pp / of 
De Calbinifïen mooitDaDig 5pn alpoetocl pier De queflie 
niet anDerë té / Dan of De Sententie ober ©eter ©anne 
getoefen/ toaeracptigtéDanniet; en om fijn bitteren 
gepaffljt gemoeD te openbaren / fo fept pp / Dat De Cal* 
biniflen Üeen; maer DeCpjiflencn/ DacrmcDeppDe 
Stefupten meent / ja feggen: Cim Dit te betopfen bjengt 
pp menigte ban fcppcbelpbe logenen bomt / fo ban ge* 
fcpieDeniffen in ©lanbrpb / JjeberlanD / CngcïanD/ 
atéelDer$1 Dieppoberpooppaelt/ niet fo De fepten ge* 
fcpiet3pn / maer fofe in fijn ïogenacptige perffenen ge* (F6ll. 
b|oept 3pn/ en pem in Denfln bomen, lijp bcrpaeït 
meer anDere gcfcpieDcniffen / Die ib niet toil berfeponen / 
maec pp moeter al ban ’t fijne bpboegen: en até ’t ber* 
palen ban De gefcpieDcniffen / fonDer betopg / pïaetfe 
fouDe moeten pebben/ en geloofmeriteren / DaerfouDe 
fo bele gefcpieDcniffen boo?t-geb?acpt bonnen toerDen / 
upt De Ïfifïorien ban Defen tpD. IBaer toacr toe Dient 
Ditberpael/ anöcr^ Dan om oproec te bertoeeben / Daer 
De ^iefupten grote meefler^ in 5pn / fo De l/jifïorten De* 
fc0 ttjD^ obcrbloeDig getupgen; en pn berpaelt berfepep* 
Den manieren / Die pp fepD Dat geb^upebt toerDen bp De 
Calbinifïen / om De HupDen ban bant te pclpen: maer 
anDere |>cpnjberg berpalen/ Dat Die gebmubt toerDen 
ban De ^eftujten. lIBaer poo?t pier toat Defen Jefuijt 
bcrpalenDepitjfl/ te toeten/ petombtengeu bp 3nfti* 
tic/ fept pp/ ban ^anneben ban Den l|obe jonge Htocp* 
ter / Die na lange gebanbeniffe / om Dat fp ketterë toaë/ 
en pare ^offroutoen / Daer fp bp tooonDe / tot De ket* 
terne berïept paDDe: 53a fepD / tegen De toaerprpD/ 
Datfe JBeD'erDoopë toa^: ^otéfp/ fepD pp / na Dat 
paer g?ace£ lange geDup?t paDDe / na kepfeclijbe JBet* 
ten en Sleepten / met rijpen raDc bectoefen. <3nfe f ol* 
lanDfe Calbinifïen / fept pp / meenen Dat fp 00b Cal* 
binifi toaë / en Daerom niet moepte berbeuren. ^>iet 
pier Defen 5Miijt / Die befcpuïDigt Defe JIBaget met bal* 
ftpe logen-tael/ Datfe JBeDerDoopë toa£ / Daer al te 
grote feberpept ter contrarie af té maec offepoon fullté 
toaec / até’tniet té / ban toat fócpferlijhe JBctten en 
Sleepten macp Defen SJefutjt Docp fpjeben^ 3JöDitliefDe 
en goeDcrtierenpept / en geen tojeeDpepD / fo betoare 
an^'BoDbootfulbe facptmoeDige en goeDcrtierene foe* 
tigpent Defer 3Iefupten. IBaer pp meent Dat pn pet Daer 
mcDc al te reepte gebjaept peeft / até PP fept Datfe ket* 
teré en IBcDcrDoopë toaë / ’t toeïeb balfep té / fo top 
toci becfeïiert spn / Datfe in De toate <©erefo:ineer0e ke* 
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linie ontottoefcn en opgehocd VnajS/ en dóet opfïanö* 
bafïelph geftorben / en lébenöig onder öe aetOegeöoibcn 
ip / en gcdolben 3ijrtdé / fprong Den 23eul Öp paren 
buph/öat menfe poojDe htpteïi en hermen bón ptjne on' 
Det De aecDe. Dtaii Oefen üMuijt onp bjoet maften / Dat 
Dit geen tojeeDpepD ip / maec facptmoeDigê goeDettie 
terttpepD Dcc fjefutjten/ fo toiï onp CoD/ fégge ih noep / 
Daec boa’ befepeemen en betoaren. 

gjn bet negenDe Capittel panDeït pp ban De becgeïrj* 
fciage DecCalbinifec enDec^efntjtec léetihge; en om 
ho?t te maften / lju pjijfï De 3jefuptfe leetinge / fo ban 
paec outfjepD / alp ban fjaec uptïegginge Dct Stplifttn 
cen/Die fp upt De SSoeften Dec ouDec Üetftcïijfte Heecaerp 
sn Óifïocpfcf)2tjber? pebben / en fepD Dat fp paet irt rtaet* 
fïelijft fïuöercn en De ©oltfteren letten / poe men Die 
becfïacn en uptïeggen moet; maec De Calbmifïen / fepD 
pu/ alp ©efbjmatcucp Dec toetelD/ Doen contcacie/ fp 
bolgen / fept pp / pun epgen goetDunchen in ’t uptïcg* 
gen Dec Scp?iftuce: fp paffen noep opHeecaérp / noep 
bp ©epligen / noep op ouD gebjuph Det pepïige Miert / 
maec fp leggen De Scp?iftute upt / geïpfe fp Die binDen/ 
öatpetpunpafl: fp bjengert ganfep eert nieutoe <23ecc- 
fojmeecöe leetinge/ fept pp/ Die fp niet betopfenhon* 
nen Dat opt na Den Spófïeïen tpDen in De gepeele toetelD 
bppemanDen getoeclï ip* noep honnen niet betonen/ 
Dat in eenige Heeraerpjof©ifïocpfcprpbcrp / pun ïcerin* 
ge ban fo betre / Dat ip ban De Hpoflelen tpDen cerft tot 
Calbinup geblogen ip. ©ojDerp / fepD pp / Dat Dcc 
3Jefupten leece fcpiec De peclé toetelD mét IteHtiifTe Cp|i' 
fit becbult i beepaelt De llanöeri Crt pïaetfen Die fp al be¬ 
heert pebben/ en Dót fp De <0?iéhfé fóecften ban Slleran* 
Djien / Hntiocpten / €onf!antinopoïen ƒ (ïc. genoeg^ 
facm met Den ©aup pebbertbcccenigt/ fo Dat fp 3e 
fanten aeii Den ©aup té ©omen pebben gefonDen/ 
pem behennehDe bdö? ©aDec Dec ©aDecen / ©jincc Dec 
©atriarepen / Dert DectienDen ?8pofïel onp l^eecen ^e= 
fn Cprifïi /. Den bgfDcn Cuangehfï / Den nabolgec 
banSmte©etcc/ (|c. ^p fepD 00b Dat Den 23jief ban 
jÉiletiup / ©atriarep ban2MejeanDpen / <ÖefeteIöe 
ban Confiantinopolen / Die De Sone ban Den ©eete 
ban j^oojDbJpft tneDe gebraept peeft gepaD aen fijnen 
©aDec / een becfiect Calbtnupfabelboehphen ip; om 
pet ©ollt topp te nlaiten / Dat Den ©au^ ban tfïamcn 
Cpufit ^taDpóUöcc niet $ ; en fepD Dat Den felben 
25?ief nopt in <©?icft^/ maec in’t Hatpn gefepjeben 
<$/ noep opt te Confïantthopel getoeefl ië / en meet 
biecgelgfiefloute logenen/ Daec pp ban obecbïoet De* 
toelbè meti genoeg toéDecleggen fouDc; maec toant Dit 
fte Sententie ban J^etét ©anne nietaengaet/ en Dat 
pp een mengelmoe^ t’famen hoobt / of een oïppotciDo 
op fijn ^paenb / foüjillentopDie moeptertfpacen/ en 
anDece Daec luf! toe pebbenDe/ meöc laren begaen / fo 
bette pun Dunbt Dat’et De moepten toeecDig 3P / eenige 
bojDec moepten om Defe becfietDe fottigpeDert te beant= 
hjoojDen/ Die (ijrtbooifiel/ nopenDe De Sententie ban 
©etec©anne/ niet acngaen. 

3ln fijn tienDe Capittel niaebt pp een becgeïgcïiinge 
ban De ^fugten en Calbmifïen leben / in't boelbe niet 
i^ Dat De ficcptecO ban EepDen of De Sententie Dec fef 
bec tegen ©etec ©anne aengaet / maec een beeoeminge 
Det ^tfupten / Die tap toat poog i^; namcntlgb / Dat 
fp om paet DeugDïgb ieben fullen fitten bp De ^pofïelen 
op De ttaaelf Stoelen Det l5ecptec^ / om te ooiöeeleu 
De lebenDe eu DoDe: ^p beroemt fiep Dat De tepnigpepD 
Dec Sfcfuijten onDec pun Cngeli^ i$ / fonöcc eenige 
fufpitie ban bunligpepD; De^gelgb^ beeoemt pp Dat Det 
5|efugten acmöcDe fulb^ 3p / oatfe alle paec goeD moe? 
ten beclaten en Den armen upt-Deplen/ poetocl men 
ogenfcpgnlgb (iet / Dat paec fèupfert eitCölIegien jgn 
gebout al^ ©cecen Hdben en ©allapfen/ en paec in 
ftomfïen ban EanDen en ©enten fo groot/ Dat fp Die 
niet bonnen berteten / lebenDe folecbeclgb al^ eenige 
peefonen. Dat niet een grote atmoeDe i Die al Dat 
Decpbfïe DectoerelD geniet/ niet ontbeten/ jajgn al 
ban een fin/ pebben alle maec een pecte en $iele / en 
toat een ban pen gcfcpieD/ tcccben fppen allen aen/ 
eben of ’t pen gcfcpieDe. 2£l^ pp on0 nu De gjefugten 
tin poogfïen gepiefm peeft ban pun peplig enfupbec 

Cngel^ leben/ fo fpjeebt pp bón Dec Caïbiniftenle^ 
ben / Daec upt pp beflupt Dat De Calbmifïen/ bm bp 
fijn tooo?Den tc blgbert / boeten een gcDefojmectt Cal* 
binió leben / na pun conrij'pifccmie /Diepen Djgft tot 
Den toiHe DcjS toetelD^ en Dcj$ 5ÜtipbCI^: ïBat in De toe* 
celD i$ (fept S- ^an) ié bcgeeclglipept De^ bleefcp / be* 
gectlgcbpept Dec oogen / en poobatcDpe Dep lebenp, 
©np fieDp (fept Den^efugt) Dat alle Déc Calbinifïeu 
geccftamcccDc toetliéii Upt Defe Drie Dingen libmin / fo 
De quaDt gcnegeUtpepD pen Dgjft/ en toet De ittoiifïerp/ 
©jeöiïtanten en Cortfifïoeiantêft / na Dat Die meet in 
Calbitiifp leccen ecbacen ;grt / Dito gecéfbimeecDen 
geeft toeec ingeöjonben pebben/ en béter ban De ma* 
niccc Déc ©efojmatie toeten: ©un pobaetDpe (fepD pp) 
ip al te groot / Dat niét alleen een ongéleéct fo mbacptp- 
man / maec ooft De ©jóutaen felbe / öötoéh paSrtboben 
alle Dé öüDc Hcecaccp Dec Hcclien fïellen / pun ©beefie 
becfmaDen / en toat fp niet becfïacn befcpimpcn en be* 
fpotten: Cot bétogp Dec Calbinifïen gcote ootmoeDig* 
pept / bréngt pn böd?t erf fept / Dat Dert JI©inifïec 21 m 
Dgcp E5"eIUpii in S'cpotlartD / irt fïjrt Sétnldcii öf ©?e* 
DicatiefoiiDe opcntlijhgéfept pebben: l©upebben Délf 
ütoning gemacht / en top bonnen/ ja fullen pcm toe* 
Dctom affetten/ iO ’t Dat pp pcm niet beter na onptoil 
boegen; en Dat Den felben JÉinifïec/ poetocl pp ccn^ 
23ac!terp Soon ié / pem beemeeten peeft / Dat pp Dert 
©jupeec of 29aron ban ©acfp / upt pet Coitoecne* 
ment öér StaD dart Sint 2CnDnep te fullen becfïoten / 
pet toclli pem nrfcptdnp ban fijn ©oo|-ouDecp quam ert 
toebepoojDe. vDe geceftfirtfterDeliefDe / Datip/ D’on* 
luipppep’D (fepD Cofïecup) cegeecttocèfï dnDéc De ©re* 
Dicóntcn,- tot betogp banDiert/ paêïtppeeit erempeï 
boöit baneenenDie pp noemt oppecfïe >©eup/ ©?cDi» 
cantofiBinifïec binnen ^tool/ Defe/ fept pp / peeft 
met Defe gcceformeerDc|liefDe lang becbolgt een 3©e* 
Dutoe/ Die pp éunDelgli totfgnen toille gebcegen / ert 
op belofte ban tcoutoè / fijn onliupppept met paec ge* 
plecgpt peeft / maec pééft Daec rta éen anDec jonger / 
fepoonDer en rgftec gefoept / Daec Deur D’cccfïe trtet gco* 
te jaloueppept ontfïelten jprtDc / fóuDe fn De inche toe* 
fertDe Daec Defe l©actinup p^eDibté / öbécephDe géfïaert/ 
enntét lUpDecfïemme gefp?oïiett pebben: <0gp25o?* 
getp/ eri gelooft Defen fcpelm / beccaDec en logenaec 
niet/ pp pééft mpgetcout/ fotnfo metmp gcleeft/ 
értip mgn man boor <©oD én Dé toetelD/ en Dep niet 
tegeitfïaenDe foehtpp een anDec te beDiiegen / enfaln 
al t’famen met meet anDere beDgegen: l?et toelelie De 
(©bétigpepD beroo^faebt peeft Datfe pem upt De Stat» 
gebannen ’pébbéri/ en fp Daec na tot Campen gehomen/ 
altoacr pp eert Docptec2ftnnélten ^eele genoemt/ feec 
begofï te b?pen; maec fp becfïaen pebbenDe ’tboojfj; 
leelgft fept / peeft pem fijn affcpépD gegeben / en ip met 
fepanDe moeten ban Daec gaen. 3&efe ttoee ejcempeieti 
gaen immerp De falie noep Sententie ban ©eter ©onne 
niet aen / maec toaet toe Dienen fp Dan pier / alp meet: 
anDece beepaelt ï om Dec ^fefmjten Cngelife cepnig* 
pept te meet te Doen blinbert / alp men Die toil geïoben, 
©oo?tp fcpDpp noep Dat ptin gecefo^méecDe ttoutoe / 
Dat ip/ pun giecigpepD/ niet minDet ip/ en Daec op 
beepaelt pp één erempel / Dat pp tot C?oeningen fept 
géfcpictte3gn / Daec pp fept/Dat ttoee 2$ojgerp/ Den 
eeilen Clacp JBrochgicn én Den anDeten ©ecman S3el* 
lirtgen genaemt / bepöé Confifïdtianten / fo familiaec 
tégen Den anDeten toasten / Dat Ciaep ©ecman noemDe 
en pielt boör fijnen ©aDec / cn ©ecman noemDe en pielt 
Ciaep boor fijnén Soon; immeep alfa Ciaep etlgfie 
pdnDcn gemunt CouDp bp pem paDDe/’t toellt ©ecinart 
feec toel toifï / en fïtllie prachtglic / Dat pp etlijKe fïuc* 
hen ban Dat ©oud upt fijn Comptoic hceeg / en lepöe 
Daec eenige nieutoe gemunte ^legpenningen in De plaet* 
fe / en fo pem Dit toel geluht toap / en Dattec geen fufpi* 
cié op pem biel / fo pjactifeerDe pp ooh om De cefïe meDé 
te behomen/ ’ttoélft pem ooh geluhte Datpp’tmeDe 
hreég; Dan Dit quam upt / entoecD* Daec info becöe 
geproceDeect/ Dat men ©ectoan/ tec fahe ban Dien/ 
binnen<6?oeningen fouDegeépecuteectpebben/ paDDe 
pp geen Confifiociant getoccfï; toant De 55;oeöecpen 
Sufïecpban DéConfijlocie boor pcm baden ; Roerom. 
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alé öe23ojgeré t’famcn gekomen 'maten om De erecutie 
te flcn/fo Ijeeft Ijem ben 2$euï bupten öerpoojten gelepö 
en laten lopen. ilDat bier ban ié of niet ié / tocet ïli 
niet/ boel)bat ïtanilttodberfïaên/ bat befen 3efmjt 
baer tnebenict kan öe JUagikraetban JlepDenbefcbuh 
öigen / in bc falie ban be Sententie ban peter Panne / 
ban baec 5ijn tneer rebenen bat men ben ^cfurjt bier in 
geen gdobe gebe / ban gelobc / acngefïen fijn patttjöig* 
fjept en ongetroutoigljept I in ’t bcrljaïcn ban betfdjep- 
ben Hifïoricn en erempfïcn / notoir ert al te liïaec 3jjn / 
en bat ïjpljcni tot bie ïogené fogetoentjjeeft/ batljp 
meent Ijet ïjent fb geoojïoft te 5ijn/ öaet bp en af te boen 
!t gunt Ijeni goeb Dunkt/ toémaec öejefutjten baer 
bn eenig boojöed toeten te treeften.. Ju beconclufïe 
fepb ïjp / bat öc Calbiniflen be fjefittjten gcoot'e eere 
aen boen / beur Dien fn lieg toeefen ; ja fept bat be 
Caïbiniflen ttoaclf fïefutjten meet. bjeefen / ban albe 
Jjpangiaerté bic baer in ’t 3lanb 3ijn. pp roemt tjem 
feer banbe grote ecue/ öiebeüJlefuijtcjt ban öeCaïbu 
iiiften ontfatigen/ batljpbieeerenaulgliéliartaptfptc; 
ken / en ebeiitoeï ié (ju Die fo buanö /, bat bp Öie grote 
bittrrljrub ; ïjaet en nrjt bie bpfe toeötacgt./ mebe niet 
lian ugtfpjeken/ ’t toelk imniccé een toaiiDet ié in cenen 
mcnfclje ; matr noclj ié ’t üjonbeclijlier / bat befen 30e; 

to, . fugt fo gröre moeptc geöacn Ijeeft / om be tEïedjtecé 
^ banHenbcnte beflcaffeil en te befcljamen ban Die fam 

tc l bie fp fouben gepïeegt Ijcbbcn/ na fijn feggen/ 
öatfe bp tjen lupben ïjave partpen geen onöecfoek ge- 
baen Ijebben / om tot Üperen / ©outoap / Hnttoec* 
pen/ 23jnfTd / Bergen in penegoutoeu / (|c. niet 
bebben gefonöen / om na be gelegentbepö ber fatten 
te hernemen/ eer fp baer Sententie ober peter panne 
uptfpjakcn ; bat öefe 3efuijten / na fo grote moepten 
öii fjen gcbaen / gcene tncttcltjcfte getupgen bebben 
ïtónnen binben noclj bptoengen / ban öe gene Die 
om tjacr felbcn / en öe Jefnpten te beefdjonen / ban 
ïjet gene baer peter panne fjacc meöe beklat baööe; 
en bit niet op Ijaer berfoelt / toant öe getupgen bie 
fp bpbjengen / 5tjn of öefelbe bie in öe Sententie ber 
ïjaeït fïaen / cn tupgen ober fnllté in fjaer epgen fa- 
fte tot Ijaer betfdjoninge / baer in fp geen geloof me* 
citeren, 3£e fPagifïcaten ber £>teöen ban Speren 
cn 'Bjuffcl / baer fp aengenrimen en Ijaer Collegien 
Rebben/ mogen anberé niet getupgen / ban bat fp bie 
ban be Jbocieteutber Jefugtengebonöen Ijebben/ en 
fouben boo? goebe / eerbare en <8oöbjudjtiöe fieben / 
genegen tot papéen èenöiadjtigljept en bat fplup 
ben in ïjenltlpöen niet lebben bebpnöen / pet bat fou 
bc mogen Iteecen tot fullié alé baer af fp betidjt jijn bp 

et BcnnifTe boop*dj?eucn: <ön Ijoe fouben befdbean 
eré Ijebben öojben getupgen / ban’t gene öe Sldutj- 

ten gelief öe / ten toare fp in ben Ijact ber fdber toilöen 
toefen bic fpluiiben cn niet öe <©erefo?rneecöc bjeefen / 
befjalben be grote opfp?alte bie fp ban Ijare (©emcenten 
op ben ïjalfc fouben Ijalen / alé fp gctupgljben be grote 
fauten bic fp tod toeten/en öagelijiié aen öe fclbe bebm 
ben.vïBen 3alie alleen bebinbe ili bat betoefen too jt/te toe¬ 
ten öatpeter #liücriué IBanereué/P?obintial ban öe 
#?öcn ber fjefuijten in j&eöcclanö / binnen ^outoap 
niet ié getoeefi / ten tijöe alé Panne fepb / bat ïjern 
ban ben felbcn meöe toegefepö fouöe 3ijh / Ijct loon 
bat ïjp genieten foube / alé ’t fept fouöe bolbjacljt jijn. 
25efïct nu eené Ueferé / toat be^Jefuijten met alle Ija- 
re grote moepten betoefen Ijebben / baer fp bué feer 
ijaer op roemen. 
£ J^aer fo top ïufï Ijaböen eené in’ttyeeöeboojöen 
öag te brengen / be grote fauten Der Jefupten / en 
Ijare tojeetljeben en bloebgiecrgljeöen / betoont bp bi- 
berfe ban Ijare epgen ^cljujberé / en ber toelliec 25oe- 
ben geconbemneert 3ijnberb?anb te toetöen / en öe 
bloedgierige aenfïagen en fepten bp ljunïupöeh beb?e- 
ben /„fqim ^ngeïanb alé in B^aufirijli / om Woningen/ 
panera én <©berïjcben om ben Ijaïé en ban leben ter 
öooö té, inogért bjengen / alé ’t te gaffe bomt/ ja bat 
baer aen ben Pémel te beröienentoaé/ bcljaïben fjet 
ttjöeltjb ora ^Dec baer toe te bopen / en bit toet upt öe 
J^jflorien ban Ijaer partuen / maer ban De gene Die met 
Ijaer renen paué boo? baer Ifooft cnboojben^taö» 

bouöec Cljjifli op befec aerbenbebennenj jaöK Ijem 
befen3jefupt beroemt / bat fu alt’famen fo amégdlnt 
5jjn / Datfe een jjerte cn 3»ele bebben / fo foubt men 
bonnen fïenen merben/ Dat fp bat niet bebbbmgc- 
leert in Öe^cljoïe gefti €ïj,2ifïi / noclj ban öien i^tt- 
fler üefué €|?iftué / baer affp Ijaer beroemen mebfs 
gcfdlen te 5ijn ƒ en gemepnfdjap te bebben; mate baf 
fn bat gdcerr fjebben in öc ^djole ?ïntidj?iflt / tn ban 
öe iBceficr bie een iBooiöer en llogenaer ban ’t begin 
getoeefi ié / men fouöe toonöer ften; öodj upt bit iu- 
boïgenbefaïmen genoeg bonnen berftaetl/ ofbc3e- 
fuptenbloebgiecigsijnöannict., , t 

Cot Ueulciué eeii 25oeb geb^ubt / gemaebtbpötit 
Slefupt Jprancifciié ièuarcé / met befen tntel: Fran> 
cifci Suares Granatenlïs , è Societate Jefu Dofifcoris 
Theologi, defenfioFidci Catholicas Adverfus 
c^naeSeöaeerrorcs, &c. Ulïé bit 2$0eïl aCHtSCW Öag 
quam / cn teparijé bp be Politie gdefen toaé / fojtfm 
ber in bcbonöcn bde en berfebepben poinctcn // ftrij? 
öcnöe tegen öe madjt en amljoritcpt bie beu uorangat 
ban <6oö gegeben jiju / alé oofibêle fludten ficedwn^ 
öctot ontcufïjnge en bectoerringe ban UomngnilJen / 
llanöcn en Hupben; öerbalben fo ié ’er bp |ec pade- 
ment ban pacijé / na lange en rijpe ödibecatte / bccs 
» d!Öinccrt ’t geiie birö na .boïgt: ^etoijle bat in bit |R 
„ 25oeb bebonöcn toojöciï berfebepben fcljanbalenfc ©aet 
„ pjopofitien cn leeringen/ fïreebertbê tót bertoacfïinge 
„ ban doniugrtjbcn en Uanöcn alé 00b om öe#itbtcs 
»> faten tegen bare Uoningeu en pjincen in bet Ijarnaé *uaw# 
j, te bjengen / alé 00^ öat’et openbare balébeben en 
>, blafpbemien 51311/ bie ïjp fdjjijft in Öie plaetfen baecbp Sn» 
j, getoaglj macciit ban Cloöobico en Pbilippo Pul iwn* 
„ djta: ü>o Ijeeft bet parlement beroiöiueert / bat bit «** 
„ öooj beé benlé Ijanbcn openbaccïtjb / öp be §>alebau 
jdjetpof / in bet bier getoojpen en beebtanö öaun 
3, ben. <©it gefdjict 3ijnbe / fo ié ’er dok bpopenbarm 
placcate berboben / bat niemant bit 23oek foube ïym 
öjuchen/ en elbcré gebjuïtt ^ijiiöe / in Bjar.kijk te ^ 
bjengen / te lefen/ bp fldj bobben/ of te beüouben/ 
beeïtoepniger in öe lefjolen teberMaren / of te laten 
bifputecen be pjopofitien of flucfeert bie baer m berijan- 
belt toojbert. ^ * n ; • > : 

pierenboben foié bp bet parlement ben Jefuijtm 
opgelept en beïafï / bat öe Sduijten ^gwatiué 
nolöué/ öectoj ber .Jefitijjten binnen pacijé/ 
Cocon/ jFcontoniuéeuCirmuuöué/ metteneecRm 
booj bet parlement fouben berfcbijiien / en bat mm 
baer albacc fouöe bectoijten/ öatöit^celiban jèiia* 
reé tegen be beloften ban ben <0enerad ber 3|efugten 
^£nno. 1610. in öjuclï uptgegaen eri binnen parijé 
gebjacbttóaé / tot bernietinge ban b’autbocitept beé 
Stcniingé / tot onteeringe fïjné ïionhigïjltjdten per* 
fooné / tot berfldringe ber bjebe beé gantfeben 
ningrijlié / met bdafüinge / bat fp banöelen fouben 
met baren <0enecaelban berniéutoinge beé piaccaeté 
en publicatie beffelben / met berfelteringe en genoeg* 
fame bojge/ bat boojtaen fulbe Moeiten ban öe^o 
cietept ber fSefugten niet fouben gefebjeben / noch, 
aen ben Daglj gegeben toojöen / en öatfe in ben tijit 
ban feé maenben geljouöcn toaceu berfelteringe in te 
bjengen en te bertonen: Moei} ié ben ^tfuijtm belaft / 
bat fp Ijaet boojtaen tod, toacbten fouben ban fulbe 
fludten te pjeöidten en ben boldte booj te bjagtnj 
maer bebdlen fjd contrarie te pjeöidten en te leemt, 
ginöien fp tot cenigec tijb anberé te boen fouben be» 
bonden toojöen / fb fouben fp bp bet Parlement be»* 
lilaect toojöen begaen te Ijebben Crimen laelae Maje- 
ftatis. ^it alleé ié gefebiet op ben 27 öagb Junji 
op bet £>aeï beé parlementé / in tegentooojöigljept 
ban De Slefuijfen ^gnatiué ^rndbué / Carolné 
Coucé fbie in plaetfe ban ÓToton beefebeen/) jfco»* 
toniué ©ur en 3jucobué CicmunöUé. 

Cacbinael öobectué Spellarmimté beeft itï 
ben 3I^ee lóio.uptgegeben/ en binnen iSomen laten 
öjudten een 25odt/ gemtituleert: €en <örtract ban 
öe maebt beé paué in Cemporde of Jpecclölijdte 
faken. 3n Ijd todlte bp toiï flaenbc bonben / bat öe 
Paué madjt beeft Ikoniugcn cnptineenaf tefettm/ 

w 
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en ban &at*e Htone te feeroben / aïë Den tecïflanö 
Der Heeften fulftë bcrepfcbt. Bit boek btcft öc booj= 

Ljï feb?eben 23ellarminuë gcfctjjcbcn tegen flMbeïmum 
Dan ben 2$arcïatrn Bngelëman ; maec öc ^francooien Rebben 
«ttatöi* fjaec ooft aengcttocitcn1 öaerom ië bp ’t ©of ban 
Sac» E?anftcyft / upt ben nacm öcë Uoningë / toet fcijccpc= 

lijft berboöen bit 25oeh Scllarmini te lebben/ tebe- 
gemtu hotiörn / te ïefen / te pjenten of boen prenten / bp llijf- 
«rrtact ffrafft a?? öïc begaeu fllllcn Ijebben Cnmen lsefe Maje- 

ftacis in ben ftoogfïcn gi*arö,ï)icc bp tooit ooft allen euce 
©au? nen pegelyhen geboben / öte bit 2Bock beeft / ofmoebte j 
maeöt fttygett / bat bp ïjcc felbe fal brengen of obetïebeceii acn 
locale* öe Officieren öeëHoningë/ öte laftljebbeu ’t felbe te 
of toe, onöcrö^iicftcn aïë 3bnbc eeneti *Boeft / ’t toelft De toccc' 
teibio&e Digbcpt en antoritept Dep Honingë quetff en tjinöett/ 
££,%, opljitfenbe bc Onörrfatcn tegenë bare Oberïicccen / en , 
ton* baec lerenöc trachten na bet leüen öcë Honingë/ en j 
Detn’ fïcccftenöe tot fiicbtnigc ban beroerten en oploop. Bit 
Set? i^alDusgeöaen bp Ijct parlement op D:yüag ben 26 
t^anb te ©Obcmbec 161 o. 
tocörn. pater ©enrp Barnet / Oppecfic bet ^efutjten in 

#atecBiigcïanÖ / beltint IjcbbcnDe bat bP getbeten ïjeeft 
j|tnr!? het booiiiemen en bet befïupt / bat eenige principale 
m?op. ©QQföeh ber Sjcfutjten boo’-genomen baööen / om 

I petfte niet 36 Comtcit 25wfcnipt tjec Oppecfïc ©upë ban bet 
laemir parlement ban Stonöen in öe ïucfjt te boen bliegen/ 
seianzi wet ben honing ^acobuë ben fefïen Honing/ cn Ho; 
laetfte nuigitine ban Bngelanü / en ben ©;incc fijnen ouöfïen 
fieben- §oue / en alle De lieren öcë ©arïcmentë / mitëga; 
Sb r^ftetÖPC£ bclc nienigbulöigc anDete onnofele menfcljeii; 
Boet ijcctt fïclj gcfocljt te ontfcbulbtgen / bat IjP fulhë in 
waoen biccbtc geboorc baDDe / en bat fp geene biecljte en 

| mocljten openbaren , rnaec ïjem obertupgt 5ynöc / bat 
Suf» bb fnifté getoctcn ftaöbe / niet in bc biecbte / maec boo? 
fempt bè biecbte / en bat bnfe bart op gebiecljt / abfolutic en 

. bet Sactutiiait baöbe gegeben; briicnöc bat Ijct qua; 
rnent^ lp en baofïijii gebaen ina^, bat bP Ijenïupben in fuift 
«npé' boo^ boomemen geftemt / en Date toe geanimCcrt bab= 
mfc om jje ? pj int jen ^enflag boo^ b)a^/ en be baeb fouöe 
c "in8 'w?eeD gemcefi bebben / en Dat bp ut 3tjnbec 3ieïen een 
b lini groumel Daer ban foubc gcbaD Ijebben / fo fp boïbjacbt 
ö«Htop« gaöDe getoojDenen Dat pn’t felbe niet ontDeltt/ uoclj 
mitn' wtööelen gebjupïit IjaDDe / om ’t felbe te booromen, 
bric on. öaec in beleeb Ijp mis’baen te bebben / en bier opiö 
nofeie oefen flater Hcnrp barnet gcerecutccct ben 13 liJap 
<n i6c6, 
Sn K ©en fjefuijt (Cofltruë fjeefe met grote moepten / 
fpjiuBcn met btcbaeï ban beïe ejeenipclen / niet na oer toaectjepö/ 

maer na fijn balfetje uptlcgginge / tüiïlcn betoyfen / bat 
Sngc’ öe^ebepenenban aiepDen een onregt ©onniffe ober 
a&fot* ^eter panne babbe getoefen / f ufiinecenöe bat fp baö; 
btectz > Den bepcort / fo tot Speren / ©ouiuap/ Hlntbjccpcu/ 
ccai^nt^wfTeï en elDerj» gefonDen te Ijebben/ om informa» 
op scac tic te nemen op De berltlannge en belmiteniffe bp ©d 
ben/en ter panne gebaen / en in be Sententie becljaelt: 
nimeect ^iec °P $ ÖP feeu fiout / en macht bp heel papier^ 
Stóie. bupl / om te behjyfcn batfe fulh^ baöben beboren te 

boen,- DocbmentocettoeUjoe toelhom men be gene/ 
bie Daer gefonDen foube 5yn getoeefi / gebeeten foube 
bebben/ baec ban $ genoeg gefepb. JiBacr bat ’t af 
leen niet / bat befen onücfcbaemben ffcfuyt berffufif 
neren/ boetoeïfulhs bier niet te paffe homt/ en ge; 
beel bupten be materie en tituï fijnus Boeh^ ië / en 
be Sententie en fahe ban peter panne met aen 
gaet / namentüja / bat bP betoyfen tuil / bat be 
<(5crefojmcer0c bloeDgicrig 3yn / en na Honingcn / 
Ptinren en ^becbeDen leben fiaen ; maer bet com 
trarie ië bier hlaer brtoefen bp pnblyhe bieten en Wc= 
cefim ban parlementen / en bp ^ententien ober De 
Boehen Der 3efuyten / bie opentlyh geconbemncert 
3ynberbranDteb3orben/ cn De ©erraberë / Daer ban 
obectoonnen 5tjnDe / 51311 Daer ober in ’t opcnbaer ge^ 
ftraft en gecrecuteect. Wfo ië bet openbaer cn ülyiav 
iijh/ bat De 3icfuiteu fcljulDia 51)11 in ’t gene fp auDcre 
fcljulöig toiïïcu mahen en opleggen; Dat bp Dan cerfï De 
Sifutten bier ban fupbere / en De Sententiën eu bieten 
ban De €atbolyhfie parlementen tot leugeneu mahc / 
en boJDcrë öe confeffie en bet fept ban Den gfefuit 

ïfenrp Barnet / baec bp op gefrotben 1\$f fcljoon m 
fupber mahe / en home ban met fijn bebjyë booit / 
baat be jBagificaet Ber Stab Xepöen beljoojDe gebaen 
te bebben. 

Ij^’tmiöbenban bemaenbban^tpriï/ namentïyït 
ben 14 ber felber maenb ië in ben Cfagc aengeho » 

men een Befant ban ben hertog ban JBicccnbergb en ban 
t^eclj / Btabc ban flöompelgart / (f c. betuelhe na af n^<cre. 
Ie ©otfïelijhc groetemffe en aenbieDinge / beeforbte^"® 
bat DcBececmgDe Staten en lanbcn / fouben baiïlm tifér 
berfiaen tot eene bjue onbehommerbe en onberbhiDecDc fianuc^ 
banDelingcmetfi|ne€Dnbcrbaucn/ bieban fiune toa ‘*"9e 
ren / upt bc iJibicre De .©echec / aïberbanöe hanbelm? ftjn©n» 
ge te bryben langë Den tiyn: ©crfocheuöc mebe / bat- brrfaten 
men ïjem bjilbe gcrieben met een perfaan / bem op boa- pi' 
tcr-tuechcn biel berflnenbc/ ombe©rcliec tot ©abi= 5^" 
gatic beter en bcquamcr te mahen. 3j>c J^ceccn Stateii perfect. 
Bencracl bebben DenbootfJ. Befant 31311 beefoeh gcacï 
cotbcert/ cnaïle goebe genegembept betoont / entoe? 
gefept bat fijne BnDerDanm / fa b?n fouben magen 
banDeïen / alëcenigcanöcrc Itoopïupücn uan De üüDupt' 
fe ©atien bebben ooh met ben felbcn Bcfante gefonDen 
een 3jngcnicuc Hjoljan BtaDlcp / Diebnn op alle toa; 
tertoerhen feec tod berfïoiic. 

WS bebben ïjitt' boren berbaelt / bat ben Dtebe pu{llf, 
tuffcbcnDcn Catboïijhen Honing ban Span; tattege» 

jeu / eti ben &ibrc BbnfceUjhfien lHonitig ban ©lanh' öaen 
ryh / epiiöhjh tot©crbuië gefloten të op De Hrticti' ^"he 
lencnCoitDiticnbicr boren berbaelt: #ien boigenDe mfresen 
beeft ben Carbmad Hllbcrtuë gefdjreben aen be p?o* i&;anh« 
buitten cn SteDen ban fijnen Bouberncment / bannen E” 
ben feïben ©tebe foube Doen afhonbigeu met alle be jfn.811 
boo?ujhe en gdooonlyhe Bereniouien / en teaencn ban 
blpfcbap/ a<ë liipDeii ban Hlodicu/ b:anöcn ban pel© 
tonnen en ©ieugDe bpemi / gehja bat ooh al om in öe 
Probiutien / oneer bet Boubcrnemeiit ban beu boojfj, 
Bacbinad / gebaen 

picrentuffdjen 5iju ooh Bnebni ban ben Honing 
ban Spanjen aen ben boojf5. Cacötnaeï gekomen / 
baec bp bp ïjem obeefenö Ijct tranfpoit bp hem gebaen 
aen ö’^ufantc^fabella Blara Bugenia fijne Bocb* 
ter / ban öc ©eöcrlanDcn / Bourgotgnicn en Braef 
febap ban Byaiclopë / mitëgaberë öe ^Ippioba ic ban 
ben pnnee ban Spanjeu , ooh mcöc p?ociiratie oan 
be boojf5. infante op Den Bct5-i?crtog 2Ubcrtuë ban 
Boficnrijh / baren tochomniDen man / om te nemen/ 
npt baren name / ’t bolle befit en poffeffie ban alle öe 
bootf'5. ©eöerïanben / en Biacffcljap ban Boucgoig^ 
men en Cljadooë. 

Bn toap bet boo!f5, iCranfyojt ïupöenbe aïbuë *. 

HILlPPUSj &c. Aen allen tegenwoordig en 
toekomende, diedefe Brieven lullen hen of horen tiacn bp 

leien, Saluyt. Alfo wy hebben bevonden behoorlijk öcn Ulo* 
te wefen ,7_,o wel om de welvaertder Chriftenheyd, in 
’tgenerael, als in ’t particulier van onfen Nederlan- £>pan» 
den, niet langer uyt ceileiien’t Houwelijk van onfejmaen 
feer lieve en welbeminde goede oudfte Dochter de In- 3°® 
fante, IfabellaClara Eugenia^ En hier toe temeer be- ^e 
weegt xijnde , uytoorlake der bewaringe van onlen onbflc 
Huyfe, ook in ’t aenhen van wat anders goets, als^cff» 
ook om de bylondere genegenthey t, die wy dragen tot 
onlen leer lieven en welbeminden Broeder, Recht- btrlan» 
fweerenNeve, den Ertz-Hertog Albert, van onfent bcni 
wegen Gouverneur en Kapueyn Generael van onfe®°“c* 
voorfchreven Nederlanden , en van Bourgoignren , f^cn 
d’ooge geworpen hebbende op lijnen perfone , bem rn 
verkiefende tot eenen toekomenden Man van onfe ^jj®» 
voorfz. oudfte Dochter, alles fo wel by conient en ro 0 
danke van onfen Heyligen Vader den Paus, den wel¬ 
ken de begeerde dilpenlauen daervan heefc geaccor- 
deert: Alsookdecommunrcatien daer van gehad en 
gehouden met den feer Hogen ; feer Excellenren, en 
Grooc-mogenden Princei onlen feer lieven en leer be¬ 
minden goeden Broeder, Recht! weer en Ncve,Rodol~ 
phus,den tweeden van dien name,Keyfer vanRomen, 
Met een ook aen onle hier lieve en welbeminde goede 

Pp 3 Sultere, 
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Suftere, de Keylërinne fijne Moeder, d’welk gecon- 
fidereert, en op dat onfe voorlz. Dochter mocht voor- 
fien worden van middelen,als’t reden is voor hare grote 
gratiën en verdienden : Selve om van onfer zijden be¬ 
wijs te doen, van de (onderlinge liefde, die wy altoos 
gedragen hebben, en noch dragen tot onfe voorfz Ne¬ 
derlanden , en van Bourgoignien, hebbende reiolutie 
genomen tot voorderinge van den voorfz.Houwelijkej 
te doen aeo onfe voorfz. Dochter een Gifte of Do¬ 
natie der fel ver onfer Nederlanden, met alles wat daer 
toebehoort, in der manieren als hier onder gefeyd en 
gelpecificeert word;En dat alles door den middelen in¬ 
terventie, willeen confentevan onfen feer lieven en 
welbeminden goeden Sone, den Prince Phihppus, on¬ 
fen eenigen Sone en eenigen Erfgenaem , volgens d*ad- 
vertentie die door ons en den lelvigen Prince onfen So¬ 
fte gedaen is geweeft „ aen de Overheeren, Ridders van 
onler Ordene, Raden en Staten van onfe voorfz. Ne¬ 
derlanden, hun houdende onder gehoorfaemheyd, met 
oock aen die van onfen Lande en Graeffchappe van 
Bourgoignien: Dewelke verklaert en betuygc hebben 
door haerl ieder Antwoorde, de vreugde en’t vernoe¬ 
gen datfe ontfangen hadden van alfulke onfe goeder- 
tierene Relolutie, diefy bekennen en belijden dien- 
ffcig te welen ter welvaert en rulle van onfe voorfz. Ne¬ 
derlanden, en dat het den rechten weg is, om te gera¬ 
ken tot eeuen goeden en vallen Vrede of Pays, en hen 
te verloflen van een alfulken verdrietigenOorloge,mer 
dewelcke fy gcquefl hebben geweeft lbo langen tijd 
van jaren , welke ftilte en rulle wy voor henlieden al 
tijd begeert hebben: En confidererende ’tgene ee¬ 
rt en yegelijken kennelijk is, dat’tmeeftegelukd’welk 
over een Land komen magh, is, hem vindende gere- 
geert en gegouverneert met den gelichte en metter te- 
genwoordigheyd van fijnen Prince; en natuerlijcken 
Heere: Godzy getuygeder moeytenen 1'orgen, die 
wydickwils hebben gehad, om dat wy’t aldaer per- 
ioonlijken niet hebben mogen uytrechten , als wy 
het in der waerheyd grotelijks begeert hebben , indien 
ons andere faken van groter importantien , onfen Ko¬ 
ningrijke van Spangien aengaende,niet hadden verob- 
ligeert daer vafteteMijven, en de reüdentie re conti¬ 
nueren, fonderons van daer te begeven, gelijkalswy 
nu noch tegenwoordigh over fulks verbonden zijn. En 
hoewel den ouderdom van onfen Sone den Prince daer 
toe foude fchijnen beter te paffe te komen, als onfen 
eerften reyfer:Nochtansden goeden willeGodsgeweeft 
Zijnde, ons te geven fovele andere Koningrijken en 
Landen,om welkegoede regeringederfelver,nimmer¬ 
meer lullen gebreken faken van leer groter importan- 
ïten , om welcker wille ook geey fcht word fijne tegen- 
woordigheyd alhier : Daerom bevonden behoorlijk 
defe refolutie te nemen, om onfe voorfchreven Neder¬ 
landen niet te laten in defelve inconvenienten ais voor 
henen, metderedenehierbygevoegt, die daer is, in 
mededeylinge te doen aen onfe voorfz. Dochter de In¬ 
fante,na hare verdienften enHoogheyd harergeboorte, 
en ook overgegeven in’t particulier,nadien naeft onfen 
voorfz. Sone den Prince (dien God beware in lange ja¬ 
ren,en hem voorfpoet geve t’fijnen dienfte) onfe voor- 
feyde oudfte Dochter de eerfte en de naefteis, en dat 
door middel van den wille onfës voorfz. Soons, fy van 
nu aen daer in mach toegelaten worden, hebben wy 
verkoren een fuiken middel, op hope dat door den fel¬ 
ven onfe voorfey de Nederlanden fullen mogen keeren 
tot haren ouden fleur, rulle en voorfpoet, die fy voor¬ 
tijds gehad hebben. Doen te weten, dat begerende te- 
genwoordelijk ineffeót te brengen in fijn voorfz.be- 
hoorte,’t gene des wyfo rijpelijkgerefolvcertzijn: En 
verftaen hebbende het willigh confent, dat onfen 
voorfz. Sone den Prince daer toefo liberalijken gege¬ 
ven en verleent heeft van fijnder zijden, felvenoch we¬ 
tende defubmiffie, met dewelke onfe voorfz. Landen 
zijn geconformeert totdefer onfer goeder intentien: 
Hebben wy gerefolveert te Cederen, en teTranfporte- 
ren,aen de voorfz. Dochter de Infante, tot voorderinge 
van den voorfz. Houwelijke, alleonle voorfz. Neder- 
landen>envanBourgoignen5 opdeformeen maniere, 

en na de befprckingen en Conditiën, hier beneden uyt- 
gedrukt en gementioneert. 

t De eerfte Conditie is, en niet anders, dat de voor* 
fchreven Infante onfe Dochter, haer t;en Houwelijkfal 
begeven met den Ertz-Hertog Albert, uyt krachte der 
difpeniatien, dewelke onfen voorfz. Heyligen Vader 
den Paus tot dien voorfz. eynde verleent heeft,en datfe 
giftelijk, of voor een gifte aenneme, de voorfz. Neder¬ 
landen, en ’t Graeflchap van Bourgoignien. En indien 
’c voorfz. Houwelijk belet worde, door eenige oorlake 
die’r foude mogen weien, fo fal de voorfz. Donatie of 
Gifte en Conceffie , nul, en nietgeeffeëlueert worden: 
gelijk wy in fuiken voorfz. cas het van nu aen weder¬ 
roepen , en tot niet maken. 

z Item op Conditie, en niet anders, DatdeKinde- 
ren en Nakomelingen van den felven voorfz. Hou we- 
lijkc, Mannelijk of Vrouwelijk, \V ettelijk en in rech¬ 
ten Houwehjken ftaetgeboren, en niet onwettelijk, 
hoewel het ware by fubfequenten Houwelijcke, den 
oudften precederendeden nageborenfen,en’tManndijk 
'het Vrouwelijke, inden felvengraedlullenfeErfgena¬ 
men zijn van hand tot hand,van alle de voorfz Provin- 
nen gefamenthjk, fonderdie te mogen verdeylen noch 
Eclipieren , verklarende dat den oudften Sone of de 
oudfte Dochter overleden in’t leven van hunnen Va¬ 
der, lalwoiden geprefereert tot den Oomen, en aen 
eenige andere van de linie Collaterale. 

3 Item opCondftie,en niet anders,dat indien(’t welk 
God niet wflle) geenen Soae of geene Dochter van de¬ 
len Houwelijk quame, ofdatfe o verleden waren in den 
rijd van’t overgeleaen van d’eene der voorfchreven den 
Ertz-Hertog Albert, en onle Dochter de Infame, die 
nu t’famen te houwehjken hebben; Sal de cegenwoor- . 
dige Donatie en Conceffie van nu aen nul wefen, en 
van gener weerden. In welk cas, lo onfe voorfchreven 
Dochter de Infante Weduve bleve, falde portie Le- 
gitime van der Vaderlijker zijden , en de Gifte van uer (foUjj^ 
Moederlijkerzijden, fulkshaer toeqjam, volgen: Bo- 
vendefen, dat temeer fullen wy of onfen voorlëyden 
Sone den Prince doen in fuiken cas t’hemwaen , 
om der liefden wille die wy t’hemwaert dragen. Enof 
de voorfz Ertz-Hertog Albert, onfen goeden Rechts¬ 
weer, overleefde de voorfz. Infante, fal hy hebben te 
blijven Gouverneur van de voorfz. Nederlanden, voor 
en in den name van den Eygenaer, aen welken defelve 
Landen alsdan fullen gedevolvetrt zijn. 

4 Item op Conditie, en niet anders, Datalswan- 
neerallede Defcendencen faelgeei den, Mannelijk en 
Vrouwelijk, uytden voorfz. Houweujkgeprocreeerc 
geweeft zijnde, alfo datter niemand over bleve van aiie 
die tot defe goederen beroepen zijn: In fuiken cas, ful¬ 
len defelve weder te keeren hebben altelaroen tot den 
Koning van Spangien, den welken dan van ons gede- 
l'cendeert fal wefen; En volgens dele D matie en Con¬ 
ceffie in fuiken gevalle, daei van maken wy hem van nu 
aen begiftight, en is fijne Donatie. 

5 Item op Conditie, en niet anders, dat onfe voorfz. 
Dochter de Infante, noch niemand anders van de ge¬ 
roepene tot de voorfz. fucceffien , en fal mogen om ee- 
nigerhande redenen,verdeylen de voorfz Landen,noch 
geven of veranderen, fonder onfen confente, en des ge- 
nesdie onfe Erfgenamen en Succeffeurs fullen zijn in 
defe Rijken. 

6 Item op Conditie en nietanders, datdefelve, die 
PrincdTeof Vrouwe fal zijn van de voorfz. Nederlan¬ 
den , haer fal moeten ten Houwelijke begeven met den 
Koning van Spangien, of met den Prince fijnen Sone, 
die alfdan in’c leven wefen fal, daer in altoos precede- 
rende de behoorlijke difpeniatien, in’c gene nodig lal 
zijn : En ©f fy alsdan den wille of’c vermogen niet had- 
den’t voorfz. Houwelijk te doen voor herilien, en fal 
in luiken gevallede voorfz. Vrouwe geenen Man mo¬ 
gen nemen, noch haer eygenen in eemge Gifte in ee¬ 
nigen deele der voorlz. Landen, ’tenzyby onlenad- 
vijfen en confente, en van onfe Erfgenamen enSuc- 
ceffeuren in de voorlz. Koningrijke van Spangien , de¬ 
welke van ons fullen voortgekomen zijn: En by ge¬ 
valle van conrrayentie, al’tgeene daergegeeven ge¬ 

weeft 
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weeft lal hebben en geo&royeert, fal wederom tot 
henlieden keeren, alsofdefe Donatie, Conceffie en 
Tranfport noyt gedaen ware geweeft. 

7 Irem op Conditie, en niet anders. Dat alle en 
eiken PrinceofHeereder voorfchreven Nederlanden, 
lullen gehouden welen te Huuwehjken hunne Sonen 
en Dochteren by onfen advijle en confence, en de» 
genes van onfen Erfgenamen en nakomers, Koningen 
van Spanjen. 

8 hem op Conditie, en nier anders, Dat onfe 
voorfchreven Dochter de Infante, en haren Man, 
noch eenige van hunne Succelkuren, aende welke 
de voorfchreven Landen lullen gedevolveerr zijn, 
fullen in geenderleye maniere houden > handelinge, 
trafficque of contra&ie in de Ofientaellë en Occiden- 
taelfe Indiën , noch fullen derwaerts fenden eeni- 
gei hande foorte van Schepen, onder wat Tijtel, ver¬ 
had of pretext, hetten voorfchreven deelefoude mo- 
o-enweien: Op pene, dat de voorfchreven Landen 
lullen gedevolveerr zijn, indien gevalle van de voor- 
lchreven contraventie. En indien eemge der voorfz. 
Nederlanden Onderlaten , hun begaven nadevoortz. 
indien, tegens’t voorfz.Verbod, datfedeHeeren der 
voorfz. Landen alsdan fullen hebben te kaftyen, met 
penen, Confi catien de goederen, en met andere noch 
zwaerder, jalëlve met’er dood. 

9 Item op conditie, en met anders, Dat fo den 
voorfchreven Erz-Hertog Albert , onfen goeden 
Rechtfweer, overleefde onfe voorlchreven Dochter 
de Infante, nalatende Sone of Dochter, fal hy hebben 
’t Gouvernement van luiken Sone of Dochter, Erfge- 
naem of Erfgename ; en de handelinge van alle de 
goederen, ais ’c welen (oude, of onfe voorfchreven 
Dochter de Infanre noch in ’t leven ware. Pm lal bo- 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 4 G; 
Catholicam , quarn tenet, docet & predicat San Ra Catho- 

lica <& Apofiolica Romana Ecclejia (omnium Ecclefiarum 
Ginter & Magiftra) conjlanter profitebor, & fideliter fr- 

milerquecrcda'A, fr verafiter tenebo; Atque eam d men 

[ubditis teneri, doceri &p>edicari (quantum in meerit) cura- 

bo. Sn me Deus adjuvet, & kac Sanffa Dei Euangelia.. 

Translatie ofte overfettinge des voorgacnden Eedts. 

Kfweere, by dac Heylige Euangelie Gods, dat ik 
altijd, tot den uyteriteadem mijns levens, dat Hey- 

ligcCatholiikeGelove , ’t welk houder, leeret en pre¬ 
diker de Heylige Catholijken en Apoftolijke Roomfe 
Kerke (aller Kerken Moeder en Meefterefie) ftandva- 
ftclijk belijden , trouwelijk en vaftgeloven, en waer- 
achtelijk onderhouden fal: En dat ik lal beforgen (fo 
veel my mogelijk lal zijn) dat het lëlve van myne On¬ 
derdanen onderhouden, geleereten geprediket wor¬ 
de. So helpe my God, en lijn Heylige Euangelie. 

ii Item op conditie,en niet anders,datomdemee= 
fte verfekermge en vaftigheyd van Vrede , de liefde en 
correlpondentie dier behoort te wefen tuffehen de Ko¬ 
ningen en fijn Koningrijken, onfe Defcendenten'en 
Sutcefleuren, en de Princen en Heeren van derwaerrs- 
over, ook onfe Defcendenten en SuccefTeuren, eenen 
yegebjken van degene, dewelke metter tijd in de Pof- 
feflie en Heerfchappye der voorfz. Nederlanden lullen 
komen, en van Bourgoignien , fal hebben teadvoüe- 
ren ,t’approberenen te ratifieren, voor deabundani.ie5 
’t gene in dit Articul begrepen ftaet. 

ii Enom dies willedat onfe intentie en wille is, 
dac de voorlz Conditiën fouden hebben en gtrken 
tot een geheel en volkomen effedt, onder en door mid¬ 
del der leiver: Geven, Cederen , Verlaten , Tranffere- 

_ ren,Renunceren,cn Accorderen wy,in Gifte, in Lene, 
ven Oefen, omen Rechtfweer den Ertz-Heitog in iachter of Naleene, en door eenigen beteren wege,ma- 
delen gevalle gebruyker zijn (ziin leven lang gedu- mere en forme,als men met rechte foude mogen doen, 
rende) van alle de voorfchreven Nederlanden , en 1 en van weerden behoort te wefen ; Sonder dat de on- 
Tjfufrudtierder lel ver: Overtm shy eerlijken onder» j nutte foime foude mogen toebrengen een ig achterdeel 
houdealle de voorlchreven Kinderen na en volgens1 de gene die nut of nodig is, en voorderlijk der voorfz. 
hunne qualiteyt, EndeÜudfte, ’’zv SoneofDoch- Intante, Ilabelia Ciara kugenia, onfe feer lieve en wel- 
ter , lal geven het Land en Herrogoom van Luxen- bemindegoede outfte Dochter, Allen onien Neder- 
burg, en’tO'aet'chap v^n Chime darter toebehoort, landen, en elke Provintie der felver, met eenen het 
om dat te hebben en te gebruyken > gedurende’t leven Land en Graefichap van Bourgoignien,- Daer mede be¬ 
des Vaders, na welkers dood fuik Kind het al hebben grepen dat van Charollois,en de Hertogdommen,Prin- 
fal, alsUniverlëlen Erfgenaem. Wefende alhier ex- celijkheden, Marcquifacen , en Sterkten, dewelke 
preflëlijken verklaert, dat dele oorfake van Ufu-j daer zijn in onfen Nederlanden en Bourgoignien, met 
ffuöiealleenlijkenverftaenzy, tot faveur van onfen ook alle de Regale Leenen , Homagien, Rechten van 
voorfz.goede rechclweer, den Ertz-Hertog Albert, | Patronagie, Renten en Inkomens, Domainen, Ay- 
en datfe niet fal mogen getrocken worden tot andere , den, Confifcatien en breuken, met alle en eenigerley 
coniequentie: Op dat gene van fijne SuccefTeurseenig gerechtigheden en Adtien, die wy mogen precenderen 
exempel daer van allegeren , noch eenigerhande recht 
te hebben in ander diergelijke faken. 

io Item op conditie, en niet anders, om defe te 
wefen de principale en de meefte verbincenifle boven 
alle andere, dat alle de Kinderen en Defcendenten van 
de voorfz. Houwelijkende,volgende de Heyligbeyd en 
Religie, die nu indefelvelichtet, lullen moeten leven 
en fterven in onfe heylige Catholijke Wet, gelijk alfTe 
de Heylige Roomfe Kerke leert en onderhoudet: En 
al-eermen poffdhe lal nemen van de voorfz Nederlan¬ 
den , lullen den Ëed doen in dier formen, als hier naeft 
defen Articul word bevonden gecoucheert. En indien 
(’t welk God niet wille) dat eenige der voorfz Defcen- 
dentenafweken van onfen Heyligen Gelove, en ver¬ 
vielen in eenige Herefie, nadienfe onien Heyligen Va¬ 
der den Paus voor lulke verklaert lal hebben, fal gepri- 
veert worden van d’Adminiftratie,Pofleffieen Eygen- 
dom der voorfz. Provintien , en dat de Onderfaten en 
Vaffallen der felver, hem niet meer fullen obedieren : 
Maer darie toelaten en ontfangen fullen den aldernaeft 
volgenden Catholijken van dier Af komft, den welken 
in kas van fuiken gefourvoyeerden yan den Gelove, 
hem behoorde te fuccederen : En fal eenalfulkenfele- 
reticq gereputeert wefen, als of hy reelijken ware over¬ 
leden door den natuerlijken dood. 

E Go juro, ad San Ra Dei Euangelia, qu'öd femper ad 
extremitm vit<s mets ffirïtum , Sacrofanffarn F idem 

ter oorlaken der felver Nederlanden en Bourgoignien; 
Mee ook allePreminencien,Prerogativen,Privilegiën, t * 
Exemtien, Garden, Advoüeren,JunldHftien, Hooghe¬ 
den, Reiïörcen, en eenigerhande andereSuperiomey- 
ten , gelijk en in der lelver maniere als defelve zijn ,en 
uyt wat oorlaken of waer door zy onfe mogen wefen 
of toebehoren ,’c zy van Patrimonie of anderfints, tot 
wat Tijtel, hoe het zy of foude mogen wefen ; Om ge- 
heehjken’c gebruyk of befitcingedaer van te hebben , 
even gelij k wy defelve gehad en beleren hebben,londer 
eenige exceptie: Tot lafte nochtans, dat men ongevio- 
leertfal houden en obferveren,alleen een yegelijke bo¬ 
ven gefpeaficeerde Condicien in de Pragmatique ge- 
maekt,rioor d’onftei ffeiijke memorie, den Keyler mij¬ 
nen Heere en Vader, die in de glorie is, indeMaend 
van November, In den Jare Duyfent vijf hondert ne¬ 
genenveertig,daer in de Eenigheyd der voorlz. Neder¬ 
landen fonder te conlenteren noch t’accorderen eenige 
diviiie of feparatie in de feifde, om wat oorfaken noch 
in eenigerleye manieren dac het Zy. 

13 En is onfe intentie, gelijk als wy’t verklaren en 
expreflelijken Ordonneren, door defe tegenwoordi¬ 
ge, dac door middel defer onfer Donatie, Conceffi© 
en Tranfport, dac onfe voorfz. Dochter de Infante, en 
haren gefcyden toekomenden Man den Ertz - Hertog 
Albert, fullen gehouden , verobligeert en belaft zijn , 
te betalen en te voldoen alle en eenigerhande fchul- 

.den, en Obligatien, Contradten, byons, ofinon- 
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Het vijf-en-dartigfte Boek. M?8. 
Ten name, of van wijlen 6jne Keyferlijke Maj. op onle 
Patrimonie en Domaine der voorfz. Nederlanden en 
Graeffchappen van Bourgoignien, en dat fy infgelijks 
fullen gehouden zijnen verobligeert, te lijden , dra¬ 
gen j en onderhouden alle en eenigerleye Renten, Pen» 
fioenen tot lijftocht,en alle andere,wat Giften,Recom- 
penfenen Beloningen,welkedefelve fijne Keyferl. Ma- 
jefteyt enwy of onfe PredecefiTeurs hebben gegeven, 
geaffigneert, geaccordeert en gedaen , aen welker- 
hande perfonen dat het zy. En alfo Doen, Scheppen en 
Denomineren wy, door defe tegenwoordige, onfe 
voorfeyde Dochter de Infante,voor Princefle en Vrou- 
weder voorlz.. Nederlanden, en van den Graeflchappe 
van Bourgoignien,met eenen van Charollois Oéfroye- 
rende infgelijks onfe voorlz Dochter,dat boven de par¬ 
ticuliere Tijtelen van elke der voorlz. Provinrien der 
Nederlanden, en der voorfz Graeffchappe van Bour¬ 
goignien , fy haer mach fchrij ven of intituleren en de¬ 
nomineren,Hertoginne van Bourgoïgnien.Niettegen- 
ftaende dat wy ook voor ons hebben behouden,en voor 
onfen Sone den voorfeyden Prince, (fo vele ons fal ge¬ 
lieven) den felvenTijtel vanHertog van Bourgoignien, 
met alle de gerechtigheden onsdeshalven competeren» 
deiDaer by gevoegt dequaliteyt derHoogheyd enSou- 
verainiteyt onfer Ordenen van den Gulden Vliefe, te 
hebben macht en faculteyt daer van re mogen difpofe- 
ren in toekomende tijden, als wy ten beften fullen be¬ 
hoorlijk vinden So confenteren, accorderen wy, en 
laten toe onfe voorfeyde Dochter de Infante, en geven 
haer abfblute en on wederroepelijke macht, om door 
hare privé authoriteyt, fonder andere verfoekingen 
omconfent, door haer ofharegefondene aen harege- 
feyden toekomenden Man, te nemen en te aenveerden 
degeheele envolkomene pofiTelüe van alle de voorfz. 
Nederlanden , Graeffchap van Bourgoignien en van 
Charollois, en ten effeéte van dien te doen vergaderen 
deGenerale Staten der felver Landen,of de particuliere 
Staten van elkeProvintie,of een ander maniere gebruy- 
ken, dewelke fy fal bevinden redelijk en beft dienftig, 
tot dele onfe Donatie, ConceffieenTranfport: En te 
doen notifieren,als ook te doen den noodwendigen Eed 
aen deOnderfaten en Staten der voorlz. Landen ; En 
vereyfchen inveftiture van de ftucken en Seigneurien, 
daer’t van doen fal wefen: Enookvan henliedenom- 
fangen den fchuldigen en behoorlijken Eed, haerlieden 
Verbinden in alles, waer in fy volgens den voorgaenden 
Eeden zijn of fullen reciproquelijk gehouden of ver¬ 
bonden wefen. En ter tijd toe,dat onfe voorfz. Dochter 
fal genomen, of doen nemen hebben in harea name, de 
reele polfelTie der voorfz. Nederlanden, en Graeffchap 
van Bourgoignien en Charollois, in deformeen ma¬ 
niere gerefereert door defe gefeyde Patenten: Stellen 
enconfticueren ons voor PofTefleur der felver, inden 
nameen van wegen onfe Dochter.Totgetuygenisdaer 
van Ordonneren en willen,dat haer overgêlevert fullen 
worden defelve onle Patent-Brieven,con(enterende en 
accorderende aen onfeDochter de Infante,te weerhou¬ 
den,toelaten,en inftitueren in de voorlz. Nederlanden 
enBourgoignien,Gouverneurs,Rechters, Jufticieren en 
Officieren , ’rzy totbewaernifleen belchermingeder 
zelver, alstot adminiftratie der Juftitien, Politien, 
Ontfanginge van Domainen en anderfins: En daeren- 
boven doen al ’t gene een rechte PrincelTe en natuurlij¬ 
ke Vrouwe van de eygendommen der felver Landen, 
na gewoonlijk Recht en anderfins, mach en behoort te 
doen, en gelijk al; wy ’t gedaen hebben, en louden heb¬ 
ben konnen doen: Obferverende niettemin altoos de 
voorfz. Conditiën hier boven geinlereert, enten de¬ 
zen effedfce hebben gequiteert, afgefondert en ont- 
laft, quitteren, abfolveren en ontlaften, door defe 
voorfchreven alle Biflchoppen,Abten,Prelaten en an¬ 
dere lieden der Kerken , Hertogen, Princen , Mar- 
quizen , Graven, Baronnen, Gouverneurs, Hoofden 
en Capiteynen der Landen of Steden, Hoofden, Pre- 
fidentenen lieden van onfen Raden, Canceliers» en 
de gene van onfe Finantien en der Rekeningen, en an¬ 
dere Jufticieren en Officieren, Capiteynen, Lieden 
van Oorloge, ca Soldaten der Sterkten en Cafteelen, 

hunneStede-houderen, Ridders, Elcuyren en Vaflal- 
len, met de Wethouderen , Borgeren, Woondersen 
Inwoondersdergoeder Steden , Bourgen , Vryigheden 
en Dorpen, en alle en yegelijke Onderlaten van onfe 
voorfz. Nederlanden en Graefichap van Bourgoignien 
en vanCharolloys, en een yegelijk van henlieden re- 
fpeétivelijken van de Eeden en getrouwigheden, Ge- 
looveen Homagie, belofte en verbintenifle, die ly aen 
ons gedaen en bewezen hebben, alshunnen Wettehj- 
ken Souverainen Prince: Willende, Ordonnerende 
en bevelende wel exprelfelijk aen de zelvige , darze 
Zullen hebben te zweeren en t’ontfangen de voorlz. 
Infante onze Dochter, voor hunne rechte Princefle en 
Vrouwe: En haer te doen en te geven de behoorlijke 
Eeden der getrouwigheyt, Geloveen Homagie, be¬ 
lofte en verbintenifle, in der gewoonlijker manieren , 
na der naturen der Landen, plaetien,Leenen en Seig¬ 
neurien. Pin voorder, datfe haer en haren toeko¬ 
menden Manne, bewijzen alle Eere, reverentie, af- 
feétien , gehoorzaemheyt, getrouwigheyt en dienft, 
alsgoede en trouwe Onderlaten behoren en gehouden 
zijn te doen aen hunne rechte Princen en natuerlijke 
H eeren, alzo zy rot den dage van heden aen ons gedaen 
hebben: En met voldoeninge van alle en yegelijke def 
fauten en nalaingen, Zo wel gerechtelijk alsdaedlijk, 
dewelke tuflehen deze onze Donatie, Conceflie en 
Tranfpo^t mochten inkomen : En door onfe eygene 
beweginge, zekere wetenichap, en volkomeneabfo- 
lute Konmglijke macht, welke wy in dezen willen ge» 
bruyken , en o<>k georuyken : Hebben gederogeerr, 
en derogeren aen alleen eenigerleye Wetten , Confti- 
tutienen Conftuymen, die biar (ouden mogen tegen 
zijn en contrariërend wantzulks isonzen eygenen wil- 
lecnbegeren. En op dat van alles, wat boven geftyt 
is,opentlijk worde een fake, dievaft, altoosen eeu» 
weli|k bleve: Hebben wy deze onze tegenwoordige 
getekent mee onzen Name, en onzen groten Zegel 
daer aen doen hangen. Willende en ordonnerende , 
dat het fal worden geinregiftreert, om van weerden ge¬ 
houden te worden, in alleen yegelijke fecrete Raden 
en Kameren van Rekeninge, daer het behoren zal. 

Gegeven in onze Stad van Madril, Koningrijk van 
Caftilien , den zeften dag der maend van Maye, in 
4tjaer der Gratiën 1598.En van onzer Regeringe van 
Napels en vanjeruzalem den vijf-en-veertigften ■, Van 
Caftilien, Arragon, Ceciben, en van oe andere, den 
vier-en-veemgften ; En van Portegael den negentien¬ 
den. Alzo geparapheert N. D.V. 

Ondcrgefchreven PHÏLIPPUS En meer onder 
By den honing. En ondertekent 

A de la Loo. 

3|ie na boïgt öeHpp?oöatie cn aggreatic ban öni 
£>micc ban ^pangien / mit^gaöetp fijnen <£c0 om 
’t feite 11a teftomen. 

PHILIPS by der gratiën Gods, Prince, eenig 
Sone, en erfgenaem der Koningrijken, Landen &at^ 

en Heerfchappyen van den KoningPhilips, tweeden stggrca» 
dies naems, mijnen fleer en Vader. dr^eu 

Aen allen tegenwoordige en toekomende , Sa- ba„ &en 
luyt. Als hebbende mijnen voorzeyden Heere, en j£>?mce 
Vader refolutie genomen te Houwelijcken Mijn bna 
Vrouwe de Infante, Ifabel Glara Eugenia, onze zeer 
lieve en welbeminde goede Sulfer, met den Ertz-nati'fjrt 
Hertog Albert onzen goeden Oom enNeve, en dat boo?» 
volgens dien heeft fijne Catholijcke Majefteyt oock 
gedetermineert in onzen communicatie en met on- p0Jtt . 
zen confente hier toe beweegt , deur zeer groote 
redenen en relpeéten der gemeyner welvaerr, felve 
om der ruften wille der Chriftenheyd in ’t gene- 
rael , en den Vrede en fhlligheyd der Nederlanden 
in particulier. En op dat onze voorzeyde goede 
Sulfer voorfien Zy na hare quafl'eyten en grote ver- 
dienlfen, te doen een begiftinge aen onze voorzey¬ 
de Sulfer van de voorfchreven Nederlanden en den 
Graeflchappe van Bourgoignien, inderformeen ma¬ 

niere 
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uitrc dier vih wefendé , en blijkende , by de 
opene Brieven , dewelke mijnen Heere en Vader 
daer van heeft doen depefchcren , getekent met 
fijnder hand , en gezegelt met fijnen groten Zegel, 
van welker d’inhoud hier volgt van woorde te woor- 
de. 

Philips, &c. Doen te weten , dat wy , nadien 
te hebben particulierlijken verftaen ,. ’t gene d’welk 
boven gefeyd is , en een yegelijk poinét der din¬ 
gen gementioneert > confidererende de gemeyne 
welvaert , die daér uyt pntilaen (al onder de ebti¬ 

jd ftenheyd , felve uyt oorlake der befondere liefde 
diewy fchuldigzijn cn dragen tot onfen goede Sufte- 
rede Infante, door hare grote verdienften of weer- 
digheden, loven , approberen , aggregeren en hou¬ 
den wy het voor goed door defe tegenwoordige 5 
Niet tegenftaende éenig prejuditie , d’welk ons of 
ohfe fuccefleurs daer van nu tegenwoordig of hier 
namaels mochte toekomen , en om der ielver re¬ 
denen wille, 'ky confenteren , en zijn te vreden , 
door defe tegenwoordige , dat de voorfeyde Nedei- 
landen en Graeifchap Bourgoignien en Charellois 
fuljen gecedeert , gecranfporteert en gegeven zijn , 
aen onfe goede Sufter de Infante , in der manieren, 
al'fo het mijnen voorfeyden Heere en Vader gedaen 
heeft, en (o het ten beften mach houden , en ter 
meefter fekerheyd , corroboratie fen beveftinge van 
*c gene daér van fijne Majefteyt difpofeert en ordon¬ 
neert , ten faveure en tot vordeel van onfe goede 
Sufter; So dilpofereh en ordonneren wy daer toe 

fo het nodig fy door defe tegenwoordige , ook in 
faveur der felver in defelve formelen mapiere in 
alles , en over-al üyt on feil vryen en eygehen wil¬ 
le , fonder dat eenigfins daer tufïchen gekomen 
zy eenige aendringinge , dwang , bedrog , valsr 
heyd , noch eenig refpeö: , noch Vaderlijke reve¬ 
rentie , noch eenige vreefe , noch door dwalinge 
of ten rechten , wefende onfe intentie en wille 
dat defelve Landen lullen zijn en toebehoren onfe 
goede Sufter de Infante , ffabel Clara Eugehia , 
en hareSuccefleurs, in conformiteyt der voorfeyder 
difpofitie van den Roning mijnen Heere , en Va¬ 
der» En op dat hét al gèrake en hebbe fijn geheel 
effedt , en voor alle tijd te fterker , en vafter 
blijre t Hebben gerenoncieert èn rerionciereh door 
defe tegenwoordige in faveur van ohfe voorfeyde 
goede Suftere j voor ons en onfe fucceffeurs , alle 
Beneficiën , d’welk ons of henlieden refpedtivelijk 
het recht mag ofte mochte geven , ,om te gaen 
of komen in ’t contrarie van defes ; Noch dat het 
ware door recht van reftitutie in Imegrum , in 
*t welke wy ook gerenonceèrt hébben , en renon- 
cieren door defe gefeyde tègenwoordige. Want 
onfen beflotenen en gedetermineerde wille is , dat 
geenderhande dingen kracht of macht lullen heb¬ 
ben , tegens defe donatie, cöncelïie en defen tranf- 
porte , dewelke gedaen word van de voorfeyde 
Nederlanden, in derforme en manieren voorfchre- 
ven. 

1 So hebben wy gedaen en gegeven onfen Eed , 
op de Heylige Euangélien, die wy met onfen han¬ 
den geraekt hebben , om te houden , obferveren, 
mainteren , en accomplieren , en fullen doen hou¬ 
den , obferveren , mainteneren en accomplieren , 
alles wat pun&uelijken geleyd is , fonder daer aen 
voort te brengen eenigerhande excufe noch excep¬ 
tie , noch toe te laten datfe yemanden van onfen 
wegen fal voortbrengen , het welk wy affirmeren 
en beloven met Princehjke woorden ; en dat wy 
fullen geven bulpe en adiftentie , vereyfchr door 
*t geheel effeót en furniffement van alle ’t gene ge- 
leyt is, om fulks te welen gelijk wy boven gefeyt 
hebben ónfen ernftigen en voorgenomen wille. Tot 
getuygeniffe daer van , hebben wy doen depefche- 
ren defe tegenwoordige opene Brieven , dewelke 
wy met onfe hand getekent hebben , en doen te¬ 
gen tekenen door ’t Secretarie infralcript van den 
Staten des Konings, mijnen Heere en Vader , in 

de voorfeyde faken der voórfz. Nederlanden Éö van 
Bourgoignien , en doen zegelen met den groten 
Zegel der wapenen van fijne voorfcyde ftiajeifteyc, 
uythafigende met een gouden fnoer, of lint. Hun 
prefent vindende , als getuygen daer toe geroepen • 
Don Gomes de Avila, Marquiz de Velada , cflfeiï 
Gouveireuren groten Hofmeefter, Don L H. t a p. 
de Mora , Grave van Kaftel Rodrigo , Grand 
Commandeur d’Alcantara , Edelman der kameren 
van fijne Majeftcyc en onfen fommelier des lijfs, 
Don jehan d’Idiaques groten Commandeur van 
Leon , alle drie van den Rade der Staten, en Mefe 
fire Niklaes d’Amand Ridder, ook Raets-Heer der 
Staten en Garde des Zegels , der felver Majefteyt 
in de voorfeyde laken , der voorfeyder Nederlan¬ 
den , en van Bourgoignien en Cancelier van fijnen 
Lande , en Hertogdom van Braband. Gegeven in 
de Stad van Madril, Koningrijk van Cafeilien, den 
ieften dag der maend van Maye, In h jaer der gra¬ 
tiën 1598. Parapheert geteként Philippu*. En meer 
onder by ordonnantie van mijnen Heere den Pnn- 
ce , ondertekent A.delaLoo. En waren de voor¬ 
feyde Brieven gezegelt met den groten Zegel der 
wapenen van fijne Majefteyè in roden Wafte uyc- 
hangende met Gouden Lint. 

<©rfe Snfrmt tien ten alfa gepaffcctt 3rjuSc / iö De tpnee opgefraeri / cn fttiffcnöe öc panöni Pan fijnen 
abec Den fóoniiig / Doncftte fip Den friPeii Poo? öe 

goeDe gtinfï Die hp fijne gocDe ^ultcc PePjcfen IjaD* 
öe / en Doe gineft fip na fijne Ibuftcr / Die fip groe* 
tenöe geïuft tocnfcfttc; Doe fiont ooft De infante op/ 
en gmïi fiaren Baöcc Den Rotting fijne fianöcn ïuifi 
fen / en bcöancftte Den fcïüen feec ootmocöcïijft Pan 
fijne gocDe gnnfic ntPjelDaöigficpö/ enginft Doe ooft 
fiaren .SBjorper fcec bcöanften. t; 

3$e£ aPoirtO tuerter gtotc jpeefie gefiouöen in ’t Hof/ 
cn men foutje meecöec gcöaen fiebben / ten toate De 
gtot€ fieftte Pan Den Roning / Die feer stoöb toaji / 
öocfitoa^nufonDetboojtfe. , 

^en acljtfien Dag Pan IBap/ toefcnöc ttuec Dagen 
na Dat gepaffeett toa^ / quam öe Repfctmne / öc ,ffêoe= 
öet Pari ^Ibectu^ / teHoPe / mét Den Xfö^tguisöc BeP 
ïaöa / 5^on Cfififiopfioto öe tfBoca / 3i5on BjofioP % 
Diaqtiï$l met ^on JiDactin ^öiaqucö / aï£ ^ccrerfu 
ti$./ en Daec toect Ijet fióupjrftjb bcPefiIgt / cn öc %x\i 
farite PetbonD fiaec tefulïen ttoutoen Dm €tt5-Hcr:og 
?8ïbectu^Pan(©ofïeni’tjri; énDeRcpfetmne / ^ïbfttt 
HBoeöcc { Pecobfigeecöc fiacc / Dat Ijact £>one fouDe 
ttoupjen öe infante ^ifabella Claca €ugenia / en Dit 
upt hcacljte Pan öe j^^ocuratie Die ï)p aén öc Rcpfctmne 
fijne IBoeöCt gefonöen fiaööe; en tsóc fionö De 
fantc op / entóilöe öe Repfecmne De fianDen ftuffen / 

, cn ncpgöe fiaec met öaêc eene finpe op De aetöe/ 
Dan De Repfetinne toepgecöe fiaec öe fianD te laten 
ftuffen / en toilDe Datfe fbuöe öpfiaen / en fo ïjeeft ïjate 
.fBajcflept öe infante aen fiace toangen geftufi / en 
öaec op öölgöèn Peïe Cengcatuïatien en geluft-bieöim 
gen. 

Hfcc na fonö De ^Infante üfabeïla data digcnia / 
in quaftte aï^ ^ineeffe Pan öe jleöetïanöett / De naPoL 
genöe^ocucatieaenDen €rts H^ttog ?filbectu^ 
rentoenomcnöe JiDan. 

I sabel Clara Eu genia, by der gratie Gods 
Infante van alle de Koningrijcken van Spangicn, 

Hertoginne van Bourgoignien , van Lothrij k, van Bra- ar n öa* 
band , van Limburg, van Artoys , van Bourgoignien «« t0** 
Plaltz-Gravinne van Henegou , van Holland , van ^ntn!* 
Zeeland, van Namen, en vanZutphen, Marquize 
van ’t Roomfe Rijke , Vrouwe van Vrielland, van Sa¬ 
lines , en Mecchelen, der Graeffchappe Stad en Lande 
van Uytrecht, van Over-Yflfel en van Groeningen. 

Aen alle tegenwoordige en toekomende, die defe 
Letteren fullen fien, of horen lefen. 

Hoe dat foo wel om de welvaert der Chriften- 
heyd in’tgenerae!, als het particulier de Nederlan¬ 
den, én ora andere goede confideraticn gelieft heeft 

den 
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denKoning mijnen Hecre en Vader, tot yorderinge 
onfes toekomenden Hquwelijks, by difpeniane van 
onlen Heyligen Vader dén Paus, m.et onfen feer lieven 
en welbeminden Neve de Ertz-Hertog Albert, en met 
confenteringe, aggreatie en toefien van den feer Ho¬ 
gen en feer machtigen Prince, onfen feer lieven en 
wel-beminden goeden Broeder, ons te doen begifti¬ 
gen, conceffieenTranfporr van alle de Nederlanden, 
en van Bourgoïgnien, deurdeopeneBrieven daervan 
gedepefcheert, en refpeétivelijk getekent van hunne 
eygene handen, den 6 defer tegen woordiger maend 
van Maye, met andereonfeopene Brieven, aengacnde 
d^acceptatie derfelver DonatieehTranfport: Opdat 
de voorfeyde Nederlanden en van Bourgoignien, van 
óns fouden gehouden en befeten worden, ook van onle 
Hoirs en Nakomelingen, in der formen, manieren en 
volgens de Conditiën particulierlijk begrepen en geex- 
prefleert deur de voorleyde opene Brieven : En dat 
deurdefelve fijne Majefteyt ons heeft geconfenteert, 
geaccordeert enbelovet, en geeft abfolute en onwe- 
derroepelijke macht, van wegen onle eygene authori- 
tey t, fonder ahdere requifitie of cpnfent te nemen, en 
aentaften , by ons of deur fendinge van Procure, 
aen onfen voorfeyden toekomenden Man, den Ertz- 
Hertog Albert, het geheele en volkomene bcfit van 
alle de Nederlanden en ’t Graeffchap van Êourgoig- 
nien en Charlois, en in ’t voorleyde effeót te doen al 
’tgene in ’t particulier dcfelve opene Brieven mede 
brengen. 

DOen té weten , dat wy óm der redenen boven 
verhaeltj en om pun&uelijk tevolgen dén goe¬ 

den wille en Ordinantie van fijne Majefteyt felve 
opdat gevordert worde, alles wat in regard des voor- 
feyd is behoort, voor ónfe reyfe na defelve Neder¬ 
landen : Hebben uyt onfe fekere wetèrtheyd volko¬ 
mene en abfolute macht: Geauthorifeert en gegeven 
volle macht en commifiie, on wederroepelijk met alle 
faculteyt,fo wel gcnerael als partieul ier, aen onfen toe¬ 
komenden Man,den Errz-Hertog Albert,om in onfen 
name en van onfent wegen te doen deur hem felven, of 
tleiir andere die hy fübftitueren fal, of bevinden be¬ 
hoorlijk uyt kracht van dëfe felve Brieven , tot een 
of niéér reyfen , alle in ’t befonder dc dingen > fo 
vele in önfen naem en van onfent wegen , als van 
wegen allé de Provintiép der Nederlanden ,©n van 
den Graeffchappe van Bourgoignien en Charlois, 
in ’t gencrael en deur de Staten van elke Provintie 
in ’t particulier vereyfcht fal worden , en nodigh 
zijn aldaer te doen : Om refpedlivelijk te nemeo, 
aen te tallen, te hebben en tq.houden in onfen na¬ 
me , de geheele Reële en volkomene poffeffie van 
alle de voorfeyde Landeii , en van elke Provincie 
der felver , met alles datter toebehoort, dm defel¬ 
ve geheelijeken en vredelijekeft te gebrüycken fbn- 
dér ©enige cegenfprekinge , opftake noch behinde- 
ringé , töt dien eynde doende t’famen roepen en 
vergaderen de Staten der felver Landen , ’t zy in 
’t gcnerael of in ’t particulier , en doen in onfen 
name de noodwendige Eeden : Als oock ’c ontfan- J;en van de voórfeydé Staten en andere de gewoon- 
ijeke Eeden. En daer-en-boven te doen door onfen 

voorfeyden toekomenden Man , den Ertz-Her- 
tögh Albert , ’t gene ’t welck wy felve tot dien 
eynde fouden mogen doen in eygënèf perfone, fo 
wy daer tegenwoordigh waren : Alwaer ’c dat daer 
eenige faken waren , dewelke fpeciaelder Manda- 
ment vereyfchte , alffer in de voorfeyde Brieven 
begrepen en geëxprclfeert word. So laten wy toe 
by Princelijcke woorden en by onfer eeren , en 
aengenaetriheyd te hebben vafte en feécker ’t ob- 
ferveren , en doen öbfefveren , en inviolable te 
volbrengen , en in goeder trouWen altijd , al¬ 
les ’t gene by onfen voorfeyden Ertz- Hertogh Al- 

■ bert onfen toekomenden Man , en door dewelcke 
hy committeren en fubftitueren fal , uyt krachte 
der voorfeyden Brieven gedaen zijn lal, gebefoig- 
neert en gepafleert in regard der voorfeyde Rede, 

geheele, en , volkomene polTeffie der felver Neder¬ 
landen en Bourgoignien , na de forme en naaaiere 
in de voorfeyde opene Brieven gementioneert van 
de voorfeyde Donatien, Ceffien en Tranlpojt: tot 
dewelke wy ons refereren fonder immermeer d&er 
tegens te doen, noch te lijden datter gedaen fal wor¬ 
den, dire&elijk noch indiredlelijcken, in welkerley 
maniere dattetzy, want fulksisonfe gelieven: Tot 
getuygenilTe daer van hebben dele tegenwoordige ge- 
tekent, met onfer hand, en doen tegen tekenen door 
’t Secretarie infrafcript, van den Staten des Konings 
mijnen Heereen Vader, in de voorlchreven faken der 
vporfeydèr Nederlanden en van Bourgoignien : En 
zegelen met den groten Zegel der wapenen van fijne 
voorfeyde Majefteyt uythangende met een Gosidea 
Lint. 

Gegeven in de Stad van Madril, ’t Koningrijke van 
Caftiliendcn^odagv^h Maye: in’t Jaer der graden 
1598. Aldusgeparapheert Ndic, en onderfdtreven d© 
Vrouwe Isa bel, en op de vouweby Ordonaatte 
van mijn Vrou we de Infante. 

En getekent 

A. DE LA LOO. 

En zijn de voorleyde Brieven gezegelt met den gro¬ 
ten Zegel des Konings, in roden waffë, uythaogen- 
de met Gouden Lint. 

<fèe &ec«tac$ Man öe / öie ban öen <€ctj- ©t 
I^ctteg in december 15-97» afgebeeröigtta3<$ aen ürti rmartè 
ïüoumgban^panjen/ $ ben 14 ^unn tncöcram tot^aniK 
23?uffd geaccibeect / met bolftomen bébeffigmge banf™f* 
ïjet ^outoclrjft / tuflcöcn Dm <£rt$-Hertogen ©mnbjt m 
infante / en met De öepercïje ban öe totale <Dpinad)tt 
ban öe ikeöetïanöen en 25ourgolgnien aenbaccjfoog? tS'JlSL, 
jfjeöen. tón b?agt ooft fonöedmge p?ö|e ban öen fóoning metöe 
aenDm€ct5-^ectog/ banöatftn/ naüatftp fïeljge;fcctt* 
Öoo^faemftenö IjaöDe Doen 3toeten ban alle öe gcljoójfa? fj™3e 
me fjiobintien / oberftomen fouöe in ^panjen/ om ftet 
Üontodtjft te bovengen; en b^acfjt ooit »iitöe bnc it^. 
ben ban öeu honing ert öcn fijlnee /. aen ö’<5et5-^cii> 
tog en aen öe Üeecen Staten ban 23*abanö / beroerm- 
öe aHeDefebosjbecftadDefaften / en 0202e b^m JB.'ft'dm 
ban ettdijfee Ijonöect Dupfent gulöe’n/ om öe 45e= 
muptineecöetebjcöen te pellen. #en 25jief ban öen 
Uloning ban ^panjen aen öen «Öcts-Üettog Hlbet: 
tu^ / toa$ ïupöenöe aïöu^: 

i •' b . . ! • f » 

Mij* goede Broeder, Neve en Coufjit. IN’t wederkeeren van den Courier Frans van den ®|fef 
Berge, heb ik u geadverteert door mijn (chrijvenbanbra 

van den 17 Maert leftleden, hoe dat tefijnenaenkom- ö°ni0® 
fte ontfangen waren vele pacquetcen met Brieven van ^{}an« 
antwoorde, welkealle de Heeren en Riddersvaö mijn jienaea 
Ordre, Raden en Gouverneurs , Staten van de Pro-bos 
vintien, fich houdende onder mijne gehoorlaemheyt, 
hebben gegeven op mijn Brief van de maend Septem- alter, 
bris des voorleden jaers,nopende de materie daer in ge* 
melltioneerc, in welkers verklaringe ik hen geweien 
hadde op uwe creancie.- En hebbende verftaen uyt hare 
voorfz. antwoorde, de grote blyfehap en ffinderiinge 
genoegen, ’t welk een yeder van hen bekent ontfangen 
t£ hebben , uyt fulke mijne goedertieren refolutie,heb 
ik meer bewogen en veroorlaekt geweeft voort te gaen 
fonder uycftel,tot vorderinge van ’t welk ik lo rijpelijk 
voorgenomen hebbe, en aen mijne feer lieve en goeds 
Dochter te doen, gifce,ceffie en tranlport van alle mijn 
Nederlanden en van Bourgoignien, en daer van te pai- 
feren den feilen defer maend,in tegenwoordigheyt van 
mijnen feer lieven en feer beminden goede Spne den 
Prince, met fijn uytdruckelijkconfent, aggreatieen 
goedvindinge, en tot acceptatie van dien, mijn goede 
Dochter daer ook tegenwoordig zijnde: Dedepefchen 
van drie Patenten,die ik u toefchicke by defen, opdat 
gy particulierder onderrigt moge zijn van alle’t genely 
vervattenen faveur van ’t Huwelijk van de voorfz. In¬ 
fante, mijn goedeDogter,met uren datir kragt van hare 

Procu- 



Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 
Procuratie op u perfoon, die gy by de voorfz. drie 
Patentengevoegt lult vinden: Gy rooogt nemen in 
haren name, en van harent wegen, het ganfche da¬ 
delijk en volkomen befic van de voorfz. Landen, en 
vanyegelijkeProvintie van dien, in deforme als de 
felve Procuratie vervaec: Die gebruykende, wanneer 
enfo’tugoed dunken Tal. En op daclulk mijn voorne¬ 
men vokrocken worde , en dat alles gefchiede met het 
meefte genoegen van mijne Vaflallen en Onderlaten 
vanderwaem-over, foin ’c generacl als particulier, 
fchrijfik van nieus aen de voorfz perfonen en Staten, 
gelijk ook mijnen voorfz goeden Soneden Prince, in 
die fubftantie als gy lult mogen Gen, uyt de Copyen 
hier by gevoegt, ter occafie van de antwoorden , die fy 
refpeótivelijk gedaen hebben op mijne voorfz eerfte 
Brieven. En hoewel ik tot noch toe gene antwoorde 
bekomen hebbe van de Gouverneurs, ’t Parlement, of 
van de drie Staten van mijn Graeffchap van Bourgoig- 
nien,op mijne Brieven aen hen van deielve maent Sep- 
tembris des voorleden Jaers; nochtans heb ik goed ge¬ 
vonden hen weder andere te fchrij ven, welke met co- 
pyeinditpacquet fullen gevonden worden. Hetfoude 
my aengenaem wefen, dat gy my met de eerfte occafie 
liet weten, van het onrfangen van alle de voorfz. De- 
pefchen,en in wat voegen gy die gebruykc fulr hebben, 
en in wat voegen alles dervraerts-over gepafleert fal 
zijn. 

Hier mede, Mijn goede Broeder, NeveenCoufijn, wil 
onfe Heere u nemen in fijn heylige hoede. Uyt Madril 
denlaetften May Anno 1598. GeparapheertN. D.Vt 
Enonderfchreven , Uwen goeden Broeder, Oom en 
Coufijn. Ondertekent PHILIPS. En lager ftont 
getekent A. del* Leo. Heropfchrift was, aen mijn goe¬ 
den Broeder, Neve en Coufijn, den Ertz-Hertog Al- 

berty Lieutenant, Gouverneur en Capiteyn Generael 
van de Nederlanden en van Bourgoignien. 

3£en 2Bjief bie ben honing ban &panjen aen öe öjie 
Staten ban ïjet Ifertogöom ban 23jabanö fcïjjcef / 
toaé lupöenöe aliS bolgt: 

Eerwaerdige Vaders in Gode, Weerdige, feer lieve, lieve en 

getrouwe, lieve en welbeminde. 

Y’den inhoud van u 1. Brieven van den achtften 
tan óm December des voorleden Jaers, heb ik behagen 
Honins gehad te verftaen de grote vreugde en welgenoegen, 
Jan dewelke u 1. veroorfaekt hadde onfe goedertieren refo- 

atn ^ut*e * noPenc^e materie j die u 1. van mynen wegen 
i/i&ta” verklaert hadde , onfen goeden Broeder , Neve en 
en toan Coufijn, den Ertz-Hertog Albert, in kracht van on- 
®*a* fe Brieven aenu 1. tot fijne creanciegefonden. En door 
lano. dien ons voornemen niet ftrekt dan om defe Neder¬ 

landen in ruft en vrede te brengen, door het houwe- 
lijk, ’t welk wy beraemt hebben van onfe feer 1 ieve en 
feer beminde goede Dochter d’Infant, met onfen 
voorfchreven goeden Broeder Neve en Coufijn, felfs 
in heurluyder tegenwoordigheyd, hebben wy goed 
gevonden, tot vordering van dit goede werk, alvo¬ 
rens te doen gifte, ceflïe en tranfport aen mijn voorfz 
Dochter, van alle mijn voorfz. Nederlanden en Bour¬ 
goignien, in conformité der open Brieven , die hier 
aen onfen voorfz. goeden Broeder gefonden zijn ; als 
infgelijks der Brieven vanconfent, aggreatie en goet- 
vindingevan onfen feer lieven en feer beminden Sone 
denPrincej als ook die van acceptatie van onfe voor- 
lchreven Dochter; waer in wy ons verfekeren, dat 
gyluyden genoegen fult hebben, en vorders bemer¬ 
ken de liefde en affeófcie, die wy altijd tot de voor¬ 
fchreven Landen gedragen hebben ; gelijck ’t felve 
noch klaerder (met de hulpe Gods) bemerekt lal 
worden , door den middel van het voorfchreven 
toekomende Houwelijk, en het lenden van onfe voor¬ 
fchreven Dochter derwaerts-over, fo haeft als den tijd 
dat toelaten fal; en ook door den byfiand, die wy continue- 

ren fullen de voor fchrevenLanden te doen in alle occafieh daer 

’t van node (al zijn. Gemerkt geenfms onfe meeninge is (ge¬ 

lijck eenige qualijek-bedachte jouden mengen duyden) die 

te verlaten, ma er byte fiaen en te helpen, gelijk wy hier 
voren hebben gedaen , tot dat door Vrede of anderjins fy 
wel verfekert fullen zijn. Eerwaerdige Vaders , &c. 
onfe Heeren wil u 1. behoeden. Uyt Madril den 
51 May 1598. Geparapheert N. D. Vt. Onderte¬ 
kent P H I L I P S. En lager A. de la Loo. Opfchrifc 
Aen de eerwaerdige Vaders in Gode, Weerdige, 
feer lieve , lieve en getrouwe , lieve en welbemin¬ 
de , Prelaten , Edelen en Steden van de Lande 
en Hertogdom van Braband , of hare Gedeputeer¬ 
den. 

(ïBcïtjliE 23jteben ficcft öe $jince ban êpangien / 
ban ben felberi Dato / muratis mu tand is, mcöe gefcfiie- 
ben aen öe i?crrm Staten ban 25jabanö. 

D<ö v£it5 ï?C!tog öefe öcpefrïjc / booj ben booj; 
fcljjcbcn ^ecretari^ fjoljan öe Jfriag ontfangen / ban upt» 

en Daer op geöelibcreert jjcbbcnöe/ toieröen baer bate* JCM' 
lijdt 2öjtcben ban upt-fcïjjijbinge gcDepefcljeeit aen &p ben 
alle bc .©eöedanöfe JBjobmnen / bnöer be geljoo?- 
faemïjepö öe£ttoning£'ban^>pangien nortj ftacnüe / 
ten cpnbe fu Ijaer OBeöcputeeröc tot 23?uffcl fenben aen be 
fotiDen / op ben eetflcn Klugufn / om te bifiteten be Refter» 
23jiebcn ban Cranfpojt en Ceffie / bie ben ftontng Ianö^fie 
ban &pangten / met confent en aggreatie ban ben &•» / 
|3jince ban ^pangien fijnen *bone / gebaen tjaööc / onber be 
tot befioebc ban bt infante fijne ^oefitee / ban be 
.fèeöedanöen / en fiaren nieutoen fêcete ben €eö te &bei 
boen / bolgenbe be f^ocuratie bp be ©jonUie infante tao* v 
opfieni gepaffeect; en op bat fict felbemet fcherljcpö mng$ 
foubegefcljieöen / fo toeeben be ^paenfe en anbere öe; 
gimenten / gelegen fiebfienbe in be <©jaeffcl)appen ban Scn. 
“2ïrtI)op^ / Itenegoutoen en ©ïaenbëren / ontboben / 
en ojb?e gegeben/ om na 23?uffelof baer ontrent te 
bomen / gelrjb fp gebaen Ijebben / en begonben te 
mareieren in ’t bëgmfcl ban ^uliu.ö. 5^e oBebepu^ 
teerben ban op ben tienden ^ugufli tot 23?uffel ber^ 
gabert 3tjnbe/ Ijebben be 25peben ban Cranfpojt en 
Ccffïe ban be jleberlanben en ban 23ourgoigmen / 
fiier boren beraadt/ met Öe ^tppjobatie en 2Hggrea* 
tie ban ben JDpnce ban &pangien / en öe J^ocuratic 
ban öe infante op tjaren toebomenben 23mpbegom 
en Jilèan / toeïendjpebjb geèpamtneert en gebifiteert; 
en men toag feer bertoonbert / bat be ftonmg / tz* 
gen alle reben ban ^tate / ficlj getroofïe ban fijn 
fótoorie af te fefieuren een 3Iutoeel ban fuïbec toaec^ 
be / ’ttoeïb öe ftepfer Carolu^ fijnen ©aber in fulbe 
eftime geljouöen öabbe / öetotjle be jfteöedanöen meen 
commobitepten (jabben / tot be gcootfiepb ban een 
©jince getequireert I ban alle öe étjben ban ^>pan- 
gien. Cpnöeïijb na bele öifcourfen en obedegginge / ©et» 
fienöe bat baer niet tegen te boen toag/ en op öe toe; ^ct5- 
fegginge öe^ donmg^ / ban bat fip ben nodigen bp; m 
fïanb fouöe blijben continueren / fo 3jjn op ben 1 y ben na» 
gufïi be «Êeöen / en folemnifatien fiier toe getequireert / ^an 
gebaen / op be grote Cfèeecfale ban ’t I£of binnen 23juf 9 
fel i baer grote ^riumpfie beöjeben toojbe. acnge» 

3l^a bat be <t5rt5-^crtog iiu ban toegen of in ben nomen/ 
name ban öe infante bebefligt toa^ / en genomen 
Ijabbe be poffeffie ban bc cï9ebedanöen / fo begonfi en fn» 
fip te bandelen ban fijn bertrdt na £>pangicn / om femnt» 
öe infante te gacn trouüjcn / en bat fip fijn repfc 
foubc nemen na JDjaga / aen ben ïiepfer fijnen 23joe- QCöaen. 
ber / bduclïte fip ünlöc befoeben / en alfo ban baer ©e 
fijnen repfe te boen op <©jats / en mcöe te Icpöen Arts¬ 
en na ^jpangien te ronboperen öe JDjmcefTe ,fBar; |,c.rtose 
garicta ban €>ofiennjd$ / JDocljtec üau ben <Êrt5- 
Hertog Carel fijne ^icljte / bctoellie fouöe troutoen maekt 
aen ben J3?ince ban ^pangten; boel) eer bP fidj op 8e«eö» 
be repfe begaf/ tjeeft fip op alle fafien ojDjegcfidt/ fo 
bele mogeltjfi bia^/ op bat in fijne abfentieallc meun; umrer» 
benienten fouöen mogen bcrljoct blijben; l|p beduadp hm na 
te ban cecf! tot 23jufiel Den Carbiiiael ?4nöjea? ban 
(0oficnrijli / .^onc ban ben 4Ert£ Hertog Jfetbinanö /0 
25ificljop ban Confiannen/ te beier ttjb ban boegen 
ben tóepfer ifBoubcnicur m ^Ifaticn / Detoddie bic 
43oubcrnement / gaecne / ter begeerte ban ben iioning 

ban 



^ 3 Het vi jf-en~dartigfte Boek. 
«Betft ban £>pan jen cn ben Crt^fctog §Cïberti$ / met be* 
"ff1* toiïligingc Deg Hepfer£ / aennam; Detodftetot 2B?uf* 

5^8' 

iutuiac 
Sn”* fif ïiomenbe7 ban ben ©rtv&értqg ^Cïücctu^ teer 
fyeai heedrjfttoccöeontfangcn / niiftbcntijöban actjt Da* 
ban<©o acn beeft bm CTt5-©crtcg HIbettu£ hem gemfïtueert/ 
Slmi boeljn hem tnfijn abfcntie in ’tboojfcljiebcn ©oubec 
ftfyop nement foube hébben te geöiagcn / fonDer bat hp hem 
tart enigen <èeö bcgcceDeaf te nemen. ©ooits heeft hP 

tot hetbcIctJt ban D’<0otloge gemaeftt ©enecad ban 
S"w fijn Hegec ©on f rancifco öc J©cnöofa / Hlömirad 
Mi / om ban dragon / I©acft-©?abc ban ©uaBaïefïa/ en 
aetmwn. ^an «Jamaica / Commanöcuc ban ©al öe ©en* 
af taenm naó / "ban De ©löeii ban Calatraba. 
Ten / &et ïBennig Dagen booj fijn bettcelt oiitfmg Ben Crtj- 
«ou» hertog een grote dnluft / Dooi De tijDinge Die hP 
™tn,e%Jiceeg / Dat liet ©arnifocn ban het Cafïceï ban 3Cm* 
5 toerpen/ enftojtëöaeniaöat banSiec gernuptincect 
toaecöen. moten. $?et ©arnifocn ban het boo?f5. Cafïceï be> 

«eeftfïont in /ooJbpanjaerDcn te boet en ttoce Compag* 
öen **nien©acröeiiban©eD:o©once De %cml en Johan 
« De ©amarca (allefaepbeabfent) en alle Dit ©olft floten 
ragoïi Den Caflcltpn ©on '^uguflijn De JBeda/ ftomenDc 
mi om ban gniffel / öe©oo?teboo?’t hooft/ en boben Drcn 

hebben fn De Poo?tegeopentbooj noch meer Dan hom 
mom. Dert&olDaten te boet en te paetDe / Baec onDer meDe 
raanöf. ttuee Hieutenanten te paetDe toaren / Die Baec Dooi 
®cn- bedoren Ijaecabancement batfp haöötn in Be ©öjlog 

jiKuji. tebecbjachten / Dat henöooj ïjaec lange Bienflen niet 
San'? ïionDegcfaclgeert hebben/ toant fp ooft bepDe ©Del* 
ïBarnü luuDen toacen ban goebe geflacljte. 
totn '^tfe muptinatie Bet ‘£>panjaetöen maeftten Bie 
San Dctbart De iBagifltaet en De 23o?gettje ban^Inttoecpcn 
cafteel feet becbaejl / baant Ijacttoag noch inDagtig De mup= 
ban tinatie ban Ben 31ate 1576* alg Be oBemuptineetDe 
anttoertban Hclfl en 3licr t’famen fpanBen) en fo jammer* 
Sen/ 
San bc 
«Jfetebe 
Dan 
%Ut. 

©cï» 
Doen. 
Dept en 
bjeefe 
ban be 
JPag" 

'lijfte moojD en b?anD / idben / pïonDeringen en 
©loutocn-brachten gefdjieDen / Daer om fp raeD* 
faetn bonDen met De felbe te accojberen | Bat fpfjaer 
befle fouBcn Doen om ïjaet aen hare bolle betaïinge 
te helpen ; miDBelerthö fouDen fp hoer fliï houBen / 
en Bie ban Slnttoecpdi fouDen haer onBethouDen / 
en geben aen elften &paenfen ^olöaetteboet/ hooft 
boöi hooft / tbJaelf fïupberg en een ïjalbe / en boot 

Ken elften ©accöc-tuptct met fijn ©aerb bijf-en-tbamtig 
JBucoe. fïupberd ’ë Daeg01 Baer meBe IpelBen fji haer Me/ 
Tt0ancn t’elftert aïd fp petanBcrd hebben toilDen/ fofcho* 
SSe».ten fp in De iètaD / en moflen haer ooft boot haren 

<ÖIectö leberen een ïtoetfe met ftaepe ©aeCDen I 5>il* 
bet-toerlt / een berguïD happier / een fraepe 23cD- 
ficDe met EijDe ©at&tjnen ) en aï^ fp banequetten 
toilDen houDcn/ speten / jannen en al Datfp meet 
bcgeecDen; Ijaer toecDm feben maenDen geptefenteect / 
Dan toilDen Die niet hebben / epfchten ^ maenDen. 
©e25o?gfcen toarenin groter benanthept en fcï)?ift/ 
en alle uuren ban Den Dage onfefter ban hoer gocD 
cn ïeben; fp fcljtcben aïtemet 25?teben aen De #ee* 
ren / met Bit Opfcf)?ift: A los de laCafa della Ville. 
©atid: öie ban Den ^taBhupfe / fotiDer anDec 
titule* 

jn naboïginge ban Bie banUlnttoerpen/ jgn ooft 
Be ^pangiaccDcn ban het Cafïceï ban ©ent getnup* 
tinéert / hoetoel ö’ccne nochte D’anDere niet eer be* 
taeït #t gebao?Ben / Ban in (jet toeftomenbe 3jacc ,• 
Dan Defe hebben baneecflen aen De pootten gefloten/ 

«— fonDer pernaut^ anDer^ meet in te laten / of bp Ijaer 
neduan tcontfatigen/ ’ttoelft hun baer na niet toepnig boot* 
<@em' öedé DeDe / en beter gctraetmt toeröm al^ Die ban 

^nttoerpen. 

tinatie 
Dec 
<g>pan. 
Öiaer. 
Den op 
’t€ a 

DCCrts^ertogmibern^ gepott toeröenDe ban 
De Heeren Staten ban De ^tobihtien / Die Be fjn* 

fante bart ^pangien aengenomén en ge5toocen hab* 
Ben boot ^oubetatne $tince(fe ban Be j^eDedanDen / 
Dat hl1 aen Be Staten ban De ©eunieetDe ©tobintien 
fotïDe bjillen fchtöücn / en De felbe eemg rniDDd boot* 
fïacn / Baec op fp haer mebe fouBcn begebeit onDer 
be gehootfaemhept ban hare lloogheBen} Dctoijïe nu 
fggasi ceffetenBe &e. re&enen Bie fp aïtijB bootgdwent 

©anfêS 
öec ban 

haDDm / toaerom fp haer niet toeDerom ftonben be= 
geben onDer De geïjootfaemhept ban Den Honing ban 
£>pangten / B e fp bp een folemneeï CDict betftlaett 
haDDcn / berbalïen te srjn ban alle ’t cccht / ’t btelft 
hpaen De JteDcdanDen geljaD haböe; en haDDcn tod 
gaetne gefïen / Dat hP aen Defdbe eene ^mbaffaDc 
gefonDeu IjaDDe / cn eenigc tebeïijfte ptefentatie / om 
tot hanödinge ban B?eDe te mogen ftomen/ gebaen 
ïjaDDe: ©oclj De Crt5-^ertoge heeft fuïïto niet goet 
gebonDeu/ ’tsp om DathP f»ct) liet bebiutcfteu/ Dat 
het fijne reputatie nabcelig fouDc toefen / Bat hP fidj 
fo feer becneDeren fouDc / aï-cer hP of fP Baer 
toe gefmt mochten jijn / of eenig geljooi fouDen toiï* 
len geben / of Dat hP mcenbe Dat Ijet tegen Den CeD 
foube toefen bpljem gcDaen in’tbootfchtebcti Cran?* 
fpott / geinfececrt in ’t ticnDe Hcncuï ban Ijet boot* 
fcljjcben Cranfpott b mhouDenDe onDec anDcten / Dat 
hp foube befotgen (fo bed hem mogclijft fouöe 31311) 
Dat het Catholijfte gelobe ban fijne ©nDctDanen on* 
DerhouDen / geleett en geptcDiftt foube tootDen: Cu 
hoetoel hem Daer op tod eenigetefolutie gegeben toet- 
De / heeft Baet toe nietftonnen bccflaen / maet mocht 
tod lijbeti Bat öc Staten / Beur eenigc anöete / fou* 
Ben mogen boen onberfoeften / toat Be Staten Dcc 
©eunieetbe $jobmticn meeninge en intentie in Defe 
fafte nu fouDc mogen toefen / en of Dacc eenige hope 
fouDe mogen toefen / Dat men in eenige hauDeïmge 
fouDe mogen ftomen: 3tlfo toctDe gepjactifeect / Dat 
Deut eenige ban De naefle bjtcuDen ban feftet tteffe* 
lijft Coopman ban mnttoerpen / gcnaemt©anielban J5™ 
DecHSeulen/ Die om Deödigie ban Baec becttocften than/ 
toa^ / en nu fijne tefiöentie ÏjaDDe en hielt binnen retibe. 
aiepDen/ gefch?eben toetDc / Dat een ban Defdbe fijne «JJ 
©lienDen geljeel fïeft toajS / Die nooDtoenDdijft hem te 
fp’cftcn haDDe / en betfocljt hpeen^ ober fouDe toilïeii tertDc. 
ftomen / fcsiDcnDe hem öaet toe een ©afpooit ban 
Den Cct3-f?ettog ^Ibettu^ / om bjpïijcft te mogen 
ftomen / paffeccenentocDccUeeren. j©aet tot ?fint* te &a. 
toetpen geftomen jijnDe / bebonb hp fhne ©^ienben «*“ƒ 
in goebec gefonDljept / en becfïont ban Defdbe Dat gect af. 
bat alfo toaö befleften bp eenige ban öe öaet^heeren aebjacat 
ban Ben €ct5-#etcoge. ï)p fepbe bat hP ïiebec ge* “ffër 
haö haDDe / Datmcii hem infoöanige fafte en ban fuï* gf“d 
ftet getoicïjte / Detoijle ÏJP in gcene üeDieninge of re* en ma. 
geringe toa? / haDDt ongemoept gelaten. ^0 gednge«/ om 
men berflont Dat Ijp geftomen toad / toect hP tot ffltof* JJJJj** 
fel ontboöen bpbciSaeöp'hcccen ©ichacDot/ 0 ^tfron* met ^ 
rne/ Den Bbt ban Ifêacoïleg / DenifêacquÏ5banl|a* «m- 
toe / ö’em boten en ö’anöet na afgeb?aeght / offer 
geen rniDDd toaet om ©icDe tuffehen De ïanDcn te &eu, 
maften / en Die tot ecnigijepB in haer ouDe fleur te ntectöe 
toengen. ©u gaf booj anttooo?öe / Dat hp een pat gm* 
ticulier perfooii jijnöe/ fonDer in eenigc regetingc of ft)n an/, 
Dienfl te toefen / geenen laf! habDe / out öacr ban htao^e. 
met pemanöen te fpjeften of te communiceren- ^»p 
fepöeii Baec op / Batfp tod toiflenbat hpaen Defe 50DC 
booi een goet ©atciot gdjouDen toeröe / Dat hem ober* 
fiiïftë tod top flonD met auöece te fpjeften / tot boi* 
öainge ban eenighepb / rufl en booiDeeï ban De ge* 
meeneHanDen / Dat hem öatniet qualtjft ftonDcatge» 
nomen toeeben: ^epDen booit / Dat fp toef bipïqcit 
mochten feggen / Dat De Honinglj en ben ©ctj-l&ct/ 
toge feet genegen toaren / en nu toilbcii in alle ma* 
niccen ©jeöc maften / gdijft fp tod betoont haDDcn 
in Den ©jeöe / Die fp gemaeftt haöDen met Ben Ha* 
niiig ban ©janeftrtjeft / en toaren bpfonDcc gefïnt 
om ©^eöe te maften met Defe ïï.anöen / bp toat miD* 
Bel het fouDe mogen toefen / en Baec toe foDanige 
betfefteduge Doen/ Darmen tod fouöe beljoeentctoe* 
Den te toefen: l©cn fouöe Be ©eceemgDe i^eöedan* 
Ben todaten hate Keligie enHegecinge / en haer Daer 
ban in ’t minfle tot in ’t mecfle contentemcnt Doen. 
£>p fciiüen bojDsc / hoe bat Den Honing Den peefoon 
ban fijn Ctceil. Denfjinee j©audtiu«S in grote ach* 
tinge haDDe/ en fouöe nu niet meer onöcctooipen3iju 
Den raeD of aDbijfen ban .èpangien / macr hacc na Ijet 
gemeene boojDed trachten: ©at hP niet alleen toil* 
Be Den ©jiiice |©auritii^ alhier in fijn Coubenic* 

r ment 



i55>8> Vervolg der Nederland/è Oorlogen. 
ment laten / öaermöpnu toa£/ maer Ijem ooft bo?; 
öecen en bergeïtunge Doen; ja ooft / fo tjg ’t begeerden / 
bojüecen tot ©enecael ©betfie tegen tien iCutft / in 
fiiïfteacfjtmge toaren fijn Deugden enmanljept Ou [jen 
allen: 55at men meöc alle öe ilegectöer^ öec ©ereenig? 
be ^eberlanben foube in fjaec ampten en beöicmïige 
laten / en belofte boen ber felber tnnöercn na fjaec boob 
öaerin te fïellen / inbien fp tot fulfté beguaem toaren / 
mit^ batfe alleen tot ben $apg beefionben / en ben 
©r^-ï^ertog mibectu^ / met b’^nfante fijn toefto^ 
menbe 25jupö en ïf np£b?outoc / booi Ijaten l^ecre en 
©loutoe erftenben en acnnamen. 55cfe en öiergeli> 
fte faftm toerden Ijem aengefept / en toerd bacrenOobcn 
Ou ben €ct5-^ectog Hlbemië gdnacftt / bic Ijem infge^ 
lyftö fuïftë in Satijn en diergelijke monbelinge acnfcp; 
De/ en begeerde dat lju fuift rappoft foube tellen boen. 
55c booifelpebeu ban ber !©culcu m Holland gefteert 
Sjjnde / Ijeeft ben Staten ban Holland fijn toeöcibami 
berljadt/ boef) toofde geoojbeelt/ dat dit gedaen toet» 
beomeen beroerte te maften onber bc Gemeente / als 
bat men aen eenen goeden ©:cbc ftonbe gcraften / maer 
bat men in de ©ofioge toiïde blijben; en men geloof be 
teel I batfe ben Hfince Jöauritiu^ tocl fouben toillen 
bobberen / om ©berfie ©cuerad in Hongarucn tegen 
ben Surften te toerden / al£ fp Ijem Ijicr maer moeftten 
qurjt toerden: Andere mepnöcn / dat dit uptgeben aft 
leen bienben/ om de<ètaten Der ©ercentgde Sanben 
maer in Ijandcïmge te treeften / gelijft fp Die ban ©Iaën 
beren en ©ent eenige jaren te boren gedaen Ijabben / en 
bat fp fjaet baer na niet meer fouben confentcren /1 
ban Ijaer toeïgeballen foube / en bat fulfte boojflagcn 
nergens anöerS toe bienben / ban in be afgetooipcn 
Sfiifiructie bc£ koningsban ^pangien/ aen ben ©rts- 
ï|ertog 3Hlbectu3 gefonben / berljadt fïont / bannen 
be l|oIlanberS en Staten ber ©ercenigbe j&ebedan; 
ben / niet bienbe te begrijpen onber be ©icbe-ljanbeï 
met ©janftrgft/ten mare be fclbe be ©aüjolphe ©ootnfe 

!{Foi.j8j töriigie aftorn openbaerïijft toilden todaten / en be &om 
beraineï^oogljept / de£ kotungS toedcr ingeftelt / £c. 
fnlftS toonben niet geraben met Ijcnïupben in eenige Ijatri 
bdinge ban ©?ede te teeben; maer vefolbccrbcn om een 
ftatelijftc Scgatie in ©ngeïanb aen be konmginne te 
jenden / en met be fdbe te accorderen nopenbe Ijaer acï> 
tertuefen/ op tcbdtjfte termijnen re betalen/ eninbe 
Valloge te continueren: €nalfo be€rt5-l|cctogHlft 
bertuS (lont op fijn repfc om na jBiaga te bertreeften/ 
om fijn Sloeber bekepfer te befbeften / en üookS op 
<6jat$ om be 25?upd ban ben ©?mcc ban ^pangien / 
fijne c©irfjte/ te geïepben en conbopcren na^errara/ 
altoaec be troutoinge ban ben $:tnce ban ^pangien 
met fijn boo?fcfi?eben ^icfjte / en ban Ijem met be g|n* 
fante / ban ben^auS foube gefcfjicben / foljidbenbe 
Staten aïbaer aen / bat ïjp booi fijn bertreft aen be 
Staten ber©ereenigbe ©jobintien fcljnjben foube ee- 
nenbeguamen en bpenbeftjften 23?ief/ baer inljp ge= 
confenteert fjeeft / fenbenbe befdbe onber couberte ban 
be liertogmne ban ^lerfdjot/ ban bate ben 2.8 ^Üugufii/ 
en Op be Staten ontfangen ben 3 £>epteiubfi£/’£ baegS 
boo? Ijet bertreft beS ©rt3-0jertogcn upt puffel / en 
toaSbenfelben 23?ief inljoubenbeban tooojbe te tuooi' 
be ais bolgt / upt ben jprancopfe bertadt. 

SBjfef Ik ISYn Heeren , Ik hebbe dikwils voorgenomen aen 
lan hen tefchrijven > terwijl ik hier ben gekomen, en 
genos foude'cvoordefengedaen hebben , ten ware de kleyne 
latnöo; hope die my isgegeven,om yetsdaer door te proficeren: 
ïenrgfc/ Maer gelijk mijn oogmerk altijd is gevreeft,om te wege 
Eta«n re l>rengen de vereeniginge van alle defeNederlandie 
tan De Provintien, en die te verloffen van het ellend van defe 
©eree* ongeluckigeOorloge; fo heb ik niet nagelaten tefoe- 
aiflöe ken de middelen, op hope dat u God foude raken het 

^fnDl>* ^erte > om cens te refolveren; en ik gelove dat niet een 
©?Dösa. onder u gevonden fal worden , die niet feer wel gein- 

formeert is van die devoiren, dewelke van mijner zij¬ 
de, gedurende de leftehandelinge van Pays met Vrank- 
rijk, alwaergy noyt hebt willen komen , daereoeden 
Alder-Chriftelijkften Koning u fo menigmael heeft 
genood, en tot fijner begeerte ik altijds te vreden ben 

„ V, Deel, 

geweeft u aldaer te ontfangen: En hoewel dit alles rhy 
heeft doen bekennen de feer kleyne genegentheyt, die 
gy daer toe hebbet, nochtans in defe gelegentheyt van 
de Ceffie, die den Koning mijnen Heere heeft gedaem 
(aen de Doorluchtigfte Infante fijnen oudfte Dochter) 
van dele Nederlanden, enGraeffchap van Bourgoig- 
nien, in faveur van het Houwelijk tuflehen haer era 
mijn, en dat op den 11 en zi defer maend, fy is ontfan¬ 
gen cn befworen voor Souveraine Princefle, byalle 
de Staten dergehoorfame Provintien. Ik hebbe voor¬ 
genomen niet langer op te houden om aen u te fchrij- 
ven , nadien het pretext, op het welke gy altijds hebt 
gefondeert, het misvertrouwen, ’t welk gy van fijne 
Majefteyc zijt hebbende, en gy noyt eenige misgenoe¬ 
gen van defe Princefle hebt gekregen, nochtevanmy 
die nieten begeren dan te leven in vrede, en welen 
vriendelijk te tradleren allen den genen die deur defe 
Ceffie en overdrachte ons zijn gegeven, en verkregen 
voor Onderdanen en Vaffiillen;welke fo gy wilt allulke 
zijn > als het behoort, en de reden u daer coe obligeert, 
ik geve u het woord, dat het felve: fal wefen met ailulke 
redelijke en billijke Conditiën, dat gy u overvloedig- 
lijkfuit hebben te genoegen ; enfoniet, endat ikzal 
moeten continueren in deheftigheydder wapenen , ik 
proteftere, dat hecgeichied tot mijnen groten leed- 
wefen , en dat ik niet fal verantwoorden voor God het 
quaed daeruytfal volgen. Ikvertrecke kortelingena 
i>pangien , om aldaer te trouwen de voorfchreven In¬ 
fante, en fal niet lange vertoeven. Sogy voor mijn 
vertrek mijn wik geven eeniggoed antwoord, ikfal 
fo veel getroofter op mijn reyle gaenjen fal ordre laten, 
dat in mijn afwefen met u gehandelt fal worden, fo gy 
daer coe foudet willen verftaen. Biddende God dat 
hy u daer toe wil infpireren, en u nemen in fijn hey- 
lige bewaringe. Uyt Brufiel den 28 Augufti 1598. 
Rich. Vr, 

En was ondertekent. 

Albert. 

£n lager flont Le Vaffeur 

Het opfchrift was, Aen mijn Heeren de Staten van 
Holland, Zeland en Geaffocieerde, vergadert in den 
Hage. Ontfangen den 3 Seprembris 1598. 

55e Staten ban 23iabanö en anöete ^eöecfanöfe 
^obinticn / fefjieben ban gelgftcn aen öe ecren 
ten ban De ©trcenigöe piobinticn / öicfpeccfi ontfin^ 
gen Den 5 ©ctobits / in iiabolgenöec manieren. 

Welgeboren, Edele, Erentfefie, Eerfame, Vborjichtigt 

Heeren, en bejondere goede Vrunden. 

WY zijn eenige dagen alhier vergadert geweeft ^ , 
binnen der Stad van Bruflel, om te verftaen tor ^an j,/ 

volvoeringe van alfulkegifie en opdracht, als fijne Ma- &taten 
jeft. den Koning van Spangien heeft gelieft te doen van 
defe Nederlanden, mitsgaders van deGraeffchappen m 
van Bourgoignien en Charlois,aen de Doorl. Princefle ö’anbpre 
Vrouwe IfabellaClara Eugenia, fijne oudfte Dochter, «Staten 
by willekeuren van den Prince fijnen eenigenSoneen 
Erfgenaem , onder befprek, en tot vorderinge van een Janöfe 
toekomende houwelijk, euflehen defelve Princefle en Ï9?»biit« 
den peifone van fijne Hoogheydde Ercs-Hertog Alber- / 
tus; en alfoo byoorfake van dien meede tuflehen ons ƒ 
onderlinge gehandelt en gefproken is geweft van de faem» 
middelen dienende tot bewaringe, gemeyne ruft en &rPt 
welvaren van de felve Landen , die door defelangdu- 
rige Oorloge dus grotelijks zijn befchadigc en bedor-^rrtog/ 
ven. So is ons van herten leed geweeft , dat uweratn öe 
Edel.en Eerf. Gefanten hun op de Vergaderinge niet^f,atj)r” 
hebben konnen gevinden : om gelijkerhand en met^eus 
gemeyntn voorraed daer op te letten en ramen, denfeeröe 
middelen die ons daer toefouden mogen helpen, en de 
gedeylde Leden wederom brengen ineengemeyn li- 
chaem en Vergaderinge: Maer allo d’ongeluk van den 
lopenden tijde, en de tegenwoordige gettelcenifledes 
Lands fulks mee hebben toegelaten, fo heek ons de 

liefde 
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liefde en gunfte, die wy d’een den anderen fchuldig 
zijn, totgemeyne bewaringe en behoed, niet laten 
ruften, wy hebben moeten aen uwe Edel. en Eerf. 
fchryven defe tegenwoordige , om daer by hunlieden 
dezelve te kennen te geven, benefrens de bezondere 
begeerte die wy hebben, om ons wederom te hen ver- 
faemt, wezendedeneenigen raed en middel, om ons 

•allen te verloflen van zo menigvuldige zwarigheden, 
ellenden en verwoeftingen, ons ten wederzyden over¬ 
gekomen by vervolg van devoorfz langdurige Oorlo¬ 
ge , en daer mede wy noch dagelijks worden gedreygr, 
ten zy God Almachtig door fijne genadige goedertie- 
rcntheyt, en onze fpoedige vereeninge, daer in en re- 
gcnsverfie. Waer toe ons bedunkens haer tegen woor- 
delijlt is betonende goede oorzake , door het wech-ne- 
men van verfcheyden beletfelen tot noch toe dezelve 
verachcert hebbende, en merkelijk dat wy ons als nu 
bevinden gebrogt onder de onderdanigheyt van de 
voorfz. Doorluchtigfte Princefle, dewelke met fijne 
voorfz. Hoogheyr haer doorgaens hier houdende,geen 
ander zorge of lalt hebben zal, dan onsen de Landen 
in ruften welvaren te houden, en bewaren, zonder 
elders afgekeert te worden gelijk die neffens meer an¬ 
dere redenen nader zal mogen voorgedragen worden. 
Indien uwe Edel. en Eerf. defen aengaende met ons, 
ofonfeGefanten , begeren te komen in onderhande- 
linge, daer toe wy van onfent wegen , by wete en gedo- 
ge van fijne voorfz. Hoogheyd, fouden bereed welen in 
fuiken gevalle te verftane, ter plaetfen daer’t beft zal 
zijn gelegen- Ons verfekert houdende, dat fylieden niet 
min als wy, defeoorfake fullen waernemen, enfulks 
behertigen , dat daer van over-al mach volgen een 
vrugebarig en lange gewenfcht gevoelen, met verhoe- 
dinge van alle vordere ongemak en fwarigheyd;en daer 
op verwachtende op ’t fpoedigfte hunne antwoorde, 
lullen den Almogendcn bidden, dat hy ulieden. 

Welgeboren, Edele, Erentfefte, Eerlame, Voor- 
fichtige Heeren,en befonderegoede Vrunden,wil heb¬ 
ben in fijne heylige hoede. Uyt Bruflfelrefpedlive de¬ 
fen 28 en 29 Augufti Anno 1598. Onderftom gefchre- 
ven, Uwer Edel en Eerf goede Vrunden en Naburen, 
de Str.ten van Üraband, Limborg, Luxenborg, Geldre, 
Vlaenderen , Arthoys , Henegouwe, Valenchijn, 
Rijfel, Doüay en Orchies,Namen, Dornik,Tourne- 
fois en Mechelen, vergadert hier binnen Bruffel. Ten 
bevele van de voorfz. Heeren, was getekent P Mafius. 
De fuperfcriptie was, Welgeboren, Edele, Erentfefte, 
Eerfame, Voorfichtige Heeren , en befondere goede 
Vrunden, de Staten van Gelderland, Holland, Zeland, 
Utrecht, Over-Yfel, Vriefland en Groeningen, of hun 
Gedeputeerde, tot ’s Graven-Hage. 

^DcfeSSuebenljcb&en be l^cetcn Staten <ö5eneeacl 
onbeanttooo^ö gelaten/ öetotjïc fpïupöen al gccefolbcett 
iuaieu De <£)ó:ïog te continueren/ en ban fïn toaten met 
De ïïonmgmnc ban <£ngclanö te ïjanDeïcn / en aen öe- 
fribeeenefïateïijfteXegatiete fcnöcn 5 Doel) Ijebbcn De 
boojnoemöe Staten m ben nabolgcnbcn fjate ben 22 
JiBcect 15-99. aen be booift. Staten gcanttooojt / fuïft£ 
top nTt nabolgenbe 25oeft betïjalcn fullen. 

©8 
<JErt3- 
üjenog 
Sliber* 

TP^Cn €t*5-ï^ettog betttoït ben bccrdenöen £>cps 
1 Jrcmbcc ban 25?uffel / en ftomenöe tcIlutfenboKj / 

nam ïjp ben teeg na ©?aga / begcraibe ben ftepfee fij 
u;|t<£r= nen S?oebcr te befoeften / en ban baet boojtë te tree* 
wt-tU om 
Ur 3Iu» 
fante te 
gom 
torn* 
teen. 

ben op 4&jat5 / om be toeftomenöe ütoulnginne ban 
lèpangien/ IBatgailta ban Ooftcnnjft / tebecge^ 
fdfcljappen. &tjne tepfe teaö aïë te pofte / met alleens 
lijft cenlge ban fijne Utameröienaccé en ïfofmcefïei#; 
onbettuffclien ttoft fijnen fCcain/biê boojtoaec ütoninft; 
lijft toaö / na JBilanen toe; teant bdjaïboi bic becïljcpt 
Dcc <Dienaet£ / Die genoeg teaten om in ’t toebetom 

(Foi. 59) ftomen ooft be^oojïucïjtigfle infante te bienen/ bic 
goettoilftgïnft meöe gingen om jjareï^aogïjeöcn te bie; 
nen / en fscfj u binDen op bet bolbjcugen ban bic bet^ 
niacröe ^outeelijften, <Dcn ©nnce ban ©cangicn / 
bnilpertógbanlCumaïc/ be fabelt ban €gmonti/ 
25atïapmont / ^»one / ICmibetge / bic bar* Xiguvp tn 

Xa jfece/ be <0?abinnen ban f©an£beïÖ / 23atïap- 
mont en 25ucquop / en fe£ «j&eöetfanöfe <£öclc ^of# 
froutoen f biebeïft oninginne bienen foub en tot J>pam 
jen toe / en toebet ftomen met be ©?outoe infante, 
©eoBcts-ïlectogi^ t^i ben ïüepfcc fijnen 23?oebec niet 
lange getoeëft / om bat ïjem nu fcet begonbc te bungeit 
be melanrfjoïije / en be fteftte ban inftupttuge ï toaec 
toeljem ’t feïbe (bptoefen) mifetaödtjft inaeftte: <35e 
^uptfefepben/ Dat öeïüepfct: geen genoegte fcïjeptc/ 
in Ijët bptoefen ban fijnen S3:ocbec / obemmé ïjcin te 
ftomen befoeften na Ijet beftupten öe£ Ifoutoclijftë / 
fcïjeen te gefrfjteben / om ijem të tuotfeten / en in ïjem 
te beenieutoen be fmette ban öatmen ïjeni öefdbe ijc 
toepgert Ijabbc/ met be donatie bet ^ebctlaubni/baet 
om Ijp censge jaten feet inffantdtjft te betgeef^ acngc- 
Ijotiben ïjabbe.Sietteratn aïfo Dc onecnigljeben tn ouln< 
ft en tuffilicn fulfte Ijogc en grote fijincen gemepnlijft 
bebeftt toctbcn / niet meet upttoenbtge betoyfingeban 
lief be/ ban partitultete menfdjen/ fo ontb?aftftet m öefe 
bp-een-ftomfïe met om befc antoiïïe te ötfflrauletcn. 
b’<6tt5 - Dettog bleef bactom niet lange te p:aga / 
ban toaetljp boe?t>s fijnen teeg nam na <©jat£ in gio= 
tet plc / om battjet met al te biep in oen teintet lopen 
fouöe / Ijoetod men be£ baet na alïc^ fteeft moeten bet= 
anbeten / fo ben teeg / bic men boojgenomen Ijaöbe 
tetepfen/ tet oo/fafte ban be |Defie / bie ontrent öefe 
tijbfeet begonftetoc te nemen/ bpfonbet in <Dnp^ 
ïanb / afémebeiiTtba-anbrten bet ftabijten en ïcucs 
repen / tet oopafte ban be tijöingc / bic öc Crt -ïfertog 
oribettecgen ftteeg / ban Dep loningp boob / baet ban 
top öiec na bedjad fullen maften <De Momng ban 
£>panjen ip ben 13 ^eptembet obeeïeben / ten toeifteu 
bage be #?ince ban ^panjen eenen gcljeden 25iief met 
fijn cpgen Ijanb fdjieef/ aen ben <£tt$-i/>cttog / bse top 
upt ben ièpaenfe bettadt/ Ijiet bp geboegt Ijebbcn / 
ïupbeube aï^ boïgt: 

UWe Hoogheyten ik hebben verloren het hoog- 
fte goed , dat wy hier onder den Hemel hadden, 

23ftef 
ban ?!ci 

door het overlyden van den Koning mijnen Vader,ban 
den welken God in fijne rufte gehaelt heeft. In my 
blijft vernieuwt de begeerte van fijne voornemens te^J^ 
volbrengen , en lal ook niet in gebreke blyven van hertog 
eenigdmg, dat hy mijn Sufter by fijn Teftament ge- Stlfteccy 
maekt heeft,welke deKoning mijnen Heere nagelaten 
heeft, en fal de wereld, met degene diedaerinblyven,Cp3tn 
niet voor vol achten, totdatmenfieenbekenne, hotDaitöge 
dat wy hem navolgen en ons laten aenfien. Ik ben ver- 
bonden alles in ordre te houden, dateer geene plaetfe 0^^ 
gegeven worde voor dc nieuwigheden der quaetwilli- Der 
gen. En allo ik op defake van mijneSufter en van uwe ?ticr?p’ 
Hoogheyd acht neme, als op mijn eygen fake, ornde^Jj fln 
liefde die ik u 1. toedrage; en door dien de intereften ataning 
gemeen zijn, fofal ik 1'orge moeten dragen, dat de Na-3!teen 
buren fodanige zijnde, dat fy ’t met de Staten houden, 
te bevreelen ftaet, dat fy fullen trachten, dat fy in ande¬ 
re handen vallen, dan die mijn Vader diegeftelt heeft, 
en ik gaerne hadde dat fy waren:Om defe fchade te ver¬ 
hoeden , en alle nieuwigheden te betomen , fal ’t goed 
zijn dat u Hoogheyd te verftaen geve,nadien hy lal ko¬ 
men reyfen, dat fy forge dragen,dat fy hem by fich hou¬ 
den. En uwe Hoogheyd verwittige my ’t gene hy ver¬ 
ftaen fal dat van node is,op dat wy de Bruylofc kort ma¬ 
ken , den welken ik datelijk antwoorden fai, en ik lal 
hem verwittigen van ’t gene my voorvallen fal, en fai u 
Hoogheydbehulpig welen met grote liefde en goed- 
willigheyd.Onfe Heere behoede uweHoogheyt,geii|k 
ik wenfehe. UytS. Laurens den 13 Septembris iy98. 
Onder ftont,U Hoogheyd goede Neve en Broeder. En 
was ondertekent Ik de Koning ■, ’tOplchrift was, Aen 
den DoorluchtigftenHeere, denErtz-Hertog Albert 
mijnen Btoeder. ;®e$ 

©ojöcc cenpöc öc «£«5 - £)cetog en paffecröc boe: 
Xutfcnburg / Dooi Dep Ipalrj - d3:aben Xanö / met Jn^ 
alle fijnen iSeain / en toieeben aibaec feec (offeltjft i> ?nö? 
ontljaeït en getfactecrt. «Den Ifcctog ban 3Bictcii= öejropt- 
berg öeöe fjcc feïföe alle fijn Xanö öooj / en baa-™„!fl|, 
na t’famcn bau/ts tfccftenöe / paffeeeben boa: bid' om 
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öfte bijf ©?pbd>fli / ben ©enetianeh toeftomenbe/ 
Die ooft ïjaer 'jUmbaftaDeurë fonDen / om ooft De toe» 
ftomenöe iftonmgmne te 3Mcen / een <Do?p op De 
JïebtercSltft'ffë/ ïjeerlijftte ontfangen/ aïtoacr een 
grote Dan ^djupten gcmaeftt toog / toaec bp 
fïonDen in jponnamïe 2000 gctoapenDc mannen / 
Detoeïfte / Dctóijïe Dit eDcï gefdfebap ober De SBjugge 
paffcerDe / feer tyeeffdijft en geöurighjft feftoten / fo 
met IBufquetten, ïïocr<5’ cn grof Ccfdjut / fo Dat bet 
geruchte en getier groot tong / D002 Dien Ijct fdbe ge» 
fdjieDe tuffeben ccne ©allepe ban ttoee bergen; en 
botDcrg ucpfenDe, boiiDfn op Den toeg boben (jet ©act» 
boïft Dertien 25enDen ïïupterg / Die ben ooft feboon 
bertoonDen/ tot Dat fp quamen op De f tonneren ban 
Den hertog ban Mantua / Dctodfte grote en omipt» 
fpteftdijfte ftofïen DeDc / om De tóonïnginnc en bare 
©bogbcpD met alle Den iCrain / Die tod D^c Dupfent 
tetjf IjonDcrt perfonen fterft toaren / bid te tractc» 
ren en Defcopcren. 5©e fCrtumpben / fpectaftden / 
fpden/ bienhgen/ batiquetten/ Danfingen cn anDerg 
toaren feecgroot/ bpfonoer in DefïaD banlfêantua/ 
aïtoacr Den Ifcrtoge gecn ftoft en fpaerDc / om Dat 
eDde gefdfdjap alle geneugte cn bermaftjnge acn te 
Doen. . . 

letter»* ©an öacc taGen öc fóoninginne / fijne HoogïjcpD 
tcffe tot cn aïïcDen Ctain / Den 1? ©obemtoté binnen Der 
3rnta» ê>taD ban fetrara / aïtoacr Den pang toag / Die ooft 
ïfl" De Carbinaïeu Siïbebtanbino en Clement / met 

bdc ptclaten cn CDcïïicDcn ./• ©upteren cn ©octbolft 
tooojgcfonDen baDDe < om bén te todftomen en beer» 
lijft te ontfangen/ met beïe lioetfcn en ©ombaren / al» 
ïem feer goeDe o^Die/ aïtoacr De boo:fcb?ebeb Sega» 
ten De behoorlijke Ceremoniën en óntfnnginge geOaen 
toefenDe / 5gnDe ïftoningmne mét De Crt?-hertogin» 
ne bare JIBocDet / aï-om in een ftofïdijfte Cloetgtoagen/ 
met ’t berbolg ban alle bacc Hofgefni / en ban Den 
Crt5-hertog Sllbctto / Dcg hertogen ban CanDia / 
Den groten Connefïable / Den Boubcrncur ban 4lMa» 
nen/ Den Slmbaftabeuc ban ^pangien/ Den Prmce 
<©on Eangcg / ©. |©av*imiliacn iCrefceani / een 
^in/cfe Pnnceffe / met bed meer J^eeren ban nanien / 
in öogbarén en Iftóetfen / en quamen Dug niet goeDe 
ojD?e na De poo:ten Der Cngdcn genoemt / aïtoacr 
Dat fp af ftlommeh tn een ïjonten ï^upö / aïDacr tot Dien 
epnDc gebout / ban binnen feer ftofieïijft berriect met 
febone (CapifTcnjcn / ^cïjiïDerijen / en met ©abiïioe» 
tien en <©efiodter$: Hier bertoefDe bare üBajefïcpt 
een toepnig / tot Dat betCoïïegieban 18 CarDinalen / 
tijDenDe op toitte Hacquenepcn / geDeftt met toitte 
Jlutode HoHfen / met beïe 23iffcboppen en ©zeïaten / 
inbare ^ontifïcaïeftïeeDirtgcaenquamcn/ om baertc 
ontfangen en gdepDen tot bet Palapë ban Den ©au^; 
be Iftoninginne affittenDe ban ïjacr doetfe / toerDe met 
Ibne ©oogbepD gelept tnffcben De CarDinalen ê>fb?5a 
en.J©ontalto / en geftomch tot De ©oojte ban De 
&taD / toerDen beïe ftueften «©efebut^ afgefdjoten; 
©pDe bootfj. goo?te ban bupten toaren gefcïjilöcrt 
t»2ie BDapenen/ te toeten / ’t HÏapen ban fijne ifepïig» 
bêpDiu’t miDDen / tecïinfterbanDDie ban Der lüonin» 
flinn tl en ter recbter-banD Die ban Den honing/ cn 
öaec bp eenige ÏÏatgnfe beerfen / Daec ban Den fin 
toa^: 

Dat de Engelen in hare komfte verheugden, 
En de menfehen jong en oud haer vervreugden, 
Welkomendemet blylchap de ichoone Margaric- 

tam, 
Geboren en gefproten van Keyferlijke ftarn, 
Die met Godfaligheyd en alle deugde is verciert, 
Seerfchoon, lieflijkengratieusgemaniert. 

25innen De ©ootte toaren gefcbüDert bqf JDapenen / 
DtebanDcngau^in’t miDDen/ ter reebter bonD De^ 
Honing^ ban ^pangien cn Dc^ €ct5-Hectogen ?tïber= 
ti / en ter ïinftecbanD De^ tftomnguto ban ^panjm met 
Dc Doojludjttge infante De Hupétoou mibecti / met 
ttoee B-atijnfe beerfen / toaer ban Dit Dc fin iö: 

Defe Stad is door u komfte verlicht j 
En voor Uwe Herbergeheerljjk opgericht. 

ZDtig qnam bare .üBajefiept gducftdtjft in ten df 
nuren met feer feboon toeDer / fO Dattet fcbcen Dat Dcrü 
Hemd ïjacr berïjcugDe en bcrbïrjöc in De mftomfïc ban 
Dit berïijïie cn CDeïe gefdfebap/ Die in goeDer otDon» 
nantie binnen quamen i men fpedDe op Crompetten / 
CteteïtrommeïenenanDere 3ïnficumenten/ en toerDe 
alle bet Ccfdjut na Den anDeren afgefeboten / met fo» 
Danige ojD:c Dat men een continueïe uurc atiDer^ niet 
aïö fcfjirrcH ban Jtrciïïcrpe cn HanDgefcbut gdjooit 
Ijceft. Boot De pooKe ban ’t Hofbal een Utfte Ccï» 
umpïjaeï met bier toapenen cn berfdjepDen bedDen en 
figuren ftoufïdijft gcfdjiïDert / Daer in een l©agct met 
een roïïdtcn in De band bebbetiDe/ Daec in fiont in ’t ï.a» 
tijö gefiljjcben Defcn fin: 

Ter eeren van Don Philippo en Margareta van 
Ooftenrijk, 

Doorluchtig door Godfaligheyt, niemand haers ge¬ 
lijk: 

Ook van Alberto met de Catholijke Infantinne, 
Twee paren , elk paer in houwelijken ftaet met 

minne 
Verfaemt, wil God verieenen fonder verhinderen > 
Menigte van goede en deugdelijke Kinderen , 
Een lang leven en gedurige geluklalighe yd > 
En hier na vreugt cn blyfehap in eeuwigheyt. 

&oïjaefI aï^ De lioumgüme en beter gefdfebap in (Fol^c) 
’t Hof geftomeu toaren / bouDen fp eenen bouten trap 
met baren leningen/ en boot acn op De 23aft£ toaren 
De 25eeïDcn ban De ^llpoficïcn ban ,§>. ^etec en pau* 
tod^; aïtoacr geftomen jgnDe/ to (jare j©aie%i!t af» 
geDaeït en ftïoni te boet op Den boo2f5. trap tuffdjên Ce 
bootf?. ttoee CarDinalen / Daer na De Crtj Hertogin» 
neljaer.(i©ocDer/ met Den Crt^ Htctoge en DeanDe» 
re becbolgcn^ / en fp nam baec bectreft in een feftee 
nien üamer/ ftomenDe in De Confïftocicn-^>alc/ in tod» 
ftcplactfe fp bacc fo lange oncljicl / tot Dat ban Den 
Heere SBernaDtjn .^cljotto een hotte / öodj fdjoon» 
fptaftigc Ctoatie in ’t Satijn gcDaén toerDe acn fijn 
HepligïjepD / Detoeïfte fat tn Defelbe s»aïc / bedjeben in 
pontificale kleebecen met fijne CarDinalen 3u ’t epn» 
De ban De Gratie beefebcen bare iDajefiept met baer 
IPoeDec en De Crts-Hertog / met alle bun gefdfebap / 
en ftnidöen Djiemad eer fp bp Den pau^S quamen; 
Daer na ftufienfp fijne boeten/ en gaf ben De 55ene» 
Dictie / en fonDer anDere Ceremoniën i£ De Pau^ met 
fijne CarDinalen berteoeften. Hare jiPajeficpt boottre» 
DenDe/ gingbin De nieutoe trameren / Die Den paujS 
baDDe Doen boutoen om bareJiBajefiept / en toaren De» 
f'elbe ftofïdijft en rijfteïijft beccicrt. <©e Hoge-b?outoen 
en3soffroutoenban DeHiontuginne toaren ooft al tfto» 
ningïijftgelogcertinftameren / öicfjt bp De hamer ban 
barejDöajefïept. 

^e^ ^atecDag^ ’$ mojgen^ / na Dat De ïionin» 
giune De JBiffe baDDe gdjoon / Die Den paité ede» 
bjccrDe/ fo ging fp noenmad bonDen met fijne HtP3 
ligbepD / t’famcn met bare ilBoeDer cn Den Crt5-Her» 
togc. J©ijn Heere Deir?tmba(TaDeur ban èpangien 
gaf bacc De^crbicttc/ Dc^ abont^ ging Den 
CacDinad ^IDcbjauDinoltbonDiiiadbouDcn met ba¬ 
re JPajefrcpt. 

.^oiiDacg^ Den 5- ©obembji^ / toap bare Jl)a» ^ 
jefiept gebleet cn gcpallrcrc aï^ een 23jnpa / geljed nC™n°c5n 
in ’t tolt / feec ftofïdijft en rijfteïijft bcicicct met rrou> 
pceden / gefïeenten en ftofïdijfte 23aggcn en %u- tofnse 
toeeïen / en aïïe bare H°fgcfin toa^ ooft feer ftofïe» ^i1 
ïijö toegemacht/' al in ftofïdtjfte lebcrtjen. ^p toerD ^0^/ 
gdepb tuffdjên ttoee CarDmaïen na De iDom-Per- 
fte / Detoeïfte ooft feer toeï bercicrt toa^ ; na toicn 
Dat boïgDe De Ccts-Heccoginnc bare JPoeDer / cn 
alle ïjareu jïaet / ban boo? baer ging De Cct5-Hcr» nr/enb« 
tog ■JUbectu^ / afgdepD ïjébbenDe Den routoe/ ooft ^rt5- 
alïe in ’t toitte gcuiccó / toaé feec ïtofïdtjft/ mDen 
Hertog ban ^»efta toa^ altemad in’t5toact/ eftboot anfaft? 

1 ïjcinie- 
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ïjctti ging ben Conneflable banCafïilien/ <®ouber? 
neut ban Manen / ben ©lince ban €>rangien / ben 
©ertogeban <©andia/ den©ectogban2ïumaIe / ben 
vÖMbe ban SDarïapmont | met ai(e bc andere finten 
en Ifceren / alle In haer kofïelijkfle habijten en ïileeöe- 
ren: €n na bat in J©ufljke gefongen tocrde Apparuit 
Regina, .$c- fo $ fijne jgepïigljepd gaen fitten op fto 
nen ©aufelijken &toeï / gedragen op de fcljonbecen 
ban fommige <t£delïupben / op fijn l)ooft hebbende bc 
hm bubbelbe ©aufeïtj'ke Rcone / bctoeïke kofleïnk ié 
boben alle kofldijkljeden / boo? l)em gaenbe alle be 
Cardtnaïeu in bate pontificale Itïeebccen / en in.de 
ïierke sijnbe / teerde gcfet op eenen &toeï met 
beten laken bekïeet / op be rechter stjbe ban ben 
tact/ tertoijïen bebcn be Carbinaïen bate Cctema? 
nien aen ben ©auö) fo ban fijne ftnien teltuffenal^ 
anderflnté / en bcgonfïen bepfalmen te flngen; en na 
öatbepan^eenige <©remu£ gefongen en gelefen had? 
öe / fo beeft men bem be paufeltjbe ïirone afgenomen, 
en op fijn ïjooft gcfet een 23ifTdJoplDben IBijtecban 
frjn gefïagen <0oub / met be toelke hP be IBiffe gebaen 
beeft / en na bet Cuangeïium en be C^fferhandc / is 
Den pan£ tn een anbeten fïoeï ban 43onde laben gaen 
fitten tegen ben SWtaec ober / boo? bent tocrde gelept / 
tuffeben ttoee Catbinalen / bc toekomende ïtonin? 
ginne en fijne ©aogljcpb ben <Ect5-pettogJtlbettu^; 
en albaet gelefen 3fjnöe be P?ocutatie bie fijne poog' 
beub babbe ban be Catkolijke IBajefïept / om inflj? 
iieit name te trontoen be boojfj. ïtomnginne / fo beeft 
ben f>au£ befelbe met fijn epgen banb openbaetltjkcn 
gettout / en be benedictie gegeben 3tjnde / toett in 
jiBufljke gefongen: Beatus vir, quicimesDominum 
in mandacis ejus volens nimif. 

^it gebaen 5jjnde/ toerd de ïioninginne in baren 
tabernakel gelept/ blijbenbe ben Crté-ïfertogboo? 
beboeten ban den $aué fïaendc t totdentoeïkentec? 
flonb guam den hertog ban ^effa / en na dat de 3P?o? 
curatie gelefen toaé / die be infante op den baojf3. 
hertog gepaffeert hadde/ toiectdctroutomgemetge? 
lijke Cetemonien banden ©au£ gebaen ban ben pet? 
tog ban &efta / in den name ban be boo?ft. infante / 
met den boo?f5. €tt5-ïfectog / en de benedictie gebaen 
Sijnbe / teert toederom gefongen ben boojfj. Pfalm / 
en den pertog ban ^effaen ö’Ccts-^ertogteierden 
gelept in bun tabernakel; daet na beeft bc ©aué de 
Itoningtnne boot bem doen knielen / en beteert met de 
gebenedijde ©ofe/ die fp met groter debotie cn dank? 
baecljept ontfangen beeft. 

ten felben dage na bet Noenniaeï toerden beïe 
IBafqueraden gebaen / en bpfonder de£ abonr£ tooide 
op be grote Jbalc een fecr fcïjoone jpeefïe gehouden / op 
bctoeïke guamen bele ^offroutoen ban jferrara in 
mafquen / feer b?olijken toegemaekt: deé anderen 
öaeg$ / aïé ook deé <Dingsbacg£ / continueerde be 
ifeefïe/ met groter bjolpbepd/ met ïBafqueraden / 
bertoningen/ fpelenenalderbandelBufïjke. 

stniup. *^aer na ooiïof genomen hebbende bandenpau£ 
üec bec. en Catbinalen / en be feïbe feer bedankt hebbende ( 
trrfï uut 5jjn tipt jfettara bectrocken/ en toederom gepaffeert 
*lCCa' booi jpantua/ altoaer fp toederom ontfangen en ge^ 

traeteert 3ijn / met fuiken triumplje en glorie aï£ te 
boren: 5^en pectog fcbonïi ook aen de ïtoninginne 
cenfcbonelltttiere/ toaerbig meer ban bbf-en-ttotn= 
tig bupfent kronen / en defcopeetOe alle dit grote 
tgbele gefelfcbap toederom feer liberalpen / fo dat bem 
Defe dooltocht meer dan bijftig bupfent kronen guam 
te kofïeu / en bobde be eere/ bat bpaHe^metfuïker 
ïiberaelbept / beïeeftbept en bjolijkbcpd badbeuptge^ 
recht/ dat bpbtu olie te boben ging. 

itt on IT 7 § toillen nu de honing Philip^ de 111. met fijn 
ijcröfld vV nieutoe ïtoninginne/ en beuCrt^-ïfcrtog^^ 
baa dft dertig met fijne infante/ een teijle tijb^inbieugbe 
Sé» boden anderen laten / ban ind’eenc&teöeen ban in 
fce reöf? b’anbere boer bermakenOe / om be d?oefbepö ban de 
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dood de£ï$oning£ ban ^panjen toat tebergeten / de nn3 
toijle top de dood ban ben booinocmden ïtomng pui; 
lip^bell. bie feer ellendig getoeefi i^ / bethalen/ I3ct ^an9p 
toelk gefebied 5ijnde / fullen baer na betfcljcudcn ge> ^pan* 
febiebeniffenin/ omtrent / toat / boo?ennagefcDiet|en^&{» 
i^ / ook op bet bequaemfïe top mogen / bcrhaubelcn / „ ^ 
’t toelk bujj anber^ ónmogelijk i.ë alïe^ teffenp tebe^ 
febjijben. 

t®e ïtoning ban ^panjen ^btli'p^ be IK ban dien 
name/3ijnbe ban die nature ató meef! aïïe^jincen/5ijn» 
be gekomen tot ben ouderdom ban ober be /ojaren / 
hebbende in fijn tijd getoeefï een ban de eergierigfle en 
IjcoUacrbigfle ^incen der gantfeber IBerclb / en liet 
hem booifiaen? Dat hP be bijfbe Btonarcljie ober bè 
gehele UDereld foube toojben / ten minfle ober bc 
fienen / baer toe ïjem feer toeï diende Ijet betel ban be 
ïïoomfe Cathohjke Beïigie booite flaen / en beitel 
terrjen upt te roepen; ouder toeïke bekfel hP fo toeï Ijet 
honingrijk baif ©?ankrijk / als ban Cngriank jeefc 
gefocht te bcrmeefleren / hebbenbefeerbeeïe ?ïen5lageu 
op befelbe geliad; ban be tptannpc bp hem ge&uipiit 
tegen fijne epgen Ckibecfaten/ ban’tbegmteï aen bat 
hP eerfi tot be Cicgecriugc dcc Sederlanben to geraekt / 
hier toe opgerockent dooi den Carbinad ban <5iau; 
belle en andere ©panden ban be .Bederlanbfe ©?pïje^ 
den en ©nbiïcgieu / bic fu ban bare booigaenbc typn* 
een / hertogen en Ciabên bectoojben bobben geïyk 
top ban het begin dcfelangdutigc ©iflorien der Bcbcr^ 
landfer Oorlogen bcfclj?eben hebben / en hem ben 
ïtepfer fijnen ©ader te boren / en ten tijde alsbP hem 
defe Handen obergaf / gep?ophctecrt en boo?fept heeft 
gehad / toat hem toeberbaren foübe bp albien hP ÜC* 
feïbe tegen hare ©echten / ©itotïcgien / en ©?phebcn 
traeteerbe/ datfe dan foubentoefenhetberberf en on? 
drrgang ban fijn ©ijken en hrone: Cn alljoetoeï be 
boojfj. hepfer hareï felf een groot pberaer toas ban bc 
boojfs. ©oemfe ©eïtgie / en bat hP berfchepde flraffe 
©ïaccaten / tegen be gene bie befelbe ©eligte niet kon* 
den met goeder Conftientie goed binden en boïgcu; 
badbegemaekt / fo beeft bP nodjtanö / niet tegen? 
fiaendc be oprockeninge ban be ©panben der eföedcc? 
ïandfe ©jpheben / be eteattie der feïbec ©laccateu met 
ten upterflen nochte ten to?cetfien / of rigoreuflcn boen 
etecuteren / en baer in bele gcdiifmiuïcert, bpfonber aï^ 
hembertoont toerden / bat befelbe placcatcn toaren 
firijdenbe tegen be ©echten en ©iibüegicu der jlanben/ 
die hP felfé bestooren badde: IBaer be ©ontng ©hïi'P^ 
de II. genegen toefende/ om abfoïutelijk te regcren/fon? 
der aenfcljou te toillen nemen op detllanden ©iphedcn 
en j^hbilegien/ heeft niet alleen be ^laccaten ban fijnen 
©abec ten rigoreuflcn toillen geerecuteert ©cbüeii; 
maer heeft befelbe noch bele fïcengec gemaekc / cn 
toillen inboeren en erecutecen dooi bc nieutoe 23;;fd;op? 
pen / en ’t mcojpotercu ban be Jibbpen / baer be pik¬ 
ten/ ©lelateu en aubece <©eeflcïijkcfclbetcgenoppo? 
feetben; fo heeft hP berfchcpbcn rigoreufc mibbclen 
gebjupekt/ ©erbonden en Higuen gemaekt a ook tn 
©lankcyk / baer ook gtote ttoifietiotnbe©eïigiegi? 
toéefl 3ijn; onbec bereï ban bctoeïke hP kp tijde ban be 
Catholjkc Woningen ïiaccl ben IX. en ^eiirik ben H L 
gctcacht heeft flch albaer meefler te maken; doch alle 
fijne pietcrten Ijebben ïjem tot fijn boojuemen niet 
kouneii beugen / om tot be Mnarchtc te geraken: 
^ï^hn ban gekomen toas tot feer ijogen oubetbom / 
en bat hP fag bat fijn Schatten met bit booinemcn ge* 
noeguutgeput toaren/ fo heeft Ijp gefocljt om ©lede 
met ©fanknjk te maken / om fijnen &onc een gerufl 
©ijke achtet te laten / ficndc bat alle fijne moepten ban 
fo bele jaren te hergeeft aengelcpt toaren; heeft baer? 
om refolutte genomen fijne oubfle dochter aen ben 
CatDmael Crts - hertog ‘Hlbertu^ ban <0ofleurhk / 
fijnen tBeüe / ten hnutoelijktcbefïeben/ en met hare 
ten houtoelijk te geben be Nederlanden / met het 
(©zaeffchap ban 23ourgoignicn / boende baer ban 
Cranfpoïtf aen befelbe fijn dochter / met aggccatie 
ban ben Nknce fijnen &one i dóch het feïbe Cran* 
fpoto toerb met fo bele daufulen cn conditiën ge? 
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reflcingeett/ bat hetniet fcïjïjnt ban ^pangien afge- 
fdjepöen te toefen / fa men ijler na bjceöctr faï hormon 
fien Vu berfïaen / afé ton Dacc ban hanöden fullen, 
Doch heeft öe Honing ban’ èpongien be confummatie 
ban bit tjoUtoclp (öacr IjP fa fecc na bedangöe) niet 
beleeft. 

©oei) öcfïechte ban bon boomoeinöcn Honing ©ï)r 
ïipé öe 1 l. öic fijn aenbatfh al genomen habbe bim 
ncn fllaöhl / eec het bocifchrebcn iCuanfpott al- 
baec toaé 'gebaen / bate na mecc en meer toenemen: 
öe / en bcrcrgcrcnöc / en hem quaïghcr gebocïcnöc / 
öacr toe ooh fecu Ijolp öe uptncmenbe pijnt ban het 
flcrccijn / baec mebc hp in bcube fijne Ijanben gequeït 
toaé / fo heeft hy toillcn gcö:agen jtjn in ’t Hlooiler 
ban £>. llaurené ©fcunad / ’t toclh hP fdfé heeft 
boen boutoen / toefenbe het fcljoanjlc / rijhfïc en 
hofleïyhfïe toerh ban öe grijeclc ©Ijdfïenhcnö / en 
gehouben boor het agljtfïe toonbee"-toerh ban be 
gegeeïe i©erdö : ©n Ijortoeï fijne doctoren ’t feï- 
pe ontrieöen / om be gcootc pijne en ongemach / 
’ttoelh hu op ben toeg foiibe ïijben / nodjtané Ijeeft 
hu ’t fefbe toillcn hebben / en ié aïbaer gelagen in 
een Hiticcie bp fijne Slachcpcn op hacr f'cljouDcucn / 
in ben tijb ban fcé Dagen / toefenbe feben cèpaenfe 
mijlen ban Höabnl / tocïhe mijlen ontrent een tuire 
lang 5ijn ; gehoincn sijnbe ter begeerber pïactfen / 
geboelbe hp hem eenige Dagen toat beter / ebcntoel 
honbe hP op fijn ïeben niet fiaen/ ban mof? fitten of 
leggen: ©e ©icijt tafïe Ijem toeberom Ijatt acn / 
be^geïijh^oohbeuoajtfc/ fobat hP geboelbe bat fijn 
ïeben niet lange foiibc buren ; ijp biccljte hem en 
nam het Sacrament / en gebooö bat ©on ©arfïa 
be Hopafa / fouöc foïemnelijhban öcéHatié llcgaet 
gcconficreert toerben ©dj-SSiffchop ban Colcöo/ 
aen hem gercflgneeit bp ben ©rt5-Hettog 'Sllbeitué. 
Hier na hrecg ben ©oning een ^Cpofïematie in fijn 
rechter hnpe/ en baer na noch boor op fijn boni fcer 
ontfïehen toefenbe: ^ijn ©octoccn hier ober bet: 
baefï toefenbe: hebben bp Ijaer geroepen een JBebenjn 

„ ban (€oïebo / genaemt ©ïiaé/ betoelhe tot JIBabril 
tooonöe / boor toclhcr en ber anöere aöbijé / Ijeeft 
ben Hiccntiact ©ergaya baer op geleyö remebien om 
be ?Cpof?emien te Doen rijpen / Defclbe geopent en 
gcreynigt 5ijnbe ban öe buylc materie/ bracht boort 
een fcer grote menigte ban ilupfcn/ ja in fulher me¬ 
nigte/ batmenfeniettoeghoube heggen; hP toa^ in 
fulheneïïenbigen flaet/ bat Ijem bier mané in een la^ 
feen mofïe omheeren / baer-en - boben rnoflcn noch 
ttoee anbere JBanncn het bebbe en lahené fchiehcn. 
®en Dagen boor fijn boobhreeg hP een hacöe hoortfc / 
betoelhebijf«urenlang buurbe/ fa bat men fag' bat 
fijn brachten hem begaben / en bele Hf eren in JBabril 
niaehten piobtfle ban rouhlecberen ; tot hem felben 
gchomen toefenbe / fepbe hp tot ben ©ct5-23iffChop en 
tot öe gene Die in be Hamer toaren: ©rienöen en ©u 
öerfaten / u Droef ïjcpö en behommermfTcn mogen my 
toepnig helpen tot mijn gefonthepb/ alfo menfehelijhe 
raeö bp mp nu bruchteloos ié. HP Öabbe toel öric-cn- 
bijftigöagenop’fljuen rugge gelegen/ en toaé in alle 
öefe ellenbighepö fo patientig / batfe ban baec fchreben/ 
bat fijne patiëntie een groot tehen ban fijn falighcnö/ 
toerbe geacht. 

Hp öeöe bp hem brengen bele ©diquien ber Hep- 
ïigen / aïé ben arm ban |2>. ©incent ban jferrara / be 
hnpe ban ^cbafliaen / en ooh mcöe toat ban 
?Hbann^ en meer anbere / enbefe Öcliquien hufle hp 
fecc öeboteïijhcn / en flrcehfe aen fijn beenen en 5toC' 
ren / en öebe Die boor hem op een SSutacr fetten in fijn 
hamer: HP berheugbe Ijem feer alamen hem fepbe / bat 
Die Hephgen boor hem fouben intercebcren / om Dat hp 
hare Öcliquicn fo cerbe / en bat ten trjDe alé De Hettcré 
biebecachtenbe toaren: Hu habbe beet fijn oogen op een 
Hrupciftr Dat boor hem fïont / en bab bat fijn hjöen 
hem mochtc flrcchen tot bcrgiffenifTe ban fijn fouben. 
Hp fepbe ooh tot jbatcr ©icD?a De gepe$l l)P habbe 
nopt pemanöcii ongelyh gebacn / of oncet’htbftcöuj: 
hepb betoefen ten toare ontoeten^/ of hp taare bebrogen 
getocrfl. fijnen 23iegtbaber heeft in biuh uytgege; 
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uantle 
toanög 

brgra* 
blnge 

ben / bat fijn fïerben en patiëntie toaé om te binien tot 
een erempel ban allen ficrbcuöcn menfehen / om bat na 
te balgen. 

nu be hoortfen Ijcni meer en meer oberbieïen/ 
ontboot hp bp hen ©riiice en b’ifnfante fijne Hinöe: 
ren/ baecbp toaren ben €rt5- 25ifTchop ban €olebo 
en meer anöere / en fepbe tot ben Hrince / toijfenbe op 
fijn hcïjaem/ ^ictH?mce/ toat i# ban Degroothepö 
bcfci* IBcreib / flet bit ellenöig licljaern / allemcnfche? 
lijhchulpe toare nu bedoren/ fp rnoflcn boor fijn be- 
gracffeniffe foigen / en liet fijn öooö-hifle ban hopre 
gemaeht aïbaer brengen / en een boobé hooftopcen 
€cefoor of 25uffet flelïm / met eni Hrone ban fijn 
<Öonö baer op. ©ooité bcïafle hp 3,eau fïupé be ©e- 
lafeo damcrhng / te (jafen een hïeim hoffechcn / toaer 
upt hu öcöe nemen ccncn hoflclijhcn fïcen / bie hp fijn 
©odjtccgaf/ in pjefentie ban ben Hdnce/ feggenbe/ 
bat fdbc Jutocel homt ban u j©oeDcc / houb bat tot 
een iHeniocie. Cn tot ben H?mce hem hcerenbe / 
toacgbc Iju: ©int gp het goct bat ih u ^ufler bit gebcl 
Hpanttoooröe: gaift/ mijn i^cere / ’ttoeïh ben Ho-- 
nmg feer acngcnacm toaé. ojenige fdjrhben bat het 
een ©lamant toaj^ / gcefiimeerttachtigönpfent ©til' 
bené toccrbig te 51)11. ©acr na bebe |p tiptiangen een 
papier / ’t todh l)p ben H?mec gaf / feggenbe baec in fiilt 
gp binben Ijoe gp u Honingrijhcn regeren fait. ©aec na 
bebe hp uptlangen een geefïeï / baec aenbe ennbehen^ 
feheen bfocb te hangen feggenbe, bat toaer bloëö ban fïj: 
ncn ©aber/ bic nu m ben Hemd toare / bie fijn lidjaein 
met fulhé habbe gehafïijt / en habbe bie geeffd haec 
toillcn tonen. 

©aer na bebe hp boor gean ïSup^ be ©dafco ober^ 
hipö lefeii öe oröonuamie ban fijn begcabinge / hip: 
öenDe aïöué: J©p Hljhipé bp ber gratie ©oöé / Hó' 
ning ban ©aflilien en 3teoh/ ^c. hebbenöe bit Ho? 
ningcijh geregccct beertig 3aren / ift gebet nu in het öanaöctt 
71 3Jacr mijné ouöcröomé ober acn ©oö IHmacto 
tig/ öien ’t toebdjoort/ bebder.be mijn Eteïe in fijn 
gcbcnebhöe hauöen / op bat fijn ©oööeltjhe |©aje^ bp fjem 
flept met Ijaer boe toat Ijem gdieben fal; en ih bcbele / fdW 
al^ mijn E iele ban bcnlidjaine fal gefehepben toefen/ bon»" 
’tfdbcgcbalfemtte toerben / en gchïcet met een Ho? neecr. 
ninglnh hïcet ƒ en ban gelept in öefe Hopcre Hifi bic 
hier flaet. ©n na bat ih gehouben faï sijn / ben 
ttjb bpöciBetrcii gefïdt/ toiliït bat men mp begta= 
benopbefemanicre: ©oor aen fullcn gaen ben 3©p- 
2Si|Tchcp/ hetHrup^/ bcHïcrgie/ tecfïont baec aen 
fal bolgcu ben ^lödantabo met öe Honiiigltjhen ^tam 
Dacrt / bie l)P fal flepen ïang^ ber aerben / toefenbe be? 
hïcet met rou; ben Hertog ban Jlapara fal öe Hrone 
Djageu in een grote open Eampet / gebeht met eenett 
boen: ©en JHarqius ban ^billaec fal ’t ^toaett braa 
gen : Achtban mijn principale ©ienacré het Stjh/ 
met branbenöc (©oitfcn in hacr Ijanben / behleet met 
Stoart: ©en ©rt5-23iffehop fal be ©ranöeé üolgen / 
en onfe algemeene ©cfgenaem achter ter 5ijöcn / in. 
fijn rou hleet/ fo gacnöe na be Herhe/ nltoacc mijn 
Eichaem gefleït fal toeröm op een ^taet-graf/ bat 
öacr gemaeht faï toccöen; öe JBiffe gebacn toefenbe / 
faï ben Prdact mp in ’t ©raf fetten / ’t todh mijn 
lefle Ijup^ faï toefen tot mijn ëeutoige tooninge. ©at 
gebacn toefenbe / faï De ©r mee/ öe'öerbe Haiiingban 
befe intjucn Baem / gaeniu ^.^jeronpmn^HIooflcc 
binnen JBabnl / aïtoacr men bm negehben bag ho»: 
beu 5al; mijn ©ocljter en mijn ^uftecljaer Mot' 
pe fullcn gaen in ’t Hloofler ban öe ©raufuflcr^ of 
öe 23arreboctfe. 25uptcn ’t gene ih u t’anöercn tij* 
ben gefepö Ijebbe/ fa bib ih u nu/ bat gp ti Jèuflcc 
feer gcrecommanöeert toiït hebben/ toant fy ié gctoccf? 
mijn fpiegcl / ja het ligt ban mijn oogcu. Hawö Dc 
©epublphe in ©rebe / haec boorflcnöc ban goebc 
©ouüctncuré / bdoneube be goebe / en fïraffenöc öc 
quaöe. bebde bat men upt öe ©cbanheuiffe halc 
oen JEarqmj ban |©onöejar / hen* ton latcnöe op 
eoiiöitic bat hp m ’t Hof niet home. 'éeugaenöc bc 
Hupétoau baii Hntoni jderej / men falfe mogen loé 
laten/ opconbitie bat fp meen Hlooflcc ga / en bat 
Ijaer ©odjter» ctben’t gêne ban Ijaet 5 ijöe ünmt. üjjlt 
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pecbonmcebe gene bie gehangen 3511 ban taiegcu be 
©acbte/ ooft bc gene bie ter boobberoo?becït5ijn/ en 
't parbon beé Honmgé ontbteeftt; en bp ombelsöc fij? 
uc ftinbcren boo? belactfiercpé/ Ijacc feggenbe bat fp 
op baer rufie gac’n fouben. 3jn ’t uptgaen upt be 
mee/ tnaegbcDe jpjincc acn ©011Cb?iftoffeIöcIftos 
ra/ toie bc £>cï)at of HóninglijftefïeuteïIjabbc* Hp 
anttaoojbe: ^ftl^eere. J|p fcpbc / geeft bent mp. 
©on CIjJtfïoffel fepbe / bergccftet mp; tasant ’t 1? ben 
fleuteï bie mp becttotit ié / cit fonbec confcnt ban ben 
Honing mijnen Ujecre / en macï) ift bie niemant geben. 
©aer op fepbe be g?ince / ’t ij? genoegt) / en ging na 
fijn Hogemènt. Cn ©on Cbjifïoffeï ftcecbetotbcn 
Honing / fembïant maftenhe aïé of bP toat bcrgcten 
babbe / en beeft Ijem toat bedient gebonben / en fepbe 
tot ben Honing: ^ecre/ fijn ff oogbepb fieeft nip ben 
tncefïet-fïeutcl gecpfcljt / eniftljeb j)em bie niet builen 
geben/ fonbec confent ban utoefBajefïept. ©eHo* 
Hing anttuooibe / gp fjebt qualijft gebaen. ©acc na 
quam bem toebec een flaute of bangigïjepb acn / en l)P 
begeetbc geoïijt te tajefen/ en bic abminifiiccecbcbem 
beCrt5-25iffcbop. ©aer na quam fijn ï^oogbepb of 
$?ince Ijem toebec befoehen. l^p bebaïooft bat men 
ijem geben foubc een feftet Crucifije / betaiaeit in een 
Hofferften / taiefenbe ’t feïbe bat fijn ©abec fterbenbe 
in fijnbanbbabbe/ baec mebe begeeebebpoofttefter; 
taen. ©on Clpifïaffcl be JBora quam bp ben |b?ince / 
en bupgenbe bem ter aetbc / p?efenteecbe ijem ben mee* 
fier-fleuteï/ bie befeïbe nam / en gaf bie ben f©acqui5 
taan ©enia. ©en Honing bit fïenbe/ fepbe tot ben 
pincet fristI ift tecommanbete u ©ontfïjjiflofeï 
taoo! ben beflen ©ienaec/ bieibgeijab ijebbei ifoub 
ooft alic b’anbecc taoo? geteeommanbeect / en nam boe* 
öecom csozlof I en tet felbec tijb begaf bem be fpzaftc / 
en bleef fó nocb ttajec bagen/ en fïccf beé ^onbaegé 
’é mo?gené ten b?ie uuten / taiefenbe ben bertienben 
^eptemb?ié ifgt 

Jaerdicht op *t overlijden van den Korting 
Philips de 11. 

PhlLïps de t VVeede der Spangaerden Conlng 3 
Heeft de MonarChle der V VereLt gefoCht > 
Dan Worde een eLendige Vertoning, 
En Van onrein gedierte t’onder gebroCht. 

Of aldus: 

Hidle aL deVVerelt en MenfChen tedVVIngen 
foCht: 

En onder deSpaenfChetlrannl tebrengen : 
Worde door LVIfen en qVaetgedlert gebroCht 
Tot nletj doorGodesgehengen. 

*2Eïbu^ ié befe grote en machtige Honing/ bie ban 
aïïebe tuccclb fo fcer ontfien ié getoeefl (untgenomen 
taan een gebeeïte taan fijn becongeïijftfïe ©nberfaten) 
gefïo?ben / geïeeft tjebbenbe omtrent 71 jaren en om: 
trent bier maenben. % beeft rebeïp gefont geïeeft / 
en ié taiepnig fieïtten fubject getoeefl / uptgefonbert 
ïjet 5Fïerec!jn / bat ïjem eenigc jaren taiat gequeït beeft/ 
ban befe ïaetfïe fieftte baer bp afgeflojbenijS / beeft 
bembartacngetafi/ geïijïitaipberbaeït bebben: Dan 
perfoon$ lui mibbeïbaer getajeef!/ hiel gemaeht ban 
alle ïeben/poog en b?eeb ban boo?-ïjooft / be lippen 
toat ijooq / geïijït ooit aïle fijn geflacbte,- bancom= 
pïejcie toat 3toacrmoebig / fliï en fïatig ban manieren / 
taan berfïanbe maften bem bc ^paenfe titfojpfcb# 
ber^feergroot/ bem betoijébenb ban^aïomón toe; 
fcbjijtaenbe/ ja berre obertreffenbe / in toaeracbtige 
toetenfebap en ftenniffe <6obe^ / baec boren bp be toa- 
penen aïtoo£ geboert beeft/ om be Hecftetebefcijer? 

01men: ïjiec tegen gelgftt €berarb ban fïenbe bem in fijn 
bijftienbe 23oeft bp ben Honing Ifecoöes ^ntipatri 
^>oon / fepb / bat be maniece bacré boené en baren 
gebeden ïoop be^ïeben^/ genoegfacm ober een gefto^ 
menspn / enbepbe eenbeeïep öoob bebbengdjab: 
Subere feggen / Dat bp bet taecflsmö taan fijnen ©aber 

ben Hepfec Carolu^ niet moebtberepften/ boeïj toaé 
feer acbepbfaem en talfjtig / beftaignerenbe en fcb?ijben= 
be: ifp toa? eer ïiberaeï aïé gierig/ ftanbe feer toeï 
bepnfeti / niet ïicljteïtjlt bergetenbe / be Cadjolijfte 
tloomfe töeïigie feer toegebaen / en onber bejceltaan be 
feïbe te bectuepbeu / taeïe ^tenflagen maftenbc en boo?= 
nemenbc/ meer ban bp toeï ftonbeuptcecbten- ©p 
©?anftrp baöbe bp fijn oogemerft gefieït / en boopte 
batte incorporeren / boa? b’een of b’anbcc mibbeï / op» 
fonbec bp ’t ïeben banbeHoningenï|enciftbe ©erbe 
en ©ierbie. ©e Hronmge ban ©entift ben ©ieeben 
focbtljpinalïenmaniecen te beletten / onber bet öe;ccï 
ban be Catboirjfte Sïoomfe Hcligie / bic bp mcenbe 
bat baer boo? in groot perrjfteï toa^ lopenbe. J|p babbe 
gcerne gefien bat een anber Honing babbe berftoren 
getoo?bcn /bet toare getoce fi ben jongen #crtog bqn 
©upfe / en bat bie foube gctcout bebben b’ünfante 
fijne ©oebter / of ben ^>one ban ben #ertog ban 
IBapnc/ ofooftben«t5ct3-ï|ertogCrnef!u^/ betoeïfte 
bp aiïe boo? bebe fïaen / en fijn ©oebter baer mebe 
p?cfcnteerbe; ban biet in ftonben be dfrancopfen met 
ober een ftomen/ en na bat ben Honing l?cnricu<Sbc 
©ierbe be ^aufehjfte Hcïigie aengenomenbabbe/ fo 
beeft bie beïe ban be Catboirjfte/ en fo baft b’een en 
b’anbere tot fijn bebotiegeftregen/ taiaerboo?beHa* 
ning ban Jipanjcn/ fijn bope ban tot fijn boo?nemen 
ftomenbe te bediefen / foebt in ©?ebe-banbeftnge te 
getaften/ en uptboutaJdbftenbe b’^nfante fijn oubfic 
©oebter/ aenö’Crt3-©ectog ?Sibectué ban©ofïen» 
cbft/ bocbiéöe Honing al oberïebencecbetroutannge 
gefebieb i^ / geïtjft taip berbaeït bebben. 

©p beeft bier ©uppb?outajen gebab | b’eecfie toaé 
IBaria/ be ©oebter ban ben Honing 3!oban ban 
Po?tugacï/ baer bp bP bnbbe een ^one/ genaemt 
Caceï / fijn i|up^b?outaJe in bet Hinber-bebbe fïerben- Hup^- 
be. ©en ©?ince Carel toaé be Jiebecïanben feer toe b?°u^cn 
gebaen/ bp f!o?fin begebangeniffe/ beoo?faftefijné®Seü 
boobé ié op biberfe manieren berbaeït; men fepb bat de fica. 
op fijn ©taf een Cpitapbie of ©?af-fcb?ift gebonben 
i0/ lupbenbe aïbtlé: Aqui y aze, quien para dezir^*^ea" 
verdad, murio fin enfermedad- ©at ié: ï|iec Icpb ©ocStec 
bie / begeerenbe be taiaetbepb te feggen / gefïotben ié /ban öe 
fonbec fieft3bn. aan”5 

êqn tbieebe ©upsbtoutaie toaé IBaria/ Honin^ou^ 
ginneban Cngeïanb / bp betoeïfte bp gene Hinberen öae|- 
babbe/ bp befe fcueeben bie ban be Heïigie feeeberboïgt / ^iftr 
en toerben baec bele omgebtaebt. ©e Honinginne Cïi; 
fabetb taierbe mebe in be gebangeniffe gefet in ben Fö& tcais 
(Cour / en boaé niet fonber pecijftel ban mebe omge^ aen 
btadjt te toerben / bocb ©ob Almachtig beeft baec 
befebermt / en beeft na baer &ufïeré boob nocb w i&' Jnnè 
renaïé Honinginne gecegccrt/ bemint ban bare ©m hanen» 
berfaten en ontfien ban bare ©panben/ gelijft top in se,ana. 
befeonfe bcfcbnjbinge totberfcbepbenpïaetfcn/ baer. f>ön 
Ijet te paffe geftomen ié / berbaeït bebben. jj25e, 

^ija öerbe ©outoeltjft toaé Sfabeïïa be©alïopé/^^ff 
©oebter beé Houingé ïf entifté ban ©?anftrtjft be ttoe^ 
be / baer bn bp beeft gep?occecrt ^ffabeïïa Claca Cu- bciia te 
genia / geboren ben 21 Wugufii 1 $66. op .^.Cïara®al,°^ 
Dag; en nocb een ©oebter genacmtCatljarina/ be: banoe' 
tnclfte bP geftoutoclijlit beeft acn Careï ©manuel / coninj 
hertog ban èabopen/ betoeïfte in befenjare 1598. in®?™^ 
’t Hmbcc-bebbe gcfio’ben ié. öe 3 

^tjn 
ê>gnbierbe ï^upébtoutue toaé^Cnna/ ©rt5-©er^i«oe 

toginne ban ©ofienrgft / ©oebter taan ben Hepfec KS*- 
IBacimiliaen/ gep?ocreertbp fijn ^>ufïecé©oebter/met 
en .ïlBoebec ban ben Cacbinaeï‘jilfaectué / baecbpbp “?tnna / 
gébab fjteft b?ie ^onen enb?ie ©oebteren/ baec ban Pac,5t? 
alleenc/ tentijbeaïébPfio?f/ in’t ïeben t»aégbWS« 
be©erbe/ bic in fijn plaetfe fuecebeerbe. man* 

r. „ . r mlliaen/ 
ï?P beeft nocb cenige natuurïtjfte Hinberen geljaö / 0^°* 

aïé ben ifertog ban jbaflocan en anbece / bocb alfo ift 
baer geen fefterbepb ban bebbe / bp betoeïfte bp bie ge* 
p?ocrcert beeft / fo fal ift baer ban b«ec geeifboo?öer ©De¬ 
mentie maften, *«• 

©en 

j 
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©e b«c -px Cn (effen 3(uïp 1598. fcbteef öe $ecre ban 3©ar? 
5“"®‘c' YJ monö acn ben Sïöbocaetban ^ofllanb / Dat ben 
*o?t> Cjabe ban &t.$oï binnen Cal# tot <©ouberneuc fïel? 
öouöft» öe / ban toegen ben honing ban ©janftcijft / be $eere 
«flHö? bau Bicgue/een feet beleeft/ poïitgft en bequaem IBan/ 
5an toe öetoeïfte becftlaetbe / met ben ^eeteban flDarmonö te 
aen dc toillen bouöen alle goebe cotrefponbentie/ cnpjefen? 
Koninfl teccbe alle bet Staten <0o?logg-/l>cbcpen / aïöaecfto? 
©janR' menbc en pet geb?cfi bcblienöe/ te toonen alle goebe 
rijft, (juïpe en afflfientie. gmg op een bouten been en 

toaö feec ïjact borcnöe / fo bat men jjem feet ïjact in be 
oore moff toctoepen/ bet toeïfte fect mocpeïtjft toaé; 
tocrb anbcr^ban fijne bcquaembcpö en beleeftbepö ban 
ecnpeöcrgcpiefen. ' 

3£e honing ^igifmimbué ban $oïen bebe omerent 
öefetgö tot ^antsift alle bc jQebctlanöfe en Cngelfe 
&cbepen arrefleten/ in tneemnge jijnöe om hertog 
Cacelban £>toeöen/ fijnen <0om / öOatloge aen te 
boen. 

W$J bebben boten berftaelt/ bat öe€rt5-H?erto? 
geBlbetu#/ boojfljn bcctreft upt .f^ebeclanb 

na ^uptélanb / en boon na ^panjen / om be 3|n? 
fante te troutoen I in fijne plaetfe tot <*3ouberneuc ge? 
(lelt babbe / ben Cacöinaeï mnö?ca0 ban <0ofïennjft / 
fijnen j^ebe / om gcbnrenbe fijne abfentietegoubcc? 
neren/ en tot bet bclcnb ban be<©o2Ïogeben3tömi? 
rant ban 3ïttagon / jfrancifco be IBenbofa / 
enfoubennu f)iet: laten boïgen’t gene befelbe / jeöect 
bet bertreft ban ben boojft. <fl*ct5-^ertogc 9filbectu£ 
tefjanöcn genomen Ijcbben / ban alfo top boten ooft 
bettjaelt ftebben boe bat be Staten Ceueracl ooit 
een ffateltjke Hcgatic gefonben baööeu na Cngelanö 
aen be teoninginne / om met be fooninginne ban €n- 
gelanb te fjanbelen/ en in ïiquibatie te hamen I no? 
penbe ’t gene befelbe ISonmgmne fufiincctbe / upt 
fccacbte ban öe ttoee Contracten ban ben 3^1585. 
met baec gemaeïtt / beefeftoten tc bebben; en om baer 
baer ban eenig eontentement te geben / baet op baec 
Ifèajeftept eenige blaten na ben a ibfcen feec fïcift? 
tdgft aengetjouben babbe / ’t toelli be petten &ta? 
ten «Öenetael aï teepnetenbe geljouben baööen / baec 
efccuferenbe bat om be $toate iaffen en onkoflen ban 
ben <©o?loge / bie fp te b?agen babben / niet fton 
ben boen/ en ooit m’eenöenongcbouöentejijn/ baec 
banceffitutie te boen/ ban na be etpitatie en epnöin? 
ge ban be Cto?loge / en bolgenbe bet Contract ban 
ben3fare 15-85. '0an alfo öe l&oninginne öaet rnebe 
geen confentement nam/ fo beeft men totbetfebep? 
ben tijöcrt / en op berfcbepöen manieren beefoebt in 
banbetingemet baer IBajcflept te&omen / eneenige 
pjefentatien gebaen / ban bebben geen Wccooit bon¬ 
nen treffen; maer na bat be honing ban ©janft? 
rijft met be honing ban £>panjen ©?ebe gemaeltt 
babbe / en bat bare Itëajeffept ooft fecc geniale^ 
ffeert toerbe/ om mebe in befelbe ©?ebe begrepen 
te tobben / ofte met baer in aparte banbclinge te 
tceben / en bat be petten Staten aen bare IBa- 
jeflept feec aenbielben / bat fp öe «©ojloge met öe^ 
fe lanöen fouöe blijben continueren tegen ben foo* 
Hing ban £>panjen / fo beeft fp baer toe niet totl^ 
len berfiaen / ’t en toare öc ifeecen Staten Ce> 
nerae! eeefi met baer in liquibatie traben / en ban- 
belben op be bereffeninge ban bare geepfebte bec« 
feboten penningen / bie bp bare jfeajcflcpt be? 
groot too2öen ober be bonbect en ttointig bonöect 
bupfent <©ulben^ / alleenlijk upt öe ttoee Cracta; 
ten ban ben^are 1585. baec boren baer ben 25jiele 
met Öe tfojten / mit^gaberó ©lifflngert en fiatm 
meften^ / berpanb en ingerupmt toaren. Cotöefe 
legatie om met öe fHonmginne te beceffenen en 
accojöercn / toaren bp be boo?f3, l^eeren Staten 
Cenecael gecommitteect / be ^eeren Sobau ban 
©ubenboojbe en 3©ouöe / üecte ban X©armonö / $c. 
Ifiömirael ban ^oïïanb / ^oban ban <$lbmbarne- 
beïö/ l^eereban ben Cempel / (|c. ^öbocaet ban 
bm lanbe ban ^ollaub en Wefl - ©jiejlanö j 

JIBc. Sfaban ban ber fBercfte / fiacö en ^enfia* 
naci^ ban IBiööelburg / ^oftan ban j^ottinga 
Cfcuper/ ?Cnb2ic? ^effel^/ eerfïe flaeb in benöaöe 
ban S5?abanb / met ben ï^eere .ï^oël be Caron / J^eec 
ban^écbonetoaï/ ?ïgent ban be booifj. i^eecen gita* 
ten Cenerael: ^p baööcn pubïijfte en fecrete ^nfjrucs 
tien/ toaec na fp baec fouöen bebben te reguleren- 
^eUtoninginne en bare ltëajeffept£ tüabcn / met be* 
toeïftefp toaren befoigncrenöe / lieten ban baer gaen/ 
öatfe toel toifïen toat Ijare upterfie laf! toaë; en eenige 
ban be 0002(5. <©ecommitteerbe toaren betoeef! / bat 
fpbpbare ilBajcfleur en be Ipeecen ban bnuSaöe / fo 
feec gepojt tocfcnöe / bie niet toilöen openbaren / en 
fepöen altemet bat fp toel lid)telbft in ben Cour mocb= 
ren geralicn; maer öc boo2noembe 25acnebelb toifïe 
toel / bat bare IBajcfïept en be öaben geen Coppe 
ban bare fecrcte 3lnf!rurtien ftonben bebben / toant 
bp bie ober bem öjoeg; en of fp / fonbec Coppe te 
bebben / mocljteban pnnanöen öaer ban pet becflaen 
Ijcbben/ bat öaer op geen bafffonöamentftonöcgc» 
macht toojöen; fepöe I om öe bebjeeföc te animeren / 
bat bp fo bccl bettouöe op öc booge torj^ljepö en l^fcoi* 
quemagnanimitept ban öe Honinginne/ Dat fp bem 
lupöen / noebte bet reefjt ban bare legatie / niet fouöc 
tolllen becminöeren / om bat fp bare fBceflerö / bie 
boecgecommittcert baööen/ ge'trou blebcn. Cemge 
bagenbaerna tootöe be l?eere <0lbenbarncbclö allee- 
ne bp öe Ihoningiime ontboöcn / en bare IBajefïcpt 
gmg bem feer beftig aen / feggenöe / toel te toeten bat 
fplaf! baööen bare fcbulöen op tien .HBiHioenen tc be? 
groten / cnöaer op te acro2öeccn / öatfpfeccbcrtoon? 
berttoaö/ nabcmael fp meer afö ttoaeïf JBillioenen 
in baren gelöe ober fb bele jaren baööe berfeboten / 
toacrom fp baec toaren acbterbouöenbe. ^pfepöc/ 
bat fp baec ot2ö?e en lafic bp gefcbjift baböen / öaec na 
fp baec in getroutoigbepö moften reguleren. fepbe/ 
bat bp totïöe maften bat De ^ eer en Staten en bare ge? 
fanten/ met bate niet onöankbaerltjft foubentoilien 
banöelen. J^p fepbe/ bat fp baer bacr ban toel fouöen 
toacbten / en bare .ftèajcfïeptö ootmoebige ©ienacr^ 
toaren. ./Sa bat bP ban bare Büajefïept gefcbepöen 
toaö / en toeöecom bp fijne mcbe-Cecommitteccöe ge? 
ftomen / en rapport acn btn-lupöen gebaen baöbe 
ban’t gene baec gepaffeert toa£/ fo bleben fp alle ge? 
lijft confïant / om niet bogcr al^ tot De ttoee öecöepac? 
ten ban bet acljtertoefen / bat toa£ taebtentig bonöect 
Dupfent jponöcn te ftomen / en baa* op toerbe finaïtjft 
öe begrotinge ban öe fcbulöen gemaeftt; en boiberö 
geaccojbeect öe tamgnen / öaec op öebetalingêban 
beeenebelfte foube tomben gebaen: <E5ccb ban toe? 
gen bare JÉSajcfïept toojöe langen tijb meer penningen 
begeert / öanfpbegeerbcnteacco^bercn; maerfp na? 
men aUeenlrjft aen om ben i^eeren Staten faborabel 
rappojt te boen / gclijft fp ooft öeöen. Cn i^ bet 3fic? 
coo2t öacr na bp gefebjifte gefïeït/ geteftenten bese? 
geit / en in September baec na ten bepöen 5tjbcn ge? 
appjobeert en gecatificeect/ en toa^ ’t felbe Iflccoojt 
lupöenbealöu^: 

DESraten Generaeldcr VcrccaigdeNederlandfe^01 

Provintien , allen den genen die dele tegen- 
woordige fien of lefen fuilen , Saluyt. Alfo wy op de öè 
Propofitien in onfe Vergadcringegedaen, van wegen jefltp: 
de Doorluchtigfte Konmginne van Engeland enYr-branöe 
land den 29 Juny leftleden, bydeHeerenFrancoys^°”pn' 
Veer Ridder, en George Gilpin, Raeds-Heer vanban^n» 
wegen haer voorfc. Majefteyt, geintroduceerc in Je gcianft 
Raed van State der Vereenigde NedeilandfeProvin-ge^ftt 
tien, in kracht der Credentie-Brieven van defelve£,rate* 
haer Majefteyt gedateert den fevenden van de voor- «Bene 
noemde maend, in Engeland gefonden hebben onfetaïl' 
Gedeputeerden, te weten, Johan van Duvenvoor- 
de, Heer van Warmond, Woude, <3cc. Admirael 
van Holland, Johan van Oldenbarneveld, Heer van . 
den Tempel, Advocaet van de Staten en bewaerder 
van’t Zegel van Holland en Weft-Vrieüand, Johan 
van de Werk, Raed en Penfionaris der Stad Middel¬ 
burg ,Johan van Hoctinga Efcuyer, AndriesHeffels, 
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eerfte Raeds-Heer in de Raed van Braband, en defelve 
Heeren gecommitteert, om met denHeereNoël de 
deCaron, Heer van Schonewal, ons Agentbyhaer 
voorfz. Majefteyt, om van onfent wégen met haer te 
handelen op de voorfz. Poindten , vervaet in de voor¬ 
noemde Propofitieder voorfz. Heeren Ridder Veer en 
Raeds-Heer Gilpin,en eenige andere zwarigheden ge¬ 
reten lëderthetTradtaetjgemaekt tuffchen haer voorfz 
Majeft.en ons, in’cjaer onfes Heeren 1585. dewelke 
haer Majeft. verfcheyden mael begeert hadde, dat van 
beyde zijden gehecht en teniet gedaenfouden worden; 
tot welken eynde ly by Brieven en door haer Dienaers 
met onsgehandek haddeten dat de voorfz. Heeren on- 
le Gedeputeerde, hebbende op alles verfcheyden con- 
lerentien ea communicatien gehad met de Heeren 
van den Rade van haer Majeft. hier toe gedeputeert, 
eyndelijk om te conferveren en continuerende Ko- 
ninglijkegunften, vriendfchap en gratie van haer Ma¬ 
jefteyt tot dezen ftaet, en begeerende tot dezen effeët 
haer Majeft. te geven de befte latiftadlie die ’t hen mo¬ 
gelijk is,o ver een gekomen en geaccordeert zijn met de 
voorfz. Heeren van den Rade van haer Majeft. op de 
voorfz. Poinéten en zwarigheden, onder toeftemmin- 
ge, zo van dezelve haer Majeft. als van ons refpeótive- 
lijk,om binnen een maend, naden date van ’t vooriz. 
Traófcaetjby onsgemaekt,en haer Majeft, geprefenteert 
te worden ,de aggreatieofeyndelijke verklaringe van 
dien, en die van hare Majeft. binnen tien dagen na de 
prefentatieaenhaergedaen, volgende’tvoorfz. Tra- 
<ftaet,gemaekt,getekent engezegelt by de voornoem¬ 
de Heeren van den Rade van haer Majefteyt, en onze 
voorfz.Gedeputeerden, den feften (diegezeydmoet 
wordenden feftienden) Auguftilcftleden, waervan 
den inhoud volgt van woord tot woord: 

AEngefien het fo gelegen is, dat in het jaeronfes 
Heeren 1 585. terinftantie,fol!icitatieen aenfoe- 

kinge van mijn Heeren de Staten Generael der Geü¬ 
nieerde Provintien van Nederland, haer Maj. henlie¬ 
den wildegeveneenigfccours, hulpenaffiftentie, te- 
gens hare Vyanden, waer over een handelinge geinter- 
cedeertengefchiedisteNoufachc, den iovanOegft- 
maentdes voorverhaelden jaers, van de maniere, quan- 
titeyt en qualiteyt, dewelke hare Majeft. alsdoen con- 
defcendeerde en veraccordeerde henlieden te geven,en 
dat na defen Accoorde eenige difficulteyten en zwarig¬ 
heden voorgevallen zijnde, haer voorverhaelde Maj. 
te verfcheyden rey len erlang gehad heeft, dat de voor¬ 
noemde difficulteyten en zwarigheden, fo wel van de 
eene als van de andere zijde, mochten geflichtet en te 
niete gedaen welen, en dat men gehandclt heeft met de 
voornoemde Heeren Staten, fo wel door Brieven als 
door hare Maj Dienaren, nochtans heeft men niet ver¬ 
kregen van de voornoemdeHeeren Staten,nochte door 
Brieven, nochte door Gedeputeerde tot dien eynde ge- 
fonden, eenig antwoort, waer mede hare Maj. haer ge- 
heelijk te vreden hielt; en hebbende nu tegenwoordig- 
lijkde voornoemde Heeren Staten gefonden in Enge¬ 
land hare Gedeputeerde,öm te handelen met hare Maj. 
fo wel aengaendede voorverhaelde poindlrcn,als die ge¬ 
ne die haer gepropofeert zijn door den Ridder Veer, en 
denRaeds-Heere Gilpin,te weten,de voortreffelijke en 
feernotableperfonen, mijn Heeren Johan van Duven- 
voorde,Heer vanWarmont,Woude;fcc.Admirael van 
Holland, Johan vanOldenbarneveld, Heer van den 
Tempel, Advocaetvanden Lande, en bewaerder van 
’t Zegel van Holland en Wdl-Vricfland , Johan van 
Werk,Raeds-Heer en Penfionaris van de Stad Middel¬ 
burg, Johan van Hottinga Efcuyr, Andries van Heffels, 
eerfteRaeds-Heer voor den Raed van Braband,Noel de 
Caron, Heer van Schonewalle, Agent van wegen de 
voornoemdeHeeren Staten Generael aen hare Maje¬ 
fteyt, dewelke gehouden hebbende etlijkeconferen- 
tien en communicatien met de voornoemde Heeren 
van den Raed van hare Majefteyt hier toe gedeputeert, 
fo hebben eyndthjk de voorverhaelde Gedeputeerde 
van de voornoemde Staten Generael, om te behouden 
en te conferveren, en yoortaen te continueren de Ko¬ 

ninklijke faveur, vriendfchap en goede gratie van hare 
Majefteyt, voorgeftelt en geproponeert eenige midde¬ 
len, Conditiën en prefentatien van harentwegen; en 
zijnde verfocht, aengaende eenige andere Poindten, 
door de voornoemde Heeren van den Rade van hare 
Majefteyt, hebben haer verklaerten te verftaen gege¬ 
ven , dat fy niet hadden volkomen macht en authoi i- 
teyt, om die te accorderen; nochtans begerig om haer 
Majefteyt te geven de befte fatisfaéfie, die ’t haer mo¬ 
gelijk.foude wefen, fo zijn de voornoemde Gedepu¬ 
teerde gecontenteert en te vreden, over een te komen 
en te accorderen met de voorgemelte Heeren van den 
Rade van hare Majefteyt, in maniere als volgt, be¬ 
houdens en onderworpen alles het conlent, fo wel van 
hare Majefteyt, als van de gemelte Heeren Staren aen 
beyde zijden, om finale Aggreatie of declaratie gedaen 
te worden , van de gemelte Heeren Staten Generael, 
en geprefenteert aen hare Majeft. binnen een maend 
na den date van defen, en van hare Majefteyt binnen 
tien dagen na de prefentatie aen haer geichiet. 

i In den eefften , dat het voornoemde Tradtaet en 
handelinge boven-gementioneert, vandenjare 15-85. 
altijd fal blij wen in fijn eerfte ftaet, wefen, vigeur en 
kragt, uytgenomen het gene dat concerneert en aen- 
gaet den Staet, het Gouvernement, en de Politie van 
de voornoemde Provintien , foveel aenga.ee de auto- 
riteyt van den Gouverneur, ofLieutenant Generael 
van hare Majefteyt, en uytgenomen die Polndcn van 
den voornoemden handel , dewelke zullen verandert 
of vernietigt, of vermindert en gederogueert werden 
in defen tegenwoordigen handel Welverftaendedat 
hare Majefteyt dies niettemin fal mogen continue¬ 
ren in den Raed van Staten, gedurende den Oor¬ 
loge , een Raedsheer, gequalificeert na den inhoud 
van het voornoemde Traétaet. 

z De voornoemdeHeeren Staten , betrouwende 
haer op de goedertieren affeétie en faveur van haer 
Majefteyt tot continuatie van de getneene fake, en 
totconfervatie van den ftaet van de voornoemde Ver- 
eenigde Provintien, fullen tevreden zijn van nu voort- 
aen metalfulkenfecours, alshethaer Majefteyt belie¬ 
ven fal haerlieden tegeven uythaer vryeKoninglijke 
wil, en daer re continueren den Oorlog (metGodes 
hulp) ten beften dat het haer mogelijk zal zijn. 

3 De voornoemde Heeren Staten Generael der Ver- 
cenigde Provintien van Nederland, fullen erkennen 
ingoedeenlegirimeforme, en met obligatoire woor¬ 
den , binnen een maend ven den date van defen tegen¬ 
woordigen handel, datfy fchuldig zijn aen hare Ma¬ 
jeft. de fomme van 800000 ponden fterling, te betalen 
gelijk als volgt,te weten,dat, gedurende den tijd en v/ij¬ 
le, dat hare Maj fal blijven in de voornoemde Oorlog 
tegen den gemeenen Vyand, de voornoemde Heeren 
Staten jaerlijks fullen betalen aen hare Majeft. of hare 
Dienaers, inde Stad van Londen 30000 ponden fter- 
lings, beginnende de voor-verhaeldebetalinge na drie 
maenden achter den date en conclufievan defen, op 
welken dag van haerlieden betaelt worden vijftien 
duyzent ponden fterlihgs, en na drie andere volgende 
maenden andere vijftien duyfent ponden van de felfde 
munte. En van dan voortaen gelijkelijk van jaertot 
jaer, in goeder betalinge, ’teynde van eiken jaerge- 
lijkedertig duyfent ponden, tot de voldoeningen ac- 
compliffement en volle betalinge van de voornoemde 
vier hondert duyfent ponden fterlings. 

4. Soveel aengaet de andere vier hondert duyfent 
ponden, die noch teerkennen zijn, falin defen Ac- 
coort In geender manieren yets ftrecken tot prejuditie 
van het recht van haer Maj. fo veel betreft den tijd van 
deberalinge, gelimiteert in het eerfte Accoort; maer 
men lal weten, dat veel eer het voornoemde rechr en 
eyfch fal blijven in den ftaet, daer in dat van te voren 
was: En iridien haer Majeft. voor of na de eerfte fatis- 
fatftie aen haer gedaen, van de 400000 ponden , ge- 
mentioneert in her voorgaende Arcijke!, goed vond m 
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haren Rade, te verftaen tot eenige handelinge van Pays 
met den Koning van Spangien , fijn Hoiren en Sucef- 
feurs , tegenwoordig en toekomonde, ofcaufeen pre- 
tendentie hebbende op de Rijken van Spangien, of op 
de Nederlanden, fo fal haer Majefteyt de voornoem¬ 
de Heeren Staten adverteren ter behoorlijker tijd, op 
datfyhacrGefanten mogen in Engeland lenden, om 
te handelen en te accorderen met hare Majefteyt over 
de betalinge en affeurantie van de voornoemde tweede 
vier hondert duyfent ponden fterlings (na degelegent- 
hey t, ftand en conditie der faken van d’eene en andere 
parthye) en over de reftitutie van de Steden en plaetlen 

frd.44) van verzekeringe, waer in haer Majefteyt hacrlieden 
; beleefdelijk , gratieufelijk en goedertierentlijk han¬ 

delen zal. 
y Indien her geviel datter eenige conclufie enArreft 

van Pays gemaekt wierd, tuflehen hare Majefteyt en 
de Vyanden, en dat op den feilden tijdaen de eene helft 
van deeerfte vier hondert duyfent ponden , (boven 
geaccordeert betaelr te worden, met de jaerlijkfezom- 
me van dertig duyfent ponden) ten achteren was, of 
dat hare Majefteyt haer niet ten vollen betaelt vond, fo 
fal van dan voortaen altijd gecontinueert worden, de 
betalinge van de t’achterheyd van diefomrae, met de 
betalinge van eenjaerlijkfefomme van twintig duyfent 
ponden, te betalen opdefelfde dagen en termen, als 
de voorgaendefomroen betaelt moften werden, tot de 
volkomen betalinge en voldoeninge van de voornoem¬ 
de eerfte vier hondert duyzent ponden. 

6 Deel! hondert en vijftig Soldaten, verordineert 
door het Contradt, tuflehen hare Majefteyt en de ge- 
melte Heeren Staten, van den Jare duyfent vijf hondert 
vijfentachtentigh,a!seenzecours cautioneel,tot bewa- 
ringe van de Stad Vliffingen, en hetCafteel Ramme- 
kens, den Briel en fijn Forten, fullen in dienft gehou¬ 
den worden, onder den Eed, diely in conformiteyt 
van het voorfeydeContrad:, gedaen hebben aenhare 
Maj. en aen de Heeren Staten; en fal aen defelve rot de 
zoldye van een yederCompagnye van 150 hoofden, 
door de voorgenoemde Heeren Staten betaelt worden, 
gedurende dat hareMaj fal blijven in de voorverhaelde 
Oorloge, in de handen van een CommijsofThreforier 
van hare Maj. in de Stad van Londen, 1700 ponden, na 
derekeninge var. de voornoemde Geünieerde Provin- 
tien, of 170 pond fterlmgs alle maend, welke zomme 
bedraegt alle drie maenden yioo guldens, of 510 pon¬ 
den fterhngsjte oetaleu voor een yeder Compagnie van 
drie maenden tedriemaenden, boven het gewoonlijke 
zervijs,of geld in plaets van ’t felve (nochtans te betalen 
het zelve geld van ’t fervijs ter plaetfe van de voor- 
noemdecautioneleSteden.)£nfal de voornoemde fol- 
dye beginnen integaen tenlaftevan de gemelte Hee¬ 
ren Staten > den 20 dag na de conclufie van de tegen¬ 
woordige handelinge; en zo wanneer haer Maj. meer 
Soldaten zal willen houden in de voorgenoemde plaec- 
zen en Steden van verzekeringe,datzalgefchieden tot 
kofteenlaft van hare Majeft. en dies niettemin zullen 
de voorverhaelde Soldaten haren Eed mede doen vol¬ 
gens den voornocroden handel. 

7 Achter den 20 dag van deze handelinge, fal haer 
Maj.ook mogen licentieren de Krijgflteden, zowel 
te voet als te paert, die zy in de voornoemde Vereen ig- 
de Provintien , tot fecours der zelver gehad beeft, (te 
weten,die niet zullen wezen van het getal van de voor¬ 
noemde n50Soldaten, in de cautionele Steden, en 
van de gene die’t haer Maj. believen zaldaer meerby 
te doen, op haren laft en koften, tot Garnifoen van de 
voornoemde Steden en plaetzen) en van die Soldaten, 
zal het geoorloft zijn aen de gewillige, en die de Hee¬ 
ren Staten aengenaem zullen zijn, te mogen aengeno- 
rocn Worden in haerlieder dienft, onder Engelfe Capi- 
tey nen, diezy daer toe committeren zullen, in de zol¬ 
dye, Eed, ordre en krijgs-dilciplijne van de Vereenig- 
de Nederlanden. Gelijk ook daerenboven haer Maj. 
ie vreden zal wezen,ten verzoeke van de gemelce Hee¬ 
ren Staten,toe te laten, na dat den ftant van hare zaken 
vcreyichen zal,naderhand te mogen opnemen, en haer 
temogen behelpen met de Onderzaten van hareMaj 
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in’tftuk van Oorloge, zo wel te land aisanderfins, na 
hare occurrenten en voorvallen,gelijk alszy haer ande¬ 
re Soldaten employeren, en gebruy ken te haren dien- 
ften : En van nu voortaen zal hare Majeft. geheellijk 
ontflagen wezen van de onkoften, en van het getal van 
vijf duyzent Soldaten te voet ^enduyzen Ruyters, die 
haer Majefteyt, door de Contraótc van Jaer onzes Hee¬ 
ren duyzentvijf hondert en vijfentachtentigh gehou¬ 
den was, tot lecoursvan de voorverhaelde Vereemgde 
Provintien te onderhouden. 

8 Indien het quam te gevallen, dat den gemeenen 
Vyand, of fijn Adherenten, een Armee van Schepen 
zond , om, gedurende de voorgenoemde Oorloge, te 
befpringen het Koningrijk van Engeland , of de Ey- 
landen daer onder behorende,Vitz, de Vicht,Sorlinges, 
Gucrneycy , en dat haer Maj. haer Vlote op rullede en 
uytmaekte, om hem het hooft te bieden ; zo zullen de 
voorgemelte Heeren Staten, toe dienft van hareMaj. 
en op haren verzoeke, toe-ruftenen uytreden dertig, 
of, indien het mogelijk is, veertig Oorlogs-fchepen, 
wei verzien, waer van de eene helft zal wezen van twee 
hondert, en de andere helft tuflehen de hondert en 
twee hondert vaten, om geëmploy eert te worden , on¬ 
der het commandement van den Overften Generael, 
of den Admirael van haer Majefteyts conform en vol¬ 
gens de Conditiën van het voornoemdeTradtaec van 
den jare duyzent vijf hondert en vijf-en-tachtenrig, in 
alle de Pundtendelfelves, ^eifsookconccrneiendede 
conqueften op den vyand tedoen. 

9 En in gelijker voegen, indien den gemeenen Vy¬ 
and quam befpringen en een inbreuk doen in het Ko¬ 
ningrijk van Engeland , of op het Eyland de Vicht, 
zullen de voorgemelte Heeren Staten gehouden wefen 
(ten verfoeke van hare Maj.) te tourneren en toe te ru¬ 
ften een getal van vijf duyzent Soldaten te voet, en vijf 
hondert Ruyters, om geëmployeert te worden onder 
’t commandement van den Generael-Overften van ha¬ 
re voorgemelte Majefteyt, of eoktot het believen en 
den goeden wil van haer voorgemelte Maj.de gagien 
en foudijen van fuiken getal op den voet van de gagien 
gearrefteert, inden handel van den jare duyfent vijf 
hondert vijf-en-tagtentig;de voorgenoemde betalinge 
beginnende op dien dag, dat den Vyand den inbreuk 
dede, en continuerende tot dat hy geheelijk verdreven, 
verflagen en verjaegt waer- 

i o Sa hare Maj goet vind, na de voorvallen en ge- 
legentheyd der zaken, yets offenfivelijk te beginnen of 
beftaen tegen den gemeenen Vyand, (geduurendede 
voornoemde Oorloge) meteen Armee, beftaendeten 
minften uyt vijftig of tfcftig Oorlogs-Schepen > doen- 
defulk een aenval ter Zee,als’chaer belieft, op de Lan¬ 
den van Spangien, Portugael, de Eylanden , of de In- 
dien;fozullen de voorgernelteHeerenStateh gehouden 
wefen tc voegen by de Vlote van hare Majeft. tot ha¬ 
ren koften, een gelijk getal van Oorlogs-Schepen, en 
van gelijker grote, als in den voorgaenden Artijkel be¬ 
grepen is. indien het ook gevalt, dat hare Majefteyt 
een refolutie neemt, binnen den boven-verhaelden 
tijd , meteen goede Armée, ten minften van tien duy¬ 
zent Krijgs-knechten te voet,en twee duyfent te paerd, 
te vallen in de Landen van Vlaenderen of Braband,met 
goede provifie van Artillerye en Ammunitie, om den 
boven-verhaelden Vyand de Oorloge aen te doen ,• fo 
fullen de gemelte Heeren Staten verobligeert en fchul- 
dig wezen, om datelijk te voorfien en toe te ruften de 
helft van de menigte enTroupen der Soldaten, met 
Artillerye en Ammunitie proportiönable, gebruy kenZ 
de de Conqueften na de proportie, als boven. 

ii In confideratie van welke Conditiën en over¬ 
een - komingen , hare Majefteyt willende van haer 
zijde gratifieren de gemelte Heeren Staten Generael 
van de Vcreenigde Nederlandfe Provintien, te weten, 
van Gelderland, Holland en Weft-Vriefland, Zeland, 
Utrecht, Vriefland,O ver-Yflel,Groeningen enOmme- 
landen,en andere Landen en Steden,die tegenwoorde- 
lijk onder de gehoorfaemheyd ftaen van de voornoem¬ 
de Geünieerde Provinciën , fal te vreden wefen haer- 
heden quijt telchelden, door een goedertieren mid¬ 
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del en generale tranfa#ie, en te houden en declareren 
voor nul en van geener weerden, gelijk als hareMaj. 
haer quij tichelt, hout en verklaert voor nul en van gee¬ 
ner waerden,alle en een yegelijke t’achterheden,a<ftien, 
Obligatien, Pretenlien en beloften, hoedanige die fou- 
den mogen wefen, die fouden mogen ftreckentot laft 
van de voornoemde Geünieerde Provintien, loin’t 
generael, als in’t particulier, derQuartieren, Rech¬ 
ten , Streken , Steden en Gelederen der felver, om ee- 
nige fchulden of fommen van aengewefene penningen, 
door eenige Obligatien,Contradten, over-een-komin- 
gen, ofStipulatien , hoedanigdieook mogen zijn, na 
den date van ’t Contra#, ’t welk dikwils in delen gere-, 
pcteert is, gemaekt in ’t Jaer 1585. uytgenomen alleen¬ 
lijk de 800000 ponden, in defcn tegenwoordigen han¬ 
del aengenomen te betalen, in forme als boven. 

ii Enfo veélaengaet alle andere fchulden of fom¬ 
men van penningen „ die hare Maj. foude mogen pre¬ 
tenderen tegens de voornoemde Vereenigde Provin¬ 
tien , hier boven gementioneert, ter caufe van Obliga¬ 
tien, Contradten, ofover-een-komingen, gefchied en 
gepafleert in defelve Verenigde Provintien in’tgene- 
rael, of in ’t particulier, of in eenig deel der lelver, of 
gefamentlijk verhandelt van te voren, apart of in ’t ge¬ 
meen, meè eenige andere Provintien van de Nederlan¬ 
den , nu tegenwoordiglijk niet wefende van de Unie; 
haer Maj in defentegenwpordigen Verdrach, belooft 
en verobligeert haer, dat (y voortaen niet meer tegens 
haerl. pretenderen fal, nochtein’tgeneraelnochte in 
’t particulier; maer dat veel-eer alle fodanige Ichulden 
en fommen van penningen van nu voortaen fullen blij¬ 
ven dood en vergeten, fo veel als de Provintien, Leden, 
Streken en Steden van die hier boven gementioneert, 
aengaet, uy tgenomen eene fchuld, concernerende Ho- 
ratio PalancinoGenevoys Ridder,dewelke fal blijven 

(Fol.45) in den ftand, daer in fy Was voor defe tegenwoordige 
conclufie, fodat, nochteaen het recht van den Heere 
Horatio Palancino, nochte van de Heeren Staten, in 
’tgenerael ofin ’t particulier, eenigprejuditiegefchiet 
fal zijn in defen tegenwoordigen handel. Referveren- 
dë nochtans hare Maj. ,1 en verftaende, dat in fijn ge¬ 
heel blijft alle Rechten, Tij tulen en Pretenfie, die haer 
competeren tegen de andere Provintien en Steden der 
Nederlanden , tegenwoordiglijk zijnde van de Unie 
voorverhaelt, door eenigerhande Obligatien ofCon- 
tradben, gemaekt met hare Majefteyt apart, ofte gefa¬ 
mentlijk met de andere boven-genoemde Provintien, 
begrepen onder de tegenwoordige Unie. 

En insgelijken lullen de voornoemdeHeeren Sta¬ 
ten van haer zijde afftaen,acquitteren en quijtfchelden, 
gelijk fy afftaen , acquitteren en quijtfchelden mitsde- 

* iën aen hare Majeft. hare Hoiren en Succefieurs, door 
middel van generale tranladbie, alle fchulden,lommen 
en penningen, adtien, obligatien, pretenfien, eyflen en 
beloften,die fy hebben,of die haer louden mogen com¬ 
peteren een igerhande,ter caufe, oorlake, verwe, pretest, 
hoedanig die ook foude mogen wefen,zijnde begoft en 
aengevangen na den date van defen tegenwoordigen. 

14. Gedaen, geaccordeert, geconcludeert, en on¬ 
dertekent door de Heeren van den Raed van haer Maj. 
aen d’een zijde, en de boven-verhaelde Gedeputeerde 
van mijn Heeren de Staten Generael van de Vereenig¬ 
de Provintien , aen de andere zijde, teWeftmunfter, 
den feftienden dag van Oegftmaend, in’tjaer onfes 
Heeren duyfent vijf hondert en acht-en-tnegentig. 

En was getekent. 

Thomas Ogerton. J Syrtefeewe. 
Eflex. J. van Duvenvoorde. 
Nottingham. Johan van Oldenbarneveld. 
G. Haufdon. Johan van Werk. 
R.Nort. Johan van Hottinga. 
R. Buckhurft. Andriesvan Heflels. 
W. Knollijs. NoëldeCaron. 
R. Cecijll. 

k(0cl) ïjet faï niet hupten pLJopoofï 5jjn / Dat top 
“ijler laten bolgeii De fecrcte ^nficuctie/ bp au* 

thorifatic ban De f?eeccn ^öenetaeï/ gemaelit 

bp Den^tnce iBaUdtlug DeBaflau/ ïBiïïjeïm %g? 
betoijb / <0jabe ban kaffan / Caftju ban Der eï / 
3o{jan ban <0IDenbarncheID / tfrancops» Itëaeïfon / 
91acob ©albe / 5[an ban De Itèerftc / lèeract töenef* 
ft/ ^ofjati ban Jbottniga/ en !|ot)an JBitte/ Daec 
ban ïjict boten nientie gemaebt rê / Dat Die De ffeetc 
ban €>IDcnbatncbe!ö obet Ijcm D?óeg / en toaö ïups 
DenDe aï£ boïgt: 

D; 

SYn Excellentie en den Welgeboren Grave Willem ^rcrtt$ 
Lodewijk,Grave vanNalTaii,Catzenellebogen,&c 3fn< 

Gouverneur en Capiteyn van Vriefland, Groeningen, 
Omlanden,öcc. metten Gecommitteerden van detiee- töaom/ 
ren Staten Generael der Vereenigde Provintien , hier mlirrtc» 
ondergenoemt, volgende de Authorizatie van defelve 
Heeren Staten hierna geinlereert. De Staten Gene- Scn%t<të 
radder Vereenigde Nederlandze Provintien, gehoort ren 
en na behoren ge-examineert hebbende’t rapport vanntEad 
de Heeren Gezanten uy t Engeland weder gekeerr, lo ^ ^ 
van degene die uytVrankrijk komende, door Enge-cn gde» 
land zijn gepafleert, en hare Majefteyt begroet en de tett ant 
handen gekufthebben, van’t gene defelve refpedtive 
met hare Majefteyt en de Heeren van haren Rade ge- fanten * 
negotieert hebben, vermogens deCommiffie en In-ban öe 
ftrudtie hun tot dien eynde gegeven, mitigaders van ^cren 
de antwoorde en het affeheyd, daer mede de voorschie- 
ven Heeren Gezanten zijn bejegent, en aaer na ook rad/ 
nader verftaen hebbende de vorder meyningeen deli-S^ont* 
beratie van hare Maj. by de Propofitie in haer E. Ver- 
gaderinge den negen-en-twintigften Juny leftleden, jjanbe# 
van wegen defelve hare Majefteyt de Heeren Ridder lrnmet 
en Generael Veer, en Raeds-Heer Gilpin gedaen, en 9®*® 
den eerften dezes fchriftelijk overgegeven hebben,ver- t,anaen‘ 
eyfchendedaeropfpoedigerefolutie. Hebben dezelve gelant» 
Staten Generael (nadat haer E.daer van door eenige En 
der zclver Gedeputeerde in alle de Provintien gezon-^g”n 
den aen de Gecommitteerde Raden en Gedeputeerde jftaöe / 
Staten van de zelve Provintien 4 openingeen rapport °P 
hadden doen doen) op alles rijpelijk gelee, inconfor-^1 
mité van de bewillinge,daer van by de voorfz Gedepu- brtaitna 
teerde ingehrocht, opden voofflag die de voorfz. Ge-8e ban 
committeerde Radeh en Gedeputeerde Staten voorge- 9«L 
dragen is geweeft, gecomrnitteert en geauthorizeërt, p?«en» * 
committeren en authorizeren mïtsdezen, de E. Erent- fien. 
fefte en Hooggeleerde Heeren Jonker Cafijn vart der 
Hel i Johan van Oldenbarneveld, Franqoys Maelflbn, 
Jacob Valk, Johan van der Werke, Gerard van Renes, 
Johan Witten en Johan Rengers ten Helm, om met 
fijn Excell. en denWelgeboren HeerGraveWillemLo- 
dewijk van Naflau,Stadhouders van de refpeótive Ver¬ 
eenigde Provintien, te formeren op ’t voorlz. Rapport 
en Propofitie fuiken refolutie, daer mede hare Majeft. 
van Engeland zal worden bejegent, gelijk zy tot dien ft, 
met de minfte intreffe van den Landeyzullen achten de 
voorfz. faketevereyfehen. Belovende te houden voor 
goet en van weerden ’t gene wes by défel vëHeereri daer 
in gedaen, gerefolveert en geeffe#ueert fal worden. 
Aldus gedaen ter Vergaderinge van de voorlz. Staren 
Generael in’sGraven-Hageden tienden Julij A<>. 1598. 
Was geparapheert Afteren vidit. Onderftont gefchre- 
ven,Ter ordonnantie van de felve, en getekent AerJJen. 
Rijpelijk gelet en overwogen hebbende, deconfidera- 
tien en zwarigheden , fpruytende uyt het rapport van 
de Gecommitteerde Heeren Staten in Engeland en 
Vrankrijk refpeëtive geweeft zijnde , mitsgaders de 
Propofitie by den Heere Frangoys Veer Ridder, Ge¬ 
nerael van het fecours van hare Koningl. Maj. van En- 
gelant, den eerften defer maend Julij, ter Vergaderinge 
van de voorfeyde Heeren Staten, fchriftelijk overgege¬ 
ven , roerende hare Maj. intentie op de handelinge van 
den Vrede metten gemeene Vyanden, en op de midde¬ 
len waer door fulks belet foude mogen werden;of’t fel¬ 
ve moetende gedoocht worden mette minfte quetfe en 
fchade van defe Landen mach gefchieden,hebben goed 
gevonden, dat voor den 21 defer maend, eenige Gede- 
puteerde by den Heeren Staten Generael aen hare Ma¬ 
jeft. gezonden fullen worden, met laft, om na de geda¬ 
ne dienftelijke gebiedeniffen en recommandatien aen 

hare 
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hare Koningl. Maj. van de Heeren Sraten voornoemt, 
ook den jegenwoordigen ftaet defer Landen re repre- 
fenteren, en hare Majeft. te bidden, in de Alliantie en 
Oorloge met defen Landen,jegens den gemenen Vyan- 
den te blyven, ten minften noch voor eenige Jaren , op 
hope dat daer-en-tuffchen God den Heere Almachtig 
een geluckige en verfekerde uytkomfte van dien vei le¬ 
nen fal. En aengeficn hare Maj. verklaert en doen ver- 
ftaen heeft, dat zy daer toe g«enfins zal wefen te bewe¬ 
gen,ten zy haer van wegen den Heeren Staten conten- 
tementgegeven werde, eerft op’t rembourfenient van 
hare verfehoten en verftrekte penningen;ten tweeden, 
dat zyontlaft werde van alle vordere-koften in deze 
Landen re dragen: En ten derden,dat de Hee; en Staten 
hare Maj. niet alleen verfekeren,dat zy den Vyanden in 
de Nederlanden konnen en willen wederftaen, en het 
Oorlogetegens defelve continueren; maer ook hare 
Maj doen prefentatie van affiftentie , tot defenfie van 
hare Maj. Koningrijk, en om de gemene Vyanden, te 
wateren te lande,af breuk tedoemSo zullen de voorfz. 
Gecommitteerde hare Maj. voor haer en hare Succef- 
feurs prefenteren,dat zolange hare Majeft.in Oorloge 
met defen Landen blyven zal jegens de gemeene Vyan¬ 
den, SpanjaertSjgehtfpannolileerde,malcontenten van 
de Nederlanden en hare Adherenten, aen de fel ve jaer- 
lijksbyde Staten voornoemt betaelt zal worden, de 
fornme van tweemael i ooooo ponden, volgende voor- 
gaende prefentatie, of op eenige redelijke termijnen 
van jaren; welke fomnaezy nadegelegentheyd,en uy- 
terhjk ter lomme toe van driemael iooooo ponden, of 
30000 ponden fterlings, fullen mogen rijfen, en dat ge¬ 
durende tien , twaelf,' vijftien, of ten alder uyterften 
twintig jaren, en langer niet: en als de voorfz. Landen 
(door Godes genade) in volkomen verfekeringe en 
Vrede, of met alle de Nederlanden by haren goeden 
wille vereenigt zullen zijn, dat als dan aen hare Majeft. 
jaerlijks, vier jaren gedurende, betaelt Zal worden, de 
fommevan tienmael i ooooo ponden, of i ooooo pon- 
denfterlings: mits dat voor defelve vier jaren de be- 
talingevan de voorlz.drie i ooooo ponden zal ophou¬ 
der., en daer na weder lopen tot de twintig jaren toe, 
en langer niet ; en dit alles in volle afquitinge en 
betalingevan alleAfticn enpretenfien , geen uytge- 
fondert, die hare Majefteyt op de Vereenigde Lan¬ 
den, in’tgenerael of particulier, eeniglinsfoude mo¬ 
gen hebben of pretenderen. Sulksdar de Stede van de 
Briel, met de Forten van dien, en de Stede van Vliffin- 
gen met Rammekcns, op defelve bctalinge aen de Sta¬ 
ten ter goeder trouwen fullen worden gereftitueert.En 
indien hare Maj. ofhareSuccefleurs, binnen de voorlz 
jaren fouden komen te handelen met den Koning van 
Spanjen, fijne Succefieurs of adtie van hem tot de Ne- 
derlanden hebbende, vetkrijgende, of pretenderende, 
tonder dat de Staten met haer vry willig confent met de 
felven mede accordeerden, maer in Oorlog bleven, zal 
hare Maj. of hare Succeffeurs, voor het befluyt van fui¬ 
ken Vréde, of ten langften binnen een maend daer na, 
de voorfz. Steden en Forten overleveren; en lullen de 
Staten in fuiken gevalle, in plaetfe van de drie iooooo 
ponden, of 30000 ponden fterlings jaerlijks, derefte 
van de t wintig Jaren gedurende mogen volftaen , mits 
betalendejaerlijks 20000 ponden fterlings j wel ver- 
ftaende dat de refterende jaren zullen worden verlengt 
zo vele als die betalinge, die van de twintig jaren noch 
refteert, fal belopen, en dat haer Maj . in fuiken gevalle, 
by de overlevermge van de Steden en plaetlen van 
afleuranti*, Brieven van verbande van de voorfeyde 
fornrae van de Staten Generael, of particulier, ook van 
eenige Steden tot hare Majefteyts verkiefinge fullen 
worden gelevert. 

Suilen hare Maj. prefenteren, dat fy haer zal mogen 
ontlatten by afdankinge, wederroepingeof anderfints 
van haer fecours, fo te paerde als te voet, Auxiliares en 
cautionares, binnen twee maendennadat ’clelveby 
bare Majeft. den Staten fal wefen genotificeert. 

Sullen insgelijks hare Maj. verfekeren , dat de Staten 
(door Godes hqlpe en genade) met de middelen die fy 
hebben of fullen tyetence krijgen en pra&iferen , het 

Oorlog jegens den gemenen Vyand in de Nederlanden, 
fo ofFenfive alsdefenfive,fullen continueren,en een ge¬ 
luckige uytkomfte daer van verwachten. 

En indien den gemeenen Vyand eënigen inval in het 
Koningrijk van Engeland , binnen de jaren dat hare 
Majeft in Oorloge met den Staten fal wefen, quame te 
doen (des God verhoede) lullen hare Maj. beloven je¬ 
gens delelve te fenden en tot haren koften te onder¬ 
houden, tot dat den Vyand uyt Engeland verdreven fal 
wefen, 500 Ruyterenen 5000 goede Soldaten te voet, 
en dertig of uyterlijk veertiggoede Schepen van Oor¬ 
loge, dewelke onder hare Majeft. Generael te lande en 
terZeegebruykt lullen worden, in alles op den voet 
vanden Tradtate 1585. 

Hare Maj. binnen den voorfz. tijd haer refolveren- 
de, om een grote en Koninglijke Armade van Schepen 
in Zee te brengen , tot afbreuk des vyands, Spangien , 
Portugael, deEyianden vanlndiën, of andere Quar- 
tieren, by den Spanjaertsgeoccupeertj fullen de Staten 
daer by voegen dertig of uyeerlijk veertig Schepen, 
voorfien voor luiken tijd, als hare Majefteyt Schepen 
voorfien fullen wefen , die onder het gebied van hare 
Maj. Generael,tot afbreuk des Vyands, gebruykt fullen 
worden ; mits dat de Conqueften fullen genoten v/or¬ 
den , als in conformité van den voornoemde Tradtatc. 

En in gevalle hare Maj. binnen de voorfz. jaren ee¬ 
nige grote Exploidten, met een Leger ten minften van 
2000 Ruyteren en iooöo Soldaten te voet, met treyn 
vanGefchut, en andere nodelijkheden, in Brabandof 
in Vlaenderen, tot afbreuk van de Vyanden, fouae be¬ 
lieven by der hand te nemen ; zullen de Staten daer by 
voegen alle het gene hen doenlijk welen fal, ten min¬ 
ften half lo vele als ’t gene hare Majeft. En hare Maj. 
binnen de voorfz Jaren te velde brengende in Biaband 
of Vlaenderen, een Leger van 5 of ten minften van 
4000 Ruyteren, en 16 of ten minften van ryooo Sol¬ 
daten te voet, met eenen goeden treyn van Gelchut,al¬ 
les wel voorfien van betalinge voor 5 of ten minften 
vier maenden, fulksaen den Koning van Vrankrijk in 
defen jare is verfocht; fullen de Staten hen efforceren 
enefvertueren van daer by te voegen 1500 Ruyteren 
en 12000 Soldaten te voet, met twaelf ftucken Ge- 
fchuts, en ’t gene daer toe nodig is, volgende den offre 
aen den voorfz. Koning gedaen, om daer mede in 
’t hert van des Vyands Land het Oorloge te brengen, 
’tfelvete ruineren en devafteren, en voorts fulke be- 
legeringe te doen,als men na de gelegentheyd en occur- 
rentien fal oordeclen beft te wefen; mits dat in alles de 
Conqueften genoten fullen worden by hare Majefteyt 
en dele Landen, na advenant van de koften by henluy- 
den refpedtive tedoen. 

’c Gene van Yerland voorgeflagen is, fullen deGe- 
committeerde (is’t nood) exculeren, fo met den nood 0 
en laftenalhier, ongelegentheyt, groteonfekerheyd, 
koften als anderfints. 

En de Gecommitteerde bevindende dat hare Maj. 
niet fal konnen beweegt worden, om op de voorfz of- 
fren in het Oorloge te continueren , en dehandelmge 
met den Vyanden af te üaen ; fullen daer by ten uyter¬ 
ften mogen prdenteren , dat de Heeren Staten, gedu¬ 
rende de voorfz. jaren,die hare Maj. inOorloge fal mo¬ 
gen blyven, fullen betalen boven ’tgene voorfz. is, het 
onderhoud van 3 Vaendelen Soldaten, tot 1 50 hoof¬ 
den, en 1748 ponden, alle twee-en-dertigdagen, voor 
elk Vaendel voor het Garniloen van den Briel en For¬ 
ten, en voor 7 hondert Soldaten tot ordinaris Garni- 
foen van Vliffingen en Rammekens na advenant. En 
begeerende hare Majefteyt meer Soldaten in de voor- 
fchreven Steden , dat ’t felve gefchiede buycen ko¬ 
ften en laftvan den Lande, en tonder dat den felven 
dies aengaendeyet fal mogen tot eeniger tijd geëyfcht 
worden. 

En fo de Gecommitteerde fouden konnen verftaen, 
dat hare Majeftey t continuerende het Oorlog, geneygt 
loude wefen, de voorfz. Steden en plaetfenvan alïeu- 
rantie den Staten over tegeven, of lo verre hare Maj. 
na eenige jaren mee de Vyanden willende handelen toe 
overleyeringe van de voorfz. Steden,foude verftaen 

mits 
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mits prompt fourniflement vaneen goede fommevan 
penningen, al voren de voorfz. reftitutie te doen; Tul¬ 
len daer op met hare Majeft. mogen handelen, op ge¬ 
lijken voet als hier pa, in gevalle hare Maj. met de Vy¬ 
anden als nu foude willen handelen op’c gereed four- 
nifTement van penningen, verklaert fal worden. 

De Gecommitteerde na haredifcretie bemerkende, 
dat,niet tegenftaende de voorfz offren,hare Maj foude 
blyven gereiolveert, om met den Vyanden te hande¬ 
len; lullen vrymoedelijken vertonen aen hare Majeft. 
en haren Rade in ’t generael en particulier, dat fulks 
niet mach gefchieden, Ionder defer Landen geheele 
ruine, ook apparentperieul vandenStaet van Enge¬ 
land , immers niet ten zy alvoren aen de Staten worden 
gereftitueertde Steden en plaetfen van afleurantie, 
daer op fy eerftelijk fullen aenhouden , met klare re- 
prefentatie van alle confideratien daer op vallende, als 
defperaterefolutien , praótij ken der Vyanden onder de 
Gouverneurs en Soldaten, turbatie der Politien, com- 
mercien en anderfintsj en daer op precife concluderen, 
dat fonderlinge daer op is gelet; maer eendrachtelijk 
verftaen, fulks geenfins voor den Landen tolerabel ce 
wefen , maer dat men ’t felve fal moeten houden voor 
een conftrainde, om tot refolutievanhandelinge te 
moeten komen; met verklaringe, dat ’t felve foude 
mogen veroorfaken, dat fijn Excellentie en Heeren 
vandenHuylevanNaflau , fouden moeten letten op 
’tgene in voorgaende handelinge aen Ho. Ged. mijn 
Heere den Prince van Orangien isgeprefenteert: Stel¬ 
lende ten oordeel van hare Maj. en de Heeren van ha¬ 
ren Raed, in ’t generael en particulier, wat gevolg 
’t felve foude hebben. Verklarende vrymoedig, dat al¬ 
les geëxamineert voor den ftaet van den Lande on¬ 
draeglijk te wefen, en dat die jegens den Vyand niet 
konnen beftaen, hare Majeftey t handelende fonder de 
voorlz. plaetfen te reftitueren; maer anderfins (door 
Gods genade) wel. 

En om de voorfz. reftitutie te bekomen, fullen hare 
Majeft. in plaetfe van de Steden prelenteren, dat defel- 
vemetde Vyanden handelende en de plaetien refti- 
tueert, de Staten haer Brieven van verbande fullen ge¬ 
ven van de Staten Generael, Staten particulier en ook 
van de Steden 5 tot hare Majeftey ts verkiefinge, om de 
voorfz. twintig, oftenuyterften dertig jaren, geduren¬ 
de , hare Majeft. en haren Succefleurs te betalen twee- 
maelhondertduyfent ponden van 4.0 groten ’epond , 
of twintig duyfent ponden fterlings ’s jaers; en als die 
Landen tot eenen verfekerden Vrede, of met alle de 
Nederlanden vereenigt fullen wefen, ’s jaers, vier ja¬ 
ren gedurende, thien hondert duyfent ponden, of hon- 
dert duyfent ponden fterlings, alles op den voet gelij k 
hisr voren is verhaelt. 

In gevalle de Gecommitteerde vonden dat ionder 
prompt fournifTetnent van een merkelijk fomme van 
penningen gereed, hare Majeft. niet foude wefen te 
bewegen, om de voorfz. reftitutie te doen 5 fullen daer 
toefes, achten ten uyterften tienmael hondert duy¬ 
fent ponden van 4.0 groten ’t pond, ot hondert duyfent 
ponden fterlings, mogen prefenteren te betalen , na 
de reftitutie fal wefen gedaen, of in’t doen van de re¬ 
ftitutie, lulks als fy fekerlijk fullen konnen advijferen 
en accorderen. 

En na advenant de voorfz. gereede penningen, ful¬ 
len de termijnen van jaren , ofde fomme vermindert 
Worden, fulks als de Gecommitteerde tot der Landen 
dienft fullen bevinden en weten te beleyden. 

Ten eynde hare voorfz. Majeft. ook in luiken geval¬ 
le defe Landen ten minften bedektelijk mach blyven 
geaffedtioneert; fullen prefenteren genen Pays met de 
Vyand te maken, fonder voorweten en confent van ha- j 
re Majeft. mits dat daer tegens de Landen haer Majeft. 
vrientfchap,in ’t ftuk van de commercie»,het gebruyk 
van hare Havens, en van haer Onderfaten ten Oorloge 
te lichten, lullen genieten. 

En om defe fake tot een uytkomfte,denLande minft 
.quetfende, te mogen brengen, fullen de Gecommit- 

'7 teerde niet alleen voorfichtigheyd en difcretie, maer 
ook mannelijkheyd en vrymoedigheyc gebruycken, 

vertonende hoe alles in der waerheyd in ’c maken Van 
den Tradtate en daer na is gepaflèert,op hope dat des te 
beter hare Majefteyt en die van haren Rade, tot de 
verfekertheyd defer Landen fullen verftaen. En ge¬ 
merkt dele fake in onfekerhey t niet lange mach gehou¬ 
den worden, Ionder merkelijk perieul en quetle van 
den Lande, zofulllen de Gecommitteerde ernftehjk 
aenhouden, om een finale antwoorde en refolurie te 
hebben.En merkelijk getraineert zijnde,fullen verkla¬ 
ren laft te hebben binnen 10 of iz dagen weder te kee- 
ren, en te houden als niet gedaen de oflrren en prefen- 
tatien hier voren geroert. En fullen ook daer na te Ta¬ 
rnen , of het meerendeel van henlieden wederkeeren, 
om van alles rapport gehoort zijnde, voorts gerefol- 
veert te worden na behoren. Gedaen in den Hage> 
onder de fignature van hare Excellent. G. en Gecom¬ 
mitteerde voornoemt, deni4July, Anno 1598. En 
was ondertekent, Maurice de NaJJau, Wilhelm Ludivich, 

Graefzu Naffau , &c. C. van den Heil, I.vanOldenbar- 

neveld , Francoys Maelfon , Jacob Valk, Jan van der 

Werk , Johan van Hettinga , Gerart Renejfe , Jokan 

Witten. 

DCnnegcnöen jèeptmibiip / ift De fiar# 
ï^ecce kloris ban galland / <0?abebaniliükn ^ 

burg / binnen fijne S>taD ban tïuïenburg Defer IBcrriö 
oberleDen / ouD ontrent 70 jaren; Ijn is eene ban De tmerie* 
bier ppncipaeïfïe heeren getoeeft / Die De töequefre aen *>«»• 
De ^ertogmne ban #arma / Urgente ban De /Dcöcr- 
landen / gcpicftmccrc IjaDDcn / inUlppï 1 j66. om af= 
Doeninge ban De ^Inquiftic en fdjoninge ban De rigou- 
reufepaccaten/ nammtïijft/ De tfeere ban 25?eönro? 
De / <£5?abe EoDrtmjft ban jéafïau / De boomoemöe 
d5tabe ban Rulenbucg / en De <©?abe ban Derf 25erge: 

n peeft pem 5eöert met De ©ofogc en ilrgetmgc lut¬ 
tel gemoépt / Dan fjeeft altijDp in De OBerefojmcerDe 
Religie geïeeft / Daer in l)p ooft gcjlojben is / en IS Den 
18 Sobember aïDaer feer èerlijft begtaben na fijnen ffa- 
te. ïjfp peeft aeljtcr gelaten een ^one ban Den fefïjen 
name/ tegeittoooiDig<0?abeban €ulcnburg/ en een 
^eepter.. 

Jaerdigt op af(lerve?i van dén Gravc van Cülenburg. 

FLorlsGraVe Van CVLenbVrCh, oVdt van la¬ 
ren , 

Is Van hier bl f UnenGod ALMaGhtICh geVaren. 

Wilhelm Liidwich, Gr ave tot N~ajfau, Stadhouder tn 

Vrijland, Stad en Ommelanden van Groeningen, Dren¬ 

te , &t. 

EDele , Erentfefte , Hoog-geleerde, befondere 
goede Vrund; Sijne Excellentie en wy zijn van ban" 

goede Patriotten van den Lande van Cleve en Gulich, 
feer vlijtig gebeden en vermaent, omfyluyden alsde®j,,Era 
naefte naburen in goede recommandatie te houden, tnieB 
en met raed en daed te alfifteren, dat den Vyand niec®01*' 
komen te incorporeren , tot merkelijke prejuditie j^,cut 
van de gemeenen faken , en de Religions Verwan- 
ten, en befonder tot fchade van de Geünieerde lanö 
Provintien felfs , fo heerlijke Vorftendommen , als 
deGulikfe,CleeffeenBergfezijn, daer nafy feggen en ^ofjan 
mede nu klaerlijk blijkt , dat den Vyand door’c ge-ban ©1. 
weldig innemen en fortificeren van Orfoy , voor- JjE£ei”C/ 
feker pogec , dat uyc d’oorfake , dat het huys van jjjacöcn 
Ooftenrijk , als de naefte Verwanten adlie preten-Jtöbo» 
deren , toe welken eynde by de fimpelheyd van car|Ban 
den jegenwoordigen Voift , eenig Teftament doorJ|nt’ 
quade en finiftre middelen foude gepra&ifeert en 
ook ondertekent zijn. Sommige die ’c befte voor¬ 
wenden , vermoeden , dat het huys van Ooften- 
rijk , den Huyfe Brandenburg defe fucceffie , als 
na apparentie de beft gefondeerde fal beloven te la¬ 
ten volgen , orn de femme van Rooms Koning te 
bekomen , gelijk Ferdinandus van Ooftenrijk , in 
den jare 1551. mede om Rooms Koning te wor¬ 
den, den Keur-Vorft van Saxen, die ook een Doch- 



i5?8> Vervolg der Nederlandse Oorlogen. 

ter van Kleve getrout hadde, defe ïuccefïïe belooft 
heeft, en dat fchoon als dan de reftiturie Branden¬ 
burg gevolgt worde , te bevrefen waren , dat het 
doch met zulke reftrindien en pradijken gefchie- 
den foude ; die niet minder prejudiciabel (als vo¬ 
ren gefeyd is) als den felvigeh voornoemde par- 
tyen zijn zouden ; daer tegéns fy vermeyncn, dat 
men by rijds behoort voor te komen , en neerfte- 
lijk waer te nemen d’abfentie des Ertz-Hertog Al- 
berti , te meer , dewijle te beduchren ftaec , dat 
in fijne wederkomft de Alliantie mee de Infante 
Van Spangien , en ander luyfter , fo ft huys van 
Ooftcnrijk hare laken aerdig weet aen t& ftrij'ckeri, 
der maten de oogen der Duytfen Vorften verblin¬ 
den , en roiddelerdjdt haer faken fo prepareren 
en beleyden fullen , dateer niet meer en lal te re¬ 
mediëren welen. Welkes alles confidererende , éh 
boven dat onles bedunkens defe Geünieerde Neder¬ 
landen confciemien en plichts wegen fchuldig zijn, 
fich haerder naeften Naburen aen te nemen, en na 
allen vermogen by te ftaen : So dunkt ons gelijke 
wel , dat boven dit alles het particulier Intereft, 
en de verderflijke confequentie , lo defe Geünieer¬ 
de Provimien door incorporeren den KleeHeo Vor- 
ftendommen , of ook inftellihge des Huyfes Bran¬ 
denburg , felfs in fulker voegen , als boven ver- 
haelt is , re verwachten hebben , en infonderheyd 
die occafie , fo hier uyt lichtelijk volgen konde, 
om de Oorlog op onfer Naburen bodem te voe¬ 
ren , en den Vyand buyren onfe eygen Limiten 
fijn geheel defleyn , en cours die hy Ichijnt géré- 
folveert te zijn , re nemen , om defe Geünieerde 
Provintien te bekrijgen , geheel te breken , en 
ons volkomelijk te confervèren , billik behoort in 
acht genomen te werden ; en dat ten minften tot 
onfer eygen geruftheyd, op dat niet onverfogt mo¬ 
ge blijven , wat de gemeene fake ten voordeel kan 
gereyken , eens verfocht behoort te werden , of 
men de Brandenburgfe eh andere geintereffeerde 
Vorften , door defen Orfoyfen Proces , niet fou¬ 
de konnen bewegen $ om den eerften befaemderi 
voorflag , fo U E. van Dodor Wyer verftaeri 
heeft j van twee duyfent man te paerde en fesduy- 
fent te voet , te verhogen tdt vier duyfend te paerd 
en twaelf duyfent te voet , mits dat mijn Heeren 
de Staten Generael vijftien duyfent of twaelf duy¬ 
fent te voet, en twee duyfent te paert , nevens 
haren gèwoonlijken Train van Artillerye j daer by 
fuilen doen , voor toekomende Somer , in den 
welken partyen fich behoren te verbinden reciprö- 
ce ce heipen de Cleeffe Landen en gebeden Maes- 
ftroom te bevrijden ; met weyniger Volck fulck 
werk aen te vangen , konnen wy niet raden , in 
overweginge van des Vyands tegeri woordigen magt, 
en dat hy na apparentie fich tegen den Somer niet 
verfwacken , maer veel eer verftereken lal } en in 
allen gevalle , dat de lake der maten by de hand 
zoude genomen worden , lichtelijck oock felver 
eenige duyfent Duytfe Paerden en Voetvolck fou- 
den lichten , en den Duytfen Vorften daer aen ge¬ 
legen is , wat fy doen * dat fy het op eenmael 
en te reght doen , en in haer vermogen niet is 
lang te continueren , fy ook liever op eenmael 
wat Hatelijks en feker doen fullen , als door 
fwackheyd yetwes onfekers voor te nemen , en 
fich in meerder laften en gevaer te ftellen ; ook 
defe Landen leer verwijtelijk foude zijn , als of 
fy den Duytfen Vorften aen den dans alleen ge- 
locket fouden hebben , immers alfulken profijt 
daer van niet te verwachten , en anders beter ge¬ 
heel gelaten ware , als ten halven te beginnen , 
in aenfieninge van defe Provintien , fal ons doch 
anders den nood daer toe dwingen , diergelijke 
macht te velde te brengen , en dat daer toe om 
ons te defenderen , waer in wy gelijke wel te be- 
vreefen hebben , met meerder koften en gevaer, 
den Oorlog op onfen bodem te voeren , als anders 
in fulker voegen gewis gewin en voorfpoet. 

En alwaer ft fchoon dat niet meerder wiérdè 
üytgerigt , als alleen den Vyand te beletten , yec 
vorders op onfen bodem té recouvreren , en dat 
defe naburige Vorftendommen in handen van dert 
interefleerden en naeftverwariten Vorften , met 
Accoort des Vyands felfs gebragt werden, waer aen 
het ten minften niet en kan feyleh , welende niec 
alleen JuftiJJima caufa , dan ook Ut res verf# , ach¬ 
ten wy , dat déze Landen in de tegenwoordige 
conjundüre van faken eri tijden merkelijk daeraeri 
gelegen is , foo de fake op de voorfchreven voet 
konde gedifigeert worden. De beletfelen fo aen de 
zijden van de Vorften zijn mogen dunken or.s riiec 
fo groot te wefen , dat fy niet lichtelijk door alful- 
ké gefondeerde en apparente prefentatie fouden 
konnen wech genomen worden ; want of fchoon 
de jegenwoordige dilpofitie des Vorftén van Kleef, 
den geintreffeerden Vorften benomen heeft het pre¬ 
text , zo zy hare zaken anders hadden konnen ge¬ 
ven , by fulker furie , daer den Hertog der we¬ 
gen in ftride bewaernifle gehouden wierde , als 
mede de Vredehandelinge tuflehen Spangien en 
Vrankrijk feer te rugge gehouden heeft , en daé 
Zy fich altijd eeniger mate ontfien hebben , mét 
den Heeren Generale Staten in te laten. So neemt 
nochtans , die noch door defe jegenwoordige pro- 
ceduren van Spangien , dit alles weg , beneffens 
aller hopeninge , zo de Vorften , om hunne fa¬ 
ken gevoCggélijk by den Keyfer te erholden , ge- 
vatec hebben , en van hem feer lichtelijck door 
hunnen Spaenlen Penfionarifen daer in gevoedet 
waren. Het huys Brandenburg is zo geftelt , dit 
onaengelaen , dat wegen des tegenwoordigen 
Keur-Vorften , zo veel van reden van onver- 
mogentheyt , Dodor Wyero tot afflagiger ant¬ 
woord gegeven worden , welkes wy vertrouwen 
alleen pretext van excufe geweeft te zijn , dat het 
in zulker voegen die lake wel heerlijk fal konnen 
uytgevoeren. 

Sulken heerlijken Vorftendotfr door geweld te 
moeten verlaten , vermag veel, cn is nier buyten 
memorie , dat de Duytfe Vorften Keyfec Karolo, 
om geringer oorfaken wel dapperlijck den Knjgh 
aengevoert hebben; ja den Hertog van Kleve felfs, 
om fijn eygen Land heeft moeten blijven laten, of 
hy fchoon om ft Vorftendom Gelder den Oorlogh 
aengenomen heeft. My dunkt apparentre te zijn, 
om de Vorften daer tee te brengen , indien zy 
verfekert konnen in dat geloof gebragt werden, 
dat mijne Heeren de Staten Generael van hare; 
zijde niet fullen komen te manqueren , en dat 
de faken zo fecreet beleyt werden , dat zy volko- 
mentlijk daer van mogen verfekert zijn , voor der 
executie in geen gevaer te geraken , en infonder- 
heyt zo men op fuiken bequaem middel denken fal* 
door het welke den Vorften fulks ten gevaerlijk- 
ften moge te erkennen gegeven en van hun ani- 
rnis geëxploreert werden , fonder hun zelfs of (Fol^g) 
den Vyand eenige occafie te geven , van hier af 
ten minften te fufpiceren. Welke onfe gedachten 
wy U E. om op de faken nader te letten, wel heb¬ 
ben willen communiceren > dewijle het eene kley- 
nen moeyte is , om fuiken heerlijken werk te we- 
ge te mogen brengen , eh fchoon niet willende 
geluckcn , defe Geünieerde Provintien tot gunft , 
ook in toekothende tijden ter eeren relulteren en 
tot excufe nemen , den Vorften en naeften Nabu¬ 
ren te dienen ; maer infonderheyd achten wy hec 
geene geringe fake voor defe Landen te zijn in de- 
ie conjunduren, daer Vrankrijk met Spangien ver- 
eenigt , Engeland fo wankelbaer is, eenige Allian¬ 
tie met den Duytfen Vorften te treffen, om de toe¬ 
komende Somer, daer de Vyand fijn uycerfte magt be¬ 
hoort tegebruyken, doordit middel geftuc, en niet 
alleen tijd gewonnen, maer verlicht, fo in lijn voor¬ 
nemen verwerret te worden , dat ongelijk meerde? 
voordeel daer uyt lichtelijk volgen konde, als men n* 
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menfchen vernuft falkonnen vermoeden , en hebben 
defe onbegrijpelijke veranderinge in Vrankrijk by ex- 
perientie wel geleert> dat evenwel by zulke occafie 
tegeny/oordig , als doenmaels door Vrankrijk, dele 
Landen konnen merkelijk geholpen worden. En fijn 
Excell. H. Memorie, doord’Alliantieloin Duytfland 
gehad heeft, den eerften begin gemaekt, en den fwaer- 
ken koot doorgebroken heeft; ook altoos fonderlinge 
mede het oog daer op gehad, en defe gelegentheyd 
wel heerlijk gebruyken foude. U E. hier mede in de 
hoede des Almogende Vrundlijke bevelende, uyt den 
Leger op de Gelderle Weerd, den 23 Septemb. 1598. 
Stik Veterï. Onderkont U E. feer goede Vriend. 

, Ondertekent 

Wilhelm Ludviich , Graef zu Nafïau. 

Het opfchrift was , Den Edelen , Erentfeken en 
Hoog-gcleerden , onfen befonderen goeden Vriend 
Johan van Oldenbarneveld, Advocaet der Graeffchap 
van Holland. 

tiLm feïben bagc fjeeft fijn <0. <0?abe ïDiïfjeïm Hub? 
fcoicïj ban j&affau / norïj eenen 25?ief gefcfjjeben acn 
be boo2f5. Ülbbocact ban <0lbenbarnebeït / tot ant? 
tooo^bc op eenen 25?ief/ bieben feïben 3Cöbocaet aen 
ïjem gefcïjjeben ïjabbe / ban bate ben 2* g>eptemb?$/ 
tocïken 2S?ief toa£ ïuybenbe aïg boïgt: 

3Luö 
SnicS) 
tornt 
.l^affau 

Jjouöer: 
ban 

lanö/ 
acn öe 
Ücere 
Stdtoo» 

Wilhelm Ludwich, Gr ave tot Najfau, Catzenelleboge, &c. 
Stadhouder in Vriejland, <&c. 

^BnlJeïe T? > Erentfefte en Hooggeleerde , befondere 
toan ftju » goede Vriend,Ter antwoorde van U E. fchrijvens 
i©en.^. in date den 2i Septembris, konnen wy U E. niet ber® 
S©illcni gen,dat fijneExc. goed gevonden heeft,hetLeger op de¬ 

len middelwaert te leggen , ten aenfien fo van de fitua- 
tieen commoditeyt van Vivres , alsmede dat den Vy- 
and ons met fijn Gefchut niet en kan dwingen om te 
llaen,of ook onie Brugge benemen,en dat beyde ’s Gra- 
venweert en Doesburg hier lekerlijk, des nood gefe- 
coureert konnen wordenden niet alleen alle de Cavale- 
rye tot convoy, op de Frontier-Stedekens (daer nu al- 
rede voor de derdemael, niet fonder moeyte en gevaer, 
Convoy gefonden is) maerook d’ocgafie haerprefente- 

taet ban ^ende een groot getal Voetvolks, fonder achterdenken, 
fiarne”6 l°t af ^reuk van den vyand, kan werden gebruykt. En 
DflÊtj of den nood mochte vereyfehen, den Vyand elders 

waer tecoftoyeren fullen neffensfijn Excell. alle mo¬ 
gelijke vlijt aenwenden,en voorfichtigheyt gebruyken, 
ten eynde wy in ’t marcheren van den Vyand, niet on- 
voorfiens werden aengetak, nochte ’t zy door fijn Ge¬ 
fchut of anders met het Leger geengageert, wetende 
hoe veel den Lande, tfampt lij n Excell. reputatie, aen 
de behoudenilTedefes Leger is gelegen. 

Wy verhopen God Almachtig fal ons defe Somer 
geluckelijk laten aflopen, raaer des niettemin vreefen 
met fijn Excell. voor den Winter; want aenfiende des 
Vyands macht, en daer tegen onfe fwakheyt, en dat 
daerenboven door de vork ons alle voordeel van fitua- 
tie en middel, om te fchantlen benomen werd, kaet te 
beduchten,dat niet alleen het ganfche Leger,maer ook 
de gehele fake, in merkelijken hafard geltelt, en befon- 
der het platte Land tot een ruine geftelt moet werden , 
ten zy daer in by mijn Heeren de Staten Generael, in 
tijds by aenneminge van een goet getal nieuw Krijgf- 
volk, datelijk werde voorfien,wefende,onder corredie, 
wel nodig, dat mijne Heeren de Staten Generael met 
een letten, fich alfo met een goet getal Volks te ver¬ 
kerken, als haer E. tot nodige defenfie, tegens den aen- 
ftaenden Somer vermeynen , vereyfcht te worden, al- 
fomen ’t fel ve Volk, mits redenen voorfz., tegens den 
aenftaenden Winter, immers fo feer als tegen den So¬ 
mer van doen fal hebben, daer by gevoegt, dat men an- 
derfintsen by aldiea men defelve eerft aengenomen 
zijnde, terkont wil gebruyken, weynig dienk van hen, 
als in de Wapenen en andere oeffeningen van der Oor¬ 
logen, ganfeh onervaren wefende, fal konnen trecken. 
Om welke en andere confideratien fijn Excell. en wy 
ons bedunken laten,dat mijne Heeren de Staten Gene- 

e— 15518, 
rael, voor eerk ten fine voorfz. neffens de penningen 
van Vrankrijk datelijk behoren te employeren dó 
450000 flor. fo te voren tot onderkant van de Oorloge 
in Vrankrijk gedekineert zijn geweeft,niet twijfelende 
of de t’famentlijke Provintien fig voor oogen keilende 
den nood,daer in iy den aenkaenden Winter en Somef 
gefchapen zijn te vallen, lullen fich onbefwaert vinderi 
laten, om daer in te bewilligen: U E. recommanderen¬ 
de de fake fo te beleyden, dat de Provintien hierop 
promptelijk refolveren mogen,en voortsby tijds en da¬ 
telijk ordre keilen,op den voet en maniere,hoe die fel- 
ve fig fullen willen defenderen; en voor al mede de goe¬ 
de hand daer aen te houden , dat daer toe alfuiken 
Krijgsvolk aengenomen mach werden, met het welke 
fyapparentelijk welgedient konnen werden, en daer 
van fijn Excell. alfuiken vertrouwen en gevoelen mag 
hebben, om henl. vrymoedelijk te gebruyken, fonder 
datfy wegen haerder infuffifancheyt, alleen meerder 
lakenconfufiecauferen. Wy fouden wel verhopen, 
dat fo verre de Heeren Staten Generael, nekens andere 
verfochce recreuten,gelieven mochten een Duyrs Re¬ 
giment van 1500 ofaooo mannen te lichten , de Lan¬ 
den goeden dienk daer van fouden konnen genieten, 
mits, dat’tfelve, gelijk andere keets in dienk gehou-* 
den, en de Commiffien en betalingen in conformiteyc 
van de ordinaris voet, gedrelïeert mogen worden. Tot 
welken wy onfen Broeder Grave Johan verfocht had- 
den, om fich daer op in Duytfland te informeren. En 
alhoewel hy ons ter antwoord heeft laten toekomen, 
dat hy tuflehen hope en forge is kaende,en dat wy noch 
ter tijd niet eygentlijk weten konnen, ofS. L.fulksfal 
konnen te wege brengen. Sullen nochtans verhopen , 
datmen van inrenrle derGeneraliteyt en van de voorfz, 
voet van Commiffie en betalinge verfekert wefende, 
onfe8roederErnk,door hulpe en aflikentie onfesBroe- 
ders Grave Johan, wel gequalificeerdeCapiteynen fou¬ 
de konnen bekomen, in wélken gevalle wy U E. onfe 
welgemelten Broeder recommanderen , ten ware de 
Landen meerderen dienk van yemahden anders roog- 
ten verwachten; des ons feeraengenaem fal welen, en 
gaerne fien fullen, dat hy fijn beurt met meerder cora- 
modiseyt van’t Land verwachte. Hier mede Edele, 
Erentfekeen Hooggeleerde, befondere goede Vriend, 
bevelen wy U E. in de befchermmge Godes. Datum in 
’t Leger op denGelderfen Weerd, den 23 September 
159 8 .Stilo Veteri On derkon t U E. feer goeden Vriend. 
Ondertekent Wilhelm Ludwich , Graef zu Najfau, <fyc. 
Het opfchrift was, Den Edelen, Erentfeken en Hoog¬ 
geleerden,onfen befonderen goeden Vriend Johan van 
den Oldenbarneveld , Advocaet de? Graeffqhap van 
Holland. 

Mi. füntïjonfë «SHtyït / ^Eöbocaet J^fcaeï ban be£ 
<©encraïiteyt£ lleger / fcïjjeef aen ben Itdbocaetban 
ff olfanö / uyt tjet 3lcger op öe <0eïberfe ïDeetb / ban 
bate bciuy (0ctob?$ 15 98. bit naboïgenbe: 

<0aer is op eergifleren rebeue gebaen ban aïïe rtcbrm 
’tBolk/ baetban be ©noteren in alle£ fïerk toaten«n’tae< 
noeïj x 767 paerben / en be 26 Compagnien €ngeïfen JJ»** 
13^9 IBan / be 15 ©acnbeïen Pjiefen 1974 JIBan / be ban o« 
12 ©acnbeïcn ^cfjotten 1x87 jiBan / be 5 Baenbeïen graten 
ban <0?aef €cnfï 489 .iBan / en be b?ie ©aenbeïen ban ®°j; 
be (öatben 490 Man / uyt be ffaet / bie mijn f ee^ b0I m 
ten ban ben fSaöe obcrfenöen / particuïieeïp te fien e>mb. 
bcbiet€nge!re Campagnien uyt bcn23?ieltoacenbe 'f»*- 
3toaflfïc / en maeflte maec 170 JDannen. 

D€ .peöerïanbfc (0efanten toebetom upt ©cnSftP 

i “ " ‘ “.. ' . ^ ïanb t’ïjuy^ flomenbe / fo ftonöen be faken aïfjicc mkant 
in groot aïacmc / booj bien bat ben ^tbmirant ban 
ragon/ biebc fake ban ’t beïeyt bet Oofloge by ben f,omt te 
<!Brt5-ïfertog'Hlïbcttu^ban ©ofrentijk beboien toa^/ ©eïbe- 
n effent <0?abe ifenrik ban ben 23ecge / aï£ JjBate» 
fcljal ban ’t Jleget / ’tbjelk feec groot bsa£ / ban goe? 
be/ oube/ toel-crbaren^paenfc/ ^taïiaenfe/ iBaU 
fe / ü^oog en jpeöcrbuytfe Soldaten / te ©eïbe ge# 
ftomesi toaó/ ontrent ©fjïjnbcrft/ t famen fïerït toe? 
fenbe ontrent 2^000 JlPan / beöalben be ^«yïeryc: 

J©en 
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i cp g. Vervolg der Nedcrlandfè Oorlogen. $ 
H9m aöbgfeetöe ta*fiont op De 0202e banrcfidentie/ 
fo bde öe geïcgentbcpt moclit ïijöcn. itëen Deöeöe 
fojccrt ban öe ©eteenigöc p?obmticn bergaöercn om; 
trent ©oeéburg en ’é ©labentoaerö. ©en Stömts 
rant baööe öcn ©rt^ -ïfcltorr geconbopcett fot Md< 
incn toe/ aïtoaer bp fijn affdjrptbanftern nam/ cii 
ïjcbbenöe fo fctjonen iiger bp ben anderen / ié öe 
JUDafe bp ©oermonde ge'paflcert / en fjeeft begonnen 
te mardjeren na ©?fop / een £>teöe ban Den ©er rog 
ban ©lebe / gelegen aen öe Omber -oeber bail öen 
ït{)i)n / ttoce mijlen bóben ©tjnbctft. ©en eerden 
nacljcöatnimöc JlSafe gcpafTccrttoaé/ gaf öcn 
niirant laf! aen ©?acf ©cnrift ban öen 23crg / om met 
fijn 0cgiment©uptfeneii 2oool©aïen / niet öen ©o= 
lonri la 23arïotte' én ttoee balbe ©artotttoen/öe ©cbie; 
re te funberen 'en ban öacr öcc Staten ©oilogé-^rlje; 
pen te beröjrjben / (jet toelfte ftem biel geïncfite. ©aet 
ua ié öen ?tömirant met bet gcbeelc leger gebolgt 
totbclböpc ban Camp/ öacr bpeen öag fïtïïc bleef 
leggen / om te bertoacbten öe leeftochten öie ban 
©eiilo fonöcn bomen; macr toant bP geen ©efebut 

/oi.^; meöc genomen baööc öan bier Ijalbe dar ton toen / 
bielcnöec bccfebepöen öifcourfcn toat bp in öen fïti 
moebt bebben/ óm boone nemen inöen©erfd/ fom 
Der ander ©efebut; enöaermeöe toeröeoob benomen 
öe fufpirie öie men gebaö baööc / ban öat bp na ©2ieé; 
land toiïöe/ en oob om toeöec te berbrijgen öe ^te; 
Den ban ©jol m anöere / öie öen pnnec JIBautitiué 
öré 3aeré re boren getoonnen baööc. benige Dif 
routeerden öatbPbetCafïecl cnöc5>taö baniiOcuré 
totlöe itmernen / toant öacr toe bet toepnig ©efeljuté 
öat bp bp ficb baööe / befïanö genoeg toaé ; boel) 
bic fufpirie cefTccröc oocb beur öien öe <©?abmne öe 
plactfe «©cuerad bielt / alfo fp op bar paé öe ©eutra; 
litept! foban ö’©rt3-©crrog alé ban öe Staten öct 

©tj, ©ciTcmgöePtobmtJcn / berbregen baööc. ©odjalle 
at)nj. öefc ttogfelingc cedeerden baed / alfa öcn Hömirant 
F"* fijnen ©aeö bergaöcröc / en berblaeröe Öe pooföen 
i^iacrr ban fijnen leger öe ©ommiffte en laji / öie fijii 
brooof. r')oogbept beingelaten baööe/ Detoelfte toaé/ öatbp 
btn huifjcjj njft tntotcbelen fotiöéirt belegeringe ban £>teöen; 
r. i/jf maet fïd) berfeftcren ban bepöe öe ©eberë ban öen 
,r»cn id>i. ©ijn / foacnöefe nlé oen gene 3tjOe / en bén IOinter 

gebomen 3ijnöe / te fien Ijet leger te logeren in Ijet 
land ban öe ©ctniiecröe Ptobiittien / bpfonöec opöe 
©dntoe / of ten guaeöfien bomenöe in Centrale 3lam 
Den / met fulbeContributieii / öatter öe .©olöatcn op 
leben moebten ) fouöec öat Ijet noöig toare bun te 
baet re bomen met baer gagie / obermité öat fijn 
J^oagbcpö / om fijn booibebbciiöe repfe / öacr alle öe 
JBcrdö fo fcer öe oogen op fouöc gaen / te mogen boen 
gelobcn / öat bp ’t fcloc geötoongcn of upr nooöfaeb 
moefï boen: ©it toaë öe lefie oiöic öie Ijem gegeten 
toaé om in’ttoerh te fïellen / alamen in’tEanö ban 
De ©eunieecöe p_20‘üinticn niet ftoiiDe domen / Dat 
men Dan in Neutrale Hatiöcn fouöe treeften / geb?up= 
ftenöe Den toegb ban perfuafie / fo mm Den toeglj ban 
getoelD boo?bp ftonöe toefen: Blaren Den SliDniicant 
ooeft ttoce peefonen tot töaöen gegeben ) Die feec be? 
D?eben toaren in Die Hanöen I en Die fonDcclinge biienc; 
febap baööeu met De gene Die ’t HanD ban Den i^er* 
togban Clebe regeer öen / en metten fóeut-Boifl ban 
Ceulen / öctoelfte toaren 25ucfto ö’Hipta / p?ooffban 
De lierfte ban ©ent/ en Ifcrmanöo aiopcé öe ©illa 
3^euba / Cajielcpn tot ©arpen/ öetoelfte met gefia; 
Dige 25?ieben öcii banöel bad bebo?öeröen / en pec« 
fuaöerenöc ban öc anöcc 5ijöe öe Staten ban 23ia; 
band en ©ïaenöcrcn / öat De o?öie ban fijne l^oog; 
bept ficb confirmeerde met ’t géne fp fo fcer begeer; 
Den/ te toeten / Datfp geen ^paenfe ©aenöelcn meer 
m bare §>teDen gelogeert fouDen fien / toelfte ^teöen 
fijn ï^oogbept ban nu boonaen geöacbt te banöclen 
alé fijne epgene. 3n öc ^ndructic bp öcn ©rt5 l|cc; 
tog öen ?lömicant gegeben / toaé gefpecificeert / Dat 
mén öe ^taö ban ©jfop innemen fouöe / om met öe 
felbe/en met öe èebanpf öie aen ö’anöcre 3tjöc gemaeftt 
mofi toojöeu / öe paffagie ban öen ©tju t’eencmacl te 
berfefteren. S)en nam boo?. öat te Doen / fonöcr te 

• 

berfoeften öen toegban getortö/ om Dm Hertog baii 
©leef/ öie fp toeguam/ niet te berbittereii; en öcr« 
balbcn toeröé geref'olbeert / öat tyt Slcger / marefte* 
renöe aïé om öe ©ebicre te pafferen / ©on ©arfoé 
©oïoma/ öie öen ©oo?tocbt boeröe/ fien fouöe niet 
öifdmulatie öc pookte te becmeefiecen. ©on ©arloé 
troft ’é moigené feer b?oeg öertoaerté / met öe ©orn^ 
pagiiic ^licquebufieré ban fijn©cgiment ban öen©a<= 
pitepn 16ntonio .^ermiento öe ilofaöa / en eenige pie; 
ften / en latenöc öefelbe in ©mbufcaöe feer öicbt bp 
öe £>taö / ié bp böo?t gereden met ©on ^ïlonfo öe 
Ttuna / met feé ©erefoimeeröe ©aenöiagecé en bare 
©icnaeré / en ftomcnöe aen öe Poojté / onder pie» 
tere ban eenige berberfebinge te begeeren / Ijcöbcu 
bet ©oipé De ©aröe en öen inganeft ban öe Pootte 
ingenonien/ fonöcr öat tien of ttoaelf 23o?geré / öie 
öaer De l©acï)t baööen / baer öo^dm berdoutm om 
ficbtcbectoercn/ obermité öat^ermiento nualaen^ 
quam met fijne Compagnie / en aen ö’anöer 3ijöe gaf 
öe (Corciitoacbter te ftennen / öe ftomfic ban ’t gjebccle 
3lcga' / ’t toclft nu al in ’t gefiebte quam. ©beuroel 
bieföcr eenig tegendanö op öe rnarftt / öaer ober een «mi. 
^olöaet öooö bleef/ en ttoce gequetdi maer öoeuöe£antw 
eenen ommcflagin öe©uptfe (Cale/ Öat alle öe 25o?;^(op/ 
geréopUtjffiraffe in bare pupfen bertreeften fouöen/ 
bebben fp öat geöacn fonöcr alle toeöerdrcbiugc / öaer 
toe ooft gepo2t 3tjnöc bp bare 23urgermcederé / Öie; 
men alle beleeftbept en goct tractcmint pjcfentccrDe. 
©en 'Stömirant toaé blijde öe^taö foberobert teïjcb; 
ben / met fo toepnig fcïjaöe / en gaenöe öacr binnen 
leggen met fijn pof/ beeft öaer ©oubernenr gemaeftt 
öcn ©apttepn ©on ïoupé 25ernaröo ö’^ibila / öie 
öaer fijn ©oinpagnie binnen logeerde: pet 3Iegcr bleef 
een IDufquetfcbote ban öaer leggen / bebalben bet 
©egiment ban 3louué öc ©illar / öctoeïfte aen ö’an; 
Der 3tjöe ban Den ©rjti troft / om bet Jfon te belpcn bom 
toen / neffené öc ©uptfen ban öen ©?abe ban ©pa / 
alle onder ’t commanöcment ban ©pbe JFtcörrift ban 
öen 25ccgc / Die bet ©fficie ban ©elö-!©atfcbaï bes 
Dienöe/ met fijn éegiment ©uptfen en 2000 Ipalcn/ 
met öen ©oïonel la SSarlotte en ttoee baïbe lïartous 
toen / op öat fp öe ©ebicre fupberenöc ban öe Staten 
beliepen / eeii #02t optoerpen fouöen aen ö’anöer $göe 
ban öe ©ebicre / tegen ©pop ober / bet toelfte geluc; ' 
ftig gefcbicöei öatelijft fo toaé alle ljet©olft aen ö’am 
öer 5böc öeé ©bu£ / bet leger ban öen Stömirant 
geljootfaeni öenr dien fp geen miööeï baööen / om ben 
te bcfcbcrmen / tegen öit toocfï en ongeöifciplmcect 
ïücijgébolft / uptgenomeii Den©?abe ban öcn Sjoelt 
öie upt fijn ©adeel ban öen 25?oeft genaemt / met 
bijftig Ifanebeöcré (öat 3b» ©lecffe Soldaten) öie in 
fijnen öicnd toaren/ öieöcgene Die öacr ontrent quas 
men om ©oeragie te balen / en een peöer ’t fijne re beros 
ben / fulfté toilöen beletten / en fijn goeö en ©nöets 
fateri bcfcbcrmen. ©e ©?abe fcf 2cef aen öcn ^tötni; 
rant en berfoebt ^aubegaröe boo2 Ijem / fijn Hupégc; 
fïn/ ©?outoe/ aianöen en©oeöeren: ©anöen^iös m 
mirant fcl)?eef aen öen <©2abc boa? amtooo?öe / öat <&me 
bp b^m öefelbe ^aubegaröe gaecne fouöe berleenen / ^an tsets 
ten toare ïjp öie obcrtolligb acbtcöe / en öat ’t felbe 
ban Ijem büpten o?ö?e berfoebt too2öe I en gegeben £,aW 
fouöc too2öcii/ gemeeftt öat een pegelgft bp Ijem feï;9arfie 
ben upt be toeöcr - 3ÖÖigc ©erbanöcn en Contrac gLp 
ten / ban De fcer ©eurlucbtige pnnee en Hertogcratu /' 
ban ©lebe / (|c. met De ütonmgltjfte en ©atbolqftc t»e ijm 
J©ajeficpc öeur onöerboüöingc en tefdjerminge ban senQ£,s 
öe ©atbolijcfte ©eligie / tegen alle bccftoo’öcré ban Lpt^fC 
©?cöe / gemaeftt ié / én acngefien bp öaer geftomen afgcfia^ 
toaé / om öen boojnoemöcn Ht®togb ban ©lebe in s™ 
fijn Hutboritcpt te mainteneren en befcïjennen / en™020” 
tocöerom alle getroutoe Dicnft en tocöec-5böige tounts 
febap te ontfangen / en öat bp ’t fdbc Doet / fo té 
öat öe berfefteede ^aubegaröe öie bp btböcu uiacb (Je. 
©aer na Ijteft öc ©?abe tocöerom om ^aubegars 
öe aen öen Hömirant gefdjieben ; macr bcefr Ijem 
gcnoegbfaem fpoté-totjé geaintooo2t / alé öat fijn 
232icf m poogöupté toaé gddjieuen / en öat bP öie 
©aïe niet berdoiu / en meende Ijtni met fijn boo?- 

tl r 2 gacnöf 
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gaenDeanttooo?öe genoeg gebacn te pebben/ Doo? De 
pcrtoacptinge ban tuetiec-SDöigc tountfepap / tujTcjjcn 
Deïïomngïijke HÖajefïept en öe tectog ban ©uïik; 
Öoch fopu netbojöcL'5? of anöcrS ban (jein begeert / Dat 
ïjn ’t feïbc fouöe Doen in Hatijn / Dat een ^pjakeig 
bic alle j^atien gemeen is / en ïjn fouöe tocDctom op 
pegclijke fake / na fijne geöiengigW / tot fijner 
bncnöfcpap anttooojöcn / (|c. ^octj 3Loup^ De ©if 
lat op ccnen inojgcn boo? ’t ïtafïeel ban -Bjaek ge¬ 
komen/ cu peeft pet feïbe begeert / en met ö?ie ïjaïbe 
ïïaitoutom befepoten; en aïfo pp ’t telbe op becDtag 
en Conöiticn / Die met ïjaiiögcbinge bcbcftigt tooj; 
ben / afS Dat pn De jsoïöatcn af-Danken / en een 
jbpacnS ©aenöcï öaet op fijn ïiafteeï nemen fom 
De / 50 5ijn Defcïbe al t’famen tegen De belofte ban öe 

Het vij£-en-elartigfte Boek. 

®an genebenbecfekectljepöbecmoojt/ eniSopt £>lot ge- 
SSoSS komen ^on $eDjo öe ISguapa 1met fijn f ompagme/ 
BKn&en toclkc oiDje paDöe (fo ©on Carlog Coïoma 
«js?n»c fciiinft) om Den Ciabc om te öjengen; maec m fulkcr 

boegen / Dat men fijne DooD eenige apparentte gabc 
ban bp gebaï gefepiet te 5fjn. ©c boojfepjeben tiapn 
tepn beeft Dien lafï gegeben aen ö?ie ©ercfoimcecöc 
©aenömgcrgban fijne Compagnie en fijne Staman; 
Den) öctoelke pem met goeöe bjoojöen hupten pet aa- 
flceï Itcijgcnöe / pem met ponjacröen öooögefïekcn 
pebhcnbc/ toojpenpem in een fitopen fup£ { enfta 
ken öaet Den toanö in; en toeöer kcecenöc gaben fp 
pooi / Dat pp bcgettcnöc fijn goet te falbeten/ Daec 

1598.* 

om D’occafie bic öaet meöe Den ïlettecen ban ï^oïïanb 
gegeben iS / om onfe tojeeöpepö te ejeaggereten / ert 
met Ijct epempeï ban fuiken toecöen Daeö/ gclooflijlt 
te maken onepnbelpke leugenen / toaet mcDe fp bp Den 
gefcpjifte en bp monDe gefoept pebben en noep foe? 
ken / onfe ïJegcdnge in ongunf! te toengen / en onS 
becljaet te maken bp alle Natiën ban De JBeccïö / met 
öetoeïke fp tot paer piofrjt IjanDeïen / in bcpöe öe Hf c; 
mtfppecieu. ©uS bette ban Defc gcfcpieöeniffe upt öe 
2Öefcp2ijb!ngc ban '©on Carlo^ De Coïoma / ban (F°l 5°) 
toien<troem ban onpattpDigpcpt / ik Den Heffe pet 002* 
Deel late. 

©c getupgeniffe ban De bennooiDingc ban ben <©?a=> ^tug- 
be ban Den 23?oeh / iSaïöuS toegegaen/ fo ©oetpeit getnffe 

|fen£hen ban ©uffeïöoip / eenen ©icnaee ban Den 

ban 

met 
koelen 
ibloetie/ 
fo flet 
öefcipej 
3jen 
'teojb 
isatt 
©on 
Cado£ 

jv/ UtUiluvll yltf l •) 
uLi. ^©ctobits 1598. Ijem ^abonö^ ter macïtijb IjaD- 
Degefetmet een ïïapitepn/ een man ban fijnen aem 
flen / beneffenö De^ C*?abcn ifbcljtcc en öentmeefïec / get üec. 
en na De maeltijö 1^ De <©?abe gacn baanDelcn op Demoo*. Kil uil ut umtiiiju ip ut w^aut yata uittuuwui wp 
plaetfe/altoaet ficïj bp Ijem bocgDen tbace^oïDatcn ban gt)ait 
’t <©acnifoen / met blaubie dafacken/ bjagenDe ofïjcm ^ie^e 

4.^ . Nnti hu w,«,<■* s»«• 

glaett. 

- . uuu; / uai. y—- v.'77, , v 
Soloma Dinuen ‘maë gegaen om Den biauD te bïuffcljen/ DooD 

ncblcbcn oiaë miöDen in bet bïammen / fonDec pat ïjp 
DacrboeDccuntljaöDe konnen geraken / nocljfp pem 
te ïjulpe komen: Niettemin (fept Coïoma) pet gc^ 
lieclc Ueger berflont Ijettoeï/ Dat Ijet fo met bja^ aï£ 
uien liet focljt bootte geben/ toant Dat pet licpaem 
met geheel ïjaö konnen betbjanDcn / gaf ken-teke 
nen genoeg ban De fïeken en toonben / Die het ban De 
Bid gcfcïjepöen ïjaöbe/ gelijk meöe tocï bleek / Dat 
men naDerljant fijn rappier en fjoet in De gracljt bont, 
toeïke Dingen Ijp niet tocggebjojpcn fouöe Ijcbbcn /om 
het firopen f up^ te gaen Ijeïpen Ccnc onbcpooiïtjkc 
DaeD (fept De baojnoemöe #on Catlo^ öe Coïoma) 
bjant inbien fijne fc^ulD fïtaffe bctöienbe / toaecom 
behoef De men hem Dan aen te nemen / Doe pp f iep op; 
gaf/ op goeb quartier! Cn/ fept pp boibec^/ mpien nien 
booigcnomen paöbe pem geen ttoutoe te pouben/bjaec 
toe maektc men hem niet ïieber fijn p?oce£ / en com 
öemnccröepem in De 5toate mi^öaöcn Die pcm opge; 
ïepttüiecDen i HBacc De gictigljepD/ fept pp/ 1$ im= 
meröfobknö als Dc lief De / poebjd fonöcr tegenfp jcc: 
ken ccnbct ucpdijkcrgclnek / Dacr pet anDete (De lief 
De) als De natute gdpkfc?miger 3ijnöe / eenige onfcpult 
fcpnnt meöe te bjengen: JIBett tua£ tbjce Dagen Doem 
Dc met Den roof ban ’tïtafïeeï te bjengen/ en ober De 
ïiibicre te boeten j maer tfdbe toaö fo ongeïpk num 
Der ala men uptgefitopt paDDe/ Dat pet alle te famen 
geen bier öupfent^ucatcn beDiocg / ’t gene te boten 
qctcïicnt en uptgemeten toiert op ponöert Dupfen; 
Den. i©en fouöe Datdpktod eene beeebige erempïaite 
fïtaffe begeert pebben / ober fuik eene ïedpke DaeD; 
maec aïfo men fag Dat fuïkLë niet gcfcpieöe / of Dat Die 
niet gebacn toicrö / en Dat men fïcp niet en meepöc 
om DeJBeDubJcen kinöerken^ boïDoeningc te geben / 
Dat pecftonboo?f1cptdijk bete Den moiiD geopem / om 
öaet ober te murmureren. C^it i^ ’t punctudpk / fept 
ïip bojDct^ / fo aï^ pet toegegaen 1^ met Den DooD ban 
Den €»?aef ban B?ock / teaet in ik mp beblptigt pebbe 
DctoaetpepDteboïgcn/ mctfotnepnigpaffle al^ men 
Panmpöoozgaen^pecft mogen merken/ in pet bet; 
padbanöcfe gcfcpicDcniffen 5 berfekcrcnDe Den genen 
öiefeïefenfaï/ Dat Defe actie geen meecDer mi^pagen 
en berooffackte in De §)panjaetts / Dan in öe 35uptfe 
<100/ nietföfeer om De DooD ban Den <6:abe / bic bp 
hem tod berbient tpa^ (fepb pp;) toant peti£ bebom 
Den (fepb pp boo?t^) Dat niet jcgenfïaeuDe pp aïtgtö 
piofcffle gebacn peeft ban ^éutraeï te toefen / ban fijn 
cufi në ©oïk^panöen geftoiben spn / alle pe ê>pam 
giaertë Die fp pebben konnen krijgen alleenlijk om Dat 
pp een gestooren bpauö toas ban De Catpoltjkcn / al 

v 'WHunjuui / iiiMvinuwi. '■ra""- - v-npjaot: 

ïufïe hupten te gaen fpanceten; Daer op pp anttoooibe ban ben 
ja: öi£$ een ban öe booifj ,t»oïDaten boben bp Den ita; ®?0E^ 
pitepu i^ gegaen / öoep fïrak£ toeöer gekomen / en 31J11 |eej-t 
fo t’famen ter jdooiten uptgegaen / De^ booifs- <J$?aef£ 
^tenaer pem bolgcnDe / jpn fo Dooi Den Hcupt-l^of 
gegaen/ Daer Defe ^olöatcu pem toepgcröenpetin öe 
panö te nemen / Dat pp ban fijnen ^ienacc epfepte/ 
öoep nam een fïoh^ken tipten ïtrnpt-©of op / rn gim 
gen fo t’famen fpanceten na öe iBater-fBenten en 
©tfcpflacpt Daer ©ifcp gehangen lag; Den C?abe toem 
liCHöf Den eenen ü>alöaet Die op te nemen / Detodke fti! 
bleef fïacn / tertoijte Den anöeren pem eenen flecken 
fïagffoegmcteen©cDccfp?iet/ aïfo Dat pp ter actöcu 
bid/ roepenöe/ #3icfu; en trok boojt^ fijn getocer 
upt / m öoo'ifïak pem; toaer ober Den ®?abe noep 
een^ riep / # 3irfu! öoep kommedpk binneug» uionö^ 
Dat men ’t qualgk konDe berfïacn/ en tertnijten paDDe 
Den anöeren ^olöaet eenen ©tegel ban Der acröcn op^ 
genomen / Daer mcDe pp fïoeg na ö($ <©?abcu ©te- 
tiaer / Die pem ban Der poogDen af ontfp?onk in De üi* 

bier en l©cuïen-graft/ fo Dat Den flag pem niet Dan 
aen De fcpouDec toat raekte; Doen trok pp pjn 3pö-ge* 
toeer upt / en fïak na pem / ban konDe pem niet sera^ 
ken / en aïfo getaekte öefen ©senaer langs öe iSibtete 
op een fïaket toeöer te ïanDe / Daer öe ^oïöaet pem 
nietboïgenkonöe/ en i^’t alfa ontlopen, ©aer toa; 
ren noep ttoee halbaten in Den ïltupt-^of gcbïeben / 
Die Den i^outpoutoet en ©iffeperban Den ©?aef noep 
Dcöen eenige Hicpamcn begtaben / Die in ’t innemen 
ban ’t /èioc bcrflagcn toacen \ en toaccn getoenkt ban 
öe anöcre Dact te blpben; en i^ Daer na fljnHicpaem tn 
een ^epurc üciiuanö. w „ 

©cn^Dmitant peeft Defe fcpanDltjke moo?D noep 
toiïlcn ban fijnen païfe leggen / en op Den Cjabe f clfg 
fepupben / fcpjpbenöe aen Den j©agifïtaet Der ^>taD 
Culik aïöuS f 

EDele,ftrenge en Hoogweerdige Heeren en V nen 
den ; Verleden dagen hebben wy twee uwe Brie- ban ber 

23»£l 

ven beantwoord, die ons brochte den Edelen Hendrik 
van Boerloe, daer mede gy ons verwittigt haddet, fc(j?etiet 
dateer verfochc ware geen oorfake van klagen » of tot acnben 
quaed te verwecken , en loude gegeven worden fijnen 
Heyrleger, uytdeplaecfen ontrent den Rhijn, of derJift/ t0 
andere Landen , den Doorluchtigen Vorft van Gulik beefega 
toebehorig, en ook dat gyl. door uwe wijlkeyd ener'"‘”Be 
varentheyd, uytgoetgunltige begeerte tot het algeme- moo^ 

ne goed en Koninglijke Majefteyts diente ■> wel kondet banöcr 
contidereren , dat den Koning van Spanjen niet met^abe 
wille ofte begeerten, maer uy t nood van gemeen per ij - 
kei en welvaren , defe Oorloge voerde, en aldaer lijnen 
Leger gebrocht hadde; en allo dat by uytftellinge van 
betalinge, en door gebrek van van Lijftogt, den Sol- 
daet van noots-wegen mofte gaen lopen moeskoppen s 
en allo fijnen koft loeken, en den oorlpronk van loda- 

iiuren 
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, nigen overian.- moeftmen den Koning, noch de Over- 
ften fijns Legersniet wijten , maer den genen die daer 
oorfake van waren; en dat behoorde men terftont niet 
met wapenen, moorden en dooddaen foeken te wre¬ 
ken, maer men moefteal wat vele verdragen, op hope 
van een goet cynde der menigvuldige quaden en ellen¬ 
den, dat welke ons niet alleen foude acgenaern we- 
fen, maer beloofde dat den Koning d^n Doorl. Ertz- 
Hertog, en hy ’c felfde foude erkennen en verfchulden, 
alfoden onderlingen nood dat verey fchte, en 2;ec ware 
te wenlchen, dat alle andere, die fuiken dienden ver- 
bintenifTentoeftond, offelve, ofdoorhaervolk-ge- 
bruykten gelijke wijlheyd, goedhertigheyd en gemene 
raedflagen, om met ons, met alle modeltie, en difcre- 
tie, haerenhaer Volksaftientebeleyden: en alfo wy 
onfen fin en mcyninge tot onderlingen gemeynen 
dien ft, opentlijk en prtvatelijk verklaert hadden, en 
delelve van beginfel af den Heere Grave van Broek 
aengeboden hebben onfen goeden wille,met woorden, 
Boden en Brieven,zo ware ten leften van hem, na me¬ 
nigvuldige grote klachten over den overlad van fijn 
Volk, ons toegekomen eenen Brief in Duyts gefchre- 
ven>de welken,(b wy niet wel den fin verdonden,enons 
het inhoud was bedayt,al wat bitterlik was, en een ver- 
vremdinge van vriendichapfeheen te welen;io hebben 
wy hem wederom vriéndelijk geantwoorc in ’c Latijn, 
*t welke aiie Natiën gemeyn is, en van een yeder ver- 
ftaen kan worden, dat hy den inhoud van fijnen Brief, 
en fijnen fin en meyninge verklaren foude, opdat wy 
hem mochten antwoorden , en fijnen fm en den onfen 
tot onderlingen gemeynen diend aenwendeh, ’t welke 
wy rneynden hy alfo foaden doen : En alfo wy fijn ver- 
klaringe eenige dagen verwachtende waren, fo zijnder 
daerenruflchen dagelikstot onlen ooren gekomen gro¬ 
te klachten, krijten en kermen, overdoof dagen,moor¬ 
den en alderhande Barbarile wreedheden , tegen ons 
Krijgsvolk, Soeteiaers en andere perfonen, ’t welke by 
des Graven Hanevederen of Krijgsvolk begaen was, 
tot onfen groten medelijden en leed welen. Dies noch¬ 
tans niet tegendaende hebben wy (verwachtende fijn 
antwoorde) alles veracht, en hebben niet quaets tegen 
hem of den fijnen willen u.ytfpreken of toelaten, tot dat 
ten leftendoor het algemeyn geroep en toelopen des 
geheelen Legers, van Overfte, Kapiteynen en Krijgs¬ 
lieden van alle Natiën , over fodanige ongehoorde 
wreedheden van moorden en dooddaen, tegen de on- 
nofeleperfonen onfes Heyrlegers, al by defe moorders 
des Graven volk begaen,wy van Ampts wegen bedoten 
hebben, den Grave ons derde fchrij ven tefenden, in¬ 
houdende ons leed te welen fijn vyandlijke aftien, ver¬ 
wonderende dat hy ons niet antwoorde; verklarende 
dat het den Koningl. Leger onlijdelijk enfehande wa- 
re/cfelve te dulden enongeftraftteverdragen;daerom 
wy verfochten, dat hy alfulke Hanevederen, en moor¬ 
ders , ftrafFen en afdanken, of den Rechteren tot ftrafte 
overleveren, en dat hy hem voorts tot alle vriendelijke 
gedienftigheyd voegen foude.DefeBrieven bevalen wy 
eenen Spaenien Colonel,hem by voegende (mits fufpf- 
tie van fijn continuatie en hartneckigheyd) Krijgsvolk 
enGelchut,doch met laft,by desGravenSlot komende, 
hem na den inhoud des Bnefs te fommeren,vriendelijk 
tot fprake te kotnën, en tot alle eerbiedinge en manier- 
lijkheyd te bewegen, op*t welkefo hy uytftelofwey- 
geringe dede, en vyantichap toonde of verwachte, fo 
ioudedeOverften met geweld hemaentaften,naknjgs- 
gebruyk;dochaltijdsmet iulken conditie, fo wanneer 
tot eenigenftondc den Grave hem beter bedachte, en 
’t ffelfde metter daed bewefe, fo foude fijn perfoon , fijn 
Huysvrouwe, kinderen en fijn Huyfgefin, in alle haer 
Erve en goet behouden worden. Maer alfo nu den 
SpaenfenKrijgs-Overfte met alle beleeftheyd hem fog- 
*e tot fprake te brengen, en te volbrengen den inhoud 
der Brieven,en den Grave onnodelijk uytftel fochce,lo 
zijn ly van beyde zijden tot de ftrenge en bittere wape¬ 
nen gekomen, en is daer na gevolge, ’tgeneinfulke 
tempeeften en toeloop van vergramde en verbitterde 
Soldaten, over fo veel ongelijks, gemeynlijk pleegt te 
gebeuren, ook menigmael tegen het bevel der Hooft- 

lieden enOverften , nadien fijnen Leger beftond van 
alle foorren van volke, waer van den meeften hoop, ja 
den gehelen Leger,waren getergt en verbittert,door de 
Barbare wreedheden, moorderijen,doodflagenen fcha- 
dengeleden, dewelke des Konings Volk haer lieten 
dunken, dat het al gefchiede door raed van de byliggen- 
de Landen , daerfe mede eens waren. En daer waren 
noch een derde foorte van menfehen in’t Leger, die na 
recht en reden, die aften en uy tkomften wijflijken en 
bedachtelijken toefchreven de eygen caufen of oorfake 
van dien, en dies te meer den Grave befchuldigen, om 
dat hy hem veel jaren vertoont heeft, als een voorftan- 
der en voorganger van alle befmettelijke quaet-zaei- 
jers, met veranderinge van Religie, niet alleenlijken 
de Landen van den Doorl. Vorft in roere ftellende, en 
ielvecwiftin de Landen op de gemeene Landsdagen 
berokt en gevoed, waer mede van ’t beginfel defes ver¬ 
derflijken krijgs, heeft met allede vyanden der gemey- 
newelvaertsrufte, der Religie, desRijksgebuurlijk- 
heyd, geraetflaegt, gehandhaeften geconfpireert; en fy 
achtende Autheursera menfehen van fuiken quaden 
opfet, in een gemeyn welvaert veel fchadeüjker te we- 
frn, dan die van fulke beweegt zijnde, onbedachtelijk 
de wapenen in de hand nemen , en hen onwetende de 
wreedeftraffingen onderworpen ; allo dat den gemey¬ 
nen roepen wenfeh daer in eenszijn , dat den Grave 
niet alleen na krijgs-regc, maer ook na de Goddelij¬ 
ke en menfeheiijke rechten, loon na fijnverdienften 
geworden zy,en by dat exempel achten fy, andere veel 
beter haer fullen bedenken, en’t volk daer door tot de- 
voir en gehoorfaemheyd beweegt worden. Wy noch- 
rans na onfe natuerlijke fachtmoedigheyd, hebben me- 
de-lijden over fijn en des armen Volks ongeluk, dat fy 
genen goeden raed in tijds hebben willen volgen; en 
daerom hebben wy u dat met groot mede-lijden in 
’t breede willen verhalen ,■ nier dat wy het feyt verant¬ 
woorden willert, of dat wy in het rnünfte willen , of 
meynen verhindert te hebben, de Authoriteyt van den 
Doorl. Vorft van Gulik, of de uwe, die wy veel liever (Fol.ja) 
met alle eerweerde foeken te vermeerderen; maer op 
datwyuwewijlheden louderi verkloeken, verfoeken 
wy, datfe met gelijke bedroeftheyd de wrake van Gods 
gramfehap, en dedulheytder menfehen wilden bewe¬ 
nen en verbidden, en met forgvuldigheyd en ftantva- 
ftigheyd, al’cgene nuttelijk en nodelijkzy, totrufte 
en welftand der gemeyne welvaert , en de Religie, 
beneerftigen , na eyfch van onderlinge nood ; en 
wenfche mede alles in’c befte wilden interpreteren en 
publiceren, in ’c welke wy God bidden UE. te fter- 
ken, en langein welftand te bewaren. UytOrfoyden 
8 0dob. 1598. 

<©efe' ejxufe ban ben ^Dmirant / meefïop ontoacr* 
ndjtige reDenen gefonDecrt 5tjnDc / fouDe lieljteüjb tc 
toeDedcggcn 31311 met feberen 23jief ban Den ©rabc 
ban Den ^oeft ban Den 8 15-98. aen Den ilD^ 
mieant gefcïj?ebcn / Dacc in Ijp blaegt ober De ontronto 
en tprannpe Der ^pangiaerDen tegen De beloften ban 
D’opgebinge ban Ijet boorf?. ïiaflecï ban 23?oeït ge* 
pleegt / beimoojDenDc genoeg met boelen bïoeDe) Dc 
-èolDatcn Die topljepD toegefept toa£ om te bertteeben; 
en met Den ^paciifcn ^iflotpfcljrgbcr 3£on Catlo^ 
DcColoma/ Detoclbe fepD / Dat ljoeU)cïbe432abe ban 
Den 23.2ocb een laetter toag / en ober fu(b£ Defe fïrajfc 
tod betDient IjaDDc / noeptan^ tegen Dc beloften en ‘kc- 
eoott bau D’opgebmge/ niet beïjoort IjaöDe tt gcfcljies 
Den. 

H<Ct leger bleef 31 Dagen in Dat quartiec/ foft- 
DecpetanDer^te Doen Dan Ijet jfozt te boutoen 

en^jfop te fortificeren/ ïjet toelbe feer tod te Deen 
toajS / Door öien Datfe eenige 25oïtocrben en 45o:Dijnen r 
ban babfrecn IjaDDe/ meer Dan anöcdjalf of ttoec ba- en bout 
Deinen ïjoog/gemacht 5jjnDc bp Den hertog ban Clebe/ «n 
of fo anDece fcggcti / fouDe ’t fdbe geDacn 31311 bp Mar- ^te" 
ten van Roffum , een ©dt-'©beL'fï£ban Den i^crtoglj obec. 
ban «JJelDre / Detoclbe meer Dan 80 jaren gdeben ’t feft 
be ingenomen Ijebbenöe / fidj Daer ban gefoept IjaEsDe 

Iflr 3 te 
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tc berfdieten. <&eburehbe bit ftiï leggen / fo tjeb&cn 
©on Houpg be ©cïafco en anbccc ©oïoneïg eenige 
aenfTagen boo?geb?agcn / batooncnbc aen Den “^örnis 
ram | boe bed reputatie Dat men bedoo? / met ben 
ïfcrffiaïfo te ïaten bcorbn gacu / fonber net te boen/ 
bat fo groten en machtigen 3lcger toaeröig toace: 
©cn SUbmirant berflont bet ooit alfa / ban boo? bc 
fïriltteo?b?e bic öc ©cts-^ertoge ^tlbcctug öembdafï 
ïjabbe/ nietanbergtet banbtenemen/ ban’t leger 
te confcrbercfï/ geïtjïi gefept ig/fo en bo?fï I)P nictg» in tjet 
toedt fïeïïcn 5 niettemin ben 'Éömirant bemerhenbe boe 
beïe bacc aen gelegen toag / bat bp be paffagie ban ben 
Brjn berfdiert ïict / eer bat bp onbcrflonb bc IBaeï of 
fpflW te paffeeën / en alg Kjp mét beter bonbe ïjet leger 
in jbeutraïe lanben te logeren / en bat bit felbc bolho; 
mentïijh bolgcn foube / ïjebbcnbc be Stab Btjnberh / en 
met befdbe b?p bentoeboer ban be ©ib?cg ban talen 
tot Scbenïtc-fèbang toe; en bat bc Staten ber Bcrce? 
tiigöbe p?obintien Bijnberb / 3ebcrt bat bet bp ben 
P?tnce jBauritiugban Baffau ingenomen toag / niet 
babben gefïedit/boo? bien fp op’t berfodi ban ben tair- 
Bo?fï ban talen/ belooft ïjabben/ bem befelbe Stab 
tercfiitueren/ mitg alboreng ïjrnïupöcn ïeberenbebe? 
boo?Iijdte 23?ieben ban becfcheringe ban ben gemec- 
ncn ©panb; bat bc taiug ban Spanjen felfg / nodj 
boor fijn ©ouberneurg / ©apitepnen / Officieren 
of Solbaten / met getoeïö / p?actghcn of compofi? 
tien/ nodj anberfing / in geenberpnbe manieren / 

®*n®geburenbc befe Oodoge / foube innemen / $c. So 
«lot beeft Kju gcrefolbeert ftijnbeck te belegeren / eer bat bc 
toffer eerftc flacfj-rcgencn ban ben ï^ccffï aen qnamen / bie 
Sffic? ö,t 3!aer toPf* feccbjoog quam te toefen. 

n* 

©eiutoeeöcn ©ctober bertroch ©on loupg be 
Bdafco na JiBacficidjt / altoaer men beJBafeaf/ 
ban karnen na IBaefïricljt / babbe boen bomen beer? 
tien fïucficn ©efebutg/ en is ben negenben metgoet 
©cnbop toeberom in ’t leger gebomen. ifijnberb 
ig een ban bebequaemfïe Steben/ ombepaffagieban 
ben Bijn tc betoaren / fonber todberg toil 3toaerlijb 
öoo? geraben bonnen be peppen gelaben met iBijn. 
i©en feïben bagc öeöe benUbmirant Bijnbct libecem 
nen / baer boe ter ttjb be pefie in be Stab feer regnecr- 
be / en ben ©oubetneur Sdjaef ben 29 Septcmb?ig 
00b afgefïo?ben toag; bieg be p?ince .JBauriting (bie 
ï)cm mebe tc ©dbe begeben öabbe / om allemogdi> 
bc rcfifleutie te boen / en fijne ftocen bergaberben om; 
trent ’S Oïabentoacrb en Óocgbtirg) in be pïaetfe ban 
ben afgcflojben Ooubemeur ^djaef / aïbaer ïjet 
tBouberncment liabbe gegeben ben Capitepn JÜucag 
iocöbiug. ©en Sfbmitant quam met eenige paerben 
eoBoetbolbopbe IBacrb/ baer bie ban be^tabbap; 
per na fdjoten; macr alfo be befdjanflnge albaer feer 
fobec toag ( en bat be kogelg baer boo? blcgen / fo 
ojDmeerbe be Ooubecncur bat ban clbe Compagnie 
een ^ergiant / met feben of actjtgcrefolbeecbc JBarn 
nen op be ïBaerb fouben blqben/ enbatalb’anberc 
op bc ^tab fouben torjben/ en alg bic onbet ben XBal 
fouben 5p j bat ban be boo?f5. Sergeanten en aubere 
fouben boïgen/ en benutten in toanb fïelten / eiiom 
per onber ben fBal te befetjermen / toag bet Oefdjut 
gefteït/ en ben ©aï langg benen gefet/ engetobeert 
met iBugqucttierg; toclftenbolgenbe/ fo 5tjn fp beg 

©»e toen acbternoeiig ober een ïilepn ?Elic of SepPte öoo^Dc 
tS öieptc °^ccïic (f° fa3e toag ben tljjn) obergeliomcn/cn 

Sa Jo?" na be Stab getogen/ en bebtsen alfo fonber fdjabe tc 
toan tie Iqben / be iBaecb of bet Cuïanb berlaten / be jutten / 
!©aerti cn eenige met nageïatenf)oppen of Biertoedien booitg 

bcrb?anb,- fo bat be Spacnfe ’ganberen baegg gebed 
meefter ban bc JBaerb getooiben stjn: ©ie ban binnen 
fdjoten feer opbe3toopgraben / betodbe niettemin fo 
feer gebojbert toaren / batfe ben beertienben al aen be 
<6?acbt geb?adjt toaren. ©on 3loupg be ©dafco 
babbe in ’t ©uartiec ban Stanïeji biie Studiën ge? 
plant/ met betodfte gcfïaödijïi gefeboten toert op öc 
23o^fitocringc / tertorjlen bat De 23attccpc gereeb gc= 
rnadit toiert in ecuen bodi ban bc Hoopgraben. ©cn 
beertienben ©ctobec toag ’t feer mifïig toeber/ baer 

boo? be ^ppjodjien feer gabojbert toerben / cn toagbp 
be Bijn-Boóite genabert tot bp een Slupgbeii / leg? 
genbe bupten be l)aïbe IBane albaer; aenbeCaffd- 
^oojte toaren fp genabert tot op bier of bij f boeten na 
aen bc ©jacl)t / en aen be Eant-gooitc noeïj niet fo 
na: 3lllbuggcrcct;nnbc/ 00b met baer ©efcljut / fo 
beeft bc Coïond ©on cüïfonfo b’^baïogbcStabmet 
cenen Cromflagce boen fommeren en op-epffeben op 
fijnen epgen naem. ©e ïBagifiraet beraêtflacgben 
met beti ©ouberncur/ of fpbp ben lïbmirant fouben 
berfodicn 5bagpoo:t / om een 23obe te mogen fenöni 
aen ben üteur-Bojfi ban tic uien / om tefienofbpbe 
Stab jSeutrad moebt Itnjgen; maer alle be Capi? 
tepnenbp bcnanbcrengdiomcn3nnbe/ begoten met 
ben anbecen be Stab tot ben ïeften toe tc fjouben / cn 
bat men be Biagtflraet baer berfodi foube omfeggcii / 
om alle fufpitie ban bjeefe toecljte nemen: <£rn offp 
tod een boo’fcbjift ban ben ©?ince JBauriting bob? 
ben / baer lia fp. fouben anttoooitien / alg ben "Itb? 
miraut l]acc foiibe fommeren / noebtang cm bat fp 
nu öoo’ een parncuïier Coloneï gefommeert toaren/ 
fo bonben fp goeb ben (Cromflagcrtefeggcn/ batfp 
bc Stab booi ©ob / ^incclfeauntiugenbcStateu 
©cuerad toilben bouben / en bat bp iCromfSageriu 
bier boegen niet toeber bomen foube / of fp fouben na 
bem fcïiietcn: ©e ©ouberneur bebc mebe bet flaeo 
ban bc tilodie opljoubcn. sf5a befe anttooojöe bebc ben örjti* 
Hlbmirant met alle fijn ©efebut feer fierfe fcfjictcn 5 ^rfs. 
toaec boo? ben toaubquamin ben ©oren ban bet tia= 22JJJ 
fieeï/ baer bet tkupt in lag / fo bat ben ©oren met 
alle bet ttrupt in be ibebt bloog / inboegen bat ’tt geai ©en 
anber 25uglirupt meer in be Stab bleef/ ban ’t gene bc poibee 
Solbaten in baer f leffen i en be ©anonierg bp bet ©e? 
febut babben. ©efen ©oren fionb aen bet ©afiedbp 
belBnurna be éijn-poo?te / en toag bafï en tod ge? too?t in 
floten / e» bebben bic ban ber Stab niet anberg bonnen feanbe 
bernemen/ ban bat ben bianb gdiomen toag ban een 
^fer of tiogd/ gefdjoten inöenfdben©oren/ enfo grote 
Ijeetop ’tlicuptgcbalïen / en bat öoo? een toegemetft ft&aue 
©at/ maer een flcenbilt. ben ©oren toaren bo? öwt* 
ben be bonbert en bijftig ©onnenïtrupt / bdtodlie 
met fnïïten firaebt opbïoog / bat be Stab febeen te ber* 
gaen/ cn fïocg niet alleen bed bnpfen in ber Stab/ 
maer 00b een groot bed ban bcStabg IBuur/ naöe 
llijn ftooïtc toe/ eube bonten^oo?te/ fiaenbeinbe 
Stabg iBaïie/ toeröe niet fulften getocïb baer tipt ge? 
ruilt / bat bdc ban bc Solbaten/ inbebnïbelBane 
ïeggenbc / Düou gcflagen en toeedoog gemadit toerben/ 
en ’t gat baer bcfdüc bouten $oo?te gefiaen babbe / een 
grote b?cf]e / 't toclli bic ban bupten aen’tSfupglien 
rnedienbe/ fodjten be Hamepe ban bie^ooitetetoe? 
ïien / en fo na ör Ijaïbc IBane te komen; maer toerben 
belet boo? b^t VjnrfcÖ ©oïdt/ bat men terfiontnabe 
balüe jBane fouö. iBet befen flacbigooh mebe ben / 
©oubetncur 3lucag l^ebbing/ liomenbe ban be tlijn- 
|>oo?te/ ban een bnyg bat op bem bid/ teröoobge? 
qnctft / baer ban bp terfiont baer na gefïO?ben ig. 

©efen fïacb toag fo groot en met fuïlien geraeg / 
getier en fmoolt / bat’et een belle febeen te toefen / baer 
bielcn beïe fïccnen in be ï.oopg?aben ber Spanjaer? 
ben / bic fommige perfonen dén hop berpletteröen. 
©e Sdjnpten bic op be Bebiere lagen / meenben tc 
bergacn / óbermitg be grote baberingeöie op bet toa? 
ter toag. ©e Stab baer binbenbe in befeit noot/ 
cn bat be 23?effe niet licbtdijh honbe gerepacceet 
tooiöen / en bat’ec gantfeb geen tapt meer in 
be Stab toag / ban berbadt ig/ 3tjn alle be ©a? 
piiepncn bp Den anberen gdiomen / en bonben 
raebfacm / terfiont Jtppoinctement te berfbehen/ 
om bat alle uptfiel baer pericnleug öoebte/ en on? . 
mogdijh bc fio?men af te toeren fonber ïicupö i 
en bd’öen öacrom een ©rommel aen be Santec- 
poo?tc boen fiacu/ en berfoebten ©ijfdaerg In be 
Stab te mogen linjgen / om eenige ©cbeputecc? 
Den aen ben Hömicant te mogen uptfenben: ©aer 
op ©on Wonfo b’ Jtüaïog ttoee SItaliaenfe ©apitcn? 
nen binnen gefonben beeft / en 5bn untgcgaen ben ©a? 

pitcpH 
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rant o» 
berge* 
geüea 

pitepn Hoon cn jpobiïïeati/öie bele moepten baööen/eer 
fp eenig ïijödyft fCccooit ftonöen befcomen; toant öcn 
3#öniirant tuilöebaccdïccii met tuitte fïoftsften? ofte 
Boepftcn£ in De ïjanö tipt ïaten gaen. ^.pangiaer* 
öcn toaten fcer tegen bit Gecoate / bat fp ban ïjcr fdjte* 
ten acn be Staffel-pootte niet tuiïöcn opfjonben / booi 
pet ^ppoiftement toaë gefloten ; tuant fp fepöcn/ 
batfe bodtoiften batfc geen litiupb tjaöben. i^ocijtan^ 
ftregen fp een reödyft tïccooiö / batfe fouöen mogen 

38«h uptgaen met opgetuonben öaenbeïen fïille Cromrnd 
J5Jföenuptgeöane 31 omen/ 3Bapenen en 25agagic/ fo tucï 
abitii* Jjolöatcn alë aüe anöere / bic mebe toilöni upttreeften/ 

en batfe geconbopeer t fouöen tooiöeu met beectig 3Ba* 
genen / en beïoben in bicc macnben tegen Den lHoning 
ban^pangien en ben Cct5 Dfcnog ;Klbcrti$ niet te 
öienen 111 eenige jfcontiecen / of baec in £>tcöcn te laten 
öeflupten. 

3£ir 9Hccoo?t roemben <©?abe ï|enrift ban 25erge eb 
<©on SUfonfo ö’^;balo£ gemiöödc te licbben. an* 
beten öaeg? beu 15 ©ctobjiö trochen fp upt / fieclt fe* 
ben ï)onöert cn öcctig mannen ,• fp omfmgen grote 
b?ienöfcbap ban ^oimifonfo ö’Sfibalog / in bergdöin* 

(foi.44) ge ban bc belecftijcpb / öieöcn^inccJBanrit} Ijemte 
boten in öcn ï^agp betoefeu fjaböc / alfo bp booijSim* 
megen met be* ütaliaenfe Buptcrye gefïagcn en geban- 
gcn nja^gcVueefï/ tuaeccin bp öefe ^oibatcn conbo* 
pcetbc tot bcrfeüectljcpö. 

3£en Ounce Jföaucits boopte / bat bit beleg ban 
Bynbcrft öcn ICbmicanöt langer boer ft gegeben fan- 
öc Ijcbbcn / om bat bp öaec-en-tufTd)tn meet Bolft£ 
bp ben anberen baööê bonnen beftomen / om ben 
%ömirant meet toecft£ te mogen geben ; alfo l)et 
ooft öe Staten d5enecael leet tüa£ / batfe bie ê»taö 
nietcnbaööengefïerftt / ’ttoelftberfupmttua^/ öooi 
öe Ijope öte bp ben fóeuc - Boifï ban beulen gegeben 
toa£ ; maet öe fbefïilentie / öc leegte ban ’t Btjn- 
toatec/ ’t betlic^ ban ttuce <0oubccneut£ / en piinci* 
palrjft ben b?anbe ban ’t 23ufpoeöec / l)ceft Ijet allejS 
betftaefï. 

Bijnberft alfo bedoren 3tjnöe/ fjeeft ben Hömirant 
bet <6acntfoen binnen #cfop liggende / bacc upt geno* 
men / en’tfribe binnen Bynbcrft gelepö/ met ben pet* 
foon ban ben Bapitepn iloup? 25ecnacöo ö’SUbila / te 
torïiie tot <6oubctncuc aïbaer gefïclt $ / ï)em noclj bp* 
boegcnöe bicc Compagnien C>uptfen ban Den 43?abe 
ban ©pa. 

SBurth fec^c Neutrale ^tab / bie ben ICömirant aen bie 
ïtlöe ingenomen beeft / toa^23urift/ bacc l)U een Deel 

©eter ©olft^ na toe fonö / enbcbcljacrfommcten: fpgaben 
Forntn. poo? anttoooibe / bat fp ^eutcael tuauen / en batmenfe 

b^ooibe^futtacl te laten blijben; öoclj boo? peefua^ 
ften ban 23ucl)o ^llpta / en Oecmanöo 3lopc? öe ©iïla= 
neuf ba / Ijcbbben fp 400 man ingenomen / baet De 
Compagnie ban <^on Ociï’o ö’ICpbact / bic alöaec tot 
Coubemeut gefïclt tneröe / ober commanbeetbe. 

31I£ ben ^iömicant ban ^Ctragon fag / Dat öem fijn 
boo?nemennafi)nbJilgeïuftte/ Ijeeft Ijp booj tjemge^ 
nomen / ï)em mecfïeu te maften ban be jbteöen ban ben 
©o?fï ban ïtïcbe./ onbec’t betel ban öc fioomfe Beft# 
giebaet in te toillen boeten) benftenbe ten guactflen 
ftomenöe / in öcfelbe ^tebenfijn lOintet ïegec te Ijouj 
ben/ bcbJtjïeljpfag/ batl)p ’t op ben gconö ban öe 
Ceunieetbc Oiobintien niet fouöc ftonnew onöectjou; 
öeni obetmit^öp flct) liet öeöunften/ bat ïjet te laet 
tna£ ©oegbucg met belcgecinge in te fttrjgen / öoo: 
bien ben 0?lbce |0autit5 ban ^affau / met fo bcel 
©olft£ al? Ijp in Ijaefïe bp ben anberen Ijaböe ftonnen 
fttrjgen / eemgBoïftinÈutpljen/ ©oe^butg en anöe* 
te .Steben gefonben Ijaöbe / tot becfietftingc bet <6ac^ 
nifoenen. 

©oo?t^ ïjccft (ïjn «ötceïïentie / fijn Cenabe Ciabe 
JOillen ban Jöaffau / en be 43eöeputeetöe ban Den Ba- 
bejban ^>tate / in beu Heger toefenbe/ afgebeerbigt 
be Oeecen ban JOat&eneffe cn Cafijn ban bet ï?cl / aen 
öe©eeten Staten «©enecael/ metgjnfltuctie ban öcn 

att* 6 (^ctob?ió / om be Doceren Staten oBenecacl te becto 

mn 
Brtril. 
:mt>e 
)e*re 
iofiau 

tffe en 
f nen / ’t gene t)iec na bolgt : ^etodftc in albee ple 
Mtta. getepft 51311/ en öcn negenden €>ctobus alöaet na bc^ 

„ Ijoojlijhc eetbieöing^ becftïaert ötbben: 7&at upt alle U'n^nf 
» abbertentien en apparentien / niet anöeró ftonöe^®*1 
*3 toecöcn geooiöccït 1 Dan bat ben Bpanö gecefoïbeett Oreren 
),Vua^/ met alle mogelijfte miöDclcn / bet #o^logc 
„op bic Cïuattieccn te boeten en baet in te continue* n 

ren. tnatfip 
„'Jen öctüijlc alle öe jftontier-pïaetfen fecc 3braft öqci 

(Jcn onfeetft toaren / en bat Ijtt bcfojgen bra? / bat 
„be Bpanö op ben acnfïaenbcn IBintcr öegelegent- 
„ftepb ban Bc:fi en anbeefint^ foube tbaecnemen/ 
„ om niet alleen öc èteöen te mogen oberballen; maec 
„ ooft l)ct platte Slanb te infefïeren/ te bjanben en te 

, bcröerben l fdfö tot in ’t ï)ccte ban öé booinaem- 
„ fle ip?übimicn / tot feet groten onöienfi en uaöeel 
„ban öen jüaubc / ’t toclft niet fouöe ftonnen tnera 
), öen belet en getoccrt / ban met een gcoot tn ftccft 
„Sleget. 

„ <lïn bat bie ban bien <Quattiete / boo^ b^tre 
„ jtuaftbept met groter befettinge fouöen moeten tooi* 
’> öcnbooifieu/ en bat mebe te bebugten tua£ / bat op 
„ ben bojfi of IBinter / upt Biicflanö / (©mlanöen en 
„ eenige anöcre j^ -obintien, geen of toepnig Bolhö fou* 
„ öe toefen te bectoacbten / en bacrom geen miööel 5yii 
„ beu Bpanö met een 3legcc te bejegenen. 

„^at ooft te bcöenften (lont / bat öcn Bpanö alle 
„fijnmaebt tegen^ B?anftrgft geëmplopcect b^ben* 
„ De / befelbe boo|taen tegen öefe Slanöen foube ge* 
„b^upften / en ober fulftö befe HanDen met meeröec 
„ maebt ban Bolft bcbocen booifien te toefen; öaec ter 
„contraticn / Dooi ’t reduceren ban öe Compagnien 
„ bp eenige Bjobimien gebaeu / ’tltanöobec be 3000 
„ mannen toaö bec3tbaftt / bebalbcn De 4000 mannen 
„ bie in Der HanDcn öienfï in Bjanftnjft tuaren onöer= 
>, bobben getoeefï/ en bat ooft öaec beneffmé be t1a< 
„pitepnen m be Biobuitien / bare Compagnien in 
„fulften getal bp-na op öe bdfte met fofierft toacen 
„bouöcnbe/ al^ fu bolgenöe öe Commiffïen bebooi* 
„ öen te toefen / öaec öoo? öe maebt ban ’t 3lanö feéc 
„tba^becminöert; fulftg bat öaer in noöetoa^/ bat 
„bp öe lleecen Staten ©cnerael too?be geabbifcert 
„ en gecefoïbeett / bp toat mibbelen öefe Ëanöea in 
„’tgebeeï tegen öeé Bpanb^ getoelb / niet alleen op 
„öen aenftaenöe IBinter en bo?fl 5 maer tegenjj 
» öen uptgaenbc tijb fouöen mogen blijben gebefen^ 
„Deett. 

„Hü’tbjeift fijn Cjccdlentieen fijn Cenaöe tfampt 
„ öe üeeren Ccöeputcecöe beu lieten bebunften / bat 
„ foubeftonnen gefcbieben / inöien men boben noobïij* 
„ ftc befettinge ban öc ^teben / ttoce bupfent ©aerben 
„cnttoaelföupfcnt Boetbolft^ teBelöe foube mogen 
„ Oiengen; om tuacr toe te mogen gcraften / bc i^ees 
„ ren Staten (Beucraeï bienficlgft tooiöcn berfoebt / 
„ bat baec C. JBog: fouöe beliebcn / bat boben ’t Bolft 
» al? boe in Dcc Staten öienfï toefenbe / nocb rnettet 

öaeö fonöer eciiig uptfïel foube mogen too?ben gelicht 
„500 $aeröcu Cucaf'fiec^ / en ttoee Begimenten 
„ Boetboift? / elft Begiment ban 2000 mannen / baec 
„toe men/ onöec correctie / foube nemen een Begi* 
„ ment <Duptfcn en een Begiment ffeontopfen; mit£ 

öaec toe bp goebe ftenniffe ban fijn «JBpcclï. cn <B. fou* 
„ ben tooiöcn beeftoren eenige gegualificeecbe Bccfonen 
„ tot fóapicepucn / boo? goebe halbaten bcfteiit brefen= 
„ öe / en Dat elft Capitepn gcljouben fouöe toefen fijn 
33 Compagnie bupten ’g Hanö^te licljtcn/ bacc toe 
,, men ben 35?icben ban aöD?effe/ acn eenige ^eeccn 
,,fouöebedeenen ; cuöatbouen^ bien alle bcbooilyft 
„öeboic te boen / bat alle öc Compagnien/ elft op 
,, baec repartitie fïaenöe / in gocöc oiD?c geb?acbt / cu 

bolgenöe bare Commiffïen compleet gcyouDcn too?* 
,, öen / ö’todftbcnöienfibanöenllanDc mebe fonöer* 
„ling toa^requicerenbe. 

3 3 Cngemecftt ben öienfï ban ben Hanöe/ baec bp 
,3 fonöeclmge ftan too?öen geboiöect / Dat bc berfccbtc 
,, nicutuclieytmge met gocöe oiöic fouöc gefcbieben / 
>> öat ’t Bolcft ban C»o?loge magft bJ02öcn gcërcrcecit-' 
33 om in öcc nooö met b?ucftt geb?upcftt te tuo?öcn / 
3> en öat fonöer ttuijfd op öe ïictjtinge al gcicfotbeert 
„syiibc / nadj rnuge maenben fuUen bedopen/ al 
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yjüï mm 't ©olftin ’t ianö ,en in gocbcr 02bic faï 
5, brengen / öaet noebtanp upt De bcdjadDc reDcncn 
j> ban noDe ip / Dat fiiïftp in alöet tjacfl gcfcbicöe / 
?> o m niet alleen (fa ’t mögclijft) ccgcnp Den bolt! / Dan 
31 fonöerïinge tegen Den aenflaehöen tijöe booten 
33 te toefen / alp toaiincec Den ©panö Ijem fonDec ttorjf= 
ofcïfonDe tfctfïctftcn/ Tnfijnupttctfic rnacbt gebrups 
33 ften om bent ’t bcrobét’cn ban ccntgc Jjtcöen / en oca 
„mdtrfge banket platte 3tanD/ met alleen öc niiDDe* 
,, len ban Contri&uticn te benemen ; mact ooft Daer 
3> öéüt De goeDe Gemeente te betoegen / om te lupfïeren 
33 na Den boorgcfïdöcn fcljaDclijftcn PapP / gciïjft bp 
3,aleeeDc/ fo 43ob llmacljtiglj Iftem Deur fonDcdinge 
3 3gcuaDe niet öaDDcn opgcljouDen / bet 3lanD eenen 
^groten afbjeueft gcöacn fonDe bfében / alp bÈtn 
33 hen maeljt niet ontüjoftcn bebbenDe. 

„ ièo tocröc noebmadp öicnjldijcft bcrfocïjt / Dat 
„baee €Deïe JBogcnDc belicbert totïDc De becfochte 
3, licbtingc niet upt te flclïen / Dan beel meet alfulfte 
„ fpocDigc rcfolutic te nemen / alp Den öienfi ban Den 
s, ÉanDc toap bcrepfebcnöc, 

,,Cn Dit aïïcp Dep te meet / obetmitp ganfcbdtjfe 
„tonp teberbopen/ inDien öc Probintien boo: Dit aeir 
33 fiacnDe jacc bace fulftp cbcrtucten / Dat foöaiiigcn %e" 
33 gcc alp bóa:fcb:cben ip / te ©elöc toecDc gctoacljt / bet 
>3 3tanö niet alleen fouDe ftonnen tooiDen geDefenDeett: 
,3 maei* Dat ooft Deur Öe buïpc Coöep / Den ©panö een 
33 groten afbjcuïs öaecDeur gcDaen / enbccbopcntlijft 
3,bunten o?D?een fiaet fouDcmogen tooiDcn gebracht. 
3> <0oït Dat mcDe ccnigc potentaten Daer Deur fouDen 
33 öntfangen goct contenteincnt / ficnDe Dat öc p?obim 
„tien met fuïftcn gocöcn coucagie en tefoïutie/ Ijacc 
„teebtbcecöigc faftc tegenp Den gemeenen ©panD bes 
^gccrDcn te öcfcnöcten. 

3, IPaet toe men Dan bedjoopte / Dat De miDDrten 
33 öaet toe noDig / eenfDedp tipt De Probintien / en mcc= 
33 tcnDeds anöccfintp fullen ftonnen gcbonDcn toorDen. 
3> Return in ’t ïxget op Den CdDcrfcn IPccrt / Den 
33 bj <0ctobct / tb® aebt en tnegentig / en toap onDec= 
3>teftcnt MauricedeNaflau. 3iaget fïonö / fCct <01= 
33 Dinantie ban fijn ^teellende. <0nDeeteftent Milan- 
33der, en toap op ’t fpatium gcö’itftt ’t Cacbct ban 
33 fijn teellende in roöen toaffe. 

SöÏÏ ï?iCC °P ié geboïgïjt / Dat ooeft De Petten Paöcn 
ffiaöe ban ^tatc / aen öe Staten aBcnctaeï bettoont ljtb= 
»an ben / toat acljtciDeel en belet ban faften Ijct nu eenige 

jaren beroo?farftt beeft / Dat De p?obinticn bacr Con= 
ïcnuric’ fenten (Die Doch b’ccnefonöet D’anDcre niet opcrcicn) 
t»?obn= t’elften fo ïangfaem en laet bebben ingcbjacljt / ’t fel 
r,fn be beeft öeetpenentie genoeg gclecrt/ te toeten/bat 
^9f?een mcn Dactop in tijö^ geen fiaet) nodjte geen bdjoo: 
Vroren lijftc preparatie (’t toclft in De <0o’logc een p:snnpad 
Cifne- punct iè) baDDe ftonnen maften / en men miöödcD 
lZln’m tot’pHanDjj onbienjl / in berfdjepDcn Dfootojc is 

gebalïcn. (€cn acnfien ban ’t toeïefte Den Üïacö ban 
Jètatc / gelet bebbenöc op ben tijö ban öc loptnöc 
confcnten / ctpitetcnDc met Den uutganftöc^ tegem 
toooïDigen jatc$/ aï£ nuöe^tctbDlnftec (atótocl biet 
bebouendj boo: ï)are CDeïe jBogentljcbcn betfcbijnen; 
De / om betfoeïi te Doen ban De confentcn boor Den 
tocftomniDc jatc 1599. <0p Dat De Probintien boor 
Den aenfiacnDen Bo:fi en onbequaembepD ban repfen/ 
bare 3tanö Dagen öaet toe fouöen mogen uptfcbjij* 
ben / en bootte brucbtbaedijft op Delen refolberen. 
»0m’ttocïftc te Doen / Defelbe Probintien elft£ in’tbc= 
fonöet ten Ijoogf^tn gebcöen toóröen / en mcöe / Dat 
De inbrengingenbaiiDc confentcn / ten ïangfïen boo: 
uptgacnDc pobember toeftomenDe/fonöec fautc mogen 
gcfdjieöen; toant inDien Ijet Diïap Ijicc behoren^ groot 
fwljterDeel beeft ineDc gebracht / fo ftan Dit fiuft / Doclj 
ï'n Dcfe gdcgentljcpD geenfintö uptgefielt toorDen/ 
ïjangenDe tcgentooorDcïijft Den toeljïanD Der ItonDen 
boornamcïijft Daer aen / Dat op bet fpocöigfïe De 
repartitie ban alle De inacnDïpe ïafien ban De <0or= 
loge / ccnmacl gearrefieert en bp öe rcfpectibe Pro^ 
bintien aengenomen tociöen ; bf^^cnöe 11 ^Dele 
iPogenöe na bare toijfc Difcretie ïicbtclbft bpbem feb 

ben ober te leggen / Ijoc onmogclijft 5P / fo Wflfe 
Compagnien / a$ biipten repartitie fiacnDe 51)11 / en 
ïiocljtan^ niet gemifi ftonnen too:öcn / fonbee alful- 
ftc reparatie / en Dat elfte ban öc probintic / De banö 
Daer af treilt / ja be penningen tot betaïingc Der (eb 
ber geDiftinecrt / tot anöcre toegen öiüertemiöc / 
langer bp-ccn en in o:örc te IjouDen. ’t jadbe n 
<6öcïc JPcgcnDc ten aenlien ban öe baagtoidjtigbeaD 
Der faftc/ nntotmeermalen fccieufclijft bertoont / en 
öaerbp boorgcöragen een (laet en bcröcelingc ban alle 
öe ïafien / fo na'geetaminccrt en ooeft bergeleften / 
na peöcr^ proportie / alö ecntgfintó Docnlpcft 1^ ge 
toccfi: <Ên’bortocï Daer op tot ned) toe geen cpn= 
öclijft bcfluut beeft ftonnen genomen toccDcn / obers 
mit$ öc bcifcbcpöcn Difputen onDec De Probintien 
Daer ober gcbaïlcn (öetodfte Doclj tod ingefien jijnDe 
in ben fdben / mmöec jtoarigïjepö bebben / alö Die 
tod fcbijiicn.) «§>□ i|Tit nocljtan^ fttlft£ / Dat aïfe^ 
tod obertoogen 3ijnbe / mettec DaeD faï toeröm bés 
bonDen / Dat alle Defelbe bclafïinge in öc tcgcrttooa:ötgé 
gcfldteniffe ban faften / ftonnen niinöcr gcmaciit öf 
geéteufeert toorDen / fo men met goeDen ccnfl (ges 
ïtjft men ban <J35oö£ en Der naturen toegen fdjuïDtgb 
ié te Doen) De llanöen tegenö öe^ ©natiDö tooeöen* 
öc gctocïD en tprannpc tort befcljermen / en men niet 
toille D’eene plaetfe boor en ö’anöer plaetfe na te ftos 
men bediefen / en Den ©panD opöL:inge te Doen / 
om met fijn rnacbt in ’t bmnenfle ban ’t 3taiiD te 
mogen graffeeccn ; toant een pegdijeft beton(I is f 
öe menigbte ban J?rontter-pïaetfeu / Detodue tegen^ 
Den ©panö continudbdt met beflaiib getal ban 
ïtirbgbéboïft befet / en Daer toe met alle* iBunitic 
en beboeften ban <0orlogc moeten boorfien toorDen; 
Dat ban gdijeften Dé ^ronticr-plactfni fonDer een 
matclijft ©elD-Ecgcc gejioffeert / met beljoorltjcft 
<0efcbut / JiBuniticn / Materialen en ^nfaumenc 
ten / tegen öc£ ©nanDs madjt rn acnbal / met ges 
DcfcuDccrt ftonnen tocröcn. <Cn al is Dat fo / Dat bet 
©aïeft ban 0orlcwjc bp öe ILanDen onDccbouöen ( 
een groot getal $ uptbrengenöe / uodjraiiG ié’tfdbc 
fulft^ niet / of bet toorö mettec DaeD bebonöcn / De 
bcboorïtjftc befettinge afgacnöe / Ijoe tocpniglj öaec 
ban te ©clDc gcbracbtftan toorDen/ tcrp:opa:ttc ban 
Dep’ ©panöp getodD / Dctodftc bp tegen moorDig aen 
Dcfe jijDe gcbrnpftcnDe ip 1 met alleen fijn oiiöc getoï 
ban ilttptetcn en ftncdjtcn ; macr Daer bp ooft alle 
De rnacbt Die fjp Ijk* beborenp ooft op De ^rontiercu 
ban ©ranftrijft fjabde moeten fjociDeu / toacr op 111 
’t befonöer en boou:-aï tod ip te letten #an niets 
temin ip ooeft De 3toarigljcpD fuïlip niet / of ip Dcut 
De fjtiïpe ban Den SCimogcnDen <0oD / onp tot nocb 
toe / fo ftciiïïjft bpgcfiaen bröbenöe / Daer af fijnen 
JSacm in Der ecutoigljcpD geöanftt moet toefen / tod 
te reepten / bp fo berre alle De Probintien ben ges 
lijftdijftcn na béboren berftlocften / en adjtertoegen 
lateuDc alle Difputen / Die niet anDerp alp bertoer* 
ringc ban faften en ’t berliep ban De redjte brndjt 
Dcc Confcnten ftonnen mefte brengen/ met goetons 
Dcrlingc bcrfianD / piomptcltjli ftare penningen rot 
De gemcetic befcbermtngc oplengen : Cn acngc- 
merftt Ijct grote bcrloop Daer in De <0eneralitept ip 
gcraeftt / bp geb:cft ban De boorfebreben bccöcdim 
ge ban ïafien / en Dat fonDer Defelbe niet mogclijli 
ip / Den gemeenen fiaet Der HanDcn langer tipt De 
confufïc/ jarugne/ fiacnDe te IjouDen/ enmitpDien' 
(gclijft boorfepD ip) Den gebeden todflanöban Defd^ 
be tcgcntooorDig öaec op ip rufienDe, Dat op öe 
boorfebreben bcröcdinge een prompte gemeene rcfo= 
ïutic bp alle öe Probintien toeröc genomen, 
beeft Den fiaeö ban «ètatc noöiggcacbt/ ’t frfbe nip 
nu / acn M €. MogentljeDcn tebcctorien / en Daer 
bp te berfoeften / Dat Defelbe bdieben toillen boo: ïjet 
toeftomenbe jare 1599. ober De Eanöfdjappcn ban 
<0dDerIanD (te toeten / öc <0uarticren ban iSimmc= 
gen / lEutpbcn en öe ©eftitoe) polïanö / Eedanö / 
Htccdjt / ©rieflanD / <0ber-||ffd / en De &taö 
(©roemngen eh <0mmeïanDen / te betoilligen en acn 
te nemen De betaïingc ban De maeutlijfte lajlen ban 

<0ajlas 



ƒ**• --ö 
©odoge/ Dg ben fïact baa* bcncffené gaenbc bccba 
tct / bebrageiibctcr maenb iitj«. jdiijt®. bj®. irbj. fl?. 
jeb S. iitj pen. (|c. ban jd. gcoten ©ïaemfdj (jet ponb / 
en bat op bc berbecïinge en repartitie bacrbpgcbocgt/ 
tocfcnbe conform ben genen / Die in 3uIio ïefïïeben t'é 
obergcïcbcit / alleenlijk baer bp genomen 3tjnbeb’aug: 
mentatie / bic jebert na upterïrjhen berepfeïj ban Dc 
noob baer bp ié gekomen / cngeproportioncert oppe? 
bers quote / fo na aïé ecnigfïnté boenlijb ié getoccfï / 
tuaer mebe aïle 3toarigïjebcn ’t gemeene befï ten goc; 
bc / ten minfïefi bp piobifïe tod befjoren te ceffe- 
ren. Cu bit met erpreffe ïafïe/ bat eïïi ban behoor 
fdjieben Prpbintien ban fijne hatelijke Octalingc per; 
tmente fïaet' alle bne inacnben prectjé obedebere / 
en öacr bp ’t epnbetï ’é jaers bp behoorlijke rehenin? 
ge baer afboïbomcntïtjb bctoijfïe / ’t toeïb ïjet eenigc 
mibbel ié / om alle bifptiten en onbecfïanben / bic op 
ben boorfctjieben fïact eurcfïbentie foube mogen bak 
len / epnbelijb toedj te nemen : Cu aïfo Ijiercnbo; 
ben tot tocberfïaub ban aïle beé ©panbé tnbaïlen / 
nobigïj ié ïjem in tijbé te boojfien ban beljoorïtjcbc 
mibbeïen / tot opredjtinge ban een ©eïb-Heger bie? 
nenbc / boben ben Crain ban ’t Cefdjut en anbere 
beljoeften / onbet bc booifcljreben maenbïtjbe ïafïen 
begrepen / namentïijït / ban bc Officieren ban Dien / 
en ban be 3©agené / ^cljcpen / (Creb-pacrben / gra? 
bingen ban bc Upprocïjrn / en anbere biergelijbc om 
boften / betodbe op ten minfïen gerebent / aïé een 
Hcger teBcibcié/ macntïtjfe tuffdjen bc tfebentigen 
tacïjtentig bup3cnt CHiïbcné 5tjn montcrcnbc: ^>o 
toojben u Cbeïc IBogcnbe berfodjt / boot ’t boo.jfdj^ 
bcii 3aec re toiïïcn confcnteren eené be fomme ban bjic 
ïjoubert bupfent panben cp te bréngen in bare pen? 
ningen / en fonber biberfle / aen ben Ontfanger Ge¬ 
neteld / binnen be ccrfte acljt macnben: Cn boben 
bien noeïj op gelijke termijnen / be fomme ban eené 

• ttoee ïjonbert bupfent ponben / om teempïoperen tot 
be nobigfïe fortificatiën ban bc f rontier-pïaetfen ; ïjet 
todebe niet ban boorbp gegacn toorben / om befeïbe 
alfa metter tijb en beïjoorïpe beifcbertljepb / en upt 
alle toeefe beé ©panbé te brengen / en bit alïeé ober 
be jdrobinticn ban pollanb / geïanb / Uptcecïjt / 
©liefland / en §>tab <©?oeningen en Ommelanden, 
en bat Die ban OBclDecland en Obcr-ff ffcl / ten refpectc 
banbe geïucbige uptbomfïe ban’tboodcben 3aec ge? 
ballen / baer tegené toilïen opbtengen / te toeten / 
Oelbctïanb boot be boojfdjteben brie Ouartieren tfefïig 
bupfent ponben / en Ober-fffcl bijftig bupfent pon? 
ben / om eenébeeïé tot bet boorfcï)?eben ©eïb-3legec 
en f o^tificatien / en eenébeeïé tot be ^erbitien ban 
be felbe óuartteren / en anbere bagclijbfc bootbaïïenbe 
ïafïen / baer toe bocb geen anberen mibbeïen 5ijn om 
te befceeren: Oat mebe u Cbele IBogenbe bdiebe boo? 
’tbootfebreben 3jaenntetoiïligen ben 31 mpofïbanbe 
ttoee fïupberé opbe ®onne 23ieré/ Die bp ben ®ap= 
per fal toerben gefïeten / en ttointig fïupberé op be 
Confumptie ban ellt ©at Eonté / om baer upt te bim 
ben be penningen ban ’t rembourfement aen ïjare |©a^ 
fefïcpt ban Ongclanb te boen /. bolgcnbe ’t gene bp u 
€b. iïtog. ben ©jobintien aengefebreben ié. 

©ojDeré aïfo be Ouarticren ban ©rente en %m- 
gen / be toeïbaeb en boorbeeï ban be ©ictorien tegen; 
tooo?big 3ijn genietenbc / Dat ’t feïbc ban beé ©panbé 
jammerlijke ejracticn en oberbaï bebjijt jijiibe / fjacu 
ïanben toeberom bonnen boutoen / en be bolbomc 
©rudjten baer af treeben. |©ité ’t toeïb be rebene 
mebe brengt / bat fpïupben oob na proportie tegené 
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gnibc toiïïcn beröadjt 3tjn / cnrefoïutictenemen/ om 
met ben ccrfïcn te rebben ïjet crebijtban ben ©ntfan* 
gcr (Deneraeï / tegentooorbigïj fo berre geengagceit 
3ijnbe / bat ïjp bcïafï blijft met ontrent bier fjoiïbett 
bupfent ponbeii I betodbe l)P ban trjb tot tijb met gro# 
te moepten Ijecft moeten negotiëren / om te betalen 
bc ongereparticerbe Compagnien en anbere ejetraor; 
binarié ïafïen. <€n of ïjier tegen tod cenige peimiri; 
gen fïacn te beuren ban be ^»tab ©roeuingen en 
©mmeïanben / fo blijft uocïjtané ïjetïanb bc^toairt 
met ben intereffe banbe gcljcdc fomme / mitégabfcé 
Öct Capitacï/ boor fobcel aïé upt ïjet acljtcrfïaï ban 
be &tab en ïïanbni niet fal gebonben bonnen tooj« 
ben / ’t toeïb in allen gebaïïe niet bed ober be zoocco 
ponben fal bomen te belopen. 

f&ertoijlcn oob in be bageïijbfe occurtcnticn tooit 
bebonben / tjoc bdc goebe bingen beraditert en om 
gebaen moeten blijben / boor bien ben ©aeb onbeca 
fïen ban lafï en crcöijt / om in bal bet noob te mo¬ 
gen negotiëren j met een fomme ban Ijonbert bup* 
fent ponben eené in ’t3acr / gelijk tjaer 3nfïruetic 
bier beborené mebe gebracht beeft, en namaelé bp 
noob gepractiquccrt ié: £>o ïjebben bic ban ben Öabc’/ 
in bebenben en goebe bifcrctie ban u <ï£b. |©og. tod 
toilïen fïclïcn / of bet niet noöig fal jijn / jjenïupöen 
boor bet toebomenbe jacr met aïfuïbe autboritept en 
crebijt te berfïerben / om jegené alle fubijte noob en 
boojbomenbe periculen te baflcr te mogen gaen. 

©erfoebenbe inégdijbé bat u €ebde JlBogenbe ge? 
ïiebe boor ïjet toebomenbe jaer te confentcren be 3mpo? 
fïen / Contributien en ©erbingen/ in ben J>ttben/ 
f orten en ten platten Hanbe oan 25r^ai101 ©laenbe? 
ren / #bet-<©uartieren ban (Belbedanb / ïliircnborg/ 
karnen / en bc bier Slanben ban ©ber- jDBafe / en ban 
allen anberen pïaetfen onber ben ©panb gefeten / baer 
bc felbe Contributien fullen bonnen gepraetiqueert 
toorben ; mitfgabeté oob om be boorf5. mibbden en 
Contributien fulbétemogen berïjoogcn/ alé na gele? 
gentljept ban faben fal bonnen gcfcljieben. 

©an gelijken te continueren ben generaïen 3mpofï 
ban ’t Eout / en ’t recïjt ban bc $afpoorten / en be 
penningen baer af piocebcrenbe / eenpaerïtjb te bomen 
in bc beurfe ban be <èeneralitept. 

<Dob te toilïen bccfïaen tot continuatie en opljebe 
ban beConbopen enUiccnten/ totbe equipagic ban 
ben horloge te toater gcbefïineert / op alfuïhen Cauje / 
Ui)fïen en orbre / aïé u Cbeïe |©ogcnbe tot berljoe? 
binge ban alle ongelijbïjept / frauben en abupfen / bp 
gemeeuen rebreffe / fullen bebinben te bcïjoren / en 
baer mebe bcfelbe befïanb mogen 5jjnboo?noobige on? 
hofïen ber boo?fcïjrcben cquipagie 5 op bat baer booj 
bc mibbeïen ban horloge / te toater en te ïanbe / bi? 
fïinbteïijb gebifïineert I niet bermengt toorben tot com 
fufie ban faben / en ber ïanben graten onbienfïe. 

Cpnbelijb / nabemael een pegelp in ficïj felben 
ronbèljjb gaenbe bekennen moet / bat b’opïjebe ban 
be gemeene mibbeïen ban Confumptie / gelijcb bic in 
ïfolïanb en Seelaub betaelt toorben / ïjet tedjte fon? 
bement enbeljoubing'ê.iéban ben fïact öcferHanben/ 
en bat be nobige Contributien ( tot beé ©panbé 
tocberfïanb / niet gcboegïijbcr / Ijogclijber en niinber 
qucife (ban bp be felbe) gebonben bonnen toorben: 
r/cbbcnöe D’cpperientie ’t felbe nu beïe 3orcn bïaer* 
lijk genoeg gcïeect: Ribben bic ban bc» ©acb aïful? 
bc piobintien en Cïuartiécen / aïé be piactijgtic ban 
bc boorfcljiebcn mibbeïen nocï) niet aengéboert enïjeb 
ben / befeïbe tot Ijaer cpgen toelbaren / bcrfcbertljepb 

be©roiJinticn contribueren/ ïjebben bieban ben©aï|(cnbefcljecminge/ cenmacï aïénocïj toiïïcn bp ber Ijanö 
be in u Cbele IBogcnöe bifcretie toel toilïen fïdlen / 
om alé berbangenbe befeïbe <©uartieren / baer boren 
refpectibc een rebeïijbe quote te maken : <0nbertuf 
fcïjen berfoebenbe ober be ©icntlje te toilïen coiifcn? 
teren orbinarié ter maenb feben bupfent ponben / en 
ober Hingen brie bupfent ponben/ en boben bientjacr 
aenpart tegené b’ejdraorbniarié Confenten ban b’an? 
öerc Probintien / ter felbcc proportie en op be tecmij; 
nenïjïcr boren bcrljadt. 

©erfoebenbe beneffené befen / bat u Cbde Bto; 

nemen en inbocren/ baer af fpïupben / niet alleen be 
todbaet felfé meefï fullen geboden; macc oob anbere 
Probintien / befeïbe boor langen ttjb boot bc gemeene 
fake / befenfïe en toeïfïanb in train gebradjt ïjebben? 
be / en ïjen boorté-aen berbrietenbe / bat fulbé niet 
eenpaerlyb bp tjacc 25onbgcnoten gebaen toojt / con? 
tentement te geben. 

©erfoebenbe bat u Cbdc IDogcnbe op alïeé in tijbé / 
fo beorfept ié en oocb brucljtbaerïijcb toilïen refolbe; 
ren / om niet anbocnflcn te 3(ju ban beljooiïijke mib? 

Dden / 

(Foi.54) 



4?° Het vijf-en-dartigile Boek. 
tieten / tot uptteceringe ban fobahigen bïoebrgen ©panb 
öienenbe / betoelhe bocïj niet anber£ aïs> tot upterlijfte 
toectooefïinge betel’ Hanbcn / en uptroepinge öec goeöer 
b?omet üngefctenen ban bien / met alle magt ig tracfi 
tenbe. 31lbu£gebaenengeacrcfïeettben 12 (©ctobjis 

J|iec beneffenS ïjebben bie ban ben ï^abe ban Ibtate / 
ben 20 Octobtrê / aen be ïfeeten Staten töcncraeï 
noclj bectoont bp gefcfitifte bit nabolgcnbe / ïupbenöe 
aïbu£: 

Edele Vermogende Heer en 

Jlaöc? 
berto» 
ningc 

Die van den Rade van State hebben nu onlangs 
u M.E. vertoont de tegenwoordige laften van 

ïanDen ’t Volk van Oorloge en van de andere onkoften, be- 
Stabe nefïens dien tot verfekeringe van den Landen gerequi- 

reert, en daer by verfochtde middelen en Contribu- 
ae,t,ai!f 1 tien, daer uyt defelve laften voor het aenftaende jaer 
petten i y 99.veivallen en betaeltfouden mogen worden;maer 
Staten nuzedert noch nader overleggende alle gelegentheyd 
wr"öéc van laken, in manieren als diefich in defeconjundtu- 
38cue* re zijn vertonende, en belbnder dat onfen Leger te- 
nfaöe gensden Vyand te Veldegebragt zijnde , offehoon alle 
P»?obfn«deCompagnieniocompleet waren, als men bevind 

" dat fy niet zijn, wel bevonden word uyt te brengen 
een goeden hoop Krijgsvolk, dan nochtans niet fo 
groot is als den dienft van ’t Land , ten refpedte en pro¬ 
portie van des Vyands macht wel (oude vereylïchen 5 
Daer van ook oorfake is de grote menigte van Frontie - 
ren, dewelke voor-altegensallefurprinfe en geweld 
met genoegfaem getal van Volk van Oorloge, befet 
en verfekert moeten worden,en dat daer tegens de Vy- 
and nu ontledigt zijnde van den Krijg tegens Vrank- 
rijk, middelheeft, om des temeer Volks tegens ons 
in ’c Veld te brengen, ja meefter van ’t Veld te zijn, in 
voegen dat daer in by alle manieren tot des Lands mee- 
fte verfekertheyt dient verfien: gelijk als met de hulpe 
van God Almachtig wel kan gefchieden, by alfo verre 
de gemeene Provinciën believen willen de fake be¬ 
hoorlijk te behertigen, en dien achtervolgende te ver- 
ftaen tot lichtinge van eenig getal nieu Krijgsvolk, bo¬ 
ven de gene die tegenwoordig in dienft zijn, om daer 
mede het Veld-Leger te mogen verfterken. ’t Welk 
indien hier bevorens oyt der Landen dienft vereyfcht 
heelt, fo is ’t felve befonder altans te meer nodig, niet 
alleen tot des Vyants afweer,en om re beletten fijne in¬ 
vallen in de platte Landen en belegeringen, de welk 
hy foude mogen voornemen * maer ook, om met goe¬ 
de vruchten tot lijnergeheeleconfufiete mogen waer- 
nemen de occafien , in defe tijd hem fo fchoon prefen- 
terende, als namentlijk, door de dood van den Ko- 
uing van Spangien, dewelke fonder merkelijke ver- 
anderinge van faken, aen’s Vyands zijde apparentelijk 
niet wel af-lopen kan; daer by dat nu méde opgeno¬ 
men is het fubijt vertrek van den Cardinael na Span¬ 
gien , latende het prineipael beleyd van fijne faken aen 
perfonen, de meefte kennifle van de faken en geftelte- 
nififedefer Landen niet hebbende, en ook mogelijck 
diergelijke weynigby der hand gehad: Gelijk mede al 
noch is continuerende de muyterye van ’t Garnifoen 
van ’t Kafteel tot Antwerpen, geichapen zijnde noch 
yet groters te veroorfaken, als in voortijden wel gefien 
is: enwiefietnietwaer toe tenlaetften noch gedyen 
willen deonchriftelijke proceduren, dewelke den Vy¬ 
and voor fijnen eerften intrede, metfo Barbarife wijfe, 
op den Neutralen Naburen jegenwoordig isgebruy- 
kende : Behalven dat ons wel tot een fpiegel moeten 
dienen de ongehoorde jammeren en verwoeftingen , 
die hy daer-en-boven in ’t befonder tegens die genen, 
de welke van de ware Religie zijn, hoewel hem geen 
Onderdanen zijnde , plegenden is: Wefende fijnen 
ingefogenen haet tegens de voorfz. Religie, en de ge¬ 
meene Vryheyd van den Lande fo verwoet, dat hy 
defelve ook by de Neutralen (hoewel hem daer in 
geen kleyn voordeel waergelegen) niet kan inhouden 
noch bedwingen. Waer uyt wel klaerlijk is ai te ne¬ 
men , wat defe Vereenigde Nederlanden, als gepre¬ 

tendeerde Onderfaten , voor traélement van fulke Na¬ 
tie fouden te verwachten hebben, jndien fy by eeni» 
gen fpecieufen Pays fouden mogen t’ondergebracht en 
gefubjugeert worden : Daeromfo hebben die van den 
Rade geheel nodig geacht, dit ielve boven hare on¬ 
langs overgegevenerropofitie alnoch aen u M.E. te 
vertonen, endaèr by te verfoeken, dat defelve ten 
aénfien van defegelegeritheyt, hen nochfo vele fou¬ 
den willen evertuéren, om boven de Confenten by de 
voorfz. Propofitie begeert, alnoch op te brengen over 
alledeProvintien voor het toekomende jaer vijftien 
hondert negen-en-tnegefttig, eeftsde lomme van fes 
hondert duyfent ponden, om daer mede, gelijk als met 
de penningen alreede gekomen>en die noch fullen mo¬ 
gen komen uyt het rembourffement te doen by fijn® 
Majeftèyt van Vrankrijk, te bewegen alfulke nieuwe 
lichtinge van Ruyteren en knechten , alsdefelve pen¬ 
ningen daer toe, en tot het onderhoud der fel ver fullen 
mogen ftrecken. Ten eynde het Leger daer mede te 
verfterken,en alfo den Vyand in alle occurrentién met 
meerder verfekertheyd het hooft te mogen bieden, 
’t Welk indien gefchied (gelijk als wy niet twijfelen, of 
u M.E. hen daer toe fullen verkloeken) menfal met de 
hulpe van God Almachtig, eer lange fien den Vyand iri 
confufie, verloop en ruine geftelt: Behalven dat daer 
mede de herten der Gemeenten fullen worden geftijft, 
en ook de Nageburen geanimeert, om des Vyandsge- 
dreygden overval en enorme handelingen met geweld 
te beter afte weren en tewederftaen;maer alfo u M. E. 
wel confidereren, dat defe fake met aller vlijt moet be- 
neerftigt en geenfints mag uytgeftelt worden, fo ver¬ 
hopen die van den Rade ook, dat uwe M. E. hier op 
hare vruchtbare refolutie en confent fullen inbrengen 
ten langften binnen de maend November, ’t Welku 
M. E.ookop’ternftigfte alnoch gebeden en verfochc 
word. Gedaen in den Hage den 20 Qdtobris IJ98. 

,$lerbtcrbeecnigc<6ebeputcerdcnban ben ©otft D‘__ 

ban Cïcbe m ’t llcgcr op ’$ <6?abentocert / aen öfpu‘ 
fijn «öjcceïl. gefonben / ontrent bete iijb / bertonenöe bae„ óei 
Öoe bat ben ffibmirant bate alle dagen be plaelfen en ©ojn 
Jbtcöm fijns H.ant£ innam I m albacc tegen fijnen iml- 
le boo? fijne halbaten / fa §>pdngiacrbcn Italianen/ 
JBalen en andere fatten / alle mocbbjifiigljeben en art 2* 
tprannpe geb;uphte ober fijne €>nötifaten/ fonbeu set ban 
batbcnUlbmjrantbactobec cenige fitaffe bebe boen; pjnce 
toaerom ïjp ’t felbe niet alleen cenige ïfette - ©otften en t,»au« 
Bojficn Dep ïfepïigeu fïijhp; maer ooit bie ban ben nra- 
IBefipljaeïteljén itept? geftlaegt fiabbe / en fiabben be 
&eur-©ojftcn belooft aen ben ïiepfec te fenben / en fo 
ben Hcpfecbacc in ntetberfage/ fouben fp felfê mits* 
beien bp öec fianb nemen; en bie ban ben I©eftpi)aeïfen 
itrept5 Ijabben geconfenteect bjte bupfent IBannen te 
licfiten/ ominbCiètebenaï-om tot tegentoeec te ge^ 
bjupben: <J2n pjoteficetben be boojfcfiteben <Bebepu^ 
téccbcn boot ben ^jncelBaucttin^/ Claöeban ^>ta^ 
te en fórtjg^-raben / bat alle ’t gene be ©panben fiaec 
aen beben / niet gefcötcbe bp eenige conntbentie of oog# 
lupïungc ban fiet Hanbfcfiap ; maer bp louter ge^ 
toêlbentocbec-toilban ben ©o?fi en ban ben Eanb- 
fefiap. 

<©efen niet tegenfïaenbe fiabben be Staten ban 
be Bercentgdc gnobsntten b’opinte/ batbe affifïcntte 
ban ben ficitu en ©otfien niet bomen foube; toant 
ben ^bmirant niet op Ijtcft abfoïutelp te gebieden 
ober en in be .t>tcbcn ban ben Bojfi ban ïüïebe: i?p 
fcljieef aen bie ban 23ocMjoIt / bat ï)p in Ijare ^taö 
begeerbe te leggen yoo ^aeeben en öupteren / en 
aen bie ban 25o?ben 300/ en pafleerbe bate met fiet 
meefienbeel ban fijn ©oïb / 'Öefcfiut en ^munitie 
ober ben fïiju tot 23erb en 02(bn / en betfoefit aen 
bie ban JDcfcl / bat ï)p in fiare ètab moefit leggen 
ttoee bupfent JBannen te boet en bupfent te pact; 
be / ofbatfe fouben opbtengen tbjee fionbert bupfent 
fironen aengelbe / en ^oob boot fijnen 3Lcgcc boot 
be tijb ban een macnb / en ©fiagicr^ leberen tot 23u^ 
rilt / bat be ptincc |©auuit5 geen acnfiagcn foube ma= 
hen ontrent 3©efel of ober be 3tippe / en biergelrjche 

onlute 
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miöiïïrjïïc fabelt meer ; afê ooft fiat fp alle be $?ebi? 
hanten fouben boen bertrechcn / en albacr ontfan- 
gen be «©eeflelijhpepD / Sjcfuijtcn en anbere. ban 
©efel feer berflagen jijnbe in befe fahe / Rebben tot ber? 
fepepben tepfeu ïjaue Cebeputecrbe aen ben 'Stbmi? 
rant gefonben I pent pare Beuttaïitept bertonenbe / 
bicö niettemin eenigc penningen p?efenterenbc/ boef) 
niet conform be£ ttbmiranté begeeren ; toaerom 
fp pare üoojnaemflc $5o:gerp'e bebe bergabereu in 
De grote ïteche / aïbaer penïieben boo?gepouben toer? 
be ’t gene ben Sïbmiranc op penïiebcn toa£ berfoe? 
ïïcnbe / toat p?cfcntatic fplupben pent aïreebe gebaen 
dabben / bact na ïjp niet pabbe toilïen ïunfieren. ^aer 
toaren öibccfe opinien / eenigc meenben fp fouben ïja^ 
re ©?ppepb en Beuttaïitept fïen te öefenberen / en 
paer feïben befepermen ; anbere bat men be Staten 
<©cncrael tot puïpe berfoehen / en bec Staten ïtcrjgp- 
bolb innemen fbtiDe: Cpnbltjh om niet alle ben ïafï en 
5.toarigpebcn op paren paife te hrrjgen / betmjle ooi» ber 
Staten fórijgSbolh noep niet alles bp berpanb pab 
ben/ tnaer bat ben iDtnicant bagelpïté fïerher toert; 
bonben raebfaem om te pen met ben 2Cbmirant te 

nehan* accotberen / en pet innemen ban pet ütrijgSboïïtaf 
k!eban te hopen. 2Mfo fonben fp pare «Öebeputcerbe aen 
©fiei ben ‘Ébmirant / en ptefenteetbc pem eenige beleef' 
m jfft be bereeringe; toacr ober fp ten leften in Hccoo?t 

wen' 5Ün gehomen ben i\ <&ctobji$/ mitS batfc boo:pa® 
ian’t re &tab aïiecn fouben opbjéngcn ponbert en bijftig 
iröa^> öupfcnt ©aclbcité / en bupfent IKaïbetté Kogge; fp 
eko' foepten baer mebe in te behingen Kec£ / <6:iet en 
en. Cmmerih / ban ben Hbmirant tobbe baer toe niet 

berfiaen. <©ic ban 3©efcl bonben befe fomme npt öc 
beurfeban be Jsrtab/ fonbrt be 25o?gccpemet £on? 
tributie te bestoaren; fp pabben 00b gaerne be bupfent 
JBaïber Kogge met <6dbc afgeboept / ban ben 911b? 

Fol-5.0 rnirant toilbepet niet boen. £he ban kanten acco?? 
öeetben 00b boo? aeptien bupfent Culben£/ en ceni? 
ge &teben meer/ boepten paer b?p ban be queïlagic 
ban ’t Carnifocn; toaer bit <6elb moept feec toepnig 
pelpenin bietpb / ober pet groot ©oïh bat ben 2tb? 
rnirant baer pabbe / baeromppbaer mebe en met ee? 
nig geïb / bat pp ban23?uffeï gehregen pabbe / pp be 
rejïe ban be ^pangiaerben ben Kfjn bebe pafferen/ 
boantfp eerfi ntet pafferen tniïben fonber geïb / toaer? 
om be anbere Natiën feer qualph te b?eben toaren/ 
Danfutoerbenboo?be £>pangiaerben in bebtoang ge? 

eiHöSe pouüeri / fo batfeniet botfren muptineren. <E5aet toa£ 
limicn een ingenieur bp ben ^ibmirant/ betoelbe een 3lm? 
pöen nen 23?ugge gcinbentcert pabbe/ bie bonfïig genoeg 
5pnö fepeen om te pafferen oibmaire Kibicren / encenigma? 
cnuect tig getaï ban ïütpgsbolb; fp toa^ gemaebt ban ttoce 
mohec lange gtobe ï©eüben/ metCingeïé ban ^>abefé / en 
mïttrtn acn öc banten met fterbe boozben eh ïtjfïen ban pout/ 
tvtaoi* betoelbe floten in be banten banfebere bïepne^cpupt^ 

- on» jen^ / betoelbe fe? met alle paer gcrcebfcpap genoeg bp 
ut öf> renen iBagen moepten / fo bat alleen bier ïKageng een 
onDen. 23^,gge boerben om ben Kptjn te pafferen; maer poe? 

toelbe gene biefe pabbe gcinbenteert/ boojgaf bat pet 
©oïb baer ober fottbe bonnen pafferen; met gcleberen 
banbpben / nocptan£ betoonbe be erbarentpepb an? 
betë / mit^ baer ober pafferenbe een perfoon alleen ban 
D’eencjpbe be^ Kyn^ tot b’anbere / fo toa^ ban no? 
öepetmtbbel toel te pouben,- toant inbien men meer 
aen b’eene jtjbe toeging ban tot b’anbere / fo fïontmen 
in merbelpb perpheï ban te ballen / bepalben bat bate? 
ïpb pet Hinnen fepeurbe / ’t toelb men toeber moft lap? 
pen / en be ^cpuptben^ liepen bol toater/ en al gabber 
niacccenïo^/ bie machte alle beanber onnut. 

«cÉé 5^tu ^bmtrant bet ficp nu bunben / Dat pet tpb 
toa^ om nu pet ©olh in be ftleeffe ^teben te loge 

Sant ten/ enbe Kibiere gepajfeert spnbe/ i$ po gebomen 
eet booj Kee^ / leggenbe ontrent fe£ mpïen beheben J©c 

fel / betoelbe Koom^ iliatpolpb 3pnbe / fonben aen 
wBeo ben^Cbmirant om fïcp aen te bieben/ foebenbe met 

beleeftpepb te ontgaen pet innemen ban <£5arnifben ; 
ban flenbe bat ben 'SCbmirant gcrcebfcpap machte/ 
om pcnïupben te befcpietcn met feben fluclmnlBefcput/ 

en fonber pcnïnnbcn een uurc beraetó te tortlen ge# 
ben / maebtcnfe fo bebteefï / bat fp te b?cben toaren 
ttorc ©aenbeïin Kuptcrcn en ttoce ©aenbelcn ©oet? 
bolb in te nemen; maer ben 'Jtibmirant ïcpbr baer 800 
fBan in ban alle Batien / fiellenbc tot cSBoubcrncur 
albacr ^5ou pebto b’?ïpbar / bic toepnig baer te boren 
<£5öuberncuc ban 25urib toa^ gemaebt / aïtoaer in fijn 
plaetfe quant een f©al£ Öapttepn ban pet Kcgiment 
ban tllcpicourt. 

Cmmerib leggenbe bjie mqïen lager / mebe ben ï£er? metan 
togban Mebe toebeporenbe / een bermaerbe gorbe tó|nme< 
<S>tab/ en bp na fo groot afé 3©cfel/ té een ^rab bieï® ?f’ k 
feer Catpoïtjb : <&e JlBagiflraet fonb aen ben 2tö am om 
rnirant / paer felbcn acnbiebcnbe / beefoepten met alle aiömt* 
beleeftpepb pet innemen ban ’t <6acnifoen te ontgaen; '""f 
maer ten peeft paer niet gebact / geïijh mebe niet bat fii Sacc öc 
’t baer na opcntïyb toepgerben; toant fienbe be ^3ate >®?aoe 
rpe geplant peeft moeten bangclijben boen até alle bc^an( 
anbere en paer opgeben: 3Baer toerben ontrent 1500 qu^'fot 
IBanban alle Batten in dBarnifoen gelepb / en ütarci ^ou. 
ban Hongebal / <©?abe ban SBucguop toerbe albacr betneue 
<l5ouberneur gemaebt. B’ince |©aurit5 bcrflaenbc Silh1 
bat ben ©panb na Cmmerib toa£ / bebe tot fijn berfe? ^ 
beringcop cpfcpcnbc^tabentöaficcl ^ebenaer/ bie^tat» 
baer bu gelegen en Iftleef^ 3pn / boep toilbe be 3B?offaert fn fa* 
pet ïiafieel niet opgeben / boo: en al-cct be £)cctc ban 
tiotbeeb ’t felbe met ttoee fiucben 45cfcput^ bebe be Sn om 
fepieten/ en boe gaben fp ’t ober. g»pn« 

©otbeité peeft be ftécre ban Hojb^eb pet €olpii|téJlKuu’ 
opgeëpfept/ en baer gefeput boo? gebtaept pcbbenbe t SSse» 
pebben fp petopgegebenop Conbitie/ bat ben <2^of ben. 
facit baer in ttoce hameren bjp pebben foubc / om fijtté 3F>cfge« 
i|ecrcn ®oï m re ontfaugen. ip 0 

©aerua té ben ^bmirant getogen na «öïtenberg / ®ül!; 
ïatcnöe «Ümmerih en Kee^ toel befet en boenbe in Cm? ®ul??* 
mcrib brengen meefï alle ben ©oo?raeb ban fijnen 3le^ 
gcr: l|p bebe 00b 3ifelburg innemcn/baer beïe 25o?gcc^ 
beeriijb omgeb^aept tooien. 

3Ben bpfberi Bobembjté bebe ben Ibmtrant bjie 
Kegunenten ban fijn ©oïh na ©eutccom treebent 
®e Cjabe ban £)openlo meenbc bic bolb te befpnn? 
gen/ banppmifiepaer/ boo? bienppquaïtjb gemfo?? 
meert toaë ban ben toeg bie fp namen êDe B?mcc ban 
#ratigieu berftaenbe bat ben ^Dmirantban meenin? 
ge toa.ë <Peutecom te beleggen / refolbeeebe / met 
fijn Pleger na ©oc^burg te treeben/ baer toe pn ter? 
fionb alle ’t Cefcput te fepepe bebe boen / o?bonneren? 
be bcn<!3?abe ban i^opcnlo ontrent pet Coiputté te blij? 
ben / met pet Kcgiment ban C?abe ban Crnfï ban 
Baffou / en een palbe Kcgiment ^epotten / en negen 
©ancnKupter^/ met cenig grof Cefcput / op bat ben 
©panb in be 25etutoe niet foubc bomen / en om be fel¬ 
be 25etutoe ban ’t Colpup^ af tot l^upffen toe te betoa? 
ten; en pp toog boo?té met be refieban ’t 3leger en 
Cefcput na ^oegburg ( om bat te betoarenen baer 
mebeöe©eïutoc. J^p Debe baer 00b be 23?ugge ban 
benCelbcrfenïBeerb boeren/ en ben feïben iöccrb/ 
of Cpïanb / liet pp feer fierh maben en retrenepe? 
ren. 

35en Hbmirant 5ijnbc met alle fijne maept boo: 
©eutecom gebomen / ben feftcu Bobemb?té/ pcefr 
ben felbcn nacpt boo? be ©oejlburgfe poo?tc bscr fluc [ASS" 
ben gcofCefcput^ boen planten/ fonber be £>tab opcnS. 
te epfepen / om befeïbe at fo in ber paefie te oberbalïcn / tebin 
en baer mebe be hlcpnc Jïtcben een fcp:ib acn te jagen / 
en fepoot baer op ban té mojgcité tot té acpteruoeité/f0!ïl' 
51311ÖC be iètab albacr op fijn alberjtoabfrc / en fonber 
®ocpt-23?ugge / 3ijnbeal-omeentocebe^tab/ baer 
in niet ban bier ©aenbelcn halbaten toaren / nament? 
hjh / be ©aenbelcn ban Ctjfelaer / |bto?m / 31a 03:ap? 
pe en ‘JUcptpobcu / en om befelbe nier lange tijb te 
geben / plante pn ben nabolgenben nacpt baer boo: 
nacp beertieu ftueben ©efeputé / op bepbe De 5ijbm 
ban befelbe ©otéluirgfe @oo:te. <©ie ban rOtéutccom 
fienbe / öatöc poojtepacfïafgcffljotciitoa?/ en Dat? 
’ernoep meer Cefcput^ geplant tuas / fo üegonDcn/ 
fo toel be l&olöatcu als 23o:gfren hlcnnmoebtg te 
too:Dcn / bnfonber om bat De ^>tab / regens fouanigen 



4? % Het vijf-en-daftigfte Boek» 
Bdt-lÊeger oubooiflm toap / en rnitp bat men Ijact 
nopt ïjaööc boen fommercn / bjeepöen bat hpfe met 
getbdt meenbe tc obctbalirn / en ben IjaïP af te fni> 
ben / om met haer exempel anbere Jlbtcöen te boen 
berfdjhckn; fo 51? u be JBagjffraten en bc ïüapitcpiira 
bp een becgaöctt / en hebben goct gebonben eenen 
^trommel te boen fïaen' en lUppoincmnent te bcc* 
t'oeïien 5 ’t toeïh boïbpcht jijnöe / 51111 tot ben Bbmïn 

©te tante uptgegaen De Hapitcpncn ©ijfdaer en 3ia ©tap? 
©euto / met tbicc SButgecmeefleren / bcrfodiraöe be 
ïom qe> fóapïtepnen / öatfe b?p fouben mogen upttrcdien / 
öeiifjaes met bact bolle ©duecc/ Bacnödni cn3Bagagie/ ra 
°** be Peigeren/ bat 23o?gerp bictuilben/ mebe fouben 

mogen bettredien / mitp hebbenbe tijt ban een |aif 
jacr / om ïjare ©oeöcccn tc bcdiopcn / en botnrp bc 
anbete 23otgetcn te Ijcuöcii bp Ijarc p^ibiïegïcn en 
©oeDcten/ ©en ^Ibmitant toilöe hier toe nictbct^ 
fïaen / en lietfc tucöerom meel) gaen / ten mate fp 
fjaeropgaben geheel tn fijnen hanben en rot fijne bi^ 
ctetic / Dan na beïe moepten / en bat bc tapitepnra 
bettoonben / öatfe noelj Veflig tonnen ïtruptp haö= 
ben/ cnbatfe Dart mebe be kleffe hcberbiiïöen boen 
fpjjngm/ en De ,s»tab aen InanDc fielten/ en alleljct 
ïioren beröcrbcn Dat m be ^tab toap / ban ïjaet feïben 
m bi.fcrctie obecgeben: ^0 ip henlupDcn ten laetflen 
hergunt / boot fo bele ben halbaten aengiug / om 
uut te ttecfien met ïOapenen en 23agagie / tnaet te 
moeten oberïebecen hare Baenbeten / en bdoben in 
fep’ maenöen hupten Ifollauö en fMunö niet te Dienen 
tegen Dm honing ban papaiigten/ noelj ben ©«5- 
igectog ; en aen De Soleren / bic en begccröe ben 
^Dmicantgeen ^ppoindemente bg gefdjjifte rege^ 
bat / rnaet belooföefc op fijn tuoofa / bat ïjpfe in 
gocöcren nogte in lebeu niet fouöc bcfchaöigen: ©ace 
mrbe bc Hapitepneh en SSntgemeefletcn ten laetflen 
mofleti tc btcöen tu fen / fieube batfe niet meer lin> 
gei? ïioiiörn en 51511 De felbe aïfo uptgetogni / form 
migen feggen ben aclitflen / en fomnuge ben negen 
ben jgobembpp. ©ra Hömirant bont aïïjiet oed 
fJiabifle ban Hiaten en Hcupr / bact tuami ontrent 
ïjonbert iBan booj boob gebleben / en tod fa belc 
gequetfï / onbec anbete ©on 3MÖ20 ^»atmicnro/ 
Sergeant JlBajoj ban ^on darlop en Jtietonpma 
Cimbion / Capitepn ban ïjet felbe Ocgimcm. ©en 
^Ibmitant heeft aïbaet tot «©oubetneut gefïclt ben 
feipitepn Sgmigo be ©taoïia ban’t Regiment ban 
3loiipp bel ©jilai: / met 600 iBanncn [ ©arnifocn 
ban alle j^atien. 

t?ft ©act na fbiib ben 'Hbmirant ©011 Itoupp be ©e: 
^s" rc ‘afCÜ / na Ött i^'tpp te 4>cl)upïeiiburg / niet een Deel 
irnbunj BolUp / en btbc tjet fcïöc fommcrcn ra op epfcljcn/ 
injtcno» met bjepgementen I bp albien hP baer bop? ©c* 
men b? feijiu foubc moeten bjcngen / bat Igpfe alle foube boen 
ïpaen* ï?anPcn- ^ep^eetcn ban ©o?tp ,4one lag bact met 
ten f1m©aïl* op / en gaf boen anttuoo^be/ bat fjemban 

fijn ©rcdhiitie bcïafl tnap / bat tod te betoaten 
<Don laupp bebe terflont t felbe ïfugp berennen 1 en 
bracht öaet boot ö^i£ flnchen ©efehutp, baet niebeljp 
’t boojfchjeben Ijupp een gcljcdra bag lang bebe be^ 
fchsetni / en noch meefl alle Den nacljt- vDep anöcren 
bafgpbcii 11 ^aüemb’ip hebben fp ljetlfupp oticrge 
gcufii: ^)e Dapitrpn’ ^onhljectdPircli ban ’&ok 
uptgaenöe met een toitte roeöc iii be Ijanb / achïtdai 
tenöe ©aenbd en IBapciicn. Sn bit etpïoirt tuetb 
^on ^icronpma Hlugufttjn fijn rechter atmlamge= 
fchoten. 

©en 20 $obembcr iP ben ©?abe ban Bpa in ’t 
getban ben ^ibmirant gehomen/ met 25:iebcn ban 
Den Catbinad ^nbtcap ban ©oflentijh / bat hP in ah 
ïengebaïlc met het ïteger bc Hffcl pafferen en opüc 
©dutoe gaen logeren foube. ©en pegclijh boub bsüijlt 
bat tc gehoo^famen ^ rnaet hoinenbè te öifcoutcrcn / op 
tuat toijp bat men fulhp in ’ttocrh fldlcn foube/ fo 
töcröenbactfobde5toarighcöenmgcboubcu / bat het 
onmogchjli fcljeeu : be mtnfl ban Dien tuap / Dat bc 
pjincc J^autit5 aen ö’anbct 5ijbe ïag met ecu Hcget 
ban 8000 man, taant Ijct Hcgct ban ben Ubmitant 
map tuel ï 8 of 20000 ftetli/ notljtans tjonbm fo fufhp 

niet taetfaem te betfoehen; baant het een gróte bcr« 
metdhepbtfoube 51311 / noch een Öebiere te pafferen/ 
cnfïchtebegcben in hetingeVaanb ban fijnen Bpanb/ 
baet haet geen Bictuaïte honbe boïgen / baet fp noch 
SSjugge / noch Schepen / noch getcetfchap hebben/ 
om baer ober te homen of toeber te herten; öaerbp 
noch gcooegt / bat febett het innemen ban ©cutccom/ 
Ijet genoeg ffabsg geregent haböe / ra bat het tnap 
tegen Dra toilfc en o:ö?e ban ben €rtj-ïfettoge / be 
todhe met fo feet hegeeebe aïp be confetbatie ban het 
l.eger / fonbet Ijet tödhe be ©onatie en (Ctanfpojt 
ban be jUcbcdanben / en het geboïg ban bleu / bec; 
loore getehent en geacht foube getoeefï / en baer 
mebe be Staten haten fahen ten Ijooghfleu berüc; * 
tert I, ra be hare in be meefïe cupne fouben ge-- 
bracht hebben; taant te befcrtijD h^bbe ben Hbmh 
tant aöbettenne gehregen /- bat be Staten fep öupa 
fent JFcancopfen tot affrjlentie taatra brrtaacptcnbc/ 
onbec Ijet bdpgb aan ben lileere öeEaSobe / ca be 
©olondp ©hafhïïion en anbete / en bonb grote 
occafien berfupmt te hebben, ©en Hbmitant bera 
aöbmeerbc befe en meer anbete conflberatien / en 
bpfonbec ban ’tgeb^di ban gdöe/ {jet toelh fo mee» (roi.58 
hcïtjh toap, bat hP gcnooöfaeht toaptetugge tehee* 
ten na Decentrale Eanben/ ra gerefolbeeit \iet%c- 
ger in Defdbc in ©araifoen te leggen / ra om fïch 
niet al te berre af te frhepDen / ban baer men Dien ïferfjfl 
be #oo|ïoge geboert haböe : Hfiec toe Ijcefc hP ge- 
hofen het -ilanb ban JBdlphalen / ra tot fijne re? 
flbentte be §>tab ban Heep / liet eetfle Hegiment Ijd 
todhe gcoJbonneert tuap omtehomen binnen 25oeh: 
holt / een grote eti njhe ^stab / en ban ’t patcimo 
nie ban ’t 25:pbom ban JBunfler / fjreft moeteil 
app?ochcrcn met Hoopgraben ra Crencljeen / ra het 
planten ban bier ©auotip / Detndche ©on 3loupp 
De ©dahro bertuaertp gebiacljt haböe; met befe Djep? 
gemeutn? hebben fp het Hegiment ingdaten / ’t tucih 
aïtemad baer binnen gdogccrt ip getaotben / behah 
ben be ©ompagtiien ban ^ermiento eh Hlntonio be 
Hibap / betodhe ï*on ©arlop te gfelburglj ïepöe/ 
rpetud hP baer eed! ttoee haïbe Cactoubicn boo? 
inolle hengen, ©on S.c»itpö De ©dafco ip met be 
Italianen boojt getrochen na ©ojfïcn / bier mijlen 
botöer 5 macr fplupben tuepgetben hem te outfan» 
gen / hebben be IDapenen genomen / met fulchen 
jloutighcpb / bat fpöec eenige öooben ra bde guet« 
fteu / en onber befdbe ooft ©on itoupp De IMalco / 
bic baer ban een IBufguetfcheut fijn ïmcher ?£rm 3ioupü 
toeröe ontfluchcn gefdjoten : niettemin fp ïjenïup; feföe< 
ben baer na opgebcnöe / heeft hP alle bdeefthept en toèctti 
heuphepö tegen haer betoont/ meet banfpbectoacfjt ©o?rn 
haöben / Doch heeft befdbe be flentden en ’t getuelö 
ban öer „t»tab na Ijcrti genomen / al’ttodh niet fon? 
öer grote bejbuaringe ban be Burgerpe gefdjietip. 

©afper Capena ip te beurt gcbaïlen te Hehdinlt* 
hupfen te logeren / en fijn Hcgimem heeft aïbaer drö« 
meerber frljabc gele ben ban be anbere; taant Die ban 
öer ^tab joch toeugete?ibe ’t Baïch te ontfangen / ‘ 
tuap nobiglj om llóópgraben en Crcncïjeen te ma^ 
hen / en hacr re befcljieten met ttoee Huchra ©efchutp / 
Die ©on Eoupp be J^elafco hem gefonöen haöbe ban 
©oiflcii) berhaïben Capena öe^apuepnen ban fijn 
Hegïmeut / bie bc Boottocht IjaDben / flgnad gebens 
be ban aen te ballen / hebben De ©apitepnen Hlonfa 
be ©aïlatöü en ©on ©hiiflobal be Bdafco ’t felbe 
geöaen met fulhen refoïupthept / en met geen min- 
öer ongdtich ; taant fp bp - na nrffenp malhauöe* 
ren boob ter aecöen geballcn 51311 ban Hoerp ge- 
treft sijnDc: ©on Hob^igo / Botice / ^liDana ra 
Cieba/ behieïben be JIBuur of IBal/ altoaer fy Dien 
nacht gdogcert bleben ; ra bie ban binnen fienöe / 
bat men flcl) berepbeu / om haer met ecnfl te befïo^ 
men/ hebben’pmoigenp b?oeg be ^>iaö opgegeben"/ 
en De plonöcnnge "afgehocljt / mitp p^efcnteerenöc 
Ijet gehede Hegiment Den gefjeeïen JBinter te onöcrs 
houöcn. ©efe bdceftljept ban Capena tuap 003- 
falie! bat be jbtaö ©mia het Hegiment ban Ëoupp 
De Bilïar J en anbere J&teöra ban iBeflphaïen eii 

’t^ticljt 

©o» 
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^ticïjt^unfiec / De anbere ©egimenten ban De ba¬ 
tten / en alle De ©ictualie-toagen^ met Den ®rain ban 
De SCrtiïïecbc tngénomen Rebben, ©et toaS nu ontrent 
balf©ecembec al-eec alïe ’t geïjecle 3legec t’eenemael 
geïogeecttoaS. 

©en SCDmtrant te ©ce£ ïiggenDe / en aïbacc fijn ©of 
* x ïjouöenDe / toaS befig om ^ctjupten bp-een te ftcqgen/ 

en De 25mgge te maften l en Daec ober tot Der feïbcc 
becfeftcctïjepD een £04 aen D’anDec jijDe te boutoen ter 
felberplaetfe Daec ©?aef Cacel ban IBanöbcID / om 
reent negen jacen te boren / Dec Staten ©oïft een anDcc 
#04 afgenomen baDDe. 

©en ©?abe ban 25ucquop / ©ouberneuc ban ©im 
mecift/ hJccDeneenigcïagengeleuD/ om öemgeban- 
ftclgft te betrappen ban Die ban ©oc^lmrg en Jïcbert* 
ften-£>cöanté / l)P bJcfcnDe een broom en coucagtcuS 
©cece; maer min boo^fïcfttig als een ©oubccncuc üjcl 
betaemt / t£ met eenig ©oïft npt ©mmccift getogen / 
fa te boet alg te paerDe / om te beeboïgen en te befto; 
men Die ban De boojfj. plaetfen aïDaec gekomen toaren/ 
om eenige troepen en 25ecfïcn / tot©mmerift toebeljO' 
renDc/ te robên : ©an ©jabe EoDebaijft ban Daf 
fau/ ftaDDe Dacc ontrent een ©mbufcaDe ban ontrent 
bonDcct paerDen gcïepD / Daerïjp feïbe ooft bp baa£/ 
Die tjaer ter bequamcr ttjb ontDeftten/ en De anDere in De 
tolugt bjagten / en Dart baecDe terflonD Den fóapitcpn 

3P*e ©onato gehangen/ Die Den ©?abe ban 25ucquop niet 
!0?aüe getocïD toilbe ontfetten / Dan berbaerreDen Daec in fo 
'an Diep/ Datïjp ban Den tiitmeefïer ©bmonD en anDere 
fuop / Deur ’t toater inerDe geDjcben en gehangen genomem / 
3nu» met Den föapitepn ©onato : ©c ©rabe ban 23uci 
ijcrnem qUap maS fcec gequetfï / en bacrDc geDtnongen / in 
!Bmme» groot pecrjftel fljn£ lebené / met fijn paccD ober ’t toa; 
tiiteojt tectcjbjemmcn/ bP bleef etltjfte maenDen gehangen 
leonB» fitten/ töo’Degcboertop’tï^afïceïbanI©oecDcn/ al* 
en* toaer ïjptoel gctractccrttnerDc / en i£ Dacr gerantfoc- 

neectopetlijfte Dupfcnt ©ulbeng (mp Dunftt ttointig 
Dupfent) en t£ aïfo tneDec b?p getoo?Den. ©aer toerDcn 
meer anDece gehangen, ©en ^Dmicant toa£ feer 
Djoebig ban Des ©cuangcns ©raben ongeïuft/ om De 
efïimc Dacc ïjp fijnen perfoon in tjaDDe. ©en fóapitepn 
©ermanDoEapata/ eenouD §»oIDaet ban (jet ©cgi* 
ment ban ©on €arlo£/ fïg tot ©mmerift binDenDe 
met fijn Compagnie / is bp Den ^Cömirant in DeS 
©jabenpïaetfeeot ©oubeeneur aïDaec gefielt. ©en 
©aenDtager 5francifco Heftfriga / 23iocDcr ban Den 
HLuptcnant Dcc ^rtifleepe/ Cïjnfiopljora Heftfciga/ 
iS ooft een ongeïuft obergeftomen ; tuant leggenDe op 
ijetïiafïeeïban %\Jtlj 3jjn D’onfe Daec in geftomen/ 
cn [jebben ïjem / en De toepnig ièoïDaten Die bp ïjem 
toacen / DooDgeffagen / mcDe nemenDe meer Dan taclj- 
tentig iCreftpacrDen en eenige Confiapeï^ / Dehieïfte 
Daec na groot rantfoen moefien betalen om ïo£te fto? 
men. 

©enige ban ïjet ©olft in De Neutrale 3lanDen ïeg« 
genDe / Ijebben ïjen noctj gefatigDec gelagen / Dan 
men toeï gemepnt ïjaDDe; mant / cenige ban Dcfcïbc / 
Deur Dienfp Den bjpen onbefoigDen ftofï IjaDDen / ïjeb 
ben ïjaec Daer mebe ïateu genoegen; maec eenige anDe= 
ceDaetmeDeniettcbteDcntoefenDe/ ïjebben ïjace bofe 
nature boïgenDe / obtfafte gegeben / Dat De Cfiftorp- 
fcöjtjberSïjareonmenfcïjelrjfteDaDcn niet ïjebben fton- 
nen nalaten / noc^boo2bp gacn te bcfcïjpjbcn 5 toaut 
ïjet qualijft te ejccufccen is / De Difo?D?en Daec upt fto^ 
menDe : ©aecom ooft De gemtercffcerDe ©eeren en 
gpneen / niet lieten bp Den anDeren te ftomen en re ftla- 
gen / fenDenDe bare ©eDcputecrDen aen Den CacDinacl 
5CnD?eaS ban ©ofiencijft / Die nicuïtjftS tot ïjet ©om 
becneurfcïjap ban De .ïöcDerlanDen geftomen toa£/ 
geDucenDe De abfcntie ban Den ©ertog HïbertuS. ©u= 
Dertuffcïjen maeftten De ©uptfenbaec bafi gerceD om 
Den ?CDmirant tegen te fïaen / en ïjacr te fierftm / Dan 
alles ging met tjcnlupDen fo fïappcljjft boojt / Dat Den 
3HDmirant en fijne ©apitepnen Daec mcDc fporteDen / 
en om ïoegen / fcggeuDe/ Dat De ©uptfen fo Ijacfiig 
niet toaren/ or fouöcn Ijaec i©inter-3legcr mei met 
gemaft opbjeftentotIjaerbeftebcn. ©et £>paenfe ie* 
ger ïjeeft itoclj in’tlaetfie ban ©eccmbec in ’t ÊanD 

V. Deel. 

ban ïiïebe ingenomen ©aïfteir/ ©ocbcn©ennep/ cn v 
Doo^togen ïDcfipbaïen / en 3tjn iiigebaïïcn in De &tif aiömi- 
ten ban JBunfïcc / ©fcnbmgge/ ©fTcn en 3©ecrDcn tQnt 
bebben ooft aen Die ban ©aöecboni gcfcïjjebcn / en feer I!"?1 
geDjepgt/ inDien fj.i De ÊurjEjetfe |0icDiftanten niet De bcc. 
Den bertreeften. ©en ^CDinirant beeft Den 18 ©e ftjep* 
cembcc upt ©eeS aen Die ban i©cfel gcfcljieben in 11a DIn Vrt 
t!ju / Dacr ban bet (Cranfïaet in ©uptfe alDitS mas ^ 
ïupheuDe: ’i nar.ö 

ban 
(j£[s / 

Erentfede', Achtbare , en Voorfienige u»3 

Heeren en Vrunden. nDcit" 
Pöalm 
Ia. N Aaien gyluyclen van het begin onferkomfte aen 2g?(cf 

den Rijn-kant, door brieven , Boden en Ge- banocn 
lancen, met ons in communicatie getreden zijt, cn 2tbml» 
der Koninglijke Majefteyts , en onfe vriendichap, . 
goedgunrèigheyt en protedie, als ook on fes Legers airra» 
vruntlijkc a&en en vreediartien handel > begeert en gon aett 
vedochthebt: So hebben wy aen d’ander zijde. na*ie‘\iuc' 
des Hoog-machtigften Konings hoogfte mildigheyd pc'cgn/ 
en fachtmoedigheyd tegen een yegelijk, na onfe at- ^cöe» 
fedietoteen yeder, cn na onies Legers gefatigheyd en 
gehooriaemheyd , altijd met eene en delelve ftetnme 
en teneur van Brieven geantwoord, dat fijh Konmg- 
lijke Catholijke Majefteyt eene en defelve meeninge ï©efel. 
hadde in fijn gedurige trouwe en volftandigbeyd, 
tot geruftheyd van de Republijke, en onderhoudinge 
van het ware geloof , en de Apoftolilc Catholife 
Roomie Religie, en dathy een yeder fo veel goeder- 
tierentheyd en vriendfehap bewees als hy , om lijn 
genegentheyd tot de geruftigheyd en onderhoudmge 
van ’t ware geloof, fijne mildigheyd en vriendfehap 
weerdigachtede: Gelijk wy dan m al ons ichrijvens, 
en in deaenbiedinge van vriendfehap en goedwillig- 
beyd , van des Koninglijken Majefteyts, des D> or- 
luchtigften Ertz-Hertoge Alberts en onfent wegen, 
altijd daer by gevoegt en vermaent hebben, dat gy- 
luyden door goede devoiren en gedienftigheyd, tot 
geruftheyd der Republijke, en der Cathohjkc Apo- 
ilolife Roomfe Religie, Ur,.haer goedertierentheyd 
foud foeken te gewinnen, om met onderlingen vlijt, 
raed en hulpe , het voornemen van fijn Catfi*lijke 
Majefteyc, en van onfenTocht, fo elders te vorde¬ 
ren, als gyluyden by U L in uwe Stad , (om onfe 
gefonde rade , vermaningen en exempelen, en om 
degeheugemflè van de eerbiedinge van U L. Voor¬ 
ouderen, tot het Apoftolife Roomfe gelove, welk is 
den grondveil en fondament van de geheele ware Ker¬ 
ke, en d’eenige Apoltolife Religie , waer door der 
zielen heyl ©q eeuwige faligheyd word verkregen , en 
de Republijke florerende en vaft gemaekt mag wer¬ 
den. Eyndelijkom de affeótie, yver, Placcaten en 
Exempelen van U L Prince , tot onderhoudinge 
van de Catholijke Apoftolife Roomfe Religie, ende 
vermaningen cn beveftingen van fijn heylige Keyfer- 
lijke Majefteytnopende ’clelve. En ten laetften om 
de Verwantfchap der Verbonden van U L. Alderdoor- 
luchtigften Prince , met fijn Catholife Koninglijke 
Majefteyt van maikanderen te helpen tot haudhoudm- 
gevande Republijke, en vandeeenderhandeCatho- 
hle Apoftolile Roomie Religie,in haer beyder Provin- 
tien , als ook om het regard van zo een groot Heyrle- 
ger, ’c welk te dien eynde toegeruft is tegen der Re¬ 
bellen wederfpannigheyd, regens God en haren Prin¬ 
ce) aileU L.gedagten van felfs en gewilliglijk, foud 
keeren tot weder-oprigtinge van de oude forme der 
Republijke, en van de Apoftolife Catholife Roomfe 
Religie, om door dit devoir den goeden wille en gunft 
van de Majefteyc des Alder-Catholijkften Konings, 
van U L. Üoorluchtigften Prince , als ook van alle fFol. 5-7} 
Cacholijkcn, te verkrijgen, en dat door ’c felve de 
fmerten en hertferen, om de verleden en tegenwoor¬ 
dige dienden (die ten meeftended uyt u-lieder voe- 
fterling, een ieminary van fo vele quaüen in fijn 
Provinciën, Ipruyten) mochten verlachten vergeten 
worden. En allo wy hier gedreven zijnde door de ho- 
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pe en verwaehtinge,als ook door U L. toefegginge van 
U L. genegentheyd en goeden wille, tot de gerufthey t 
der Republijke en Kerke, een begin van onderlinge 
vriendfchap gemaekt hebben, en reden zy, dat na 
den eyfch des tijd* en der faken, wy een proefftuk ne¬ 
men van U L. devoir eo gedienftigheyd, na de mate 
van U L. middelen, en dat wy daerencegen U L. alles 
goeds en verlichtinge van Garniloen toelaten. So heb¬ 
ben wy in dank genomen, datgyl. in den name van 
geleent geld, tot fijn Koningl. Majeft. en onfegedien¬ 
ftigheyd , tot behoef van ons Leger, die fomrae gecon- 
fenteert, en met gelijke trouwe op den befproken tijd 
en termijnen aengetelt hebt, en datgyl. eenigfins 
anticipeert de obligatie van onderlinge trouwe en 
vruntfchap , om malkanderen te baet te komen. En 
de betalinge van het overige word by on*, na U L. 
verfoek, op een langer termijn uyt-geftelt, door welk 
alles de verbantenifle van onderlinge devoiren, tuf- 
fchen ons luyden beveiligt is, en wy lullen niet onder¬ 
laten ons befte te doen, fijn Majeft. aen te dienen U L. 
veerdighey d in het lelve, en in hem aen te porren tot 
®en milde erkenninge of vergeldinge. En nu alfo wy 
den Oorlog vervolgende U L. Stad vreedfaemlijk met 
het Leger voorby trecken, en hopen dat gyl., met 
continuatie van U L. devoiren, inde bewyfinge van 
onderftand, ook foud denken op de herftellinge der 
Republijke en Catholijke Apoftolijke Roomfe Reli¬ 
gie , in haren ouden ftaet, en by gebreke of onacht- 
laemheyd van dien geen occafie foud geven, dat wy 
tot ftraffer vermaningen raden ofaótien, met meerder 
geraes, enU L. groter ongemak, uyt d’autoriteytder 
voorgemelde en volgende mijn Ampt, genodigrlou- 
de worden te komen. 

So ook, nadien nu om den tijd des Jaers, de reden 
van de Oorloge niet toe en laet met het Leger verder 
op Tochten te trecken, of’t felve langer onder den 
blauwen Hemel te houden, enwy met den meeften- 
deele van ’t Leger roeenen in de by-gelegen plaetlen te 
overwintereii , op dat, fo door de wapenen als door 
forge, met onderhoudingeder Goddelijke cn men- 
fchelij ke wetten, den Hand der Republijke en Religie 
beveiligt, en waer deieive vervallen is, weder opge- 
rigt worde, en ook met een verftroyt werden allefe- 
minarien van den brand en ellenden, waer door de 
Provintien van fijn Majeft. verwoeft en verdorven 
worden: Verftaen wy met fmerten, dat gyl. in defe 
foorte van U L. devoir fo vergetel zijc, dat gyl. noch 
door het regard, noch door ’t geweld van fo vele noden 
(als wy U L. voor ogen geftelt hebben) noch door de 
forge van U L. eygen laligheyd, beweegt word om te 
komen tot kenmfleen volvoeringe van die laken,door 
dewelke, met uyr-fuyveringe van fo ypel oneenig- 
heyd, en een femenary van allen quaden , dewelke 
daer fonderlinge uyt lpruyten, door de aenklevende 
befmettinge van die oproerige Calvinife Seéte, (welke 
ook doorderefolutienderRijksdagen, en by de Sten- 
den des Rijks, verdoemt en verbannen is) en met we¬ 
rf er-oprichtinge van de Catholijke Apoftolijke Room¬ 
fe Religie, alsook reftirutieder Kerken en Kerkelijke 
Goederen, volgendederfelve fondatie, nahetGod- 
lijkeen Wereldlijke rcgt, aen de heylige perfonen, 
tot behoef en omierhoudinge van de Catholijke Apo- 
ftolijke Roomfe Religie, gyl. uwe Republijke vaft en 
verfekert lbud mogen maken, en verwerven verdien- 
ftebyGod, en genade by den Apoftolijken Roomfen 
Stoel, by de heylige Keyferl. Majeft., en by de Ca¬ 
tholijke Koningl. Majeft. en voornamelijk by U L. 
alderdoQiluchtigfte Prince, en bydealder-Catholijk- 
fte Vrouwe, fijne toekomende Egemael, indien fy in 
haer komfte of doortrecken by U L. vind, fo wel als in 
andere Provintien , volgens hare verwachtinge, in 
Ü L.Stad, zijnde de Markt en Koopftad van dit Her¬ 
togdom, defelveonderhoudinge en celebratie van de 
heylige Miffe, en eeuwigefacnficie, als ook het cie- 
raet der Kerken, na de maniere van de Catholijke 
Apoftolijke Roomfe Religie, tot grote ftigtinge en 
vermaek van haer, en de Catholijke Prince haer ver- 
gefellchappende. 

Derhalven alfo’t gene wy Ü L. voorgehouden heb¬ 
ben, Godfalig, regtveerdigennodigis, tot vfdvaert 
van de Republijke, profijt der Chriftenheyd, en U L„ 
eygen laligheyd, en het felve geen uytftelkan lijden j 
fofchickenwy defe Brieven aen U L. vlijtig en erhft- 
lijk vermanende, datgyl.inuwe Stad derCatholijke i 
ApoftolijkeRoomfeReligie, openbare oeffening «n ' 
Kerken, die aldaer zijn, met haer toebehoorten en 
inkomften , in haren ouden ftaet en Vryheyd herftelj, 
en verjagen de Calvinife Predikanten en haer Confi- 
ftory verftroyende, in haerplaetle goetwilliglijk laet 
ftellen van dien Prince, den welken het regt van de no¬ 
minatie toe te kernen, kennelijk is, Godfalige en ge¬ 
leerde , en wettelijke gewyde Predikers van het Ca¬ 
tholijke Apoftolijke Roomfe gelove, hen alle verfe- 
kertheyd by publijke inftrumenten toelacende , en by 
Eede beveiligende. En op dat dit te veerdiger vol voert 
mochte worden, heeft ons goefgedogt aen U L. af te 
veerdigen Meefter Peter van der Bufch, beyder Rech¬ 
ten Doftor, Raeden Auditeur Generael van fijn Ko¬ 
ningl. Majeft. om UL. aentewijfen het perijkel van 
’t uyt Hellen meedenoodfakelijkheyd van het lpoedi- 
genen vanU L . veerdigerefolutie, en om de geheele 
fake met U L.tebelluyten, als ook om U L te verto¬ 
nen het devoir er. de gedienftheyd vanonle trouwe en 
goeden wille, op dat wy na de gelegentheyd der laken 
en affairen onfe raden enremedien, alsook des Ko¬ 
ningssteden mogen ordineren en fchicken, en niet 
genodigt werden tot ftraffèr remedien te komen: Den 
welken gyl. in alles gelove fuif geven als ons eygen felfs. 
Hier mede God biddende , dat hy U L. een goeden fin 
en goede refolutieingeve, en lang in gefontheyd be¬ 
ware. Uyt Reesden 18 Decembris Anrto 1598. On- 
derftond U L, goeden Vrund, 

Den Admirant Dan Arragon. 

Opfchrift, Erentfefte, Achtbare, en Voorfienige Hee- 
ren, Burgemeefteren, Schepenen enjRaed der Stad 
Wefel, onfe goede Vrienden. 

^e$?ince iBauritiugbit ftfptjben cn Djepgement &cs?> 
ban Den ^ömitant berftaen tjebbenöe / ïjreft aen Dekenaal 
Itëagiftraet ban ïDefel ooft gefcï)?eben / in effecte/ 
Dat öp ïjaDDe gemepnt/ Dat Den ^Dmiraiit ftem ge? j»auti 
contenteert fouDe tjebben met ïjet onbribjft boojfteï / 
tegen^ IjenluuDen ober eenige teelten gepïeegt / in 5*?^, 
’t af Dingen bun alfulften ereeffiben fomme ban pen? aen oe 
ningen/ pw-npteljjft te tellen/ fonDer datiP ftenlup 
Den bomers om eenige andere fade / bo?Der£ eenige bet? 
D?iet ofbejtoaernifte fouDe Rebben tuiden aentfoen. m j©efei. 
bias 1)P nocljtan^ tot fijnen boogfte becüjtet onder* 
tigt / Dat Den boojfcïfêeben ^IDmicant ïang£ fo meer 
ontDecftenDe fijn naDeelig boo^nemep / quaet fjecte 
engemoeD / Dat tjp: niet aïïeen tegeng De goeDe jltaü 
JBefel/ en alle Den goeDen 5!ntooanDeren Der felbee; 
rnaer tegens ’t ge&eele ©ojftenDom ftlebe teaë Dragen. 
De / gebetgt / bele faften ftrijDende tegen <É$oD 
mac&tig/ en een generale ergernifféin De €f):ifïeft)ftc 
<13erefo?meeeDe öeïigie te beroofden / mttSgaöecS 
öe goeöë &teöe en 23urgeren te ruijncren / niet te dom 
tien toeftacn: IDeïft Ijoogmacöigen ongoböclijli booj- 
nemen / bpfrbberfefterenDe/ Datbp ïjeiilupDni in be- 
Ijoojltjfte confïDecatie / en ten Ijoogfien oberbpogen fon? 
De tuojDen/ en Dat fplupDcn Dien bolgenöe/ Doo? De 
bccmetenöepD ban De boo^noemDe ^bmirante / Die 
ober IjenlupDen niet ïjaDDe te bebelen / geenfintStotal? 
fulften onbehoodijfte faften fouDe tuiden gcljooj geben / 
of fud$ in ’t tuerft te ftellen ; macr ter contrarien / 
DatfplupDen in Debo?Deringeen ïjanöljouömge ban öe 
tuare Clidftelijfte Religie altijD fouDen continnereii / 
en in De troufjcrtige ftlaeftmoeöigftcnö tot noefj toe / 
tenfelbcn fine betoont/ te bodjecöcn. IjaDöe bp 
ÖcnlupDen / mitsöcfcn tuel tuiden beetuittigen ban fijne ^[e 
toelgenepgbe mepninge cn affectie / om IjenlupDen mia«' 
met een goet getal goeDe Soldaten / Dateïijft tot uer= rifïbie!t 
fcftertljepöban Ijaer ^taD/ Ijaer felbcr/ cn Den goe 
Den S3iicgercn biipten fjare doften bp te ftaeii / fo ftarft «fnifro» 

aïS'iearn. 

Het vijT-en-dartigtëe Bock. 
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c«s. Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 
al;éï)pbattï)aet begeerte raintentie/ befen aengacnbc 
foübe toefen onberrigt i en boub fieb tori betfebert / 
batbp mibödban bien / enbe oitora bie bacc geno¬ 
men toa^ / fjate&tab^fab.en mfuiben berfebertbepb 
fouben toetben geftrit / bat bcfelbc niet ben goeben 
SSurgerg / ï)em ban bc£ ^Lbmicanté b?epgemhitrn / 
niet bo?bct£ fuïïcn Ijebben te bebjeefen; tnaec ter con 
trarie/ alfo met een manlijbe rcfoïutte toeöecftaen / 
tot boibctniffé ban <öobcé eetc cn glorie / banb-bou- 
örngc ban bc toare £l):iftdjjhe «öcrcfoimcetbc ©dn 
gie / bcboubeniffe ban bate ^tabö lofïgbe rejputa* 
tic ( iniégaberd bare m Ijaerbct burgeren en Sn- 
tooottbercn toribaren : ïjn fouöc Ijicr op bare ant 
toooibe en intentie bcrtoarlftcn / cn£5obbibbcn / (|c. 

©odj bit frfftijbcné beeft toepntg operatie gcbacn / 
boo? be blcpnberrtgbcnö ban ccnigc ban De ftëagiftract 
bic meer biecsbcu bcbtcpgcmentcn ban bcnUbmirant/ 
alébepjcfcutatie en betaenbieben ban fijn jDjincdtjbc 
«Êjccdlratic raatfo ié albaer bc <&crcfcumcetbc ildigic 
afijeftbaft, be ïSooriife ©dtgic en (tBecflcftjUbenb ingc 
boert. ©clïerhni 5ijn booj océ paiié jluntmg ge- 
totjb op bc Saotnfc manicre / t toclb gcfcbtcbc met 
grote betoarftbent ban be 25urgcrijc / bic meeftenbed 

Foi.fg) bc 'öctcfmmcccöc Religie tuarcii tocgrbacn / cn baer 
banpjofefficöcbcn. vDc picbicantcu blcben öatr nocb 
fectetclp binnen / op bc bopc / bat ïjet ned) toeber 
beranöeren fonöc/ als ijetitrygébolb te ©elbe treeften 
fouöe. 
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Ertz-Hertog Albenus, en onfe affeftie, bp datfe allR 
ondereeriegeneraleSauvegardebegrepen werden. En 
dat den voorfz. Ontfanger , door die particulieren , de. 
rebe vertone, wat een groten goed hun dat veroorfa- 
ken fai, indien fy by tijdslijn Majeft. en fijn Hoogheyd 
erkennen, en hoe grote fchade hun daer van komen 
fal, indien fy het uyterftegeweld verwachten. Voort 
falden voornoemden Omfanger alle behoorlijke de- 
voiren doen, dewelke verey Icht werden tot fijne Maje» 
fteyts en Hoogheyts dienft, ook rot fijne bedieninge, 
endebefchuctingedergener die fijne Maj. en Hoog- 
heyd erkennen en contribueren füllen. En fal ons ver¬ 
wittigen van alle ’c gene hy verftaen fal, en op defefake 
voor lal vallen. En alfo dat onlen willeen ordonnantie 
is, hebben wy defe tegenwoordige ondertekent, en 
met onfen Zegel bekragtigr. Gedaen in ’t Leger te 
Reer, den 23 November Anno 1598. En was onder¬ 
tekent Franc. Acimirafit van Arragon. En onderftond , 
Ter ordonnantie van fijn Excellentie. Ondertekent, 
L. Miravel. En bezegdc mee een Zegel van roden 
waffe. 

©cu Hïmiirant beeft tot ©ee£ laten uptgaen feber 
Jtftaccaet/ inljotibnibe hebei aenbc©02pcnopbe©e 
ïutoc cn aenpafcnöe plaetfcn acn D’anbere yijbc ban 
öc jsflel / ra beeft tot ben ontfangb ban bien eenen 
£tatfangcr geftrit en gerommitteert / genaemt gian 
ban ^etteren/ biebeCopnc bau’t felbe jpaccaet aeu 
be ©ojpen grfonben ïjeeft ben 8 ©cccmbup / ’t felbe 
fijn paecaec toas lugbenbc alp bolgt: 

DonFrancifcodeMendoza , Groot-Admirael van 
den Rijke van Arragon, Marquiz van Guadalefta, 
Commandeur van ValdePennas, van de beroemde 
Ordrevan Calatrava, Hofmeeller van fijneCatho- 
lijkeMaiefteyt, en van fiinen Rade van State, en 
van de Oorloge , Opperfte Hofmeefter van den 
Doorl. Ertx-Hertog Albertus, en Kapiteyn Gene- 
rael van de licht gewapende Paerden. 

pja£.\T A dat ons te kennen gegeven is by den Erntfeften 
irttaa J_\| Jan van Hetteren , Öntfangerder Contributien 
?nan*(0p cle Veluwe, en deaenpalendeplaetfen aen deande- 

rezijdevandeYfiel, dat hem by Boden en Exprelïen 
abe öe verwittigt was, dat eenige particuliere Oorden, en de 
iontri1 perfonen dervporlz. Oorden, goedwillighlijk wilden 

en begeerden cPordinare Contributie te betalen voor 
(rfu, hare quote: En als den voorfz. Ontianger ons verklaert 
tl en hadde de redenen en argumenten, otdevooriz. parti- 
lU^e cu^cren behoorden toegelaten te worden onder onfe 
laetfen Sauvegarde , op de voorfz. Contributie, dan of 
tnbe men liever alle de Inwoonders Tlamen en generalijk 

behoorde tot de ord in are Contributie te trecken, en 
met onfe Sauvegarde te voorfien. So hebben wy , na 
rijpe deliberatie by onsdaer op gehouden, befloten,dat 
den voorfz. Ontfanger, met de voorlz. Boden en £x- 
preffen,den voorfz. particulieren en goed willigen ont- 
biede, dat fijn Maj.en ons hare affedtieen veerdigheyd 
aengenaem is; tnaeralfo ’tom vele redenen niet be- 
taemt, particuliere toe te laten, en Sauvegarde te ge¬ 
ven,fonder mede inwilliginge en Contributie van de 
generale Quartieren van de Veluwe: So fal den voorfz. 
Ontfanger wel doen, dathy na fijnegewoonlijke vlijt 
cn trouwe tegens den Koning, den Doorl. Ertz-Her- 
tog,en deGontribuanten,de voorfz. particulieregoet- 
willigeontbiede,dat tot haregemeene welftand, en te¬ 
gens bet gemeenegevaer, alle die Quartieren en perfo- 
nen op de Veluwe, en aen de ander zijde van de Y fiel, 
in ’t generacl handelen en accorderen van eene genera¬ 
le Contributie, en een yeder vertonen de genade en 
goedertierenheyt van fijne Majeft, en van den Doorl. 

:lbcte 
Ibc 
mbe 
lilW. 

©cboojf5.<0ntfaiigec Ijceftbcn 8 ©ecembcr Co« 
pnm atuemijfi gefonben aen be &cl)0ltuffen han be 
Behitoe / ban bie ban be D^iljcpb boo? i©agenmgcn / 
t’fanipt cn bi*»oïtöcr; onocc be boo?fv Copue ftonb ge- 
feijjeben bat befc Copnc ban toaojöe te toooibe met fijn 
'©ciginaliaccoibeett / hetungcihjacobus Cochemius, 
Imperiaii Autoritate Notarius publicus,met befer mij< 
nei* epgencc ïjanb/ op ben 8 ©ecemh?# Itino 1598. 
alfo antpté toegen Cjiec toe tcquiceect gefcljict te 5ijn / 
met eenige flricnen. 

^iec bit boegbe ben ©ntfanger fijnen 25?fef/ iw h 
ijoubenbc in fubflantie: 45unfïigc bpenben / ’3t!*b il 3 ",! 
tot befeffiijbuige ban u lunöen berfoegt Ijcbbe geijaö 
fa tot i&julTclalé nu bp fijii aBbcellentie ben ?lbmicatit; 
.^atibcgacbc / om ban befe fijne JIEJajcftcpfé Do!u bc br' öe 
b?ijt te toefen: foifi/ Oatibanbeeé gene befcljcpb Ijeb com. 
bonnen erlangen / ban gnïicbcné upt Coppc ban 
’t paccaet ban fijn €rcel(cnttc ben ^bmirant / onbrr 
3egelt en met fijn epgeu fjanb onberteacnt / te ber^ ram 
fiaen fultljebben: fijn «gjeccllcntie ïjeeft mp belaft / u ban 
ïupben l)et felbe $laccaet te fenben / en u iupben toe! 
crnftcltjU te betmanen toegen fijne .fDajefrcnt bet felbe &CW 
j^Iaeca ét/ bic ban *£e/ alé 00b bic ban bet ©enen snaait 
Dael/ SSarncbeïb/ jutten/ l©cpberben/toetefen^^0^ 
ben / ten epnbe bcfcïbige tot gclegentbcpb niet te eren bem> 
fcren Ijcöben / fiilbé niet getoeten te Ijcbbcn. ^>ult t^e/ 
00b niet onberlaten / befe bpgebocgbe 25:icf te beftcl= 
lenaen bic ban merongeti / toat bet fclbige fal bo¬ 
ften / fal ib u Iupben cembourfecen en met alle banfe 
baerbrpö toebee geben / met conbkien / bat ib rece» 
piffe baer af ontfangen magb / be fclbige obergeïes 
beet te 5tjn. «©pluuben fult f'eer toel boen te famen 
contribuercnbeaenfijne JBajeftepté Jijbe / en betalen 
inttjb.é/ eer u Iupben bet grote getoeïb obeebome / bat 
bptoepgctingeuïiipben boo? feber oberbomen fal / en 
alfo in be uptecfïe beberffemfTe gcraben: gp lupbené fult 
fcer tod boen / u Iupben te beeboegen bp oie ban ©o?ft / 
Appelboom / ^op / BaefTcn / Eecrbe en anbere 
©ojpen meer / bie 00b om ^aubegarbené te bebben / 
aen mijn ontboben Ijabbcn / bacc acn ib 00b Ijeb ge- 
ftbieben / cn fobanig jDlaccatt gefonben / om alfo te 
famen te aeco?beren ban be gcljeele Contributie acn 
fijne JDajcftept^5ijbe te betalen; uïicben fult niet la= 
ten j mp te ontbieden binnen ben tgb ban tien bagm 
u iupbee mepningen / om alfo bet fclbige fijnen <icrceL 
ïentie ben ?ibmicant te remonftceceu. l|icr mebe 
<6ob bebolen. Return 8ec£ ben 12 ©ecembué Wnno 
1598. <^nbecftont/ U Iupbee ©nenb / ©nbectcbent 
J. van Hetteren. . 2tbmi= 

©angelbben beeft ben 1£bmirant mebc bom fcbitjr «in 
ben aen be Steden ban ï©tfipbalen cn anbere/ öat^qón^*, 
fp fouben bomen aeco?bereu / -napnibc De Contnbm buue 
tien: ’t IDdb fijn ^pcdïentic bc JDnnce i©aunuu»ban ^ ö? 
J^afTau berftacii bebbenbe / beeft ooit aen Dcboojfj. 
iBcftpljaeïfc cn anbere ^teben boen fcbnjbcii / cn wi' 
batfe opregte •jcutralitept fouben bouben / en ijen frn? 

I' f z * toaeh' 



4 Het vijt-en-daicigfte Boek» i5^8, 
^cK.^acïjtcn oen be jfepaenfc 5ijöc eenige maentïtjfte / 

sraie tocfteïpe of anbece Contributie tc boen/ groot no# 
52"te WcPn/ oföatfp ïjate refteninge foube maften / ge; 
’sön «Bjr. ïtjfte Contdbutien aen be)c 5tjbe tnebe te betalen 5 toant 
ceii.bfu ’tgene5)0 aen De ^paenfe 3tjbe fouben contribueren/ 
flgu^foubefïrccften tot ïjacr epgen beröcrf/ en mijne ban 
SaenïJawfïngcfcttiifli; baer ter contrarie / bat fp aen Defe 
öïfdae zfjöe fouben contribueren / fouöe geémpïopeett en bet; 
ÏLÏL jtceftt bjccbentatftaedupbcr bcbjuöinge/ hooibeden 
Sr befcljcrminge. 

Strcnt toat boo? Defe ttjb/ 3tjn totlCmfterbam 
tioffci aengeftomen feftcre ttocc perfonen / onlangpupt 
!flEr0’ ©olen gefcljepDen / benecuengenoemt€ft?iftopï)orii0 
gjJJfen Bftcrobiu^ / en ben anöcrcn genoemt 2liiiD?eaO ©au 
i)?ra<s Donöus / met ïjenïupöen geb?agt fyebbcnbë een dof; 
©en. fec 0f meer met 2Socftcn / bie bcrfpict toaren / of fo 
ftetüèn; anbece meenen / batfe felbe gefent fouöc Ijcbben / bat; 
fee, fe befeïbe fbttbe mebe gebiagt Rebben boot cenige pool? 
feöepbenfe<i2belftcben/ bie tot lêpöen toaren fiubereube. Be 
2 ©o" Jifèagtftraet ban SïmftecDam / Doo? aenftoubcn ban be 
ten ge. #?ebiftanten aïbacr/ fjebben befelbe 25ocftcn aenge; 
tj?agr / flagen / en gefónben tot Stepben / om albaec in be 
fiDöete öniberfïteptbpbieban be j?acultept ber iCljeoïogie / 
aForuu gebifïteert te tooien, me ban be tfacultept ber 
teptöce iBjeoïogiemDettniberfttept banHepben*/ bcfcSSoe? 
ötöcoIo» ï$cn gebifïteert Ijcbbcnbe / bccftïaccben bebonben te 
Sfpöfn Ötbben / batfe genoeg met be Cticftfe Heere ober een 
totrnajj quanten / ïodjenenbe be Bobftepb Cljïifti Boöe£ 
öceit ^oïie / en ban ben t)cpïigen <2Deeft ƒ en bat bie perfo; 
S"a0C'nenban befelbe Xecre ptofeffïe boenbe/ appacenteïtjft 
me: öe in öefe Stanbcn geftomen 5fjn / om bic in be boo?fcï)?e; 
Curftfe penÉanben in te boeren/ en baer boot ben ftaet ber 
facr- dedten alhier meer tc troubleren. Bc bao?frfneben 
eenre ttoeepcrfottcn bacroni ontboben 3tjnbe in ben l?age / 
^omen. $ ftcnlunöen bolgeube öe refoïutie brr jureren Staten 

Beneraêl / op beu 8 ^cptembnö 1598. ten fcibcn öagc 
aengcfcpb / bat be ïfecrcn Staten Bencrael / gelefen 
Ijebbcnbc fjet aöbij£ ban bic ban be Jfacultcpt ber 
C^mlogic / binnen be Umbecfïtept ban Stepben / öe; 
geerben baer tegen^ tntijöO te booten / boo? be Com 
ferbatie ban be eere BobeO / en ben tóeïfïanb ban ben 
ftaet ban be ©ereenigbe ptobintien / gerefolbeert fjaö= 
ben / bat men be boo?fcï)?eben SBoeften op ben 9 &ep' 
tembjté / toefenbc baeg^ na be boojfcfttcben refoïutie / 
op ’$ mojgen^ boo? bmmibbag / in jegentoootbigtjcpb 
ban be peefonen booifcljtebcn / in ’tComptoir banbe 

j&fatru (©eneralitept faube boen berb?anben ; en bat men 
cari’or baer na bc bootfeftteben perfonen foube beïafïen en 02- 
öonn£ bonneten / gelijft ljun geoibonneert en belaft toojbe 
ten/ öat bp befen binnen ben ttjb ban tien bagen naeftftomen= 
sa oefentöc P?ccÖfe ‘ Öun UP£ alle be ©ereenigbe Pjobintien te 
fonöen bcctcccften / bp pene ban baerna in befelbe bebonben 
totuben toefenbe/ arbiicahjft geftraft tc tootocn / anberen ten 

ercmple / gelijft boo? be rufte ban be ïierfte Cï)?ifti / 
tnVc tn ren boo?frlpben toelftanb ban ben ftaetban ben 

\ i)oo? 15. atanbe/ foube bebonben toojben tc bedoren ; 5tjnbe 
^ECf“' goet gebonben / bat men be p?obiutten baer ban fom 
öe ©«< ÖE ^bberteren / en befelbe toefenben Copue ban be av 
eniigöe teftatic / ban bie ban be boo?fd)?eben jpacultcpt ba* 
§e?obin. (Cftcologie binnen 3lcpben / ober be boo’fdjjebcn 25oc 
bccitrc» ^iCn ^ tmepnbeo?b?egefteït too?be/ Dat be boo?fcl)2c 
ficn. ben perfonen / in bé boo?f3. P?o'bmtien langer niet ge 

boogt / en Dcc felbet Xeere baer upt getocect niocfttc 
too?öen. 

ïPieti bolgenbe / 5ijn be bootfdpeben 23oeften ben 
9 ^»eptemb?ip / gebjagt op ’t Comptoic ban be <©cne* 
ralitept / eu 5ijn be boo?fcö?eben Cft?iftopl)ort^ Ofto- 
robiu^ / en ?llnb?ea^ ©enbonbu^ aibaer gecompa' 
teert / aibaer Ijen boo? feftere <6ecommitteerbe ban öc 
Oreren Staten <6enerael boo?gelefen 1$ / be ^tteftatic 
ban be acuïtept ber i€fteoïogie binnen 3lcpben / mitf 

( Fo, i9) gabeeë be refoïutie ban be l^eercn Staten oSenerad / 
en ben laft / om binnen tien Dagen upt alle bc ©ecec* 
nigbe ©?obtnticn te bertreeften / op öc pene Ijicrbo 
ren becljaelt / boel) be Moeiten 3tjn ten fcibcn bagr 
niet bcrb?ant: fo tnp bp ^orto? oSngcibcrtup ban brr 
25urg / 23urgenteefter tot Itrnfjan / gefepb toeröe / 

boel) bat befeïbe op fnïfte pïaetfe opgefloten of gelcpö 
toaren /. batfe niet lic|)telijft geften fouben toerben. 
Be boQ?fcö?eben Cï)?iftopftoru^ Bftorobiito fjeefe 
baerna in öe .^ebedanbfe ^Cale een üöoeft gefcl)?eben / 
tegenp be ^trtc of ^ tteftatie ban bie ban De jftaailtepc 
ber ideologie in be öniberfttept tot Htepben; boel) ip 1 
in bc ©ereenigbe ^ebedanben feïfp niét toeöer gefeo^ 
men. - . . - , , b 

Ben .§cptemb?i^ ftö?ccf ftjn €rreïlentie aen De 
Sfeeren Staten Benerael/ bat ÖP abbertentie öabbe 
ban be ï}ecrcn Bebeputeerbe ban Btacr-ffftel / bat 
bagdtjïip grote p?obiftc ban aïbecftanöe ©?obianbe m 
ÏEtcopnianfcljappcn / uptbe «©eunicerbc $?obinticn / 
ben 'üfan^-ftcoom optoaert^ gefonben toierben/’t toelft 
ban Pooirö boo? ’t 'ilanD ban ®?tinnptoijft en |©um 
ftec gebiftrafjrertj en Dm ©panb toegefouben toieebt / 
tot groten onbieuft ban ben Hanbe in Defe conjunctuce 
ban tijbe; toacrom l)u beefoeftt aïfulfte o?ö?c op be 
Ccmp-ftrooin te öoen ftellen / bat be boo2fcl)?ebert 
jQcgotiatie boo? fefteccn trjb opgeljouönf eu belet 
too?öe. 

Omtrent befen felf Den tijöt i'fTec een &pncbu£ fn ©new 
Eupö Üollanö geljouben / öaer in men geftlatgt ^/n 

Ijeeft ober Den #?eöicant ban 25epedanö/ öat l)p ar t jfnoTf, 
fupbecinöe3leecetoaé/ öoclj Ijp Ijeeft ftclj öaer tegen Ben&en 
toiïlen bcranttooo?öm; maecalfo ïjet <§>pnoöns? Den 
boo?fcl)?ebcn jp?cöicant Ijebbcn afgefefjafe ban fijnen al' 
öicnft / en bat öc ^cere ^teenbo? bcrftïacriic / ban 
toegenöe <©?aben en <©?abim!en ban €gmont/ bat 
fp öefaftenbp ïjet boo?ftö?eben bonnifte ban ’t Jbp* 
noöo niet toilöen laten bïtjbcn/ öaer upt bcle moep; ^ ®e 
tenp ontftaai / eer ’t felbe Doo? autljoritept ban De öïn8- 
#cerat Staten ban IfoïlanD öeefc ftonnen geflïcïjt be en 
to02Öcn. [ane 

vb)ber öit gctoelb bp ben ^Ebmirant gepïeegt / in Sj!" 
ben 3lanöcnban ft leef/ 23erge cn Bulift/ ïjccft ben ben 
hertog ^(jol)an JBillcm geftlacgt / niet alleen aen ben ^nt.i. 
depfer / Buptfc ©o?ften en öieban be Jöeftpftalife 
€rept3 / eujjjn ban be©o?ftdijfte ïïaben öaecopeuiuofraee 
ge Êanbbagm nptgefrl)?eben / fo tot Bo?tmonb / ffaaen 
aï0 ooft tot deuïen / om aibaer t’famen te beraet; 
ftagen j toat fp tegen bit getoeïb fouben boen en ter ^pacn< 
ftanöen nemen: Be depfeefjeeft ben ^bmiranttoeiregf* 
frljerpelijft grfdjjeben / bat ï)p ban fuift getoeïb op KJte 
Neutrale plactfcn / en op ben ï5tjft^-öobem te ?>ïe= uaer/ 
gen / foube afiaicn / en öoen reftitueren öe ge-feiagca 
rooföc goeöecen Dan ben SUDmiranten be ^paem^nb,!n, 
fe / en acljtcu nocö be^ ftepferg fcö?tjben / nocj)Kc/ 
bie banbe OTreptfen niet met allen/ maerfpotten ooft bon &r. 
met befelbe. 

Ben #?ince ban Brangicn geeft fijnen Steger in £anï’ 
Becemöer berbeplt in berfcljepben ^èteben/ afö na nieop 
mencltjft / bc €ngeïfe / bie toeï be fterftftc in ’t Steger 
getoeeft toaren / m be ^teben ban Eutpljcn / Urn; JgLJ? 
Ijetn / 3©ijft/ 3©ageningen / tlecnen / dtipïenbtirg/ asge. 
©panen en anbere .èteben baer ontrent: Be duo te; m 
ren m£iicp(jen/ Bber-^ffeï/ enöe©elutoe/ enbe; p?m« 
felbe ingoeöe o?D?e geb?agt/ en i^ baerna bertcorften 
in ben %agey baer öp ben 18 Becemö?té geambeert "cu|Pf|£ 
iÓ / aitoacrbcbcrgabermgetoa^banbe preien ^ta^fnn ie- 
teilban i^ollanö en l©cft-©?icftanb/ om te taeDfla^wn 
gen op bc. fdjepötn faften / en op De <£onfnitcn boo? 
oen jare 15*99. en meerDcc licljtinge ban €>o?ïog? kpft'm 
©olli/ fotepaerbeaï^teboct/ en oöft te toatcr / tot ^n 
beplinge ban ber Eee. Bc ftoning ban ©?anftrijft ^aöe 
Ijeeft aen be Staten Benerad / op affto2tmge ban®E€o‘ 
’t gene Ijp be Staten fdjulöig toaé / ban gdeent gdb / San 
Ijem berftreftt in September befeë jaerë / Ijonöcrc cn ©?anB. 
üijftig öupfcnt gulbmd / ’t toelft pen in öefe geïrgeut 
Ijepö feer toel te paffe quant / en ben 20 JBeect baerna 
mntio 1599. fonb Ijp alO nocl) op af fto?tinge / alO bau nctari 
gelijfte tjoiïbcrt enbrjftig bttpfent gulbenO / m öe bol 8fib cp 
genbe jamt mcetber fommeti / fulfts De bleten en Bui' 
tastticn / öaer ban 5jjnöe / rneöe b?engen. uan 

ÏJÜCC DBI©agiftratenöec,5>taö Benebcn/ öoo?ïjarc 
©panöen/ bpfonöerban Den tfertog baii ,^a illnafR 

benen, 
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Vervolg der Nederlandfê Oorlogen* 

JMef 
tan bc 
^jibl- 
(ut bet 
3aeö 
icr 
ferab 
Bene* 
Jtn/ 

bopen / fcie tocrrrfjepbtn &tethten en f o?ten toaö bom 
tombe/ om bie ban ©eneben alle commobitepten te 
benemen en tot fijnen toiïle te btolngen / baec bent 
BeSSurgetpe in grote aemoebe en benautljepb geraeft* 
ten/ fulftjlbact berfefjepbene Ijup^gcflnnen toilbebet^ 
treeften / befónber om bat bare &c()oïe t’onberginft / 
bent: gebjeft ban tnibbelen; fo fjabbrn fp ïjace <&ebc-' 
buteerbe tot ttoee repfen toe gefonben aen be&taten 
ojenecael ban be ©ereenigftbe iSebcdanbfe ©?obin» 
tien / om te fjebben eenige fubbentie / en baer op 
berltregen in ttoee repfen in leeninge bier-en-ttointig 
bupfent gulöenb ; ban aïfo fp ban ben boo?fcf)?cben 
^ertogb ban ^abopen / gcflerftt booj ben en 
ben lüoning ban Jjpangien / meet en meer benaut toet 
ben / en b?eegÖen ooft boot 2tirefïcn / in Stoitfcr; 
ïanb en clbcrjS / baer fp beuc ben noob ban fjace ^tab / 
bele penningen ftabbengeleent / (lebben geet geboti' 
ben eene berbe 3legatie aen be Zeereu Staten a3ene= 
raei te boen / en tot bien epnbe aen befelbe gefonben 
be ïfecre ^jacob Hbjorant / i?eece ban ^oulip / bie 
fp Crcbentie-S$jiebcn mebe gegeben fjebben aen ben 
©eeicu Staten <©enerael / en ooft een particulieren 
2Ö?tef aen ben^eere ban ©Ibenbacnebelö / om fjaec 
in baren noob te toiïïcn bcftulpigl) toefen / toelcften 
3$?tef toajS Iupbcnbe al£ bolgt: 

tJA/tijn Heere, 

BOven de hope die wy hebben in de goedertierent - 
hcyd van de Heeren Stateo in’t generael, bevin- 

aao. 

denwy ons in der waerheyd parciculierlijk vertrooftet 
engeftuttec, deur defekerheyd, die wy hebben van 
uwe vrientfehapin verfcheyden reyfen alreets bevon¬ 
den, zijnde defelve ge voegt tot de macht en vermogen > 
daer toe God uwe deugde heeft gelieft te verheffen; 

iets Dtn Mijn Heere, gy zijc gewent alles te beftieren ten be- 
geere ften en tot trooll van den genen die uwen y ver en fin- 
»btoa> guliere wijsheyd kent, te dienen tot vorderinge van 
it'&ta” de Kerke en ’t gemcene befte. Zijnde dan tegenwoor- 
en ban dig gebrocht tot hetuyterfte, fo den Heere vaH Soul- 
goU ly ,onlen Gedeputeerden u van onfent wegen fal verto- 
“f®j*a nen, en ook fult konnen bevroeden van ’t gene waer- 

f om wy ons wenden aen tnijn Heeren de Staten Gene- 
rael, en aen mijn Heeren de Staten van Holland; ja 
fuiken uyterften nood» in der waerheyd, dat het ons 
ónmogelijk isom af te lollen alfulke capitale fommen 
en Intereften van dien, die wy aen de voorfz. Heeren 
Staten gerechtelijk fchuldig zijn; maer dat meer is ge¬ 
dwongen zijn, deur ontallijke, fd oude als nieuwe be¬ 
hoeften , te verfockeneene derde fübvèntie. Wy bid¬ 
den u mijn Heere, ons voor dicmael noch te willen 
gunftig wefen in d’ecne als andere van onfe ootmoedi¬ 
ge en feer ernftelijke verfoekefi, en ons doen gevoelen 
fo goede uytkomfte, als wy met dankbaerheyd en er- 
kenteniffe ,die wy trachten fullen te bewijlen voor alle 
demoeytenen bertfeer, diegy fo menigmael inonfe 
fake hebt gehad en geduldet.Wy hebben fo veel te meer 
oorfaek u te eeren,liefhebben en dienen,en u toé té ey- 
genen eene grote partye van de gratificatie en mildig- 
heyd, diewy van de voorfz. Heeren Staten verwach¬ 
ten , latende de particularitey ten aen de voorfz. Heere 
deSoully. Wygroeten ootmoedelijk uwegoede gra¬ 
tie , en bidden God, mijn Heere, dat hy u en allen den 
uwen, wil nemen in fijn heylige en waerdc bcwaringc. 
ÜytGenevedenai Martij 1598. 

Uwe wel-geaffe&ioneerde Dienaers , de Syndi- 
quen en Raden van Geneven. 

Opfchrift, Aen mijn Heere, mijn Heere Olden- 
barneveld, Raed en Advocaet der Doorluchtige 
Staten van Holland en Weft-Vriefland. 

©e ©ebeputeeebe ban be .fDamfïcaet bec &tab <C3e= 
neben/ (jabben aubientie bp be staten <öcnecael beu 
*?3unn/ cnbeben (jacrPjopofltie/ ftlacljtc en bec* 
foeft. ©e herren Staten 43enetael / niet jcgenftaeube 
fjacc felfë bejtoacrben (late / Rebben / naujpe belibc- 
"ratte/ beboojfó.^ebeputeccbeboojaffclicpt gegeben/ 
bat fb bè JUagifïeaet en Dcpublijhe ban ©eneben / om 

berfefjepben goebr mfiefjten / ïjeöben gecemitteett fts 
gtitjtgefcljolben be 24000 dBnlben^ / bie fp fjenlupben 
geïemt fjabbeu / en fjebben befelbe pare <©bligatien ge? 
cefïimctrti maer fjetbeefoeh banbojbet fubbentie af= 
gefïagen. 55e ^eece ban &ouflp fjeeft be heeren &ta= 
ten ÓBemrgel ban pare llberabtept fecc. fjoogplrjeft be» 
banfit / en i£ met goet genoegen hertogen / en beefjoop* 
ten bat be Etoitfer^ en anbece fjace 23onbgenotcn / bit 
ejeempel bolgen fouben. Rebben baec na beft bopjnoems 
ben f|eete ban ©Ibenbacnebelb ooft in ’t particulier 
toefen bcbqnften ban fijn goet Deboir / en belep't in befe 
fafte boo? beiifupbeft gebacft. 

befen fjare 1598. al^ be «Öefanten ber heeren 
Staten ©encracl bec ©creenigbe Bebedanbfe $?o^ fc^nibe» 

bintien / en «Cngelant toaren / en met be fóoninginnr amgen 
fjanbclöeu / batfe met be ©eceenigbe p?obintien foube JJJ' b 
toillcn continueren in be^oftoge tegen ben laotimgl) ^pan» 
ban ^pangien; fo toaren beleban becgSngelfe f^eectn öm ra 
en tfaben ban fjare Jj©ajcffepc tot be ©jebc=l)anöelmge 
met&pangicn,feer genepgt; maer om bat be<ïB?aüetoanocn 
ban 42fj[e]c ter contrarie fufiineerbe / bat alfulfte ftanbe* <B?abe 
ünge niet goeb noef) bo?becIp toap boo? <6ngeïanb / fo J*" 
beftoefbe (ju ben pact ban bele op fijnen fjalfe / bie fjem BeJÏ 
te laffe lepben en üefcfjulbigbcn: fefiui. 

bfgften l 
om geut 

1 Dat hy beftaen hadde fich al te vefel te bemoteyen <n öcu 
met de faken van de Nederlanden, il eer hy uyt fijnÖ®*ttc. 
voogdyc was. . ÖjengeK. 

2 Dat hy de reyfe van Portugael aennam , fonder 
gebied te hebben , of verlof. 

3 Dac hyfijn felven vervorderde de conduyte van 
hare Majefteyrs affiftentieaen den Koning van Vrank-» 
rijk in den Jare 1591. , 

4. Van fijn twee SomerfeZeereyfen in de Jaren 1496. 
en 15’97- in dewelke hy ,fo wel als fijne.Vrienden, hare 
particuliere middelen feer engageerden. 

f Sijn. na-vriendfehap met de principale Bevelbeb- 
beren, en gemeene liefde toe aljhec Krijgsvolk van de 
Engelfe Natie. 1 ..... ^ 

. 6 En ten laetften, dathy hemgeftelt haddétegens 
de Vredehandelingein dien tijd, daer andere toe gera¬ 
den hadden: Dat alledefePoinóten redenen waren, 
dat h y geenen Vreede begeerde, maer goet behagen in 
de Oorloge hadde. , 

En generalijk , dat hy focht den Staet van Enge-^<>16#) 
land,in gedurige Oorloge te houden, dat men Vre-^ ‘ ' 
de mocht hebben , en dat hy alleen daer tegéri of>- 
pofeerde. 

i^tet tegen beeftbe<Ö2abe ban «Êffejc een Apologie «poioe 
gcfcfjieben / in ben 3[are 1698. en aen ©eer 3lntonio gfe of 
23acon gebebiceect/ baec in fjp fepb: ©at gelijftalp^rrant* 
pemanb aengefepb toerb/ Öiefïcljlaet boren ffaen/ of Sé 
bepnff een feftoon aenffcftt en eenige blecfte baer in te ban bra 
(lebben / Ijem feïben fjaeff om boo? een fpiegel te toefen / 
op bat be fpiégel fjem fijn toace gebaente foube berto- . 
nen: ©efeïbe éurieu^öepb raobeecbe fjem / bie begeer tfjrn/ 
cigtoajö tebertonen aen fijnen getroutoen ©iiénb / be *>en gr- 
toace gebaente eri fiaet ban fijn gêmoéb / op bat ftp al^ 
eenen goeben fpiegel/fonbec tnjurie of bïepen/ (jein mogt f0E“f- 
bectonen / of be natuucc of renlg accibcnt / foban jgen Ulfi en 
blecfte baecingeffelt mocljt fjebben/ a$fijne befcljuï= 
biger^ftemftagaben. fc$0 

ÜP toojbe befcfjiilbjgt/ batljp/ ’t jpbeuc affectie/ft»n/a[| 
of opinie/ af booj alle bepbej ©e ©ojloge boo; bcn^f,eJ' 
©febe pjefercécbe / en bien bolgcnbe / bat alle fijnen 
raeb / actiën en blqtigljeben tracfitebeii / om ben en tufte 
fiaet ban <£ngclanb in geöurige ©oilogc te (jouben: 
l©aec fijn (jerte toalgftbe ban alfulfte 23acbarc gene» jJJS;* 
gentljepb / en fijn becflanb ban alfulfteu abfucbe o* tp sem 
pjtiie; be reputatie ban eenen fecc getroutoen ©n#f)iben ) 
bcrbacn/ en beminbee beo ©abedanb^ (na ’t toclfic ,n,gf 
Ijp met penjftel fïjn^ ïcücitë en bermuiberiuge fljnc^ * 
flaeto / geflaen (jabbe)mocljtbefe mifmaeftte en.bec#ben= 
fmabe fcftanbblecfte met Itjöcii. ©00? eecfl nopciiDc 
fijne genegentqept / bie toa? ui ber naturen itóiiffercnt/, 
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ï98 Het vijf-en-dartigfte Boek. l5*8r 
’t5P tot be fïuöicn of toapcueii / cii toa£ meet geiic* 
gen tot öe lief öe bars toetenfepap/ Dan tot be ïieföe 
ban renommee: ©aer ban mogen getupgen «toen 
pccgp-bcgaeföcn 33?ocöcc / en Dien aïöcrgcïcertficn 
en feec bjanicn ïfeei’e Jsabil / ja fijne contempïattbe 
aöfiracttgpepö in’cSIanÖ ban XBak?> / en fijne grote 
genegemftept tot öe Moeiten ban fijne ftintépept af/ 
en nu / inöien Den tijb / tcöenen en erbarentpept Ijem 
geïeert pebben / te toeufepen booj fijn fcïben / ’t gene 
fjem aïöcrbefi maclj toefen. ïDat fouöe fft met Debet 
totïïcn Dan be &ttjg0 panöcïtrige' in ’t todftc pp fij= 
tien fiaet berergert / fijnen fect ïteben en eenigen SBjoe* 
bet bedoren peeftV pet païbe fïetmfeï fljtté ifui.\0 / 
beïc ban fijne naefie en aïöedieffie Bpenöcn begra* 
ben / en fijn feïben onöcrtoojpen pet tooeöen ban Der 
jüec en alle iCempeefïeu / bcfmetnnge ban aïgemep 
ne pïagen / pongec en gebjeft ban aïïe nooöelijftpe* 
öen / ban öifcontentement ban alle ongcöifcipïïncec; 
öe en ongcregeïeeröe fCroupen f en acceptatie ban 
aïlté bat pem fauöc mogen oberbaïïen t 3Boen ter 
tijö / Dat Sm niet alleen fijn openbare bpanöen bof. 
jfiomm plaetfe liet / om pun epgen en Ijunne ©jiem 
Den abanccment te foeften / mofic ooft fotntoplen te 
bscöen toefen / op’tbertcontoen ban pimne pjotefia* 
tien / na iitcutoe reconciïiaticn / pun te maften <0nft 
fangerö / Conteroïïeetöct^ en beanttooosöcr^ ban 
üïïe fijne ïlBtfïïben. Cn gelijft fijne genegentpepö in 
öer toaerpepö niet toaö / noep ooft / inöien pp fijn 
feïben acnfict / en bepoojöe bp reöene / op öefe ma- 
nieten ban padoge nietgefet tetoeröen: ‘Snfgeïijlté/ 
in fijn oojöeel / pceft pp öe 0osïogcn aïtpö£ gdjou 
öen boos fieftten en qiiaïcn / en öen Bjeöe I pet toare 
•ren natiireftjft en pepUsem temperament ban alle .-èta 
ten. ï|p Ijaööe gebackt / bat excellente geefien ter 
«^osloge ftomen fonöcn / gelijft öe Cpteutgijnen boen 
tot pun cauterifaticn / até geen anöer gemacftclrjfte 
of gemene remcöie peïpen ftan / of De gene öie öe toacr* 
Ijepö ban pun gefdjil niet ftonnen pioberen/ en pun 
benomen reept niet ftonnen toeöerom beftomen/ ban 
öoojpeestoacrö. %&/ pp fouöc noch eenengraetbee* 
öer gaen: ïf p aepte bat een $?mce of fiaet fo pooglpft 
jegeité öe gerccptigpcpt en reöene mtéöoen / Die een 
fefjone occafiena laten ban eenen ïjeedtjften en ftlmt 
§pai$ te maften/ aïë Degene öie onbeöadjtelijft enfom 
öer oo jfafte een onredjtbeeröige ^osïogc bertoccften. 

#efc l^sopofitie ijaööe Ijem öefen generalen (€lje? 
fié boen beflupten / gemeen met allen Staten / bat 
öseDc te meferecen is boos horloge: Mu ftomtljp tot 
een ilppotljefio / öen fiaet ban vicngelanö epgen toe* 
ftomcnöe' altoaer ben mecfienaeel ban öen Égftöom 
ban Den Hanöe en mftomen ban öe lüronc / befiact 
bpiCcafgfte en onöedjanöelingei entoaer bpon£ aïïe 
ïloopfjanöel bp öe oorloge bcröosben i$t en öen fiaet 
in uptfïcecftenöc Hanöpaïen / en in èijftöom (toelfte 
fenutoen 5tju Der ^os(oge) beeï niinöec 3tjn ban öeö 
B'ïafiüö » aïtoacr beftaïben aïïe uptlanöfe €>osïogen / 
nöclj een groot bper i^ ban Öebellie / ’t toclft iiódj niet 
upfgeblufcijt té : ^aer 23onögcnoten in D’^oïïoge 
De guereïle berïatcn / oBebuuren gefufpectcert / Mnu 
traïe quaöe genegcntljept betonen / en öe <25eiiiecm 
u feïbe moeöe toojö bah öen lafi en cïïcnöc öer hor ¬ 
loge i öaer / boben aïïtté beljoosöe öc ©scöe geem 
bgaceett te toojöen (inöien fp gepsefenteert toosö) en 
gèfoclit (öoo? bcquame en eedtjfte miööelen) inöien 
’t gcboegftjften ftan gcfdjieöeti. .tBaer al i^ ’t fafte bat 
Oodoge fieftten jijn / nochtaité aeftte Ijp beter ec 
nige fieftten te berösagen / ban Ijem elfte jBeöenjne 
te onöectoospcn. Üp fouöe fufiineren / bat öen 
©panö betcout macfj too?öen / inöien öp feftere en 
bajie Conöitien psefenteert / gdijeft een Bieöecijn 
macï) bertrout toefen / té ’t bat öp een gefönöe en 
bepsoef öe jlBeöecijn gééft ; inaer op ’t feggen of 
geïouim ban eenen ©panö te bctcoutocn / até fijn 
tcoüïoopftept otté fouöe bcöerben / of gcoteftjlté be? 
fcljaöigcn / en Ijem feïben uptncmeiiöe bojDcdijcft 
toefen / toare Medicum hxredern faccre : <E)at té/ 
Dcsi .JJBcöecijn fijn erfgenacm maften. ï)et té geen 
senefenin eenen fiaet te brengen ban eert ttotjffdaclp 

tig ©osloge / tot een onfeftece onöerïjanöeftngc; ten 
té anöetté niet ban een ftoojtfacljtjgl) licljaetn te bsen^ 
gen npt een Ijettc tot een ftouöe. <0m te conduöe- 
ren: oBeïijft eenen onetbaren IBeöectjn / toerfteiii 
öc met fijn .ïEeöecijnen in een natuerlijcft ïïcftacm / 
’t felbe ftan bjengen ban een iCcctiane / of <8uac* 
tepne./ tot een ^aectrjcguc: ^0 ooft eenen onbéc* 
fiefitigen ^taetétnan / ftan met fijne Conöitien of 
onöerïjanöcftngen / eenen fiaet foo ontbloten ban 
BsienDcn / reputatie en epgen ftracljt / bat öe cure 
öaer ban beeï erger bebonöen faï toeröcn / ban öe 
fieftten. ^aerom ten té noclj öen name ban b’^a^ 
log / noclj ban Bsebc niet; macr ö’onifianöigljeöen 
en Conöitien ban bcpöen / öie on£ ban D’eene fouöe 
berjagen / én ö’anöec boen accepteren. Mn I toat 
öatöe circumfranticn ban öeCtésloge f of Bseöe met 
,§>pangien 3jjn / faï bltjftcn op fijn beljoosïtjfte plaetfe 
in Dit bedjaeï. IDaer al-eer Ifjp bosDer boosebare/ 
ïaet öefe ^jofeffie ban fijn öifpofitie en genegéntljepö 
totBscöc; maer geacïjt toojöcnbe eenen fiapen öeft^ 
mantel te toefen / en öefe reguïen / öie Ijp te bje- 
öen boos ’t roefje fiaenöe te öouöen / om met öe 
Hceringe ban eenige / in Öe Coöljepö ban onfeu tij* 
öen erbaren / bergelcften tc toösöen / alöerüerfi ban 
Ijunne pjactrjftcn. 

#p ’t eerfic befcljulöjgingc / nopenöe fijn repfe in öe 
Cfëeöcdanöen (feptljp tot fijne beranttooojöinge) Dat 
Ijem öaer toebetoeegöe’tgefeïfcljap ban fijn ^cftoon- 
©aöet / petïofïijeft ampt ban «©enecael te 5fjn banöe 
Jöaeröcn / ban aïfuïft een Ijeedijfte Urmee / boen Ijp 
maer negentien jaer ouö toa£/ Ijet boojöeeï af fienöe 
ban öie ban fijne quaïitent: até ÖP factj bat öen fiaet ban 
Cngeïanö / fidj niet aïleenïijft tot grote actiën ötfpo- 
neeröc; maer ooft fieft feïben öaer in engageeröc. 

Cn of ögfe reöencn niet öefiant toaren fijne actiën 
te bcröcöigen / aenfiet toat fteure bat Ijp Ijaööe / of 
toat ÖP anöcr£ met fïclj feïben geöaen fouöe ïjeböen. 
^n’U^of (fepö Ijp) Ijaööe Ijp ftïepn faöeuc / en toep^ 
nig ©sicniicn. Ijp maer een jaer in fijn epgen 
ljup£ in ’t aianö gekeft ijaööe / foo toiecöe Ijp ban 
alöetoerelö ftefcfjulöiglit ban groter aftfiractigljepö / 
ban fijne jaren toefionö / of Dén jegentooojösgen tijö 
toe liet. Cn anöere llanben te gaen ftefoeften / boe 
npt fijn ©aöcdanö fo groot een 5£rmee -gefonben 
toiert / ftaööc alfp bcel getoccfi / até bat Ijp. öe bla< 
beren bau De Soccften omfteeröe / niet ban om öe 
^cljilöcrpci! cn Bedöeftcnö te beftrjften / öetoijle ö’an= 
Dcre op Den fin glofecröen. 

C>m tc beröeöigen fijn repfe na fkgtugaeï / ber^ 
toonöc Ijp öefe omfianöigljeöen. (Cen eerfien / ban 
öcnpeifoon Daerljpmeöe repföe/ namentïtjft / eenen 
armen öefolaten gebannen itontng / Die ijp menigft? 
tnael öe $ifïone ban fijn epgen beröjncftinge ïjaööe 
ïjoren bertelïen. iCcn ttoeeöen ban öen ©panö/ te* 
geité öen toeïïicnïjpgmg/ eenöerteïe tpcannige ufurs 
perenöe ^atie / öie öe gemeene ©jeeöe berfioojöe / 
tradjteöc na öe beroberinge ban fijn Baöerïanö / en 
eenen algemepnen ©panö öe^ ©spljepöë ban Cljsi^ 
fienrijft. (Cen öeröen / öe oojfafte fijité gaen£ / om 
DcberösufttetebedofTen npt öe Ijanö öep beröjucfteité / 
cn om (mité öen ^pangiaerté t ftup^ De Ijanöen bol 
toedté gcbenöe) fb tod fijn epgen ©aöedanö tebebji> 
öen/ até ïjare25onögenoten banöebjcefe en öangiec 
ban fijne aenflagen. 

Cn ten laetfien ban öen tijö I öaer in Ijp gegaen 
id i öen tijö fo fijne oogen beeï fmaöigljepög / fo on* 
lanïté gcleöen / gefien Ijaööen Ijunne (ten onrecljte 
geljeeten) mbincibïe^rmaöe boojbp pare ftufïen 3ep* 
ïen / até aïïe öe petten ban De ftlocfte #elöen ban 
bat üiomngrijft bsanöeöen / tot öatfe fagen Dat men 
öen öertden Bpanö geïeert paööe / fo toel pem fel* 
ben até pare ftloeftmoeötgpepö te ftennen ; en boen 
fijn perte bctocegt toaë Doos öefe omfianöigpeöcn / 
pu engagccröe fijne miööelen/ JBaegfcpap en naboft 
getté / anöeité cn fouöe öen ?tcnfTag geenen boost* 
ganft gepaö pebben / noep öc repfe bolbjacpt 3ijn= 
öe / geen geappsobeerbe actie ban pare JBajeficpr; 
maer aïlcénlgcft een befiaen ban particnliere perfo* 

sien. 

&p be 
brfcfjul. 
bfawae 
Dan föa 
wpfe (h 
De aUe* 
Dedan« 
Den. 

®v be 
6efcjjul> 
D(amgc 
Dan fijn 
tepfe na 

gad. 
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tien. Cn Doe ÏJP fo berre Daer in getreden toaé / 
jnofï ïjp behennen / Dat bp ban öun ïjumeccn niet 
toag / Die geetne op ander lupDcn Dooft toeDDeDen/ 
of t’bupë te fitten afê UoopïupDen / Detoijïe Ijunne 
Dopen en goederen buptenjS 3lan0£ getoacgbt too^ 
Den. ? - 

3Bat beïangt fijn repfe fonber gebieD en fonber beu* 
tof/ moet Ijp [jet eene todaten al£ rebeïoo^/ en fjet 
anbere ejccufcrcn afé Dooi nooD. ^p berhoo^ te gaen 
fonder gebied of bebcl te bebben/ opDatbP b?P wocfc 
te toefen te min t’Crpïoicteten ; Ijp commandeerde 
niet / fotoelombati)p ’t fucci# niet fcbaDdjjh toefen 
fouöe / al£ ooch om De repfe niet te beracfjtercn/ 
’t toelh gefcpicD fouDe bebben / inDicn f)P na Die Com; 
miffïe gefïaen baDDe / en boude geen pïaetfen ban ttoee; 
Den accepteren / hebbende ter Dier tijb en in Def'eïbe 3Cc; 
maDe plaetfe gebaD boben Den «©cncrael : JBacr al 
toas’t falie/ bat bP Oeen gebieD baDDe / niet jegen- 
fiaènbe macht bP fijnen 23joeber <©cneraeï ban De 
©aetDen / fijnen getroutocn ©nciiD &t- ©ogec X&iU 
ïiam^/ Coiouei ban’t Boctbolh/ aebt ban fijne fe- 
herfie ©rienDcn Coionellen / en ten minfien.ttointig 
ban fijne Ctomefhjhcn liiapitcpnen: foDatljp fieimfelp 
genoeg fonDe gefjab Rebben / fo bet Öera belieft baDDe / 
Dat öp gegaen toa3 fenbee berlof/ De noob moet fjem 
Daer afereuferen. ifarc JBajefïept gerefolbeert peb- 
benbe / geenc ban fijne quaïitept te fenDen/ en bele 
t’bup£ boet en nrjö genoeg bctonenDc aen De atmcC Del; 
ïupDen / Die genaemt toierben / ’t toeïh ïjmt DcDc 
booifien toat upthomfie fijn berboïg ban berlof geljao 
fouDe bebben. 

(Foi.56; ©openDc De Conbuptc ban bare. JBajcfiept^ affï; 
9int* fientie boor Den lüoning ban ©ranhrgh in ’t Slaer 

SSe *59*• foube blijhen / Dat ’t fenDen Daer ban gerefoï- 
Decan* beert en befïoten toa£/ aï-eer ban bem bermaen ge= 
buptc macht toiect / en inDien bp fijnen Dienfi om De repfe te 
traïla’ öocn / niet Stpjefepteert IjaDDe / pemanD anDcrè ban 
leftcpt^ Den CDelDom (Die nopt Officie in fahen ban (©otloge 
afiiften» beDictit baDDe) fouDe (geïgh bet gemeen fp?eeh-tooo?D 
ïeXo. ^151 bare fcefebjeben ©eebten) getoccfi btbben/ Pro- 
mna ’ mptus per falcum; Dat ijS / gepromobeert boor eenen 
ban fpjonh. ^0 Dat bp / Die nopt betoppetfie gebieD ban 
©?an&«. bare iBajefiept gebaD baDDe / fouDe bebben moeten 
rSB' fien / Dat fijne mindere ober fijn booft gcfpjcngcn fou -■ 

De bebben. ^nfgeïgh^ fo befefte Ijp / Dat fijn geluh 
DemljaetennbDbettoehte/ en Dat Den baet grote en 
fojgeïghe oppofitien caufecrDe / Die men fonDer bare 
IBajefieptp grote fabctir niet fouDe bebben honnen 
toeDetffaen/ en Dat De grote ban bate |Bajefiept£ fa- 
beuc groepen mofieupt De gtotc berDienfien ban bare 
«Dienaren: €n bp fag geen occafïe ban berDienfien 
boo’bemfogeteet/ al£ DoojDeDienfien in bare 
loge. 5^e tyDen felbe en fijne begïrcfeïen Daer mede 
ober-een homcnDe / en niemand ban fijne qualitept 
Doen ter tyD in fijn Stand bemfelben Daer toe boegen; 
De. ^ ’t fahe Datmen boben Dien confidereect/ Dat 
ïjp ging tot eenen lüoning / Detoeïhe om fijn toonDerlij- 
fte b^omtgljepD / en menig firjjden met fijn epgen ban; 
Den / toa^ met alleen Den alöec - boojnaemfien / maec 
Den alDer-toijD-becoemfien ïiapitepn ban €b?ifiem 
ryh / Dat Den booj-genomen Dienfi toa^ om De gee- 
ïaufien ban JioynanDien te bcbjrjDen ban ’t gctoelD 
ban De 3Liguc / enmacbt banden ^pangiaert: <pat 
Daer Dooi Den algemenen ©yanD in Die Eten te min bp; 
fianD en boojDeel fouDe mogen binden. ^>o Dcfc Dingen 
toeloberlepDtoojDeu/ ihttogfeleniet of mijn franfe 
repfe fal genoeg becDeDtgt toefen / maer ’t mag mo 
gelgh toefen/ Dat in Die actiën/ Daer in ih geen gebied 
Wet allen gebaD btbbe / of ban andere gccommanDcect 
toa£ / of niyn felben ten Dtenfïe piefentcerDc / na 
Dat De befïellinge ban te boren gerefolbeert toaren / 
geen Deel of interefi in Den ©aeD btbbenDe / tmjuc 
Apologie beter geaggreêcrt fal toerden / Dan in mijne 
ttoee laetfie ^ee-repfen / Daer ih in befcbuidigt ben 
autbeur bandenöacö/ en €rccuteur ban Den Dienfi 
te toefen. 

5>o beeï beïangt Den raeD ban na ^pangien te 
gaen / bP pjotcficect' Dat bP öec niet meer fctjult^ in 

baDDe / Dan mijn l^eet Den €ï)iefor/er / mfjn ©eer Den 
^tümirael / en Den &eccetari£ / Die ’t al ban beu eer; s^De 
fieuafgctoctcn fjtöben/ en’t felbe toefionDen/ en tot $.ED C£,etB 
De repfe alfo tod raeö gabcn al? bp öeöe. ï9are j©a; SJam 
jefïept.toapeuDe baer eccfi tot bet Defcnftbe: lü-Jpöe ad; a<tri t5 
bertchticn Dat Den ttomiig ban ^pangien boojge^ oaen- 
nomen IjaDDe/ en grceeDfcljap machte om baerte Ie; 
bfcbtcu : SöebinDcnDe Dat fp De «©eDedanDen en 
B^anhrtjh jegen^ Ijem betfiethte / fijne fJnDica in* 
feffercnDc/ en Ijem ter Ece DempenDe: foöat fijnen 
©aeD refoïbeerDe Den gemachehjhfien en ho^tfien toeg 
tot alle fijne epnDen te toefen / met CngdanD te begin; 
ucn. <J5n Doen bare .ïBajcfiept getoapent toa^ / en 
machtig om bun’t boojDeel af te fien/ toa^ ’t bepDe 
eenen toyfen en fehccen raeD geacbt / fo grote onhofïen 
ntettebediefen/ m fo fraep een gdegentbepD niet te 
bcrfupmen. 
v .©opende Den Henfiag ban CaDi? f bP ïjceft altyb 
behent/ Dattet niet fijnen/ maer Deg ©eecen^Dmi-6'^" 
rael^ fijti^ metgcfellen toa^. InDien pemanD beni ep;8^33 

genthjh upthicfcn toil / om bem alleen met eenige fa; cqWj. 
hen tebestoaren / bet woet toefen / Dat boen allelafi 
ban preparatie gcpafTecrt toa^ / De Urmeè gcïigt en 
mardjcrenDe na Ijet ©enDebou^ / ven De ©lote ban 
't.föcDcdauDtDicficbonDectoegenbpbem boegen fou* 
De) gereed / Dat bp al^ Dan alfoo gerefolbeert toa£ 
tot De repfe/ al^bb opt te boren getoccfi IjaDDe: ?Cl^ 
toanneer bP fouöe mogen bcrhocljt Ijebben (om ee* 
mg particulier getoin boo? benifduen) De eerc ban fijne 
Atoiiucrame / De eufie ban fijn 3tanD / bet contente* 
ment ban base 'öcconfeDereecDe / De bope / en bpna 
De Ijcde ^omipne ban bonDccDen ban mnne ©licnbcn/ 
Die bp tot De ©cpfe betoiïligt baDDe. ^fTer pemanD 
Diefo bcracbtelijh toil fprehen/ feggende/ Dat fp Den 
ïüaning ban ^pangien fo boagblyft bertoojnt Ijcli; 
beu/ Doo? Die ©cpfe/ Dat bpDaecDooi gam^ niet te 
betoenen $ j en ban ©jeöeberbreemt: &o anttoooi* 
De ih / Vana fine viribus ira. 5^at i^: ponder De 
macht ig De gramfebap pDel. ^>p Ijebben becbianD 
en ban Daer getoadjt fijne ^ebepen / fijne Éee-JD'iobi* 
flcngeDcfinicett/ ja Dat meet 0/ bem tot fuïhen la? 
fien en bethel gebiodjt / Dat bp ho^tö Daer aen met 
alle fijne Crediteuren banchcroet gefpêeït beeft. 3laet 
on^ lieber fijn maebt fien Dedinecen/ al i^ ’t fahe Dat 
fijn boopbepD becmeerDect f Dan te bettoutoen op 
fijn troutoe engoet natuteï / al^fïjn maebt groot ijl. 
31nDicn pemanD ter eontratien repiocberen toil: 

bebben top goeden booifpoet gebaD / noebtané 
toa^ oito booinemen quaeD: J©ant Dit beeft De <0o> 
loge tot geen epiiöe geb’ogt. ï|p behent Dat bp niét 
bolb?ogt beeft / nocb ooh ’t gene Dat bp boorgeno; 
men baDDe / nocb ooh ’t gene Datter geDaen toa^ / 
fuffifant toa£. üp baDDe boor bem genomen in een 
ban De<3 ©yonD£ ^abenen te tooonen: en een geöuri; 
ge Diberfie te rnahen / ’t toelh fijne ^r^ben aen De 
Zeereu ban Den ©aDe betupgen / gefdjreben upt Pep; 
mupen Den eerfien 3iunp if96. Cn bp fijnen 
cretarip CDtoacü ©apnolö befieït tot Creentoiclj Den 
fefiienDcn ban Defelbe maend: CnDoenbpin poffeffie 
ban Cadi3totto/ bP prefenteecöe Daer te bïyben met 
Drie of bier Dupfent 4©anncn / inDien De bele ©lote ben 
maer baDDe honnen beforgen boor Drie maenöen ©u 
bie^ /, ’t toelh Den Ijeden liirrjg^-raeD fal betupgen/ 
Cu ttoijfdDcmet / ofte fp fouDen De horloge in Die 
viöuarticccn / Door Die miDDden / tot een hort epnde 
gcbrocljt pebben / en Den lüoning ban £>pangicn moe* 
De gemadit in ’t pogen ban beni / ban Daer te betne; 
ficicn. 4!©aer fijnen toa^ nocb beanttoooiD / 
nocb acngcnaem/ nocb bP tot Cadi5 machtig btnt; 
fdben/ en bet ©olh ban horloge te bocDcn/ tot Dat* 
eer ander berberffcbinge gchbmcn fouDe bebben. „^>0 

Dat(tcn5pDatbp banDefdbe gcfintljcpD ban alle fijne 
meöegefellcntoa^) Die in Dm ÖaeD ontboden toaren / 
met Den $cec tUDmirad geboegt IjebbenDe / Doen Ijp 
prefentcecDe een gclyhc canöitic te acubcecDen in ’t conu 
manDereu mst Ijeni / fotetoatecafétclanDc/ um ge* 
poogt te Ijebben/ fo udc aï£ Ijcni mogdijh toaö / Den 
genen te hmihcn / Die Dy alle mogdijlic iniDDelmljen 
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fbefttte'betbcrljcn ett cotftstjeflcccn/ (en in niet boende 
’t gene Daec ïjjo nodj ïafl /, noeft mibbden / om ’t fdbe 
te boen ftabbe / een mipbaeb 511 / in fijn Bepfe ban 96. 
geen faute gecominitteew ftebbe. 

ï S9?- 

Wr,crl, ^openbe mtjii ïaetfle cepfe ban ben fjate 9 7 bat men 
t>e fijne mbacfttig 30 /. ftce bat ftp baec in gebzacftt toiecb / met 
terrein ïj,at cac& fn doornemen bat ftp bectroft / en toat be 
r' toaecadjitiqe ooifafteutoaren / batIjen alfrilften boo?t* 

gang niet. fncccbcerbe / aïp fp in ften epgen ïjope / hen- 
/eïücn rocgefïft?eben ftabbeu: inbien ftp meet op ftem 
nam/ banfteebebon:ftemte ïafle lepbc/ of pet abbi? 
feerbe bannen mee ccben niet ftonbe ftoubc fïaen / of 
ïtqenP in failleecbc bat eeuigflutp in fijn magt toap / 
.faïacijtenöatfijn fefterpfle Coutcecolleutp ftem geen 
ongelijhbocn- 

Booueifl ïp ’t ftenbaec genoeg / bat ftare IBaje= 
fient tbegecnfï en gebictualieert ftabbe tien ban ftaec 
epgen ^cftepen / en be Staten bari be Bcbedanben 
betotlligt gdtjft getal beeebig te maften / ai-eet opt acm 
jgefp?often luiert om ter Eee te gaen. Cn boen ben 
Beer iCftomap Boutoatb / en Den. Bibbet IDaïtec Ba; 
ïeig / bic men uptgefonbgn fonbe ftebben met befe tfq?- 
een / Deftope ban cenigen groten bienfl te boen/ feei’ 
jtranft en onfeaer acfjteben / en be tgbmgen ban be pje^ 
vacatiën ban be ^belantabo in ’t Jfarol en be 43?opne / 
hagelijftp berfeftert toierben / cencn nieutoen Oaeö 
ïuicrb bsrgabert: in todften Baeb bate JBajefiept bes 
bont j bat befe gcp?cpatceibe maebt te groot toap / 
jom te gebmuften tot een ontbteftinge / en te ftïepn om 
petteattcntecen: bat een Blote / 3toacfter ban baec 
ben Bödantaöo ober commanbeetbe / moebte eenige 
jïooplupben ontmoeten of BifTcfterp nemen om tg? 
bingc te toeteninacr foube niet mogdijft toefen pet 
ban Drê itouinyp ban .épangienp febat te riemen/ 
noeftberfeftert opDe isuflenban^pangien liggen/ of 
in eenige ban fijne ïjfabenen bomen/ nictmagtig toe* 
fenbe eenige Babcn in te nemen/ noeft Decben beftaen 
met be B.ote Dep Bpatibp tè beeftten / alpfp riacr 
fentecen foube: en ten lefie bat een Blote fenbec benige 
te Hatibe / jepïen moebte ban b’een Capo tot ftet an^ 
bere / en te rugge bcecen alp ftun Bibte^ bpban^ op 
fouben toefen / fonber anbeten bienfl te boen. ÜBant 
ben ‘Mbelantabo foube niet uptbijben / al^ bp fl«n 
bootüecïfage: en be Snbife Blote foube in öe Oplanden 
opgdiouöni mogen too?öcn / ofbp abbectiffementen / 
gebiugcert baer flcdie fo te becanbcccn / batmenfe 
qualjjb. fonbe bonnen itneccipiecen. «Boen toiect’ei; 
cennimtoê confiiltatie gebouben/ tuat men met een 
fuffifantè niactjt ter See en te Hanbe foube bonnen 
boen: i|et toiecb gectfolbeect | bat men niet alleene 
’t^arol/ baec ben 'SCDelantabo lag; maec oobeenig 
«Bnactiet ban ^>pangien foube bonnen inbabecen / en 
be Jpoicm ban ben ïHoning (bie men baec in foube bin 
benjbcrfïaen of befrcucccn / of eenige Baben of «èp? 
lanöbanbcn ©paub innemen/ en fomficccen. 23e- 
balben ’t bccobccen ban eenige Blote ban Schepen 
üan «öorioge / of met iècbat (bie men in be foube 
mogen ontmoeten) inbien tjace IBajeflcpt^ .-èdjepen 
met bjjf bupfent Boetbolb^/ en ^cïjepeu om bic te 
berbocren / geboegt toierbe tot be eeefie bcflelïiugc. 
^ileindhe bcftcllmgcn gcconfenteect jijnbe/ en mijn 
Beer ben %öuurael fig ban be ïïepfe te boen eccuferen* 
be / boo! be inbifppfltie fijnpl lidjaemp / tuiert getoacr- 
fdioutIjcmfelbcn beerbig te maliën/ om be Bepfe te 
aeubeecbcn. 33oen öp becttori / fijn ecrfle booine- 
men toa^ op ’t jFarol / fo toel boo? Ijet bebel ban Ijare 
IBajcflcpt/ alp fijn epgen begeerte. JBant bte j?o?- 
ten geflagen bebbenbe / foube bacrna Ijebbeu mogen 
gaen öactljet riem geluflïjabbe/ engebaen bplianö al 
öatrip gctoiltriabbc: BP meent in eenige plaetfeu op 
DclUufïcn: €n ban met be Blote cn^imee in’t fa- 
t ol / te Doen ’t gene ricni belicben foube / IjaDbe ïjp torp 
mg oo?falie ban ttoijffelen/ inbien «Bob Ijem een bc» 
guame paffagicbecleent ri^öbe / en berjuanicn tijb om 
ucUrmectelanbcn/ en beB^ben in te nemen: ©e 
ijcretöfcriappcn orii m te tocbcrflacu al belicnt syntic / 

en toepnig mipbetteoutoen mobermbt / bat befe ma» 
niete ban aenflag niet gemacbeltjb en boenljjft foube 
toefen. Bp acrite bat ï)P « bolbaen Ijabbe in eenige ban 
fijn boojgaenbe gefdjjiften / principalijb iiifijn becriaeï 
befcri?eben in fijn homfle ban Cabi5 na riupp; en i^ be- 
rept ceiiig rcbelgri perfoon contentement te Doen / bie , 
metlfem baec ban faltoillenbtfcoureren. 3^eboo?bee= 1 
len bie baec tipt gefpioten fouben Ijtbben/ 5jjn blijlKe» 1 
lijft. Bare |Bajeflèpt£ ^otntnien fouben booi bcel ja- 
ren Oebjtjt getoeefl ftcbben ban eenige inbafien mft 
^>pangteu. Itomngë ban ^pangien «Bofl én 
JBcfï-^Jtóife Bloten (fb toel in ’t nutbaren aï£in ftö* 
men) ganfcrielijft onbetoaert; ftet innemen gemaefte^ 
lijft gemaelu ban alle £>pacnfeen 53onugaglfe «Bulan- 
ben. 

35en aenflag ban be IBcfl-^nbicn berfeftect ban 
ttoec ban be grootfïe pcrijftelen/ ban pet ter Ece te 
rcncontcccen / of t’ftup^ bcfp?ongen te tooiberi/ be- (foI.öjï 
totjle riace jBajcfiepts ifotcen aüfent fouben toefen. 
©m te condubèrcn / ftare JBajefiept foube fo abfoïupt 
een fHoniüginne gémaeftt getoeefl ftebben ban ben 
fBceacn 1 en ftaren Bpanb fo ter Eee ban toapenen ge- 
bloot / bat fp riem gemacftelrjften gebtoongen foube 
ftebben /.. tot eenige Conöitien ban Btebe / ofte Bo?ïo- 
ge geboctt ftebben t’riarec groter abantagc/ en fijner 
upteefie mijne BP öabbe.infgelijö^ adjt genomen op 
eenige plaetlc/ bie men fonbe mogen riouben / öm ftot 
bibecteren ban be «Bojloge «ön inbien baec upt appa- 
ceutic toa£ ban be ^nbife Blote te becobcren / ÖP bnfle 
toel bat fp baec toe eenen goeben toeg boo?rianben ftab= 
ben; ali^’tfaftebatftpbeftent / bat rip bic Ijopen fo 
örifeftec adjte / bat ririie maec eflimeccbe aig bp gcballe 
teggferiieben. 

IBacc fijn eerfïc ' pjinn'paeïfïe en gcoctfle boo?- 
litmen tonp / ben Hbdantabo in ’t jparcï aen te taflen. 
^pacol toa^ ftet tlenbebotiö bat rip gaf; na jpacol öici* 
geeebe Ijp birectclijft fijnen courp / en in ’t jfacoï foube 
ÖP bie Blote Of becmeeflett beften (bic fijn Babcc* 
ïanb een gebed Slaecriaöbe liggen tgepgenj cn be%C‘ 
mee in be Gebergten gejaegt/ of fjemfelben opgeofc 
fret. _ 

«Bt oo?faften bie befe. ^Oènflagen te niete beben 
gaen / toaren boo? eecff / be biolente gebudge fio?- 
m ml bic baec oberbielen in beboogte ban 46 gcaöen/ 
Öare Blote becflropbe / onbequaem mnftenbe / en 
bpftangycrö?inftenöe bate boo?nacmfie beriepen/ rit 
(boen fp bet riiet langer in ben toinö ftonben riouben 
gacnbc) b?ecf baec te rugge op ftace epgen tuften. 
-Baec béneffen^ / bat oncebdijft flo?menbe toébee/ 
’t toelft ben een maenb (na bat fp te rugge geb?ebcft toa¬ 
ren) berriinberbe / Dat fp niet ftonben pogert om toeber» 
om upt te gaen / en ten iaetflen ’t geb?cft ftarer noob» 
lijftljeben 1 ’t todft Ijen ooft bebtoong De fteele 3tanÖ- 
Hlrmec af te banfteu / beljalben een bupfent JBahnen 
JBat belangt be ejrcufe boo? bemfclben / boe lange bot 
bp eiiDuceccDe eet bp te rugge fteerbe / en in toat groot 
pccijftcl ïjp fijn &cbip b?ogte / jijn getupgen genoeg. 
Bare JBajefiept infgdijft^ en baren öaeb toeten tod / 
toat piefentatiê ban bienfl bp Öaer bebe / boen bpbati 
BIpmout te pofle quain / becgefeïfcljapc met beu, 
Bibber JBaïttrBalcig: inbien ftet Ijaec belieft babbe 
riem macr met be Ijalbe Blote te laten gacri / Cn min 
ban be balbe Hanb-?llrmee / na alfulfte plaetfeu alp ftp 
en beu Ünjgp-racD berftocen öabbe. 

53ie gefcliieb bebbenbe / ben Bpanb foube beefe^ 
ftect getoeefl ftebben ben ïafl en bollen ban be Bepfe 
te geboden / en niet ftare JBajefiept. Cn boen fta 
re JBajefiept bie p?efentatie niet accepteecbc / regt 
boo? fijnïactfle nptgaen/. ftp fcft?ecf aen ftare IBaje- 
frept/. om te p?efenteren ftet aentaflen ban be Blote in 
’t Jparoi / inbien fp ftem beclof geben milbc be bupfcnö 
auDc halbaten / met eenig getal ban Bliebóotcn 
en tioopbacrbcrp / en ttoee 5>c&epeu / ben ^inte 
jBattfteup en ^Cnbriep / (om ftem fdben cn reneii 
aubcieii23cbdftcbbec in tegacn) alp ern befcfttittmgé 
000? D’aubcr ièdjepcn / en bequaem om be geootfre 
CalliQirncn tc abtobecen; latenbe alle be Bonmgtnueitp 
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&t&cpen / en b’anbct pjintipaelfïe 25ebelf)cbbercn/ 
buptenbe 25ape/ tot Dat fp fjmc jFo?tupne berföcljt 
fouben bebben. Ban befen 20?ief ontfink bp ant; 
tooo?be / ï)tm berbinöenbc gene ban befe te bafaröe 
ten / en bat nocï) met fekcre limitatien : jJBaet bp 
hertoog ben &tnte JBattbeug / met ïjet b?eken ban 
fijnen Boo? tnafï / en Ijp berïoog Ifjet gefelfcljapban 
^>uit 9tub?ieg/ boo? (jet op boen ban be Caropne: 
Cnbocn ben felbcn nacïjt / betoijle Ijp bp be 3lpe leg- 
gen moefle/ om een fo:geïtjk lek te floppen/ fo bet; 
loog fjp’tgefclfrfjap ban een ban be ‘Slömitaelg ban 
ï)tt <öjquaö?on (boo?een ongeluk bat fïjn&cbip ober 
qttam) met noeb bcrtiglj Eeulcn; onbec toelke toa; 
ten btle Compaguien £>oIbaten: £>o bat Ijem in ef 
fitte ontbtahen alle be mibbeïen / Die bem tot fTjnc 
3Scnfïagcri toegeepgent toaren. <£n boen b?eef fjp op 
en nebet ïangg be Cufïen in be hoogten / baer Ijp 
beboïrn Ijabbc / bat be gene öie’t gcfelfctjap bediefen 
fonbe / tem fouben mogen binben / en fonb aen aüe 
kanten Meteen upt/ tot bat benUlbmirael banket 
«Êfquab»/ öie fp mifïen/ fjem bet toeten/ alg bp in 
öe boogte ban gtaben toag/ bat ben Hbclantabo 
met fijn Blote boo?tg toag / en recïjt toe reebt aen ge; 
gaen toag na be Ceccera / om be Snftife Blote na 
ïjupg te conboneren. ©oen retblbcerbe bP / na bat 
bp cencn taeö babbe boen bergaberen / öectoaertg te 
baten / om bern te foeken. <£n aï fcoafi fabe bat bt1 
bem faribe/ obermitg Iju nopt en bergebe upt te ko; 
men ban ïange baer na; fo mifïe bp nodjtang kampe; 
lijk en ongeluckdtjk Ijet nemen ban be JBcfï-^jnötfe 
Blote. fjnbicn bp bnn ontmoet fjaööe / eer bat fp in 
Ccrcetagetaehten / baer fouben geene ontkomen ijcb; 
ben/ en foubefe ontmoet bebben / inbien een baïfcbe 
aöbrttcntie bem cenen gantfeben nacbt eenen contra* 
tien rourg niet babbe boen bouben. JIBaer bet toag ben 
mille 45obg botter bat jaet geen blocb ter %tt foube ge; 
fioittoojöen; anberfintg/ boen fjp ban beu o2p(anöen 
te ruggekccrbc / en ben bdantabo fijn fïreke nam na 
be Cufien ban <£ngelanb / fp fouben b een ben anberen 
fb na niet gemtjï bebben/ gelijk fpbeben. 

Uoptn» $P b^eft « nu bettoont (toeetbigc Ifccr 25acon) 
ie ftjne met toat gefintbepb bat bP befe uptlanbfc Actiën en 
«jent* bochten befïaen beeft: j^u een tooo?öeken nopen; 
2? ö* öc fijne bjtenbfcbap met be opperfïe 25ebdbebbcren / 
Wec(te en algemepne gonfie tot aüe iftrggflupbcn / en alg; 
3rbcf- ban faï bP bonten tot be objectie / namcntïijk / bat 
mitn ÖP Biebe-banbelinge / baer men nu mebe befigb 
jge, ib / intettnmperc. ^>p bebben fijne mcbegefelkn 
tt*p*c geboeefi / fo tod buptm£ Eanbb al^ t’ljup^ : <t2cni; 
*“^e_ ge ban b«n bebben be <0ojloge met bem begonfi / 

en ben meefien boop bebben bebef onber bem gebab: 
apftra. bcle Capitepnen / ïuptenanten en particuliere per; 

fonen / bebben bem tot getupge ban bun abanct; 
ment tot öe ampten / Die fp febert (boot bunne bto- 
migbepö) betliregen bebben. &u / bat bp öie bepjo'cft 
beeft/ fo foube bP bun boa: fijn Bpenöeu berhiefen / 
aïtoaer’tfahe batbpfe niet babbe; macr eer batbpfe 
beproeft babbe / fo babbe (Öob en fijne booificmg; 
bepÖ befeïbe boo? bem gefcoren. Bp bcminbfe om 
fijn^ particulier^ toiilc: JBant bP bucnbelijcbbcpb 
in bun conberfatie bebinbe / bulpc èn bpfranö / baer 
fp beneben^ bem in gebjupfit tooibcn / en gduh in 
bunne b?ienfcbap. j|n bemintfe om bunne beugbd 
faembtpt^ toiilc/ entiloehmoebigbepb/ toanthlcpn; 
bertige / boe bol beugbben Die oodt jijn / bonnen 
maec hlepnmoebigb toefen) en om bun groot ber; 
fianb : toant berfianb te Ijebbcn ban hlepne fafien / 
of bic bupten gebjuph 3tjn / i^ toepnigbbeter / ban 
niet met allen te berfïaen. J|p bemintfe om baer af» 
fectien / toant bie met bun epgen liefbe behangen 
3bn/ p?ijfcn gemaft / toellnfl en profijt: macr bie 
öen acbepb / penjbel / en eenen goeben name bebec; 
tigen / betonen bat fp meer ’t gemeene befïe bemin; 
nen / ban bun felbcn. £>p Ijceftfe lief om fijn Baber; 
lanb^ toiïle: toant fp 5ijn be befïe toapenen en boeber; 
minge ban CngdanD / en be befïe om anbrre te bc 
febabigen. 2lnDien top Bicöc bebben / fp bebbenfc 

berbregen: IBoeten top<0o?ïoge boeren/ fo möeten 
fpbie beïepben. Cn betoijle top nocb ttojjfelacbtig / 
en in ’t tcacteren 3ijn / top moeten bp ong felben 
obedeggen / toat baer bp on^ foube mogen gebaen 
toojben/ en DenBpanb fal on£ efïtmercn/ na’t gene 
bat alreebe gebaen ig getocefï bp onfe pnncipaelfïe 
^ooft mannen. 

5Dat bp gcneralp tot be ïürijgfTieben genegen $ / 
üeboojbe geen rcöcIrjcUr menfdje b?eemt te acljten: 
€eu peber bemint be gene bie ban fijn pjofeffie 5ijn. 
35en fïabigen Bccbtcr) bemint be ^tubenten in be 
fïecbten: ©en ^ertocccöigcn 25ifTcljop / be arbep* 
öer^ in ben <6cb£öicnfï: <!2n Ijp f jcDcct Dat bare 
.fBajefïept bem gcbnipiu beeft in bare laetfïe tónjgg- 
banbelingcn) moet Ijem felben rekenen in ’t getal ban 
bare ütnjg^lupbcn. <Ercr bat menfe geb^upht fo boet 
boo^fiebugbepb Ijem Ijun carcffercn / om’ ben bienfï 
öie fp boen ftonuen : 3u ’t gcbjupch I fo betoeegt 
bem ben uooö om bun te acbteu / om ben bienfï bie 
fp boen : en na ’t gebjupeit / betoeedjt bem erba; 
rentbepb en bauchbaerbepb bun te beminnen / boo? 
ben bienfï bie fp gebaen bebben. j^em ij# genoeg be= 
kent toat ergcrniffe in ’t gebnipek bc^ tórtjgb^'ban-» 
Del£ gelegen 31)11 / al oft een &cl)ole bau ongeregelts 
beöcu toare: IBaer bat komt obcrmit£ be Ampten 
en bebelcu aen ongeregelbe 25ebcl-bcbberen gegebnt 
too)ben / en i£ een gebiedt in be geene bie p2ofcffk 
baer ban boen / en nier in be p’ofcfiie felbe. IBant 
een Éeger bcboo:be te toefen (en to ’t oock / inbien 
’t tod gcregeert toojb) be befïe ^cbole om be Kek; 
gic ten reebten te berfïaen / baer ©ob-bjefentbepö 
en eerbacrbcpb bagekjlto beboojben gepleegljt te tooj; 
ben. &o bed Ijcmaengact/ Ijp toeet boojfeker / bat 
bc gene bic bem minfï beminnen / inbien fp pet toe; 
ten bau fijne regeringe / al£ ÖP bupten^ 3lanb£ i$! 
bem eer bcfcbulDigcn fullen te fïraf te toefen / ban 
te facbtmocbig of gemeenfaem. JBaer bP bedangt 
om befe bifputatie te laten / bie maer fcbecmutfcrnigcii 
3ijn / eii toil komen om fijne toeber-partpe te ont; 
moeten in bat gebecöt / öaer in fp ten upterfïen tracb; 
ten om fijn creöijt te benemen / fo toel in ’t refpect 
ban fijn Jbauberame j aï^ ban fijn Babedanö. 

^>p feggeU : Engeland kan niet beftaen fonder %nU 

Vrede : Vrede kan niet getroffen worden dan door h)oo?be 
onderhandelinge , de onderhandelinge kanmen niet op’tfeff* 
hebben , dan als den VyanAdie prefenteert> en dat^ng^ 
nu als den Vyand defelve onderhandelinge prefen-lanb 
teert. De twijfelachtigheden die hy voorworp, ennto&ató 
de Argumenten die hy formeerde (feggen fp) te beto- ^ö“Ecn 
nen, dat hy niet begeere, dat hare MajcfteytsCom- 
miflarifcn fouden overgefonden worden. 

^panttooojt baer jegen^ niet een tooo?ö: gjnblen 
bp fage bat fp op eenig bafï fonbament boutoeben / 
Ijp fonbe bau bun opinie fo berfebepben niet 3tjn / al^ 
bp nu toel i0. IBaer inbien fp bun laten bunken / 
bat fp bjebe bebben mogen fonber fonbament / of 
öatfp benken bat Bjcbe boo? on^ goet foube srjn fon» 
ber rebenen / of blinbclmge te lopen in een onber* 
banbelinge / fonber een mfien te bebben op be be; 
hooglijke omfïanbigbeben: 5>o fegt bP / öat bp al^« 
ban niet te bele fufpectectt / maec fp te toepnigb* 
Boo? een fonbament bat top B?ebe mogen bebben / 
toerr gcallegeert / Oatter fekee Commiffie upt ^pan* 
gien foube gekomen srjn aen öen €acbmael/ en bat 
bp upt kraebte ban befelbe Commiffie / p?efentectt 
fijne ©cbepucceröe te fenben / om met bate JiBajt» 
fïeptg te ontmoeten: JBat 1^ be couclufte* ©aecotn 
begeert / en mepnt beBpanb B?ebe te maliën: 2tb* 
boueert bit boo? eenen goeben &pIlog$mu{S / en gp 
moogljt alle be Ulogideneu ban CljJifïenrijk toebecom 
ter ^cboleu fenben. 05aet aen / ijn late toe bat top 
öu^ mogen bcfïuptcn : bat l)P bem baerom gclaet / 
als of bp Btebe mepnbe. .fföacr 31JC mbacbtig / boe 
öatljier baojttjö^ ör? ItonmgjS ban J>pangicn -Hupten 
namen/ enaubère fijne©imaer^/ mebe bebben ge; 
pjeteuöeerc omnuflie te bebben bom fp geene bafo 

önr; 

\ 
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beft: 5fa / fjeBbm beulupbcn gdoftt tot onöecftan 
Deïinge / aï-eéc fp fjace autïjonfattc upt ^pangien / 
om We tebcfïuptVn / gefttegen ftaDtien. ïBeefl ooft 
inbagtig / Ijoe ’öat De Honing feftet Commiffle upt 

(foi.cjJ Jbpangien gefonben ftceft: om opcutltjft getoont te 
toöïöen / bat men een onöctljanDelingc foube mo¬ 
gen onöerïjoubcn : boer ftet nocïjtatté alle be toerelb 
ftenïtjft ië / bat bP ui ft mfufïe geenen fin beeft ge; 
ftab / om eenige B?cbe te öefïuptcn. ©au bit allejS / 
\§ be Hertog ban ^arma gctiipge I geen <£dmnuffie 
bebbertbe / uocljtan£ bp fijne 23?icbcn / De petten 
ban ©arbp / Cobbamcnanbcrc Commiflracifcn / fo 
berre bicngrnbc / bat fp quamen in be onberïjanbc; 
iingc tot ‘éoibaig : «ito fto.it£ öacr na / be ftómfle 
ban een Commiffie / boen be grote ©lote ban jscljc; 
pen / Ijacr fnbijtdïjft openbati’De / booj onfe Suften / 
om <ötogdaiiö te conqucfïéren. IBaec pjefcntcrcn fp 
onöccöóHöelinoen eumepnértfp geen ©jebe I 3©at të 
ban ftare mepninge > Jbo gp ’t fdbc ban bem built 
uptgdegt Ijebbcn / bP fal ’t u feggen. tfaer cetfïe 
en grootfïe boojnemen jegens «itogdanb / toaö in 
ben fjace 1588. ©aft Dien trjb af tot befen tegen 
tooo2bigen te teltenen / 51311 bolle tien ^jaren / ben 
rechten tijb ban be SMegeringe ban (Ccopett / en nu 
fu fien bat openbate ©ojlog bun niet ban ïjdpen/ 
fb fdjijnen fp te bettreelten / en IjUnne boapenen ober te 
geben: IBaet ftebben berepb Jsimonté ©actb / ’t bueïli 
niet ban binnen bomen / fö top bate Storen niet tec 
nebertoerpen; maer om bat men acftt bat top ïigt 
bccröigec geïöben fouDen / ban be Cropancn / ben 
fïmpcïen 25?ief baneenen jpïelt en beceaöcrlijften j-m 
gitif / l)tm berfebetcnöe aüc£ tec goebet tcontoen te 
gefebiebeu: Ijet pjincipaeï ^.ttatagema / ’t töcïb 
fp geb;wpften om ben tt ücDiiege». Jl>aer al $ ’t faftc 
Dat fommige ’t felbe gdobèn / fo fepb bp ncd)taité / 
Timeo Danaos, ócdonaferenres. ©atté: ^jlftÜJCC^ 
fe be «toiccften 00b aï$ fp gaben brengen. fp ban 
öefc flirie uptïnjgmgc appelleren/ laet bun epgen ae? 
tien ’t felbe uptieggen: ilMïeu fp bem te laflcn leg; 
gen | bat top in gcbiefte gcballen jrjn tot 25ojbo^g 
ban tot ©|cbc te bctflacn : <0f bullen fp Ijebben / 
Dat top gcloben / bat ben Hertog ban IBebsna met 
De magtige ©fote en Urmaüc / quatn / om aïïeem 
igb te 5130 cm getupge ban bet €onttaet! O^f Ijebben 
fp liebct bat bun epgen tooojöcn / Ijunnc mepuingen 
uptieggen of bebupbeu / ban tjunne actiën i Hooit 
toat baten 23obc / dBmaftuel Uoupj; ben ©omtgueö / 
gefepb Ijeeft / bie aen Hopej en 4>tepbano' ^errata 
betfebennge biocbt ban byftig bupfent Ütonen / om 
aen bun betadt tc tooiden / fo Ijaeft al^ baec Utop- 
belfe eonfpitatie tegciië tjet leben ban fijne Hoogtoceb 
Dige 5>oubecaine / effect foube genomen Ijebben: 
Hoo^tbcm (fepb bp) ben toelften booVt <©edgte fïaen- 
Dc in 45mlöbafe / beltcnbeboo? be taille / bar in bun 
Cppljcr / en bebelite manierc ban fdiigben / aï^ fp 
fcb?cben ban ©:ebc / fp afê ban mepriben / be öooö 
cn nicoib ban bate JBajcfïept. <©f fo nocb ccb 
ter ücrfïaen toojöe / bat ben ©icbc niet beftoorDe 
bcrtooipcn te tooien/ ai$ beöiieglijft / ban met be 
toijj? ban ttocc getuugen : Hooit ccncn ^ntljoniiun 
©atiïfion / jegentooo^big gcüangen in ben f€otoi 
ban 3lonbon / ben toelften all)ict ftoincnbe tipt ^-pan- 
gien / onbet Ijet pietett ban eenige opentnge ban 
©^ebe tc nialtcn / en mcbe-biengenbe om betet ge^ 
looft te tooien / S^iebcn aen bare 3Bajc(ïcpt tot 
tien epnbe / aen u fdben / en aen bem / ban eenen 
Cte^tod ben Sjefurjt / beeft in fijnen ejeaminatie bp 
bem en ben Heet ^eccetatigl genomen / beltent / bat 
bet toaccacbtigb ïafl en bebd / bat bem ban be pint 
dpadfie öienacr^ ban ben Sonittg ban ^pangien 
gegeben toa^ / booinemclijlini inbteït / ben ffact 
ban onfe p^eparatien te ontbcdien / be papiflcn ban 
Cngelanb te bcrfdiercu / bat fp ftoitdingc bare bet# 
loflinge fouben bertoagtrft ! fommige ilacbp-Hccrcn 
ofsgbeïebart bit tlrjüe / ontrent bate IBajefiept lues 
fenbc/ tetoinnen/ om be falie ban Den ^pacnfên ïio? 
ftingtcbdpen banb-baben/ en bem ban toegen ben 
fdben tepjefenteten/ toat tijtel/ ^enflocn/ offonr 

Het vijf-en-dartigfte Boek 
men ban penningen f}p öegdttré/ om fjftri pattpe tc 
bolgen. 

#o?öedt nu / toeecöige Heet S5acon/ upt Öeliïa^ 
tigljcpt ban 11 epgen bcrfïanb / boe bp bate piefcntatie 
beftoce te neuten / en fpiafie ban ©jebe / en bcnltt cen^ 
upt be toeetbigbepb ban u epgen bette / toat ©?ebc fijn 
bette foube ftonnen maften / met be gene / bie geatten* 
teert ftebben fijn ©abetïanb te cónguefïeten / fijne 
^ouberaine te bcrmooiDcn / en bem uptgefogt bebben 
aï^ een bequaem petfoon / gui te bctoilïtgen / bepbc 
fijn ïioningntnc en ©aberïanö te bettaöcn. IBaet fo 
bem <U5oD niet te rugge baböe boen fteeten / en baetna 
boo: couttatie ©inben cn €empeefïen/ befen ïaetfren 
^otoct boen arrcfïercn : HP foube Wen bobeecbrgeii 
doninggelecrtbebben/ toat fttagt fijne piefentatie in 
fijn regarö booitgcbjagt Ijabbe. €n tc langer bat ben 
toiïle be^ H^ten / en ban fijne ^ouberame bem op 
bonben / met fo bed tc meet ‘Sftterefls beeboopt bp 
Ijet Ijun in ’t ïaefle noeïj tc betgdben. JBaet oufe 
©ap£malicr£ mogen allegeten / bat be tqben beran« 
bert 3ijn / cn met De ttjöen be humeuren ban be ©?in* 
een / en be faften ban Jbrate gemenelftft betanbettn / 
en gdrjft in botntijöen men geen geloof babbe beberen té 
geben be ftbon'e toooLiben ban ben ©panb / en baren 
fd)onen glané / Dat nodjtanë nu ter tijb/ be Ijumem 
ren en gelegentfiepb ban fijn epgen faften / bem fouben 
mogen betoegen om ©|cöc tc maften, ©ooi fo bele bem 
aengaet / eer bp ban gdoben / bat bP uu ban fulftr 
ijieebfamen Ijumcurcn iël fo mofte bP toeten of fijne 
ambitieüfc en toiacftgierige humeuren / ofte bjebe ge^ 
fielt/ of uptgeblufc 51311. loftonnen niet te b?ebe ge^ 
fielt 51311: lOam lip Ijeeft gefttegen berfeftepben nebet- 
kiger./ quaöc rcfcomccn / en oiigducftigc fucceffleii in 
fljnbooincmen / ja beeft beriité en febabe gebaö / itt 
alle öe #o,ilogcn Die Ijp met bare ^ajcfïcpt gebaö 
beeft, Hft «1 geeft tnêbe geen appatentic / bat fp 
uptgcbïufï 3ijn : toant fo be appietjenflc bcé boob^ / 
befdbige babbe uptgcblufl/ fo foube bp bet boojïebcn 
'Jlacr / als? bP berfebdijft upt be ftaute quam / (bie 
tedfdjem/ bat fijn lactftc De^toijminge gctncefl foube 
Ijebben) met fjert cctflc tooo|ö bat bp fp?aft / niet ge? 
buegtbebben: #fben ?töelantaDonkt gegaen toa^ 
na <Z2ngelanb 5 #f fo fjet ftnagen ban fijn Confcietis 
tie/ befelbe bumeucen uptgeblufebt babbe/ fo foube 
bptiiet/ 5ijnöein fijne bebotie / onDcr be IBiffe / gu 
beben / en beloften gebaen btbbcn / om ban Cnge^ 
lanb gctcbengcert te mogen tooiben / aï foube bp baec 
toe heeftopen alle be Banödarai Die op ben SÜutaec 
boojbtm flouöen. 

©an befe ecrfle piopooflcn beeft bp fdbrc met eenige 
ban fijn JIBcöe-gefdïen ©aben / feec geloof toeerbige 
abbectiffcmcnteu upt ^pangien gefïen: töto Ijetttoee» 
be toaó ons bepben / fa tod utoe <é. aïó bem gefepb / 
ban een ban be piincipadfle 3je(uijten onlang^ upt 
^pangieu geftomen. iBaet fp mogen tet contcarien 
toelbefluutcn / bat fljnebumeuten nietapparent 3ijn/ 
ïidjtdijftte bccanöecen: ïBantljp betu nimmecraeec 
faï laten booiflaen / bat bp gebedte genoeg ban ’t Men* 
njftc Ijeeft / booi aïber fïonö / bat bp fijnen monb bol 
^eröe fal Ijebben/ en fommige ban fijne Ijeplrgc ©abet^ 
be ^jefuijten / fullen bem alfa toel ftannen pecfuabecen/ 
bat öc inbaflen ban öe anbere f^iuiccn Iftoningtgften / 
eentoerftban 33armbettig(jepbiëI afë fp keten! tt* 
nen Ijoop bcfpccate Confpirateurs/ bat / ^jincen tt 
bcniiooiben / eenen toeg na ben {femel i£. <ön alftot^ 
toel bp moigen aen ben Dage qtiame te fïecben / fijn$ 
^ooii^ lilöeb ié Ijectcc / en fijne ambitieufe bumenten 
fullen appareiitdyft groter jijn. HP 1^ opgebaet in do¬ 
mo Regnatrice. ©at tg ; %n een beerfebappenbe 
Ijunö. vCn fijn gemoeb fcfjijnt alreebe opge^toollen tc 
jijll / Vereri arque ïnhca Auftriacse Farmlije fuperbia. 
©at is: ,S>ct een oube / en Denbunfe banOoflencglr- 
ingebaoïne ijabcecbigbepb. ©ifi aengemeclit Darter 
toêpnig te bcrbopcii té op hunne b?eeöfame bumeucen/ 
laet oité nu een^ flen boeDauig beu tegentoaojWgtn 
fxacr ljunaei; faften ië- 



5*8. Vervolg der Nederlandfè Oorlogen, 
t^incai en Staten / alg fp obedeggen bart ep# 

gen affaiten / mogen bun Difpouecen om ©?ebe te 
Waken / ’t jp om pL:ofijtg goebe genegcntbrpD£ / of 
om noobfakdijkbcpöë mille. ©in ptofyts toille / fo 
fp eenig boo?öed bacc tipt Honnen krijgen. ©m 
goebe gelegen tljepb / bp fo bette be ©?ebe bequaem 
ig / om ïjun te fjouben in ben fïaet baer fp in 3gn. 
(Om nooöfaftclfjhljcpö / aïj> fp geen mibbeïen meet 
bebben om be ©oilöge te boeten ©at (jet nu toaec* 
fcljijnelijfi ig / bat ben Honing ban ^pangien ©?e= 
be met fjim totï maften / om bacr boot eenig boot- 
bed banongte krijgen / be ©ap£-makecjS felbe en 
tullen bat niet toeflacn : ^iibien fp fjet boen / fo ig 
’totrêepgen fcfptlb; bat top in ben put ballen/ biefp 
ons fo bupbdijk totjfen. ©at bP om bc goebe gdegeut# 
Ijepb? toiïïe / niet genegen foube 3t]n om met ©nge; 
ïanö©jebete maften / ten 5p eenige bate ofbootbed 
bem bact toe lokte / of be nootfaltdijftljepb Daec toe 
fojccrröe / argutnentere ilt albu£: ‘5HHc Staten blrj' 
ben in bate fianb/ fo toel Doo? goebe reputatie / al£ 
Doo^magt; boojncmentlijk alg fjunne ïfeecfcbapppen 
bette ban beu anbeten betbeelt liggen/., en bact een 
ftïepn geberite ban een £Oatie fjeecfcljen / en bare ÏÏDct# 
ten geben ober bde: .fèu fo ïaet be 3fnöien / be .föebet; 
lanben / &aprfg/ JBplanen en abiciken eeng flen/ 
bat £>pangien / bet todk fo lange obet fjun beeft getp# 
tannifeert / nu blijbe toe ig } na fo bed neerlagen / 
ttotfen en bctlicg / ©jebe met ©ngelanb te maften / 
en bat noclj op gelijke Conötnen: Boojtoact fp fulfen 
ban fïeu en betfdtctt 3tjn / bat be ^pangiaecben am 
Dftg niet 3fjni ban Hombros como los otros: ©at 
ig: iBcnfcfjen griijft atibete. ©n bat bet een ftfepm 
bcttigbepb boo? bun gctoccfl ig / fo fangen trjb / ber- 
vuutem fuacn quoridie emere , quotidie palcere. 
©at ig bunne ffabetnpe bagdgkg ftopen / en Dagdijkg 
bocöen. ^ulkg bat bu bier upt beflupte / bat be £>pan# 
giaetben bp fuiken ©jebc / alle bate reputatie in faken 
ban©o?Ioge/ en fcb?ik ban bunne gtootbepb / berïie- 
feu fouben. ©n fijne 3lanbcn fouben Doen gene inibbe# 
icn konnen gebouben toojben fonbec rebolteten; en 
Daecom faï be gdegentbepb bem tot geen ©jebe met 
ong bettoecken. ©atbenootfakdykbcpb/ en gebrek 
ban mibbden / ombe©o?ïoge te boeten / bem b?m= 
gen foube / ommetongteaccojberen/ ikacfjtet bep» 
beonbctoyfdyhenonmogelgU. ©nbetogfdyk / bat 
bP / öie fo onfangö ©ngrianb befpjougen beeft/ 
©jankrgh en be ^eöcrlanben / op eenen tijb/ en nu 
gebroken bebbenbe ben 25anb ban onfc Unie en beteer 
ninge/ en ©janktgk ban be ttoce anbecc gefebepben/ 
bemfdben onmachtig aebten foube be ©ojloge tegen 
ong te continueren, ©nmogdgk bat be mibbden bem 
ontbreken fouben i 3©ant ontbreken bem febatten om 
fijn Ritmee te betalen > ^>ijne cettc pattie/ om fijn 
3Crmee te betalen/ i^booj eenen langen toekomenben 
tgö met be ©enebopfen gefloten: ©n gdgk fijne Sten- 
fïagen/ fljn^bbegetybensiju/ öie fijne febatten feege 
boen komen: &0 3bnacnb,anbet3ijbe fijn retouten/ 
biebpnptbe 5Inbien alnjb bettoacïjt/ fijne bfoet-ge= 
ttjben / biebekoffcrcntoeöcrombetbuHcn. ©ntb?eekt 
betbemaen ©ofk i a©aerom> 2Öebafben fijne nieu1 
toe lidjtingen ban polbaren / fo beeft bp öie gene / 
bic bp in ©?anktök geb^upfit beeft/ b?p/ om tegen^ 
on^ te gcbpiphen. ©uttocckt bet bem aen ©ibjeéf 
23ebalben^ be buïpe bic bp getooon toag te bebben / bP 
faf nu boo?be B?ebe in ©janktyk/ fa bed ban baet 
krijgen al^ ’t bem fufï. ©ntb?eekt bet bem acn £>cbe= 
pen > ^p boutot alïe bagen nieutoe; en mag fo beef 
.^ebepen in &pangien acnbouben aï^ bem gelieft: 
23obenbien combineert bp nu met be ©ofïeclmgen / 
enconfpiteett met bun/ tegen^ benfupben. ^o bat 
bp beflnpt / toaet bp bemfdben boent / fo (Iet bp geen 

' 4; apparentte / bat bp bem foube boegen/ om met bem 
©?cbe te maken, ©n fo men met bem geen ©?cbc 
kan maken / fo $ ’t niet goeb bat men met bem in 
cenige ©lebe-banbdmge treöc i toant boo? bcfclbe om 
betljanbdinge fp niemant ban fjun konnen trecken / 
of pcmanb bebufpig toefen / baet bp ter contracien bun 
en bunne eenige 23onbgcnotcn / fo jaloacé ben eenen 

ban ben anbeten maken kan / bat om te pogen ö?eerf!e 
te toefen/ fpacbepben fouben / hneflcbfdbeeetfïtuij* 
neten fonbe. J©aet inbien bp bunne #ap^-maket^ 
abboucect bunne betfeketingc ban B?ebe/Iaet on^ eeng 
flcn toat fp baec mebe becobecen fuïlen. 

^o fp eenigen goeben ©?ebe boo? bun met &pam 
gien konnen maken / bat mofïe toefen met bunnt 
25onbgcnoten ban ’t .©ebeefanb baec in te beflupten / 
of baec fmpten. ©an bp ig ban opinie / bat geen ban 
bepben booj bun goet of fcket kan toefen: ©aerom fa 
oojbeeïtbp/ öat fp ganfebgenen goebc ©?ebe maken 
konnen. i©ant om öe Bebecfanben in onfen ©?ebe te 
beflupten/ i£ ónmogelijk/ ten toate fp ben Honing 
ban Jbpangien eekenben / of ben genen bie onbee brui 
’tbefltbabbe/ booj bunnen ^oubetain/ aï^ j^cttog 
ban ©oucgonbien/ ’ttodkCfofp’t boen) alle ’t gene 
bat ben ©panb betfleckcn faï / fal be t©cbeclanörc£ 
fïabctnpe acnb^engen / en metkdyk pertjkel faï brn 
allen boïgen. ©e cebenen bie 3yn klaec: ï©ant foi 
toanneet be USacIjt en ^utljotitept ban ben ^tatert 
©cnecad / en bc jegentooojbige maniete ban Hegetin? 
ge ban be ©eunieetbe ^obiutien / gebioken en ont= 
bonben fal toefen / en obec baec een JÜêonardje ge# 
fielt / en een ©pnee erkent: ©aet fal niet toefen bat 
beg $:mcen abfolupte maebt faï limitecen / ban fijnen 
epgen toille. ©e bafïigbepb ban een Contract / fa! 
bcin geen mate fïdlen / oflimiteten: 3©ant ccn^beetó 
fal bpgren geloof bouben / ben genen bie bp benkt i^e# 
retijken te toefen / en ook booj ïlebellen febdb: ©n ten 
anbecen fo fullen fijne ©nbeebanen niet lange beitoe# 
ben / offp fullen dk*anbeten bertaben. 3©ant b’cene 
^obintic fal tegen b’anbece fltyben: b’eene ^tab te# 
gen be anbere / en ben eenen menfebe tegen ben anbe# 
ten i toie b’ootmoebigfie toefen fal / enflcf) ben albet# 
bienfïbaecfïen betonen : ^tllc bc fo?ge ban ©efenfle / 
falbeconacbtfaemttoojben bp be betten/ bie betobett 
fnllen toefen met ben naem ban ©?ebe: ©f be memo# 
tiebaube boojgaenbe tpcannpe fal upt bc betten bet 
menfeben uptgeblnfcbt toefen / gerefolbeert 3b'nbe 
eenen £>ouberam aen te nemen, ©enige fuïlen foeken 
gebieb obec ©o?logé-BoIk te bebben; anbete bet J©a# 
giflcaetfcbap inbe ^teben: ©enige be Collecte ban 
(Collen en Ijanbelinge ban ©dbe / fommige fuïlen beel 
boen om ©fficiecen ban 3!ufiitie gekoten te toojben / 
fommige om bette 25enefiden / pjebenben en ©eefle# 
lijk inkomen te bebben: ©ïk faï be iCraffike ban 
^pangien en in bc ^nbien foeken. ©pnblijk / een 
pegdijk fal befïg toefen om fijn epgen profijt / en nie# 
mant fal een^ benken om berfehertbepb ban bet gr- 
meene 3©eïbaten. ©e iBagifitaten en ©oubetneut^ 
fullen bat niet kannen gematigen : 3©ant bc p?in# 
ripadfïe peefonen / bie nu / ’tjp in fake ban ©o^# 
loge / of ban politie / be Hegecinge brbben / bic 
fullcn bacc op be bluebt begeben / tot bate berfehe# 
tmge. IBant fo bien kloeken ïfeïb ben ©?abe ban 
©gmonb bekoebte’t bettoutoen en betfeketmge ftjn£ 
IBajefïeptpl ban ^pangien / met niet minbecg ban 
met ben p?g^ ban fijn epgen booft/ toat fal eenen £fèe# 
betlanbfen ©nbecfaet bectoacbten \ ©n alg fijne ge# 
bcnktoccrbige becbienfïen / boojnementlyk be ttoce 

tobt-beeoembe ©db-fïagen ban ©jebdmgen en 
barnet ©umtijn / en ook bat bp brmfdben begaf 
in be banben ban be ^pangiaetben / niet fo bde 
brbben konnen obertoegen/ aï^ brt aebteebenken en 
fufpitie ban combinatie met be Uebdlerenbe : JBat 
bopr ban toekomenbe becbienfienfaï tec nebettoegen 
bc migbaeb ban begene/ bie met taeb en baeb/ ge# 
fïbft rn gemainteneect brbben ben &taet ban De ©en# 
nteecbe j&ebec- lanben / jegen^ be ^pacnfe. ©atni# 
focnen i ©een bopen Boïk^ fullen ’t konnen hmite^ 
ten. 3©ant baec fuüen geen mibbden toefen om 
bie te betalen. JBanneermen pet meet ban be ©e# 
nieente faï betfocken ban Dej» Honing^ o^binare ©o* 
mepnen / en inkomen bebjagen : ©aec faï boo| 
anttooo^be gegeben tooien: %g bP onfe ©panb* 
JBacconi etkennen top brm boen onfen pynce i %g 
bp oiifen §?ince / toaetom 3tjn top tegen^ brm ge# 

toacent 



5°4 Het vijf-en-dartigfte Boek 

toapmtaté tcgenéonfenBpanbl SSobenöien/ com 
fcnteertöebremide <©atmfoenén / oen fcöcöec-5tjöen / 
fa faï den ©pand bun op eenen bot met geteeld appro' 
cïjeceft: a©ant fijne middelen ban bemfelben toepende- 
ren/ en öc andere/ namcntïijbenDerStaten) op een 
Boïb / ’ttocïb blijdefaï toefen Ijacc SScnrfen te fparen, 
até fp Oorlog boor bate oogen fuïïcn flen ; ja de£ 
Bpandjj getal fal oob bed groter toefen / dan bet getal 
ban de Staten, handde ©jcemödmgen aen toeöet- 
snden en den ©pand fal l)im fubijteïijb t’aïler geïe^ 
gembebd ondecdjüdien / met gefpangnoïifeecde Ne* 
DcEÏantoerg bccflccbt 3ijnöe / en de Staten aïïeenltjb be* 
fdjeemt met de gene die den ©pand feïfé €ed gedacn 
fuïlen bebbeu. 2Bcfp?eh of fiipulatien ban gitteen / 
bonnen ’t niet limiteren; toant den fïaet op cenen bot 
becöiufttfaï tooiden/ en bunne bulpe en toedeeftand 
faï te late bomen : en de finten die blijde toaren 
©rede te maben / até toen ©pand bed 3toab toa£ / bP 
fdbc berccnigt toefende / en toe Nederlanden in cenen 
goeden fleur en fïaet / en fullen geen nientoe quecejle be 
ginnen / até toen ©panto fijn maebt gccccoubjecct beeft' 
?p berdedt / en de Nederlanden bedoren. €n dit jijn 
nochtans de bcfïc middelen en berfeiieringcn ( die de 
f)ap£-maber0 bonnen boojfiellen / ofde<0eunteerde 
©’obintien accepteren. ©p toil daer nocb bp boegen / 
Dat gdijb tjet feber té / dat de Nederlanden geen ©rede 
fuïlen brijgen / of fp fuïlen moeten de ©oogbepö en 
Sóuberainitcpt ban baren ©cere erbennen : So té 
’t mede fondcr eenig ttoyfeï / of fp fouden in Defe ©te; 
Öc met erbent of gefloten bonnen toorden/ ten toare 
Dat de ©aufclijbe ©cïigic / of t’ctncmael daer toeder 
óm ingeplant / of ten nmtfïen opentlijb in de Steden 
en pjobinticn / daerfe nu uptgebannen té / tocgeïaten 
cu gedoogt toierdc. 

So bet eerde toegelaten toort / fo faï men <©oö£ op= 
rechten en toaecadjtigcn toienfï / uptbannen/ en den 
afgoden-dienfr mbocrcn: IBen faï de IBacrbepd bcrïa- 
ten/ cnbetbedtogacnbangcn: ^cbcfeljermmgeban 
Den li.Decbarmbcrtigfle ©cmclfcn <©od bcctoorpen / 
om ijct fabeuc ban den aldec-tprannigflen ^jince ban 
Der geteld te toinnen. 

Eaet bet ttoeede tocDiberfïtcpt ban tidigie (’t toeïb 
ban nitiNer importantie té) en dat (ïrijd jegm$ de JDo 
ritte ban aïle Staten: IBaut daer geen eenigljepd in 
De ierbeté/ daer ban geen ccmgbcpö of oröre m dm 
dart toefen, Sa bet té cenen feberen en openbaren on¬ 
dergang ban den Start; iBant gcïijb als fcnyntTa 
nimgemnigeït in een bat met gcfondcu fubfïantien / 
niet berbetert toojd ’t gene öatöoöeïijb té / rnaer 
’t goede cn gefonde beDorbcn : So ban geïijbcn / toe 
bergifte ïccriugc ban ©mijn m-gebende gefpaignofe 
feerde Scftutcn ccsté ingeboert jjjndc / fuïlen ïjaefï aïle 
andere ^ofcfforen bcrörebcn ïjebben upt de <©eu= 
meerde ©jobmfrn. SobatbP daer upt facfïupt / dat 
bet bepbr fotbepö cn goöDeloosbepö foude toefen / boor 
bun/ fnïh een ©rröe te maben: af boor bun / indim 
fp bun daer toe brachten. Sa nodj meerder btoar^ 
tiepto in bun/ danoptbp eenigen fïaet gccommittcert 
té getocefï. lüant toat faï dm ©pand tegen bun niet te 
tocee bonnen brengen \ até bP / ödjaïbtn fijn maebt 
Die I n nu beeft / upt de Bederïandcn / nocb fal bec= 
detut bonnen toerden / mettfcfiig of tadjtentig dup- 
fent Soldaten/ met drie ïjondert Sdjepen ban aor- 
ïcge/ beljalbcn een on einidclijb getal ©radjtfdjepen / 
nier ro bed bequame ©abenen en pïactfen / die maer 
cenen dag 3epïm^ liggen ban ’t binncnfïc / en gcïijb bet 
bette ban ingeland. 

jlB^cröcSeöerïanöcn fuïïcn aen öc Snfantc gege- 
bm tooröcn/ fp faï botttoelijben aen toen €rt5-©ectog 
Blfacct/ en alfa fuïïcn öefe Jletocclanöcn ban öc liirone 
ban Spangien gefdjepdeu toorden / engebrodjtin een 
betfeberberband/ obemms ijunne fdicnömgc. aan 
bier jegntéanttooord bp*- aeSnfautc/ fo den ïio* 
ning ban Spangim geen binderen na ïact / i^ appa^ 
rent <i.*rfgcnacin te toorden ban ïjaccn 23^ocDcc / m 
baren broeder gdgbcctoi)^ Crfgenacrn ban bacr. €n 

153)8; 

öan 3tjn defe Staten toeöerom geunieert. 3©aet toeap* 
parentflegeïegentbepöom gefcbepöen te bïtjben/ té/ 
inöten fp bepöe üdnöcren bnjgen; en gemerbt toat nie* 
manöban baren ©upfe beröec mogen boutodbeben/ 
öan toefenöc geredjte f©cbcn en Coufïjn^ <©armain^: 
Sb fle niet toaerom bat men bare bereeninge niet fom 1 
öefufpccteren / boor fulbe ©outodgben. Jicemt nu ‘ 
öatfegefcbepöenSijn. 

S^^ltoertu^niet toen bebouöen Sone ban toen te* 
gentoooröigen ïüoning / en Stoagcr ban toen toebo* 
menben i S? ’t niet apparmt bat tjp fal geflijft tooröen 
met toe maebt / en gemamtenceit met toe beuefe ban 
Spangien > Saï IjP niet fo tod toen Itoning ban Span- 
gtm ten dienfle fïaen om ingeland de horloge aen te 
doen / até ben ©ertog ban Sabopen / die de andere 
Sufïer getrout beeft/ in de 0orïogc jegen^ ©ranfe 
rijb i ©ceft fjp cob niet een gcfufpcctccrde maebt aen * 
bemfeïben / até toefende ©roeder ban den jegentooor* 
dtgen fóepfer/ en apparent fpec na fdbe Ïiïepfec te ma* 
gen toorden f Sobcn dien té d’Snfante niet den feïbcn 
perfoon / toien? tijtel totdeïirone ban Cngeïand ee^ 
nen jdarfon / fofcergearbepdïjceftomtebetoijfen/ en 
3tjn de Nederlanden niet dm fïob daer mede 3P in 
geland fouden fpringen i aïfuïben ©rede die men 
nu drijft / Dm eenigen middel niet / om tjun ban aïle 
Nederlanden te berfefeecen i be ?trmee / die baren 
meutoen JIBan nu beeft / ’tgetoeïd met toaer op den 
den ©pand fïeunen moet / om Den aenflag ban <önge=> 
ïaiid> S^boortoaer/ bl»> t’famen-becbintenifTe té & 
opcnbacc/ cn bun boornemen cn Henfïagm oogfebij* 
neltjb ontdebt / en bet té al te blijadyb toat te bertoag* 
ten 10 ban onfen ©zede / indien top de Nederlanden 
daer in begrijpen. 

%m oité nu eramineren boe goet bp €ngcïand toe^ 
feu foude/ foton bun abandonneren, ©p beeft altyto 
geimagmeert' dat aïfuïaen^ap^ boor ben goed mocïj« 
te toefen / inöien dat öc genen / die daer toe peefuade* 
ren / drie faben bonnen Doen gdoben. 

Ten eerften , dat die van de Nederlanden beyde 
den wiüe en macht mogen hebben de Oorloge te on¬ 
derhouden , al is’t fake dat fy, te weten, de Engelfe, 
Pays maken. 

Ten tweeden, fo fy hun verlaten, evenwel voor 
hun goede conditiën konnen bekomen. 

Entenderden, of het ook mogelijk is, harefaken 
dusltaende, een Neutraliteyt te konden houden y ge- 
du 1 ende de Oorlogen van de Geünieerde Provintien , 
enden Vyandjegenselkanderen. 

Nopende den toilïe en genegentbepd ban beNcder^roi.sj) 
landen in#orloge te continueren/ en alle de Condi^ 
tien die den ©pand foude mogen prefentccen/ terefm 
fecen: ©p berfïaet de refolutic ban dentöade en (©ouc 
beeneur^ ban dm fïaet fuUté te 5ijn/ en de conforme 
teptban de»6emepntctot aïfulbe refoïutie. S? ’t in 
bun maebt/ ib mcpncaïfotocldcmagt ban de 45ou- 
bcrnctir^ / om de (©emeente / indien fp toeöcefpan- 
nigté/ daer toe tebedtomgen/ até de macljt en fuf= 
fifaudjcpd ban bunne middelen / om fo fcljerpc en 
grote horloge te dragen / até op bun fonde mogen 
ballen. _ 

©an ’t refoïbcrcn ban de ©ooft-a^ouberneuc^ / 
fouden defe itoijfciacljtigijcdm mogen boorbailen / dat 
fpbebogten fuilen toorden met des ©panb£ prefenta- 
tien (toelben ©pand / ludtcn bet btm mogelgb té / fo^ 
ben faï eïbparticulierbjb te tonnen/ om een peöecge^ 
nerabjb te reduceren) en dat fp becbaect fullen gemaebt 
toorden met Ijct dangicc ban den iSaed. iBant bet al* 
boren ecu onaengeiiacm gelupd geben fal/ en appa* 
rent in ’t aldec-eecflc onbrugtbacclijb te fuccedecen/ 
den ©pand alreede fo gcotdijlté mecfïrc ban ’t ©eïto 
toefende/ dateenige plaetfcn licbtelijb mogen geem* 
portcert toorden. ©p toect tocl dat fp pretenderen gere# 
fbïbeert te 31)11 ter horloge / te protefteren jegeité bet 
geboorgebm tot oiidecljandeïinge: jNaer dat inacb 
toefen'/ ’t5pom ljunbp lj«« cjeempe! tebertoeeben/ 
of daer door ban ijuu ongemolefïeert te mogen bïrjben/ 
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ban ui onDerhanDeïmge te bomen/ of om te fcbtjbeu 
rót bet aïDet-uptecfle te toilïen tegen houben: €>p 
bot Jet eet morfjtc blijben / Dat top bun / Dan fp hun 
féftmt gecupneect haDDen. 

HDaecinDien fp/ na rijpe Diïiberotie/ fóuDen bet* 
fciefenDe <@o?ïoge te continueren/ alg banttoeequa* 
Den ijet tninfïe: $ortjtané Dat De <©emeéiite ban Die 
geflntfjepö fouöe toefen / ié niet blijbeltjb. JBant alé 
een ©olït / ’ttoelb lange met De mifecie ban <0ojIO' 
ge gematteert ié gebieefï / fal ijocen ïjet aengenaem 
tóoo?Dt ban ©?cDe: alé fp Die niet bun t’famen ge- 
borgt IjaDDen ttoee machtige Hiincen in eert (ïccrtge/ 
Oefenfïbeert offenfibc Utgtte / ljun geaöanDonrteert fitf* 
len fiert / ten eerflen ban ©?anhrijb / en öaec na bp 
bic ban CngelanD: ^tïö men i)im ten eenöec3tjbert 
grote ertnieubjc Contdbntieri fal af epftljen/ tot (jet 
onDcdjouD ban De C>o?ïage; en reranöec3tiöen p:e 
fenteren faï öc acngename en finaïteïrjfte Conöttten 
Deé ©?ebeé : 23cbeti Dien alé fp fïin fulien / Dat Cm 
geland / Dooi pet malven ban Den J)apé / De Cca* 
fijbeboo? (jen felben óp .$pangiert bati bun fal heg¬ 
gen / en fp alleen / irtité in bc <0o?loge blqbenDe / 
Berooft fulien toefen ban alfulften .Éablgatlé / Die 
bun fo macljtig ban Schepen/ en rijft ban ïnibbeïen 
gemaeltt heeft: 3©at De Gemeente aio Dan apparent 
ié re biefrn / ié licht om ooibeden. Cn inbien De 
<Öcrnecnté ban haec felben niet beiueeglijlt ié / ÏJP han 
niet toel Irefeffen / hoe fp Dp De Hluthorirept ban De 
<6oubcmeuré ban JÉ>tatcn / (bie men ïjert De Staten 
(öcneracl) Daer toe geöluongen ban tooiden. 

i£en eerfïen / obeemité Dat ^et nrrt ren abfolute 
«i nobclijfve/ maec een gelimiteerde en b?ptoillige ge* 
booifacmljepb ié / Die fp fcljrtlöig jijn. 

CntcnttoceDen/ obermité ïjttmien fïaet niet Ijeéft 
(gdtjb Den *>tact ban tlomên IjabDe/ of gelijb Den 
<ètóetbart ©chef ren nn heeft) een pïaetfe > De toclbe 
gdtjb fjet Hooft / alle artDece plaetfen Deé licljaemé 
commanbeert en Dirigeert; rtiaec ié ban egafe geöeel* 
ten gefonmert. ^eeianD ié alfo abfolupt alé Hofland, 
en ©?icéïanb alé eenige ban ljun bepDen. niet ah 
leende minfle ©lobintie; maec ooh De hïepnfie &taD 
fuflineert te hebben felvec foime bah &oubecanitept/ 
en toil fo b?n eên fïemme hebben alé De gcootfie 

(Cen Derden / om hun oude maniece ban p2oce* 
Deren; De todbe niet getoeeft ié SBebelen upt te fert* 
Den Die Dtoingen ; maar <©eDeputeeröe om te pee- 
fuaDeren : jliet te cefolberen en beflupten in ljun 
grootfle fahen / in eenigen ïïaeD/ of ©ergaDecinge/ 
maer om te onDertafïen en geboelen De Diépofïtie 
en genegenthept ban eïfte |D?obmtie/ en hun alfo be* 
totfligen te aggreeren het gene fp ban te boren beraemt 
haddem .... t ,... 

Cn obermité fp onbet hun felben mqer boo? eenen 
tijö i^taten <6enerael 3ijn / fo ié Daer geen apparem 
tie ban eenigbepD ban opinie, ^n alé Dan Den min- 
fien hoop (ban anDece geflntljepD 5tjnDe) fulien Den 
haet ban De anDere niet bullen Dragen/ hun ooh in 
Den QaeDt jegené Den meefïen hoop niet oppoferen: 
Cn te hupé bomende / bonnen fp gemachelijh in 
hun particuliere gjobmtien en ^teöen / fuift eenen 
aftreh bectoechen / in het Doen ban hun rapport/ 
ban ’t gene bat generalijh een peber booigcöiagen 
ié getbeefl / Dat De refofutie Daer fal blijben flehert / 
cnalhetgcbefoigneeröe te niete geDaen toojDen; hun 
ongeraDen fljnöe pemanD bipDom ban fiemmen te 
Jsepgeren / aengemetht Dat ©?phcpD / Detoareoo^ 
falie ié Daerom Dat fp De ï©apenen aengenomen heb¬ 
ben/ en Den gemcenen ©panD toeDerflaen. JIÉaeiV 
ïaet toe / Dat bepDe De ©egetcDeré en Gemeente / 

j gerefolbeert toaren / Dat De .Beöerlanöen alleene in 
Dei0o?loge fouDen blijben : 3©at 3tjn hunne miDöe^ 
ïm > vOf Ié hunne maegt apparent De v©o2loge te 
onöerhouDen * ^p 3ijn ban alle UptlauDfe hulpe 
berlaten : ©janhrtjh ié niet t\oeeö?achtig ; €uge= 
ïanD hart geen bpfïanD Doen: 4Bn/ iugeljeelChiifïem 
ri)h ié genen anDere ©?inee of ^taet / Die apparent of 
machtig léÖnn te flnbep. 

I . V. Deel; 

^un epgen miDDeïen en mftomen befïaet / yt 0 
ban De ©Richten Der herben / of bp €raffjhe en 
rtoophauDel. ?tengaenDe De ©zuchten Dcc DerDen/ 
Die |ijn apparent taepnig te toefen. J©ant Den ©panD/ 
mrefier ban ’t ©elD 3önöc / en maehtig fijne €rou* 
pen in berfcljepDen plaetfen te Deplen / fal Dage=> 
ïijhé/ ’t 5p ban hun pet te toinnert/ ban 'tgenc fp 
nrtbefitten ’/ of rert mmfïen fo 23janD-fcljattcn en af^ 
loopen / Die onDec ’t gebied ban De Staten 3jjn / Dat 
Dl ïaliDé-nccinge / ten toare bau i^oIlartD of Eees 
land/ (toelhe Den ©partD rtiet hrijgen en ban)mias 
lijft gepleegt/ of biepnig p?ófgté gcbenfouDe. 3©at 
belangt hunne miDDeïen Dooi (Crafijhe/ ten ié niet 
apparent / dat HoóplupDen /’ Die hunne 3©oon-plaeb 
feit bcttranfpojtereii mogert in andere bp leggcnöe 
bieeDfame plaetfen (Daer fp féher en b?pe onderhanden 
liiige mogen hebben) in De jScDerlanóen blijben fou¬ 
Den / toelbe alleenlijb ban alle Defe <©nartieren ban 
Ch?ifienrijb in €>oiloge 3ijn. €n inDicn fp in hun* 
ne tnoonplactfen blijben fitten / fo fal Den £>pam 
giaert hun onttotjffclrjb De baert op ^pangien be^ 
nemen j (gemerbt De ifrancopfen / «êngclfchen en 
^ofierbngen / l)tui hart alleé toeboccen fulien) ert 
fal pogen (fóo beel fjen mögeïijb ié) hun ban alle 
anDere hauDelingc en (Crafijbe / fe berhinDcren en 
beletten : ©eoituendeuöe Dat fpnu De eenige toarre^ 
geefiert Deé ©?eDeé bau ChpfaUrtjh 3h'n. <§o Dat 
hpbeflupt: lé hP iu fich felben obcrlegt/ ’tgene 
Dat De CiegcerDecé ban öert ^tact Der ©ereenigDe 
©lobintien apparent fijn te refolberen / en toat De 
OBcmecnte oogfchpnelijb in ’t generael fal liegecten / 
hoe bc3toacrIijb Dat ïjet ié een menigte jegené huren 
taille te fo?ecrcn / of bat De miDDeïen ban De j5rDcrïan; 
Den bcfianD 3ijn / hp bebinöt anöeré niet Dan perijhel; 
en Dat Den ©panD feechaefi en op eenen bot meefïec 
ban ’t gcljeele XatiD üjoiöen fal: €n hoe Ijooglfjb hun 
imponeert het felbe tebooihomcn/ ié hier boren ge^ 
noegfaem berblaert. 

jlu kbilib oberleggen I toat conDitien fp boo? hun 
felben fouDen mogen hebben/ inDienfp hare 23onDge^ 
noten bullen berlaten. 

^P bonnen geen refïitutie ban plaetfen berfoehm 
gelijb ©?anbnjb : J©ant Den ©panD gene ban oné 
heeft: Siepacatieban fchaOe foebert fpniet/ toant fp 
geerte ban hun geleden hebben. 3[nDife ©aert ftiï- 
len onfe pberige ^apémaberé niet berfoeben / ban 
b?eefe Dat Den ©pand Daer Doo? ber fïooit 3ijnde / geen * 
finé ©apé toclatcn fouDe. #e Ccaffibe op ^paiis 
gien en ^oitugacl / fulien fp hebben: Dat ié Dc eenige 
Conditie / Die hun eenig booiDeel fcfjijnt te geben* 
J©aer inöiert fp toel obedeggeh / hor begeecig hare 
StóoplupDen in ’t eerfie tot fulben hanDdinge fulien 
3ijn/ en hoe gemacbeïtjb Dat ijet 5fjn fal boo? eenen 
mepn-eeDigen lüoning en ©par.D alle haec lanDébips 
Den goederen te confifqueren / De Cngelfe Schepen te 
arcefiecen/ en jegené Cngelanö felbe te geb?upben/ 
fp fulien hen op alfulben boo?Deeï niet te feer beroemen. 
ÜBaer ten anDecen hp fal beranOctinge berfoeben in has 
ceöegeringe/ of in ’t gebnipb ban hunne JBctten / 
nopenDeDe fabenban ©cligie/ het obecgeben ban De 
$>teDen / Die hacc j©ajefiept in De j&eDctlanDcrt $ fjou^ 
DenDe/ en Reparatie bau alle f cljaöen Doo? D’€>o?loge 
gelcDen. . 

l^et ecclïe ié een ConDitie / Die De <©berbunneré 
cpgentliju plegen te Doen / en onoo?baer boo? eenen 
frapCn ^staet (Die in alle De €>o?logen tot nu toe 
’t booiDeel gehaD heeft) Daer ban cené te horen berma* 
nen. 

Het ttóceDebehoo?De nimmermeer banfo ccchtbeec* 
Digeeentóomnginnè/ becfocht te fcoo?Den/ alé De ge¬ 
ne Die Difleutelen ban een 3.anD niet fatboillen obcc- 
gebfn / Dit hoer ban haec befie 23onDgcnotcn toebe* 
trout 5tjn / in IjanDen ban haren alöetmeefien ©panD: 
enbanfobooifichtigeeng?mcctTc/ Die Den genen niet 
berfterben faï / buené macht fp alrccDc fo grotdijbé 
ftifpcctecct: nochte oob Den genen fiijbcn om te inbaDea 
reu / loiené ambitie en üoo^hrpd ooiflet na inbafïc en 
conqucfï. 

(C t 
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5 oC Hct'vij f-eti-dartiglle Boek, 
<&z derde conditie ig onmogelijb te confcntcten; 

toautde fcljaöe Die Den Honing ban ©pangien geleden 
heeft gedurende defe <©o?ïogen/ beloopt tot een groter 
famrae / danöe^cljattenban alle de Woningen ban 
Cfijtfïcnrijft bedragen.,, . . 

Sjudicïi ’t geb?aegt tooid / ï)de ib ’t bome te toe 
ten / bat befe conditiën bctfocljt fullen tooiden: 9]lt 
amtooojöe t ^at ib tïïbcitf meeninge upt ISte 
turn fetoe ïeerc; en de &$acnfe conditiën / tipt de 
Snfrructic den &paehfen Commiffarifeu gegeben. 
Sindien men fegt: 3£at al iS ’t fabe / dat Ijct fcljijm / 
dooi de geintetdpicecOe Rieden en Snfïcucticn/ 
dat fulbe Conditiën toel beefbefjt fonden tooiden/ 
maec De meeninge nopttoaS dat men daec op fou» 
de iufïflecen. ©p anttooo^d: Cïac m de Snfiructie 
acn de /^pacnfc' Commiffacifen gefonden / fcher- 

■jpfKjft bfïaiï toojd / nopende b’eecfle en Ijct derde 
poinct i <©at den Slcgact gedtoongen fal tooiden / 
den Honing ban ©?anbnjb te pouiren hun te afiifEc^ 
ren / om die bepöe te bectoecben. Cn nopende bet 
ttoeede: Sndien dat de Cngelfe Commigacifen ab 
ïe hope af-fneden ban de obedeberingc ban de ©te- 
den/ die fp Ijoudcn/ dat men alg dan grabSafgand 
Doen foude ban. te tcacfefen ; ’t toclb jo bele te feg= 
gen $/ a^offpfepdeu: €cn 3p dat de Cngclfe ons 
de flcutelcn ban de Nederlanden gepen (toaer dooi top 
hun mogen becobccen) en de ïfaben ban Bïiffnigcn 
laten hebben / (in detoelbe onfe Calicpen bectointe- 
cm mogen / en upt detoelbe top onfe Blote mogen 
fenden/ om Cngcland te conquefïeccn / t’allcc gclc= 
genthepd dat top den B^cde bjeuen toilïcn) fu toilicn 
top booiaïS nocljinct Cngdand geen öicdcljcbucu: 

(Foi.66)JBaer indien ’t gcconfcntcect too?di dat de Neder; 
landen alleen de d^oilogc fullen uutbocccn / en dat 
^pangicn onS goede conditiën fal beegunnen : Sm 
dien fp'dc Staten toülen abaudouccai/ tjoc fal ’t dan 
bïijbcn / dat ï)et mogdijb iS / dat fp tuffcöcn ücpde 
befe Ncutraïitcpt fiiilcu bonnen houden* Suötcn fp 
bc geünieerde $?obinmn geen gunfïc onder ücn dupm 
betonen ƒ of ten minflcn tjun laten gedient tooiden ban 
de gene die ban Ijare Natie ljun gctoilïiglijb dacr toe 
fullen pjefentemi / hunnen fïatt ban niet lange be^ 
fïaen / nocljtc fp booi fjunne ©?icudcu beljoudcn too^ 
ben / die fp laten brtgatm i€cn anderen/ fo fp ljun 
Ijicc in / bf in cenigc andere falie faboriferen / toaer 
tiooi fp fouden mogen beljoudcn tooiden ban te ber= 
gacn 7 fo geben tou ©pangien of Den Crt5-©crtog 
biïïijfie ooifabebau difcontcntcmcnt: €n fo (ban uien 
toc Biienden) onfe Bpandcn te toojden. 25obcn 
dien fo Ijceft de IBajcfïept gcbiupiit in de Actiën 
ban de «Bedeclandni / ten mmfïen bier iBiüioe^ 
nen fóronen ; en Ijceft tot onderpand booj ’c gene 
dat de Staten Ijaec fcljuïöig 3DU/ BUfflngcn en den 
23?ifï. 

|)ct is de staten onmogdijb te rcfïitueren ’t gene fp 
fcljiildig 5Ön, en de C>ojïoge te ondcrljouden. <lbe 
booifCl)icücn Steden hun ober te gtbai fonöcr rem= 
bourfement / toare den gcljccïcn fcljat die men hun 
geïeent Ijceft / t’ccncmacl te berliefen/ mit^gadecs d’an^ 
torirept cn biepdcl die ïjare jiBajcfïcpt ober üat bollt 
heeft: ’ttocurtod een ban de meefie berfehertheden 

/ die fp ban haren .©tact Ijeeft. €5ic te begoudm 
(öcfondet Biiffmgtn) en m .©eutralitcpt te bhjbeii/ 
fchijitt (na mijn berftand) geheel onmogelyh te jijii. 
SBant al^deiiBpaud fTcn fal/ dat de Staten/ noch 
doojonderhandeïinge/ noch dooi piefentatie ban fijn 
anipïe Conditiën / te toinnen 3311/ fo fal hP hun met gc= 
toeïd bef*oimen: Su hP ful den aldethoitfïcn en geboe^ 
gelijhjïen toeg aengacn / om ïjem alles te ondcctoecpen: 
t toelh toefen fal/ doo? ’t brengen ban fïm ©allepai 

in hun tüebifcen / en fijne Soldaten in de Cpïan 
den te berboeccn. 2Bant an fuihec boegen beland 
inborende / fal hP fijn Paffagic na Rolland maliën: 
Cn indien fjn eenë eenen feltcren boet lirijgt in defe ttoee 
B?obintien/ fo $bP fïtuh^ mceflcrban den geljcelcn 
^itaet. 

Sndicn dat BïifTiiigen (toeïcïihet cenig 23oïtoercïi 
j|> jegens Bfaendecen) en hft Itafïccï ban geebucglj 

(’t toeïft de Bebiece ban de gehelde commandeert) den 
Bnanb niet befchadigen of beletten / fo fal öp hac# ge? 
heel iBalcljcrcn cmpojteren / en confcquenteiijh ïjee! 
Eeland. Sndien Dat men met hem handelt als een 
©pand) na dat bp hate JBajeiIeptS Buiend getooiden 
to / doo| de plaetfcn die fp houd / fo is de Biede gebjo> 
ïien. . 

^oclj |oe boibomelijhen dat het betoefen tooide/ 
Dat de ©jede die fp fouden mogen hebben (iS ’t falie dat 
fp cenigc bonnen Ijebbcn) feer bol pcrijheïen en inconbe= 
nicnteu iS / nocïjtanS 3Önder feuige fo toegenegen / 
dat fp feggen / Ijet ig de ellcndighepö ban onfen fïaet / 
dat fp noch goede ©icdc / noch goede Ctoiïoge lionnen 
Ijebbcn / en ban ttoee quade / fo ts ’t beter een gelapte 
©icöe tc jjcbbcn / dan een ortoerdiagclijlte <0a|loge. 
JlBaec aïfulhe bergen de lupden ban C>oiïoge groot 011- 
gelijli (Die booiljun bccljten/ en hun bcfchecmen) in 
’t bermoependat Ijtmnc jBapeneu (die onfe Batie aï=. 
trjöS ccre ciengcdacu hebben / en de herten der ©panden 
bcrflagcn en bccbatfl gemaelit) min macht fouden ljeb= 
ben / hen ü£and te befchermen / dan hunne onderham 
delingen / die altijd fpotteïijh en fondec boojdeel ge^ 
toeefl3hu. 

^>p 3ijn Ijet Hand laflerltjh / dat hun opgeboed 
; heeft: 3Belli toe lende een ban De fehoonfïe / fièrlifle / 
cngeïuelugfIe©tatcbauCh?ifIcnnjli/ too’d ban defé 
lupden geacht / alfa 3toalt te toefen / aïS hun epgen 

' 3toache herten, ^p bergen hare jiBajefiept groot on- 
igrlyli/ detocïïie/ 5tjndecen fo machtige/ bermaerde 
cnbictoueufcJllonmginne/ geacht fal toojden niet bes 
fland te 5ijn / om de <©o?loge te onderhouden / als fp 

[ geen ©?ede ïtan behomen / dan op het toeïbeïjagen 
1 ban hare ©panden. 3'a dat meer iS 1 fpïaflcren/ en 
betonen Coa fcibe grote ondanhbaethepd / (die tot 
noch toe üoo? hun geöochtcn heeft) hier in / dat fp (om 
een onfehen. B^cdc met een ^ifgodife en ongoddelijbe 
j^atie) een icffdyae enrcchtbeccdige #ojlogebeclaten 
toilicn, füsfp al gedaen hebben dat fp ïtonnen/ tm 

i dien den ©pand geen Biede milt begupten { fo moeten 
top cbcntoel ^oiloge hebben. Cn fullen berfïandis 

! ge lupden niet fo toel betoeegt toojden doo? noodfas 
1 liclijiie redenen / aiS dooj nootfalielijlihept der jFoitup^ 
ncti iBaertoaec inbinden fp fuïlien onbecmoogljjU^ 
IjcpDom de #djlogc te honnen onderhoudend üace 
tocrufïmgctec Eee/ gclgli ooit die ban Ijm Ceconfes 
dereerdc / toaS nopt gecliec / noch ben ©pand in 
©djcpcn half fo 3toali. S^un ©olli öooigacnS toaS 
noptfo liloeli tec#o?loge/ noch Ijebbcn "nopt fobeeï 
brei bcquame UeptSlupden gehad: ïface 23ondgeno* 
ten ban De Nederlanden (toellie felicclijft acn haet bec« 
bnoctjt pijnde / 3511 haec beel nutter Dan alle de ©iiem 
den die fp opt in Chiihencyli gehad hebben / of bonnen 
hebben/) fp (fegtjjp) hebben rtopt refoïuter getoeefï. 
BiauliCijfi (jebet befeft / en fp5ijnban beel lagen bèr» 
licht / en fullen maec beïjoeben in toepnig plaetfen te 
oorlogen, greland balt laflig; dan dien lag ban toet 
gebieuen tooiden/ aengegen dat het den eenigen lag ig / 
die fp te dragen hebben. Nóchtans fo daec eenige 
jtoacbighepdm haten ^taeciS/ om ©ojloge te boe* 
ren 1 het is in hare Schatten. JBaec ïaet hp obecleg? 
gen/ hoedat^pangienditSaer de macljt niet heeft 
Ijaec te bebechtcn; darmen het foebomende Sacc de 
iaecltjbfe ^ubgdien fal beginnen te betalen: ijoe dat 
fp geen lajïen meer in ©lanbnjb te dragen hebben / ett 
nutegitutiebertoachtenban ’t gene oiiS competeertt 
Ifoe dat hare .HBajefiepts onbogen in de Nederlanden 
cefferen mogen / en eent je huïpe ontfangen / om hare 
andere lagen te helpen dragen. 1 

23obcn dien / al is ’t fabe dat hare IBajegeptsl 
Schatten feer uptgeput 3ijn / cn dep armen 3iant£* 
man dooi defe quade Saer-fcljarcn / qualijb middel be* 
Ijoudcn ijceft om op te ïeben: Nochtans indien men 
toel acht neemt op hare magnifijbe Cimmeragien/ 
oberdaed in &pijfe / bogdgbhepd in tilecöccen / on? 
cpnöelrjb Jsilber - toerb / en rybltjb Cieraet ban on? 
fe ^upfen / men fal niet bonnen fcggcu / dat Cn? 
geland arm & Honnen fp alle arcöete Natiën te bobra 
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;*8. Vervolg der Nederlandlê Oorlogen. 
gaenin ftofteïpke pöeïbebfn / en bonnen fp pee niet 
toapenen jegeité een .Batte (bie altijd öe neöeclage ban 
ftaet geftab peft) om pact nobêlpke befebetminge* 
fflaé tornen fo fteedijb eenen &taet / bat be ©Del 
©loutoen feïbe / om ben gemeenen &cpat te fubbenie; 
ten / enbe©o?ïoge te maniteten / pwi felben ontblo* 
ten en beroofben ban pee 3Iutoceicn / en koftelpft Cte; 
raeti €n té «Gngelanö fo bccacljtelpk eenen 3>taet / 
bat be Ojngefeteneit een beel ban pnnen obcrbacb niet 
fouben laten gcb?upkcn / om pn obectointonge en 
(ïabecnpe te berpoeöen i 

^nbien be «Gobtoucptige Hotongen en Hekgicuft 
«Gemeente / baec ton ban lefen in ’t ©uöe iCeftament/ 
berkoepten / om be Oorloge te boceen tegen^ <Gob£ 
©panöen / pet Ciecact öe£ €cmpcté / en bet gene 
bat gcconfacceeet toa£ tot be pepïige ©ienften { Cn 
fuïlen top (bie fo beplig een €>o?loge pebüen) fparen 
’t gene fp pee pbcle en blecfjcljelyche toclluften toe- 
geepgent bebben } Honöe onfc cpgen töatfc/ in bie 
fteetlpkc boo?gaeube «Geutoen / boen baec 3lanö beel 
armee toaë / ban pet nu té / Ucmeen tocruftcn / ©o?; 
ïogeborcen / iii©?anktpk grote Conqueften te toege 
bzengen/ en onfemaebtigetoapenen rot in’t Ifcnlig 
Stanö benbaec maben i ©n té befe «Geutoe fo geöcge; 
neceeet / bat fpniet machtig 3pn «Gngelanö te befeper; 
men> Meen / Meen/ baec ténoep toat $aetg ober; 
gebleben ban bc oube HloehinocDigbepD. «Gebcnbt 
met toat een blijtigpcpb en blpgeelïigljepb / bc «GDe; 
ïenban«GngeIanö pn felben b?ptoilliglpken begeben 
pebben in baec ïactftc actiën. IBen faï nocb altpö eem= 
ge ©aletü binben / öetoclcke (fo ben Jbtaet alleene; 
ïrjefe maer en macb blpbcii ftacn en floreren) niet bcla= 
Den fuïlen toefen / al lieten fp niet fo beel aebter/ alp 
om bun te begraben / al té ’t fake bat anbece bun gelb 
begraben / niet acbtcnbe in toat gefleïtenifle fp ben 
^>taet laten. 

&p bebben (<Goöe lof) een Hotongmne / bie in 
pee epgen nopt oberbabig té getocefl i nocptaité foube 
fp liebec al paec £>tlbectoetk en ^utoeelen/ bie in ben 
i&oto? 5gn / beckopen / ban bat paec ©alk onbe; 
fcpaimt foube toefen. ^>p*pn een bolk/ Die pare Epöe 
Boeken liebec in $anfter£ fouben keecen / en baec 
^flber-toetk in Cojfeletten / ban bat fp ongebient 
föuöc toefen. JiBaertoacrom foube / per 5P $?mce of 
(Gemeente / tot fuik een epttemitept geö?eben too?öen* 
9nbien pee .ïBajeftept maer te b?eöen té te emplope; 
ten fefligöupfent ^onben ftertmg^ té jaer^/ ’ttoelk 
be Beöerlanöm pace JBajeft. koflen / en ttointig öup* 
fent gclpc ponben té jaer£ / bie per be Staten piefen- 
leren: «Gn nocb ttointig bupfent ponben bouen bien/ 
bie men fo ik acljte ban ben Honing ban ©^ankryk 
(até rembourfement) foube konnen trecken. 23efc 
pnbert bupfent ponben flerling^ té iaeté / niet nocb 
bepifl: fo bcle/ ’t toelk be Staten emploperen, üe 
toelke/ om bate JBajcflept (tot onberpuben ban be 
«Gpoge te berobligeceu) fuïlen in ’t contribueren ban 
pngebeelte/ in genen gepelte toefen. 3Mefomme/ 
fegge ik / ban pnbert bijftig bupfent ponben fleclmgë 
té jaer£ / in banben geflelt ban eenen beguamen en 
<Gobb?ucpgen ^cefonee ban be #o?Ioge/ omgeems 
plopeert te tooibcn booi eenen Bnjgs-raeb bebooflgk 
gehoreti / fallroikomclgk beflanb toefen / om be <£>o^ 
loge tegaté ^pangien te mainteneren. <£n mbien 
men biet aen ttoijfclt l men }al ’t betogen / bat met 
pnbert bgftig bupfent ponben fterlmg£ té jactté / fuik 
een matp onberpuben fal tooibtn. ©at bare JBaje; 
(lept een bequaem getal ban Ijaer epgen ^cppni beb= 
beube / befeïbe toccuflenbe ni befojgcnbe/ gclgk fp 
jaetltjp boet / ben ©panb geen ©lote ter Eee brengen 
faï/ ’tspom «Cugelanb/ §celanb / of be /Beberlan; 
beni / of fp fal geflagen tooibeu i nocb pogen eene 
tn^pangien toe te ruften / of be gebeeïten fuïlen te 
nietegeb?ogt toefen/ eer bp bie te tarnen fal konnen 
tgengen. ©at meer té/ men fal fulp konnen erploic; 
teren tegaté ben ©panb / bat ben atmften B?mce 0f 
StartbanCpiftcnrijk/ toepnig oojfake bebben fal/ 
fijne boo^ppö te toeefen. «èp bebben nu boikomelijk 
genoeg gepnbclt ban befe gueftie / of fp ooiOeclen kou 
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nenoföe©?ebe / bie bate ©ap^-maket^ maften toiï^ 
ïen / goet boo? b«n 3p: ^p fal nu fiomen tot be ïaetfte 
©?agel en’tbooftftuftban afleé: <Gf(b In beonbec^ 
banbeïinge ban 0?ebe treben / met bepoflpe om= 
ftanbigbeben. €n biet in té mijn meehinge niet te 
ftaen op complementaïe omftanbigpeben / of poincten 
ban eece / betoelke op beguamen tijb en pïactfe merite; 
ren toelgeconftbcreert te toefen; maccïjp oojbeeït befe 
te 3ftn öe matcnale omftanöigbeöen / Die alle fyin* 
een of Staten toel bepten te obecleggen / aleer ft) tot 
eenige onberbanbelinge komen / te toeten / ben trjö 
ban be onberbanbelinge (of bp meer booibteté bp 
brengt tot ©?ebe ban «Goftoge:) ©e perfonên ban be (FoL67) 
(Cractanten / (of ben ©panb/ metbentoelkenfptrac; 
teren/ eenigboojbeeï krijgen kan of niet / bp pietenfte/ 
inbien öattet niet beftoten tooft:) ©c betfehertbepö 
ban bet Ccactatt / en kragt ban ’t gene batter beftoten 
tooib / en in toat geftelteniffe ben ftaet en Conbitie toe; 
fen fouben / fo toanneec ’t feïbe gebjoken en te niete ge; 
baentooiö, 

©c eenige rebenen / bie De gene booitbjengen bie !®^c/ 
Den patté begcercn / om te betoijfcn / bat öefen tijb geüan 
Den beguaemften té / en’t meefte booibeel bp biengt / t>c tebc« 
om Bieöe te maften / té : ©at ben Honing ban Pe"^e 
^pangiennufo jtoak en arm té / bat men pm nuboo?t» 
foube konnai Oiengen tot bet gene / bat bp biet boo? Bengeu 
maeté / nocb in toekomenbe ttjöeii niet en foube coii; £Le ®en 
fenteccn: ©aerom(fcggenfp) nu té ben eenigen trjö 
om ©uicöe te maken. JBaer boo: feker / ten 5p öatfc ten. 
geleecöcn Eogicienen 3gn / en beter argumenten kon; 
tien formeren / ik foube guaïijk toenftben bat men 
bun betroutoen foube ban Bicöc te acguecen. Bun 
beftupe ftrijb birectekjk jegetté b»n epgen p?opofttie. 
JBant té ’t nu De tpb ban alle anöere tuben / bat bp 
alDcc-onmacbtigft té / om baec in een ©ojlogc font; 
moeten i ©an té ’t (ban alle anöere työen) ben alöer- 
beguaemfte boo? bem om jcgeité bem te ©ojïogen. 
91^ bit ben tpb Die bp bcckïeft om fijn macp te brrne= 
menöoo?©?ebei fo bebooiöemen pem nu alöerminft 
ben©?ebe toe te laten. «Bu / nu / té ben alöec-be; 
guaemften tpb om ben ^pangiaert öe ©ofloge acn te 
boen. Bpbteftftjn fcpaöen nocb «iet berbaelt / ftjn 
Hofferen niet gebult / ftjn ©lote niet toegetuft/ geen 
Eee - p?obiften in ©oo?cacö / ftjne inbien in oneufte/ 
en ftjnen bepuöen ^one (in ftjn ^onbecainitept) nocb 
nietbaftgeftelt. .JBaer De ©ictorien bie bate IBajea 
ftept onïangg geïjab beeft / bebben Den toeg berepb om 
beel grotet en bogec faken te attente ren. Jbepik bec; 
gefelftbapt be j Bogentbcpö ban bate Armeen: ©?eefe 
beftt De Ijetten ban bare ©pauöen. ^l De toerelt beeft: 
geften toat pare laetft gebane Actiën bejegent té ♦ en 
’tgemeeiiebefluut té/ Vidloriae caufa, Diis placuif. 
©at té * b’©béctoinnenöe fake beeft De ©oben be; 
pegt. ,Bu ter contcarten (boben alle anbece tpöen) 
té’t ben alöer onbeguaemften / om ©?eöe te maken/ 
namentlpk / ai^ ben ftaet ban bare «GcconfeceerDe 
fo onber-gemineect té / bp piactijkcu / gcö?epgt met 
getoclö l en aengefogt tot pun epgen berberf / boo? 
uptlanbfe ^?mccn / bat / ten 3p bat fp pun rnoeö ge; 
ben / en baft aenkleben / bunnen onöergang boo?; 
banben té. ïfet té geenen tpb om ©?eöc te maken 
met ben Booft- bpauöban onfe Beligie/ até een ber; 
üiinenifTeboo?banöcnté jegeité alle be gene Die baec 
ban piofeffie boen. ©e tpömgen 3pn te berfep / en 
gelooftoeeröig / Dat Dcfen bermcteipkni Barté niet 
aflaten fal (na fijne beeclpke ©ictorien in jpeccaca / en 
JBacljt-gebcnbe reconciliatie ban ttoee fo grote Ho; 
tongen / in ’t peetfte ban een grote ©oiïoge) boo? bat 
bp een algemepne Itigue gemackt fal bebben tegerté 
alle De gene Die öe ^Imogentpepö ban ftjne bullen niet 
totllcn bekennen. 9jnDien top on^ nu fo 3toak gelaten / 
al oftop niet machtig toacen betboo?Dceltebecbolgen 
bat fp bebben / fo fuïlen fp bier namacté fo 5toak geacht 
too?ben/ Dat alle Conbitien/ bocbanigbie3pn/ baec 
opgelepö fuïlen mogen too?Dcn, ^nbien top nu toep* 
geren be Conbitien Die onfe ©?icnben oité picfenteren / 
om onfc ftauöbafiigpepö tebcrtoccken / top fuïlen bier 
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5©S Het vijf-en-dartigfte Boek, ï5^*’ 
namaeïS moeten gettoofl 3ijn alfuïïie Conditiën aen 
te gaen / alS öun öeit ©pand fal te boten leggen / 
aï iS ’t tot Ijunöer fchabe. Bu / HiDien fpljunfeiben 
Voillen bleyen / Datfu / mits nu bétflaenöe tot ©?e 
de/ ben ©pand ’t felbe begecrenöc / een bafte en gefia- 
Dige Higuè tufTcben ï)un fouöen (tonnen mailen / fp 
fullen oudoyfdyfe bebmoen / atS ’t aï te laet fal toefen/ 
Dat/ Imerviótos vi&orefque, nunquam folida fides 
coalefcir. ^at 10: Cuffcbcn ben obermannen / en 
obettoinnee / en groept nmimcnnecc bafic troutoc. 
©oegt tot be omfïanbigbepö bcS tijbS / bc oinfïan? 
digljebcn ban bc peefoneu / en ’t fal blijden / bat (jet 
pietenbereu en beginnen ban ©?ebc Ijanödingc / fon? 
Der te befïuptcn / ben ©pand p?ofijtdyli fal toefen / 
en f)un fccc fdjabelyd. 3Bant / is ’t falie bat ÏJP / bie 
nu niet madjtigiS fijne ^uöifc Idiote te conbopeteii; 
maet een of tbjce cetouccn (dctoyle fp met p?aten befig 
3ijn) in bebouDer ijanb l;an drygen: Snöieu Ijp bic 
macht geboelt ban Cngdaud en bc Jkeberlandcn / ais 
fpt’famengcltnocl)t3rin/ ljun boot ben jegentooo?bt 
gen tijb fo dan fcljepben in raeb en gefintïjepb / bat bP 
befeïbc pier namaeïS te gcmadidylter maclj in ttueen 
betbeelen : Subien Ijp / öien nimniermect boosljepb 
(maet nu macljt) onthecht / ljun in fïaep ban totegen 
i net ben bticnbeltjUen naem ban ©?ede / tot bat bP bun 
uot ben flaep onttoechen mach met een bonbetenbe oor¬ 
loge : fijn bjmfïc en baec betiies fal (boo? befc enlielc 
p’etenfie) fïdj fjaefl openbaren. Cu alS ban / no- 
licnbe berfeliecmge / top gebenfe ben ©pand aifo goet 
alS bbff ban buenfcljcn. 3©ant tmtS Ijem fparcnöc 
ais IJP albeejtoalifi »S / en hunne boo?deelcn met toaec* 
nemende alS bic aïbergrooifl 3ijn / fo betonen fp 
dupbdyli / bat ï)tm niet ter toerclb toe bc #o:Iogc 
aan bcctoecbcii / inbien top $aps mogen hebben. 
Jlöaer ter eontrarien / inbien een jftaticöic nopt met 
ïjun getcactcert ljeeft/ ban om ljun tc bcöiicgen (en 
acijt Ijare Jncbgie boo? getale Ijare tierde boo? 
fdjiimatid / en Ijare tioumgiuuc in ben 23an tc toe? 
fen: fobatbolgenbe ljun epgen j©ajeuneu/ fp onge¬ 
houden 3tjn tcoutoe met Ijen tc bonden / of cenigc 
Deugt ban ljun te laten genieten) een berbinteniffe met 
bun fal maliën: 3Bat berfelicrtljcpt / fegge ilt/ 
ftonnen fp ban fuift eenen ©paub Ijcbbcn / en in 
fuïliecnen boopï 25egccct gp ’t felbc te toeten J ®en 
eecfïenomljaec te beliegen / en ben ©jebc aïlcenltju 
maben om bun öienfiehjli te toefen / en alSban bcfclüe 
D?ebenbe / boo? geen miSbacb te adjten : ®cn an? 
Deren / inbien Sa / DcS ©auS bifpenfane falfe 
upttoiffen. €en ïaetjïcn / al iS ’t bat ben jt>pan- 
gtaerc Ijem gelaet (en groot femblant toont ban trom 
toigbepb) en toiï niet fdjynen Defclbc met fijnen toiiie te 
b?c(ien ; noctjtanS aiS ÖP baer mebe lange genoeg ge? 
Dient fal gctuccfï 31)11/ ben ©auS maclj ijem belaften 
befelbemetljuntebjeacn/ en be coufcienne en onber? 
banigljcpb / fullen fijne OooSbtpö en mepncebigljcpb 
bcbechen. 

(Sen albec-laetflen / ïact ljun een infïen Ijcoucu / 
toatbarenfiaetenConbitic apparent is tc toefen/ fo 
toanneer befen flibbcreubcn ünoop / en bit onfeher 
Contract bjeelitofban ben anberen fcljept- Sijn fp 
beb?cïterS; ^egt ais ban bjpdijn/ bat fp ontöedien 
boe bottclblt bat fo bcb?ogeu 3’on / en Ijoc gtotdrjliS bes 
©panbSb°t>eerbige en böofe aenflagen gcboiöert 51311. 
Snbien ben ©panb befdoe b?edit i ©enitt alS ban bat 
fijne JlByo^n in baren fiaet al gcmaelit 51311 / en alS bP 
bie boet fpbngen / bat bP ban feer b^efi fal fiomien. 
Jèfjnc ©lote bie nu 3toali iS / fal berfiedit toefen / fo 
koel met bcCalïioenenbie Ijp nieuto maeïtt/ als niet 
alle De ^ebepen bie men m Cljiiftcnrijlt fal lionnenlio? 
penofbueren: ^yn ïtofferS / bie nu leöig3ijn/ fuï 
ïen fo Ooi fdjatS 5bn öat bP met aïlecnclyli machtig fal 
3i)n bet Cb?ificnryli niet <Ü3o?!ogc tc infejicren; niaer 
’tfdticboo?gdb te dopen: fijne bicuacrS en befte 111? 
firunmeutenom te p?actiferen/ bic ljun nu met Dut? 
tien toagen om ober te domen / fullen alS ban b?ncn 
toegang bfbbcn : en Ijare boïtjertigc j©aleonmircu 
(mbicn top eemgebebben) bic mi fonber traffihe 31311 

fullen Dan berepö en getefoïbeett toefen eeufgecbanöe 
p?act!que aen te gaen: De jSeDeclanben / Die nu fijne 
madjtige ©panDen 3bn / fullen / ’t 5p al te famen 
öoo? “51 ccoo?t / of een Deel Daet ban Doo? amqtiefï / 
fijne geboo?fame <©nDeröanen gemaeftt too?öen: #are 
bietacien fullen bergeten 3tjn/ bet <©o?ÏGgS-bollv bat fp 
nu (jtbben / fal genoobfaedt toefen / ’c 3p nteutoe ! 
ïanben off o?tupncn te fodien / ofbernidt in een ar<? / 
me dlenbigc ff eiffe #o?log: Hare «©atic fal be JBape? 
nen ganfeb ongetooon too?ben: bcrïicft op ben name/ 
en l^tobert met be todlufien bcS ©?ebcS: be ^>pam 
giaert fal fijnen macb en maebt t’fanien toeberom dry? 
gen: IBeïiie jijn be natuerdyde too?te!fn ban ai bet 
rédjtc toeben/outoen. 

<Bit I bit (tuccrbige ïfecr 23aeon) iS fijn achterben? 
den / en ttuijfdadjtigbcpb / ’t toeld hem berbaert 
maelitban tractercn. Slaet bit beanttooo?t / berhïaert 
en gefolbeert toefirn / of laet pemant hem betoy feu / 
boe bat fp eenen eeclydcu/ federen engeöurigen Jj)apS 
lullen Ijebbcii / en ÏJP fal fo tod ben felben alS Ijem niet 
üepbe fijne armen ombelfm: Jtèacr tot ban / fepbbp/ 
juftum nsbellum qaibus neceflarium, & piaarma, 
quibusmillanifi inarmislpeseft. SbatÏS:©ecbtbecc? 
big in bun be #o?log biefe noobfaddyd hebben moeten/ 
en bewapenen CobOiuditig ben genen bie geen Ijope 
Dan boo? bciOapcncn hebben. 

Gedenkt, hoeBernardin de Mendozafijnen tijd om 
brochte , dewijlehy in Engeland was. 

Cn^bmirant bau^rragon/ bebbenbeunlan? 
,_J ge tijb gcljbuDcn met Ijct ^ipacnfe 1/cgci ih be 

Hanbeneii èteben ban ben ïpertog banClcbe/ ©o?? 
ftenöom ban <i3udd en c©?ad'fcbnp ban ben 23crge / 
Dacr fp fccc bed moettuiïS en tprannpe beb?ebcu ifaö? 
ben / metroben/ plonbercn/ iuoo?oenen ©?ontoen- 
rcbenbcnfienbeöat fp ’t al om fo had gemaedt baö» 
ben / batter geen rniööd toaS om bd Ucgcc langer al? 
öacr te (tonnen ban noobb?uft onbedjouben/ toaS be? 
nobigt goebe J©mter-3legec te foelten. 3ben |d?ince 
|©aurit3 ban Baffau/ Debe hem alle afb?cult bie bP 
eemgfïntS donöe / bie ood boo? be hoge op-toateren ge? 
btoongeti toerbe te beranberen / en begoufï fijnen 31 e? ©e 
get ood ben 25 i^obeiiiber boo? doesburg op te b?e? ^*nce. 
den / en fonb met d3?*efHMlcm Eobetoyli ban Baf- 
fau (bie op een federen JLmb bag m ©?ieflanb bec moet 
fdj?eben toaS) met negen ©aenbrienna ©?ieflanb tot om öe 
ConOop: Cn 0111 oat Ijp berflaen babbe / bat bie ban toafeem 
^•eutfconi alle Dagen b?ïe Ijonbert man uptiemben/ fijn %t> 
om öyS^bofTebtntcbalchombe ^»tabSi©aïIenmebeoer’ 
tc berficrlien; fo beeft fijn excellentie ben 16 jj^obenr 
b?iS öeS mo?genS / <Ö?a'üe Blobetoyd ban dMfau/0„en. 
gcfonöen met bier Ijonbert ©aerben ban berfdjepben 
Compagnienenbijfbonbert te boete/ ommdnbuf? 
cabe te toefen / en be boo?fcb:cben b?ie bonbert man? 
nen tipt Beutecom te oücrbaüen en te betrappen: ban 
ïjp bcrfïonb / bat bet ©oïïi upt be ^»taö niet fouöe tree? 
den / om bat be ©anen ©iiptercn / ban <©iüiS na^Ift 
toaS gereben / toaerom <J5?aef Eoöetoyd bet ©oet? 
bolfi te rugge fonb / en bcfïoot met fijn i^aerDe - bold / 
bic ©ane na tc jagen; ban fp reben fo fïerd aen / bat 
!)pfcniet donbeachterhalen/ boo?batfcop ben ©oo?- 
Ijófban Wft toaren / en ïjaböey bc ©al-b?nggen tot 
Ijaer bcfcbuttmge opgetrodteu: C?aef Jlobctoyd bat <®?aef 
fienöe/ bebe eenige iflupteren affitten/ en te boet na®;“2e' 
be ©al-b?ugge gaen / om bie te boen neöerbaïien / be - fEB 
bieilte na eenige tueberffanb befelbe neber dregen / öaer öeei 
opbeanbere ïluptecen inreben / en berfloegen op ben 
0oo?-!jofbefelbe ©ane/ tenaenfien ban C?aef J/fcn 
rilt ban ben 23erg en ben liapitepn billis / bie op ïïlft got ban 
tuaren / en bacr niet boiflen tueeren: fp namen tloce wwr/fiu 
eiitfefiigiDacrbeu / mcéfl magere en afgereben $taer? Scc 
ben / en 39 Ccbangcnen / bacr onbec ben 3Luptenant pia«» 
ban bc ©ane baaS / 3tjnöe be Co?nctte met anbere ter Dfn «» 
syöcn öoo? be moraffen gefalbeert: nodj dregen fp 
öacrbpcciigrotetlautcr Bami nieuto gemaedt mrcf'oug; 
be iioïenren ban Söèmrgoigiiicn m munten / ccm? 

§e 
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öebïebenbecflagen. ©en Huptenant fp?aft boa? pet 
tantfoen ban meefï aïïe öe gehangenen / bie men öaer* 
om liet gaen. ©?aef Hobetopft met ^taïtenb?oeb gin* 
gen baec na op ïïïft / om be gjuffeoutoen te groeten / 
be ^ufiecS ban 4B?aef üencifi ban ben 2Serg / bie pen 
bet opbomen niet toepgecen Do?fien / om bat fp paec 
jBeutrael pidöeu. 

©e tttt» ©es anbeccn öacgS / aïfo öcS ICömicantS Buptecije 
mrtftec feoL* berliep / fb peeft ben Bitmeeflec Contdec een beeï 
Kaet ban öc£ Bpanöl Bunrerpe gcflagen / en loei 50 goebe 
frnfgc Jftoerben gettregen ban ©?acf $encib ban ben 23erge 
jaupre» en SöoeöbecgcuS Compagnie. 
5“ wc ipcccen Staten pabben 50 Haficn BorcnS ge^ 
%timh fonöen / om öe .%teöcn ban ©?ol en 23?ebeboo?t me* 
ban oen öe te boo?fïcn / befe toerben boo? ©?abe Hoöetoijb ban 

kaffan met 17 Banen Buptccpe / op ïjonbect en aepe 
©acb- lOagencn öectoaectS gebjaept / 
fcergeng in oöfi gefcïjiUt. 
Com> 

bp ben paren. ©e ^pangiaetben faaaten fcer betfla* 
gen en ontepft boo? bit poge toater / b?eefenbe bat fijn 
CrceHeinte boo? öegelegentpepö ban bit poge toater/ 
penïupbcn een ïeïtjhe parte fpeïen moepten / tobben 
toeberober De Bpn. 

J^icr ober fo quani be ©?abe ban l^openïo bp ©lince 
HÖaurit5 / bie tfamen refoibeerben I bat be boo?- 
noemöe45?nbeban ^openïo / met pet ©olït en aept 
fiucben ©efcputS / foube na <ömmecih treeften/ om 
tcfmiöietcfoKcicn/ fulftS bat pp Den 7 ©ecemtoijS 
’g nacptS aen ’t bafte Hanö ban Cmmedft quam / en 
begonfi fijne Uippiocpcn te maften / tectoplen ben 
B?ince JlBaucitiuS fijn paecöcn Buptecen uptfonb / 
om te hernemen of ben Bpanb / bie ban Cmmcrift 
niet foube mogen ontferten ban ober ©eutccom en <ü*ï» 

^««Vp^batL-Viabacr!tenbergï maerbieb?acpten tpbingc/ ba! pet ontno-- be rcite is ban na bacr g^(. w Ö!C ban €mmcnft öan öacc obtt fecour^ te 

boen : toacr boo? Den lD?ince «jBaiiritiuS upt ^ern- 

T & december pebben Die ban be Hn5ee-i§>taö ïfam- & e,e,K SSSlfSh m 

fa wtttore“m«tf&, SÏÏi ouf VS SftK 
tauBram/ lcafton^ «"Hen > >»t Jet ©uptü aBatmfoen «ace uWg“" 
fcEiïciiöE atn üc tjccrat .Staten ffimcratl / Dat opteel)- jj®SHi?.1!?,'L2!?/**ïiet!?5SS! Tfr?if?1 

, fp en mare f^eutralitent en coufcrbatic öcr /ètabö I ^ ^ öaet in geb?acpt pabben / eube^tab foube paett*^/ 
™i9a< ^?ibi(egien / met goeie Babuurfcpap onberpouben ( cnPin/,Pcil^ ePrDHLec^SC ötoon»8" 
1 c.n foiibe too2bcn i ’rtoelu peuiupïiengeaccojbeetttoerbe / •^-l5t^btept po.tbcu / rn pet ©uptfe ilnjgs- gen 
it in 1* v—v.._.—..    bout / rrebtoonnen Den o ®crembec baec imr nOer«iSmmee fobatfniupben metgoet coutenteuient toeberom bet 

troepen 3pu. 

E»?Brbe^?ince.JlBaurit3fijn1lcger opb?aP en ber- 
beelbe / en na ifoiïanb berttoft / fo pabbe pp fe? 

^tpepeu ban i$o;fogc beu Öpyn op boen baren boo?^ 
bpCmmerib / bóer fnnabe ètab fepoten/ om on¬ 
trent Ö5?ict te gacu leggen; pet tocïP be 5>paenfe €to?* 
ïogjS ^epepen fienbe / inaePten jepï en boeren op / 
na ïïec£ toe bïucptcube / öaet eeiiige ^epepen cn 
^oetelaer^ met Bictuaiie genomen toerben : ^cn 
<Ö?abebanJ|opeula / bie pier ontrent gebieb en ©oïP 
pabbe / Prccg eenige tijbtnge upt oSnunerih / bat be 
25ucget£ ben Bpanb toel fouben toiïïen uptjagen / in# 
bien ’t BoIP ban ben $?ince ban IBauntë in be ïfettet 
fo ftonben fepantfen / bat fp Den Bpanben moepten 
jeputten of uptpouben; toaetom pp ben lDa£ ben iefien 
^obember al-om bebe gefloten pouben / en i^ op ben 
abonb ben töpijn opgebaren / om te Pomcn op ben 
<©ijp / tuffepen Cminertp en 30too?niP / o:n bien te 
beter te mogen Doo?fiePcn en te fepantfen / ban pet 
tögn-toatectoa^fopoog/ bat pon iet fepantfen Pon- 
be / en ben ©pp toat beter öoo?fiePen; uocptaito oer- 
boïgbe ben <0?abe fijn boo?nemcn / baec tor pp toei 
meenbe te bomen / fo pp PonDe ben ©pp bo jen öec^ 
boo?fiePen/ omalfo pet ganfepe Etanö te boen ober; 
Jopen / bie^ eenige IBatrofcn met pet üicucaen-^cpip 
ban ben ^?ince IBauritiitó / bit aengenomen pebben: 
©efe pebben berlrant geniaePt met eenige goebe IBeg- 
henber? en ülepö^iüpöen / en 5pn ben biecöen ©ecem= 
b?i^te3lanbeopgegaen na JüalPer/ cn ban baec na 
kanten / en beucöen kanten gehregen pcbbenöe een 
.^cpupte en £>cpuppcn / 5tjn 'é abonbö ober Bpn geba 
rcn/eugePomen aen ben ©pp tuffepen Bee? en 23ifTe; 
PP/ bacr Dien eertijö^ boo?geb?oPen pabbe getoeefï/ 
en afleen befet toajS met een BtugcrlinP / om ben 
©pPtoeöectec bequamer ujö tc maPeu. ©efe peb? 
ben albaec tuffepen ttoee Co?p^ be ©atöe / of iBacp- 
ten öe£ Bpanös / bie bacr lagen / om pet öoo?fïePcn 
te beletten / öefen ©ingeclmP of Plcpnen ©pp boot 

anfijn gefiepen / fonbec bat fp be^ gctoaec getoo?Den jtjn/ 
ïfccii. ombat pet fcer toaepbe: teefiont liep pet toatee fcer 

fiecP in / en ’t gat toeröe feec groot / in bier boegen bat 
pct&paen£JÜcpg£boïP/ leggenbe tot IBeeccn en tot 
J^effen / paec quatpP Ponbni boot bien nacpt falbeccn 
in De ItecPe/ en tot 25iffdpP opbc ^aiöec^ ban öe 

iffcöm i^nnfen / tot batfe öcé auöccenöaeg^ met jbepupten 
iee afgepaeït toerben. ©e boo?fcp?eüen E^atcofcu’öefe 

Doo:fiePinge gcbaen pcbbcnbe / boeren tocöcc obei 
nBatI öciifipn/ cuquamenïaug^be llleeffe sijbetocbcioni 

iaën» 

Cj3t 
'Dip* 

boïP / gebtoongen ben 9 ©ecembec baec uur ober «lEinme^ 
Bpn / en be ^>tab toeebe bp fijn €rceflentie"en ben “h.fc 
ELegec ban bc ©eunieecöe berlofi bral öeö Bnanb^ tm/en 
BoIP / genoegfaem in ’t gefigt ban ben ^Hbmïraut / tam qe 
bctodPe tot flce^ lag met ö?ie biipfcut mannen / en J!,c.ef,c 
lag 23arlotte tot ©oo’iisP cn öaer ontrent, ©c ©er om bjö 
ceiiigbe jBeöedanbcn toiïben niet öefen öienfi mettee tocac» 
baeb betopfen /. bat fp niet ban aïïe goebe Jkabuut; ftdt. 
fdjap foepten/ enöatfp Deplaetfen öe^ Bo?fienDomjS 
ilïeef/ nergens anbec^ om / ban om paec epgcu en 
gebucen befeputtiuge aengetafi paööcn / mits bat fp 
bie nu toebee obergabeu / geïpp fp 00P ^ebenaer gc= 
baen pabben / en nu 00P refoibeerben ban pet ©olpupS 
cofltefuflenDoen/ tcacptenbebcnBijninafle manic= 
cetebeb?0ben aïs een ïïebiece öeS BijPS / en te beto^ 
nen toie öe reepte Bpanben ban ben 1|. Boomfen BijPe 
toacen. 

©ntcent öefen tqbiSbe^ofmeefter ban ben ©?abe 
f ceöeriP ban ben 25erge gebangen / met eenige £>pan- 
giacröen/betodPe bccPlaeröeu/ bat 43?aef#teöeciP ban 
Den 25ergc/met fijn Bcgimcut/en pet Begimenr ^>pan? 
giaeröen ban Capena / 23adapmonb en 23ucquop / en 
eenige ilupteren ban fijn 23?oeöccS en anbcrc/met bier 
palbe Cartoutoen / ©arnifocn fouben pouben tot 
CocSbelb/ BantSöo?p/ «sbuptlo/ ^tabflo/ ©?eben/ 
.BapupS / ïfo?fimael / ©uimenen Beenen bp Hm* 
gen / én Dat pp bie pïactfcn Die pp noep met in pabbe / 
op toeg toaS om in te nemen. j|ct Begimcnt ^pan* 
giaerben ban Coloma lag tot 25oePpolt cn bacr on* 
teent: ©at ©on HoupS De Bdafco/ niet öe refïe 
ban bc Btiuterpe / toaren getogen / met bc Bcguncm 
ten ban ©on iLouns bc Billar/ ban ben Caaue ban 
25ije / ban èïrgeï en ban §tanïcp / na 23o?hcu / 
^bepermbeeii / ©o?fien cn ’t Hanö ban bet JBarh / 
bp paec pcbbcnbe bier peele BanonS / cn bat bc peïfte 
ban ’t Boïït in ’t Hanö ban Weef foube leggen/ te BceS 
23iffdili en baec ontrent / en batter D?ic ©acubelcn 
.4>pangiaccöeutoeDerober Bijn gingen/ om ttoee öaer 
ban op ’e Baficel ban Hnttoccpen te leggen en mi tot 
Hier. 

§tt ^paenfe Hegec bleef aïfo in be Hanöen ban 
Webe/ a(S anöece omlcggenbe plaetfen/ ieggm ber^ 
minteren/ om te bectoaepten eenen bo?fi/ cn te fïen 
of fp alfo gelegentpepö fouben biiibcn / oin een aibal re 
Doen in ï^oüanb cn B?ieflanö; öacp fijn Crcdleutie 
pabbe fijnen U.egec alfo becöcelt / bat men meenbe Dal 
pp niet bed foube bonnen uptcigteu / aïfotncnpem De 
Bictuaïie foube bannen affntjöen. 

©e Oreren Staten ©eneraeï pabben tegen Dm 'lit- 
C t ^ ipien.- 



|I9 Het vijf-en-dartigfte Boek,' 
KA en tïjtcnöen ^becemïgjg / Vöefenbc IBoenéöag / renen ©a* 
ipaften» fïen en 23idöag uptgefcbjcben en geajölueert/ o tb Irt 
J?®3» alle öe Ceuniecröe Ptebintien <©qö Bïmagtig te dans 
tenor' benenïoben/datbpfulftcnpepiïegerbaerder©panden 
nerati ftadde belet / dat bp gene Inüafïen in defe Handen beeft 
mij?’ bannen doen; en bem oooitö te bidden / dat bp fijnen 
len ' fegen totlde continueren / en defe Handen bcfcljcrinen 

ban ïjet tóocöcn baerder booife. bpanden / datfe (jaer 
booé booinemcn tegen defe Handen niet fouden bonnen 
nptrerfjtën 

npv 14.53ccembi$ 1598. flerf tot ^cbaïfttöijft/ 
bSbfc JL/in ’t .èticljt ban Utrccljt / fjonftcr Hoefban der 
© .cc picrgctocfen Cameraer der pecren Staten ’é Hand£ 
se tor ban Streeft / op fijn pup£ / genaemt UMtenburgb / 
ben' enlcntbegrtjbcntot jècbalUbJijbop bet Cljoo?/ toa$S 

een feer 5teaer-ïtjblg |©an / en feer goedaerdig / bp 
deteelue if$ geteoont en geötent bebbe in mrjn jonftftept: 
pp beeft ttocc pupéüiouteen gebad / bepdebp mgn tyd 
dat ibbp bem teoóndê. 

S|pn Crcrtlentic in den page gehomen ;tjnde' toet* 
de öagdijlte gcbefoigiieert / met alleen om den 

©pand tegen te fïaeu« macr bem ooit felfs met offem 
fibe^ojlogeacn tetafïen/ tetoater en te lande/ en 
om geld te fourneren ai op te brengen / en teoeg te 
Beide te treeften / öaer mede de gebeele inacnd ban 
december boo:t£ dooi liep. 

WW Tpv Cn bijftienden 33eccmbii£ ig tot Hepden ge? 
~®ac< 8 J ftoibcn den feer geleerden en biel erbaren Ifcere 
«we phiïipg ban tltëarnip / Peere ban den 23erg ban 
ban ti-it èi. it aïlcgonde/ die onder alle de geleerde groot gcacbt 
^1*1 toag ; bp beeft ban ’t begin der cfèederlandfer >&oy- 
aiöe. * loge fïeïj bp den ^’ince ban €>rangicn gebouden / te 
b° >öe in bclc gebatebrige llcgaticn gefonden; beeft ooft tot 
srit°?. ^frcC(3t op pet tiaftcci ban ©?edenburg lange gebaip 

gen gefeten, dan alfo de 45iabe ban 23offu darr na 
ooit geuangen / en tot poo?n gebiacljt teerde / en dat 
den ©mier ban ^ramjlcn aen Den ©oubenieuc ban 
bet ©jcnder-^'iarrtfc fcb?eef/ dat men den 43iabe 
ban 53iffu foudc tractcren / gelijft de ^paenfe den 
peere ban Hldegonde tcactectOcn / fo ig Ijn dacr na te* 
gen den fclben cpndelrjit bip geaortien / geltjü ooit de 
gruangene jlBagi’ïraet rn SBoigercn ban pacrlem 
dte al gcconöemnecrt toarcu te fïcrben / daer dooi ooft 
bin quanten. Ccn ttjdc de p?mce ban panna de J*taö 
ban HUittocrpen belegert Ijadde / beeft den P?ince 
ban «©rangien bem bupten 23urgemcefïer aldacr ge- 
inaeftt / eü beeft geuocgfaem bet <0oubecnement der 
feluer §>tad gebad; macr alfo de £>tab in banden ban 
ben pjince ban panna teerde obergegeben / beeft 
bp bacctoepnig danftjS bebaelt j en lp ban fijne partpen 
feer gcblameert gcteojden / dacr ober bp een Upologia 
of beranttooo?dinge beeft laten uutgaen. 53e pecren 
graten badden bem daer na jaerlijlt^ een ccrltjft tracte; 
ment toegi lept: ©ptoa^ tot HcpDcn doende om den 
23pbcl upt bet Pebièeuö in ©unt^ ouer te fetten / borij 
beeft fulit^ n et itonnen bolbicngen; en tot Ecpden ge= 
ffo?ben 5ijnde; $ bP aldaer eeclijft begraben den n 

;53ecembji^ 

c Fol.69) Jaer dicht op fijn af ft erven. 

PhïLIps Van MarnICX , Heer Van den BerCh, 
Van Sint ALdegonde, 

Liet de VVereLt, gfnCkGod LeVen fllnes ont- 
fangeH ponde. 

-r^ <£n 16 ^ccembiié binnni ICernbem ooft ge= 
rujnro* 8 * floiben / drn feer geleerden en bermaerden pee- 
«mus - re 53octoi €lberms Xeonimrê / een j©an feer erbaren 
f anct- te de befclj2cben ©ccbten en in materie ban sbraet: 
(©rib r<? PP tossen man groot ban perfone en ban berftand • 
ïfltn gc< bem teerd na gegeben / dat bb bem in booif'poct met 
jtojhcn- berbïrjde^ noel) in tegenfpoet niet bcdiocfde/ en als 

tijgenen lanftmoedig tea^/ fondec dat bP btnt ooft 

eenigfingbctfloo?öc/ toatbttti bejegende / maeebers 
d joeg alles patientlijft / fondec fijn gemoed ergeng in te 
ontcufïen» 

1 
, : , ‘ ' ' J ! 
Jaer dicht opfijn overlijden. 

ÉLbertVs LeonlnVs CLocCk In geLeerthelIt | 
VVcL VerMaert, /\ 

Dïe V V lerde Van de feLLe doot h Ier niet gefpaert. 

OP ’t cpnde ban dit Uacr 1598. de pau^ Cïc^ «jn« 
ment öc VIII. toedcrom ban jpeccara (dacr IjP ftarïte 

cerfï fijne pjacbtige inftomfïc Ijadde gedaen/ ©cc êas ^“etfen 
crament boo? bem boerende en dacr gece'eb’ecrt örnnen. 
bebbc'nde de Poutecbjften ban den longen tacmmg 
Pljilip? De 111. met de fóöniriginne/ de5©ocbtccban 
den pertog Jfcrdmand ban Bjats1 en ban den €rt5* 
pertog?tlbcrtbain©oflenr!jft met de infante 
bella Iftïara <öugenia / oublie ^boeftter ban den nos 
uing ban Jipangien Pbmp^ de 11.) homende bim 
ncn ©omen / en Ijcbbcude bet Sacrament gebjacljt 
eerfl 111 de Itcrfte ban Madona del Popu'o > en dc^ ans 
deren daegs daer in de fóerfte ban peter / met 
een feer grote pioceffie / bergcfelfcbapt ban alle de 
gilden en 23joedcrfcbappen / ©cbquie en Ctercfie 
ban der ^»tad / en daer ban alle de Officier? ban 
öe Cancelrie J de peeren €onferbateur^ / 
cirr£ / o3deïman^ en gemeen ©oïft / hebbende defe 
Ceremonie teel bijf uureti gcöuurt / 10 ’t boojfcbjcs 
brn Sacrament aldacr gefet op den Hutaer ban 
de Hpofïcïcn/ en tegen den ’Jtoonö ig ’t toeder ban 
öaer genomen •' en gtbjagt in öe iftapclle ban ’t Pa? 
lapb / en meer anöerr gupdielenje bedicben beübmde / 
met fdpeten ban -öei'cbut / ©peren en anders; fo is’ 
öe^tBmgsriaeg^’^abonD^ tocfenöe tóer^-abond den 
Cpbcr feer frbiclijucn onberteacbt fo boog grtuoj; 
den en opgelopen / dat alle de bogc plaerfcii ban 
der ètaö (uptgenomm bc febcu Bergen / cn nocb 
eenige andere hoogten) ouder gelopen 3tjn / en fpocls 
den aldaer toeeft öe 23?ugge ban £>. I©ane / öe 
aebt iBeulené met goed en menfeben / met een 
partpe ban öe Bjugge JBolïe / met ontallijfte ©ups 
feii; öe particuliere fcbaöebcp feer ober alle de fflitv 
ftei^ ban öe 23ocftberftoper^ / 53?oglflen en Paft® 
Ijimfen ban IBrjncn cn <l3ïpe / en bupten maten 
een groten nambje ban Ciaen / ’t teelft $ herdop 
ben ; en nocb bërd?onften 40 «öebangenen in den 
Corcn ban .©jue ; den Coren niet hebbende fton« 
ncn beflaen tegen ’t geteeld ban ’t toater / nocb fp 
bonden niet geholpen tooiden / om dat dit bp nactje 
gefefttede / en alle booificljtigbepd berrafïe i fo dat 
oeg iBocnsdag de iberiiai ban ©omen flonöen on¬ 
der toater / fonder pjiefler^ / fonöer JBifjéenfons 
der Botft : öaer beröjonften feer beïe menfeben / en 
op ’t Hand ooft beel 23eefïen / nopt toaö ©omen 
in fulften defolatie. pet oberbïoepen ban den (Cp<= 
ber / onder den panjj Clement den V11 in den 
3[are 15^0. badder niet bp ; de fcbaöe teerdegeeflis 
meert op meer dan 6 fpiüoenen 55ucaten. pet 
toasi feer erbarmlijft aen te ficn / en men tollöe baft 
ouöcrfocftcnnadenatuuclijfteoojfaftenöan Defe ober» 
blocpmgei fonder te behennen 'of dit toe te fcb?i)ben 
den toomCodc^/ ober öe menigbuldige en oberbloess 
Dige grote fonöen / dat die öaer ban de oojfafte 1^ / ge= 
lijft in De generale §»onddloec gefcljieö / die öe geftele 
toerelb om Diergeltjfte fonöen / Die nu ooft regeren/ 
beeft berfopen. 

Jaer dicht op ’/ overlopen des Tybers binnen Rome». 

VerfChrICkLIjcke VVatcrnoot doet den Tllber 
oVerV Loeden 

Binnen RoMen, VeeL hVIIlen en gcVangens In 
’t Water ftorVen , 

Daer des V Vei eLts V V Ilfhelt en groote goeden 
NIet hoLpen Veel granen en Iplie bedorVen. 

i 



r 
Pele 

tCglirttC 

êiEüt'rt alle fïaten tocggenomen ï" befgeltjft^ ooft bómen €mb? 
:n öen / baec De Ï)cfïe / bafï DageI0fttö bijftig / tfefïig / 

(bnmjb^ meer en min ïjcefc toeeftgenomen / toelfte 
fierftc uocb in bc üabolgcnbe 3Jareh bieef continueren^ 
be; en ben ttoifl bie baec binnen bcc ^>tab onber ben 
purgeren toaö getneeft / beemeerbe ooft bagehjft^ / 
boot bien ben 43?abe fiefj aen (jet ^eïfjteïfc ©erbtag 
nier milbe bouben. epfcïjte grote feljattinge ban 
fijn <©nbccbanen / enbc3bjacrbebefelbefeec/ fo bat bp 

in 
ËUpff 
m. 
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IH bit 3iacr 15:98. ïjeeft be pefie in<©uptgïan&/ 
in beïe ^>teben en loipen / ooft beïe menfcïjen ban 

ban fijn epgen #nberbanett niet bemint fcaa£/ geïtjft 
topóTtnabolgrnbe^jaec bteeber fullen herbalen; en 
fo bet jacr 1598. met fulfte en biergelijfte fafteti en (jar^ 
beïüigen een epnbe nam / en bat eïfte partpe bafï pjac? 
tifeerbe/ om ben anberen een boojöcel af tefien/ Ijeb? 
benbe onbettuffeben be &paenfe ben ©tebe in ben 
motib/ tnaermet in’tbecte/ fo’tbïeeft/ betoijle fp 
ben bagcltjft^ met bare tprannpc noclj meer en meer 
Bnanbenbertöcftten/ fo toillcntop bit befïupten met 
bc ujoojbcn ban pnbarug / baec l)P fepb: 

Dat d’Oorloge foet is diefe niet hebben verfocht $ 
Maer bitter en hart diefe beproeft hebben onbedocht. 

En Lanterommjeyd, dat: 

Die tot goeden Vrede willen geraken, 
Moeten gereedfehap tot de Oorloge maken. 
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Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, Beroerten en^..) 
Borgerlijke oneenigheden, gefchied by tijden van den Ertz-Hertoge 

K_Albertus van Oojlenrijk, getrout zijnde met d'Infante van Spangien ifabella 

cUra Pugenia, oudfte Dochter van wijlen Philips delL Coninkvan 

Spangien , pretenderende mette felve Infante Tranfporten 
O verdracht te hebben van de Nederlandfe Provintien en van 
Bourgondiër), &c. ter eenre, en van den Prince cWauritiusvan 

Tfaffau, geboren Prince van Orangien, &c. Gouverneur 

en Capiteyn Generael van Gelderland, Holland, Ze- 
land, Weft-Vriefland, Utrechten Over-Yfel, Ad- 

mirael van der Zee. Mitfgaders Willem Lode^ich, 

Grave van Nalfau, Gouverneur en Capiteyn 

Generael vanVriedand,Stad en Ommelanden 
vanGroeningen , Drente, Twente, &c. 

ter andere zijde. 

Vijfde Deel of fefte ftuk. 

Waerachtige of Hiflorife ‘Befcbrijvinge 

Door 

PlETER BOR ChRISTXAENSZ, 

Het fes en dertigfte Boek. 

Cort Inhoud van het fes en dertigfle "Boek van't 
vervolg der Tfederlandje Oorlogen< 

Fgeworpen Brieven nopende den voorflag van de Vrede-handelinge des Co- 
mnks van Spangien, en d’Ertz-Hertoge, met Engeland en de Vereenigde Ne¬ 
derlanden. De Staten van de Vereenigde Nederlanden verfterken haervan 
Krijgsvolk te voet entepaerde. BewilligingevaneencapitaleLeemnge. Den 
veertigften pennink van alle vercopinge en vermangelinge van alle onroerende 
goederen, by die van Holland en Weft-Vrieflandingewilligt. Wat tot verleke- 
nnge van de Veluwe gedaen word. De Cardinael Andreas van Ooftenrijk,Gou- 
verneur in afwefên van den Ertz-Hertoge,foekt en crijgt middelen van gelde,om 

de gemuytineerde Spangiaerden van ’t Cafteel van Antwerpen te betalen. Hoe de gemuytincerde, na 
datle betaelt waren, geftraft wierden. De gemuy tineerden van ’t Cafteel van Gent en Ly er werden 
betaelt. De Cardinael Andreas claegt acn den Coninkvan Vrankrijkover deFrancoyfen, dieinder 
Staten dienft waren gecomen, en des Coninksantwoorde. DeHertogevanCleve, en die van den 
Lande van Weftphalcn en Munfter, fenden Gedeputeerde aen den Cardinael Andreas, en dagen 
over de moetwille der Spaenlê, met verfoeit om daer inteverlien. De Cardinael Andreas doet een 
Placcaet maken, op de naem van de Infante, verbiedende alle communicatien, handel en trafijke 
met Holland, Zeland en de Geünieerde Provintien, met weder-roepinge van alle Licenten, Pas¬ 
poorten en Sauvegarden voor date van dien gegeven. Placcaet van de Heeren Staten Generael der 
Vereenigde Nederlanden, daer by de Spangiaerden en alle hare goederen voor goeden prijfe verclaert 
worden, en verbod gedaen wort van de Spangiaerden en alle hare Adherenten, Vyanden van dele 
Landen, toevoer te doen; mitfgaders het uytgevcn vaneenige Sauvegarden ofSauveconduyten van 
den vyand, om die ter Zee, of op de Rivieren te gebruycken. De jonge Coninkvan Spangien doet 
alle de Nederlandfe Schepen, Goederen en Coopmanfchap in Spangien arrefteren, feerwreedelijk 
de Schippers en Bootfgcfellen op de Galeyen Hellende. Tijdinge uyt Spangien vaneen Vlote die de 
Coninlt van Spangien toemaekt. Ruyter-tocht van de Statife in ’t Land van Limburg en Luxenburg. 
Aenfiag der Spaenfe op Breda te vergeefs. Aenflag op de Stad van Nimmegen ontdekt. Francifcus 
Schorinkman Predicant tot Deventer wort inde Kerke vermoord. De Schanfè van ’t Veer voor Ant¬ 
werpen geplondert. De Gravinne Maria van den Berg, Sufter van Wilhelm Prince van Orangien, 
fterft. Patente van fijn Excellentie en Rade van State, tegen de ongeregeldtheden van den Krijgs- 

V v volke 
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volke in de Veluwe. Schade die den ijfgank aen’t Fort van Schenken Schans gcdacnhadde. Adver¬ 
tentie van des vyands preparatie en voornemen op de Betuwe en ’s Gravenweert. Brief van den Admi- 
rant aen de Gravinne van Meurs. Brief van den Gouverneur van Rijnberk by de voorgaende gevoegt. 
Des Coninks van Vrankrijks Sufter houwelijkt aen den Marquiz du Pont, oudfte Sone van den Her¬ 
tog van Lorcynen. DeHertogevanGulik, Cleve, 8cc.trout meteen Dochter van Loreynen. Mif- 
noegen der Coninginne van Engeland, deur dien de Staten Generael fo lange retarderen om haer den 
eerlten termijn van het Accoort, met hare Majeft. gemaekt, te betalen. Brief van den Heere Caron, 
ordinaris Agent van de Heeren Staten Generael, aen den Heere van Oldenbarneveld. Brief vaniijn 
Excellentie aen den Heere Advocaet van Holland, Des Hertogen van Cleve, ende Weftphaelfeen 
Munfterfe Gedeputeerde, comen te Brulfel by den Cardinael Ertz-Hertoge Andreas van Ooflenrijk, 
en wat haer verfoei? is. De Cardinael Andreas neemt geit op, en wil na’t Leger trecken. Devyan- 
den houden op nieus raedt , waer fy d’Oorloge willen beginnen. Den Admirant ftelt den aenflag op 
Schenken-Schans voor: Hier tegen is den PrefidentRichardot. BriefvandenGravevan Hohenlo, 
aen den Heere Advocaet van Holland, uyt Delfziel. De Prince Mauritius trekt met fijn Leger van 
Doesburg op. Des Vyands Leger comt voor Schenken-Schans, diehybefchiet. Des Vyands Leger 
voor Schenken-Schans breekt wederom op. Den Admirant van Arragon comt voor Crevecceur, 
’t welk hy befchiet. Crevecceur aen den Admirant opgegeven. Den Admirant comt voor Bommel. 
Credentie Brief van de Heeren Staten Generael aen (ijn Excellentie op den Heere van Oldenbarne¬ 
veld, Advocaet van Holland. Den Advocaet comt by fijn Excellentie tot Bommel. GraveEdfard 
van Embden overleden. Grave Chriftofïel de vierde Sone van GraefEdfard neemt dienft onder den 
Conink of d’Ertz-Hertoge. Grave Edfard van Ooft-Vriefland niet feer bemint van fijn Onderlaten. 
Grave Enno van Oofl-Vriefland luccedeert in fijn Vaders plaetfe. Propofitie by de Gedeputeerde van 
dè Heeren Staten Generael, gedaen aen Grave Enno voorfz. Propofitie van defelve Gedeputeerde 
aen de Magiftraten en principaelfte der Stad Embden gedaen. Den twifttuflchendenGraveende 
Stad van Embden geaccordeert. Den Ritmeefter Cloet llaet eenige Ruyteren van den vy and. De 
Prince Philips van Orangien trekt naOrangien, om aldaer als wettig Prince gehukte werden. Dc 
Prince van Orangien werd in Orangien gehult. De HertogeFerdinand van Ooftenrijk, verbied die 
van Stiermark de ofteninge vandeLutherfeRiligie, enhaerverfoekenverclaringcdaertegen. De 
oude Gravinne van Arenberge geflorven. Proclamatie die de Coninginne van Engeland heeft doen 
doen, nopende haer voornemen van hare Armade, diefy in Yrlandwasfendende. Brief gefchreven 
by esenvanqualitcytaeneenAbtofPrelaetvanBraband, wefende te Bruflel, beroerende de Dona¬ 
tie of Ceflie der Nederlanden aen de Infante van Spangien. Tranflatie van den Eed die de Princen van 
de Nederlanden moeten doen, volgende de Donatie en Ceflie der Nederlanden. Brief of antwoorde 
van de Staten der VereenigdeNederlandfeProvintien, aen de Staten van d’andere Provintien. Brief 
van Mr. Jan van Santhen aen den Advocaet van Holland. Placcaet van de monfteringeby de Staten 
Generael der Vereenigde Nederlanden, gearrefteert den vierden Februarij 1599. Ordre opte wape-r 
ninge van de Ruyterije en’t Voetvolk. Refolutie van de Staten der Vereenigde Nederlanden , om 
een Vlote toe te ruften tegen den Conink Wn Spangien en fijne Landen. Doaor Adriaen van Blijen- 
burg, Wardeyn van de Muntevan Holland geftorv en. Brief van fijn Excellentie aen den Advocaet 
van Holland Mr. Johan van Oldenbarneveld. Brief van Graefjan van Naflau aen de Heere van Ol- 
denbarnevcld. Tweede Sententie definitive, tuflehen de Hovelingen, Jonkeren en Conforten, &c. 
ter eenre, en Burgemeefteren, Raed , 8tc. der Stad Groeningen ter andere zijden. Brief van fijn 
Excellentie aen den Heere Advocaet van Holland. De Heere van Warmond neemt het Generael- 
fchap van het Gefchut aen. Propofitie van den Heere Gilpijn aen de Heeren Staten Generael. Miflivc 
van mijn Heere Caron, Agent van de Heeren Staten Generael in Engeland , aen de Heere van Bar- 
neveld , Advocaet van de Staten van Holland. Brief van den Prince Mauritius van Naflau aen den 
Advocaet van Holland. Wat de FIcere Ridder en Agent Caron in laft hadde, van wegen de Heeren 
Staten Generael, aen de Majeftey t van Engeland, by gelegentheyd te prefenteren. Verder verhael 
vandeBclegeringe van Bommel. Jonker Pieter van der Does, Generael van de Vlote, die tegen 
Spangien geordonneert was, neemt oorlof van fijn Excellentie. De Cardinael Andreas verfoekt 
advijs, of men de Belegeringe voor Bommel fal continueren, of yet anders voornemen. Daer wer¬ 
den diverfe meeningen gevonden. De Spaenfe breken de belegeringe voor Bommel op, en vertrec- 
ken feer ftille. Refolutie om het Fort van Sint Andries te bouwen. Het Fort van Sint Andries werd 
deur den Ingenieur Hans Hancker afgetekent en bewTorpen. Het linker been van den voorfz. Inge¬ 
nieur word hem afgefchot en. Brief van Mr. Antonis Duyk uyt het Leger van fijn Excellentie aen 
den Heere Advocaet van Holland. Het Fort van Sint Andries word volmaekt, enbyde Spaenfe 
genoemt den Bril van Holland. Aenflag van den vyand opdeStadvan Worcum. GraveWillem 
van Naflau comt voor Deutecum, ’twelk hy verovert, als ook hetCaftcel van Schuylenborch. 
Der Duytfe Vorften toeruftinge om den Rijks-bodem vryte maken. Grave Symon van der Lip, 
Veld-Ovcrfte Generael. Brief van den Prince Mauritius van Naflau , aen de Heere Johan van 
Oldenbarneveld, Raed en Advocaet van Holland. Den Admirant brengt met lift te wege, en ver¬ 
hindert dat het Leger van den Prince Mauritius niet by het Duytfe Leger en comt. Extraót van 
een Brief van den Heere Willem van Beveren, Rentmeefter Generael van Zuyd-Holland, aen den 
Advocaet van Holland. Wtval der Spangiaerden uyt Rees. Het Duytfe Leger voor Rees breekt 
op, en verlaten de Belegeringe. Muytinatie van de Duytfen. Extracf enTranflatic van diverfe ge- 
intercipieerde B rieven. De Coninginne van Engeland verfoekt tien Vaendclen Engelfe Soldaten ge¬ 

bonden 
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Tonden te worden in Engeland, omgebruykt te werden tegen de Spacnfe Vlote, diemen feyde dat 
voorhanden was. Brief van den Prince Mauritz van Naflau, aen den Heere van Oldenbarneveld, 
Raed en Advocaet van Holland. Ander Miffive van fijn Excellentie aen den voorfz. Advocaet. 
Brief van den Heere Caron aen den voorfz. Advocaet. Vier van de acht Schepen , die 
Anno 1598. na Ooft-Indien gevaren waren, comen rijkelijk geladen tot Amfterdam ; heb¬ 
bende de reyfe gedaen gins en weder in min dan vijftien maenden. Vergaderinge tot Erfortvan 
de Duytfe Vorften. Prins Mauritz crijgt fijn Volk in Emmerik den feftienden Novem» 
bris. Eynde van den Duytfen Krijg of Tochten. De Spaenfe verlaten Rees en Emmerik. Grote 
achterheyd van gelden by de Staten der Vereenigde Landen. Vergaderinge der Staten tot Gorcum, 
en wat aldaer beraemt of gerefolveert werde. De Staten Generael doen een nieuwe Vaertdoor de 
Bremer-Weerd maken. De Grave van Bucquoy werd met randfoen ontllagen, desgelijks ook Pau- 
lo iEmilio Martinengo. De Prins Mauritius breekt fijn Leger op. De Ruyterije van de Staten werd 
lalt gegeven om de Contributien in Braband in te vorderen. Den Admirant belet het Fort van Sint 
Andries met Garnifoen. Den Admirant fcheyt fijn Leger met groot miscontentement. Des Admirants 
volk muy tineren op verfcheyden plaetfen. Den Admirant verlegt fijn Volk en Leger heel verde van 
den anderen. De Hertog van Aerfchot comt tot Cruyningen by de Gravinne van Megen fijn Huys- 
vrou. De Conink Sigismund van Polen en Conink van Sweden, werd van de Staten des Rijks S we¬ 
den verclaert vervallen te zijn van de Croone, en alle fijn gerechtigheyttotte felveCrone. Frederic 
Spinola Italiaen Genevoys, accordeert met den Conink van Spangien, dat hy t’fijnen cofte fes toege¬ 
rufte Galeyen in Vlaenderen brengen lal. Brief van den Heere Agent Caron, aen den Heere Advo- 

'foi. 3.; caet van Holland, beroerende de comfte van de Galeyen en anderfints. Gevecht tuflehen de Galeyen, 
cn het Oorlogh-Schip van Capiteyn Legier. De Galeyen hadden in defe twee gevechten over de hon- 
dert doden, fo Slaven als volk, gelaten. Duynkerkers gevangen en gehangen. Vlote der Vereenigde 
Landen tegen den Conink van Spangien, en fijne Landen toegeruft, vertrekt en loopt in Zee na de 
Caronia, daer hy niet fonderlings can uytrechten. De Generael Jonker Pieter van der Does comt aen 
’t Eyland van groote Canarien. Hy word aldaer gequetft. De Stad en het Cafteel de Palon ingeno¬ 
men by den Generael van der Does met appoinétement. De Stad en het Cafteel gewonnen. Gevan¬ 
genen verloft. Noch een Cafteelken verovert. Predicatie gedaen by de Gereformeerde inde Kerke 
van groot Canarien. Trecken in ’t Geberchte tegen de Spangiaerts. Steken den brand in de Stad, 
Kerken en Cloofteren, en vertrecken van daer. Eenige Spangiaerden werden gerantfoeneert cn vry 
gelaten. Comen aen het Eyland van Gomera. Den Generael van der Does deylt de Vlote aen twee 
deelen,en fend 3 5 Schepen,onderJan Garbrantfz, wederom na ’t Nederland. Brief van Jonker Pieter 
van der Does aen de Heeren Staten Generael,gefchrevenuy te Vlote van ’t Koninkrijke van Manicon- 
go.Gerrit Janfz. Cater Capiteyn verfteken van de Vlote,accordeert met eenige Engelfe Vrybuyters, o- 
Vervallen en rantfoeneren hetEylant van S.Maria,Jonker Pieter van der Does lant met geweld op’t Ey¬ 
land. van SintThomé, gelegen onder de Linie iEquinoótiael. Siekten en fterfte daer mede het Ne- 
derlandfe Volk in ’t Eyland van S. Thomé overvallen werden. Jonker Pieter van der Does, Am- 
bachts-Heer van Rhijnfater woude, Lamuy den en Vr iefecoop, op Sint Thomé geftorven en begra¬ 
ven. De Colonel Jonker Gerrit Storm van Wena, fuccedeert in plaetfevan den Generael Jonker 
Pieter van der Does, na deflélfs overlijden. Een van defe Schepen is by gebrek van gefond volk, en 
eenen goeden Piloot, by donker miftig weder, tot Sluys ingevaren, en aldaer prijs gemackt. De 
Ertz-Hertoge en de Infante vertrecken uyt Spangien na Nederland. Degrootshertigheytbyden 
Ertz-Hertoge Albert getoonttegen de Gedeputeerde van de Staten van Braband. Nieu Heeren van 
den Gulden Vliefe in Braband. Huldinge van de Ertz-Hertoge Albertus en d’Infante tot Leuven. 
Sy keeren weder na Brufièl , daer fy ook gehult zijn. Huldinge tot Antwerpen. Eed by de 
Errz-Hertoge gedaen aen die van Antwerpen, Eed van de Magiftraet van Antwerpen aen de 
Ertz-Hertoge. Getuygen van den onderlingen gedanen Eed. Andere huldingen in verfchey* 
den plaetfen. Aenflag van Prins Mauritz op het Stedeken en het Cafteel van Wachtendonk. De 
Stede en Cafteel van Wachtendonk verovert, ’t Garnifoen van de Schanfè van Sint Andries. 
muytineert 3 alsookvandeSchanfevanCrevecoeur. Grote vorft,deftromen toegevroren. Brief van 
de Keyferlijke Commiflarifen aen de Heeren Staten Generael. Antwoorde van de Heeren Staten Ge¬ 
nerael aen de Keyferlijke Commiflarifen. Tweeden Brief van de Keyferlijke Commiflarifen aen de 
Heeren Staten Generael. Tweede antwoorde der Heeren Staten Generael aen de Commiflarifen der 
Keyferlijke Majefteyt en Rijks-Vorften. De.Gefanten van den Keyfèr trecken na Bruflèl by de Ertz- 
Hertog. Het overlijden van Doctor Peter Hoogerbeets tot Hoorn. De Heere Caron uyt Engeland 
in Nederland gecomen. Brief van de Staten Generael aen de Coninginne van Engeland. Initructie 
voor Doótor Francoys Aerfléns, Gedeputeerde van mijn Heeren de Generale Staten, indenCo- 
ninkrijkevan Vrankrijk. Grave Frederik Henrik van Naflau, comt uyt Vrankrijk wederom in Hol¬ 
land. De Conink van Vrankrijk fchrijft aen den Heere Advocaet van Holland , nopende de comfte 
van Grave Frederik Hendrik van Naflau. Grave Fredrik van Naflau werd Raed in den Rade van 
State. Clachten des Coninks van Spangien en des Ertz-Hertoge Alberti aen den Conink van Vrank¬ 
rijk en defielfs Coninks antwoorde. Handelinge des Coninks van Vrankrijk met den Paus, optc 
fcheydinge des houwelijks, tuflehen hem enMargaretade Valloys. De Commiflarifen en Rechte- 
ren verclarcn het houwelijk van den Conink met Margareta de Valloys voor nul, en dat het van aen- 
begin af geen wettig houwelijk is geweeft, welke Sententie den Paus geapprobeert heeft. De Co¬ 
nink van Vrankrijk houwelijkt aen de Princeflé Maria de Medices, dochter van den Groot-Hertog 
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vanTofcanaofFlorencen, Francifcode Medices. De Conink bellet fijne Bruyd fondcrhaer weten, 
en comt haer daer na in hare Camer vinden. De Conink vergunt die van Geneven de Sterkte van 
Sint Catrijn te Hechten. Pays tuflehen Vrankrijk en Savoyen. Aenilag des vyands op Breda te ver¬ 
geefs. De Heere van Sint Aldegonde heeft een Boek in druk uytgegeven, met den tijtel, van, On- 
derfoekinge en grondelijke wederlegginge van de Geeft drijvife leere. Defenlie van Jonker Emraery 
de Liere, Gouverneur van Willemitad, tegen ’t gene den Heere van Aldegonde heeft uytgelfroyt, 
fo mondeling als fchriftelijk , tot nadeel van lijneeere en van fijne Voorlaten, De Conink van Span- 
gien Philips de 111, reftitueert die van Arragon haer oude Privilegiën. DesConinksvan Vranknjks 
Propoolfen aen de Gedeputeerde van fijn Parlement van Parijs den levenden Januarij 1599. Suppli- 
catie en remonlfrantie van het Parlement van Parijs aen den Conink. Redenen die de Conink van 
Vrankrijk de Gedeputeerde van den Parlemente heeft voorgehouden den fefthienden Februari] 1599. 
Het Edióf word gepubliceert. Het overlijden van de fchone Gabriele d’Eftrée, Hertoginne van Be¬ 
aufort. Duytfer Vorifen vergaderinge en beradinge om den Rijks-bodem te fuy veren van alle vreemt 
Krijgsvolk. Verclaringe van de Staten der VereenigdeProvintien, datfyoptenH. Rijke, noch op 
cenige Neutrale Vorlten en Landen niet pretenderen, met prefèntatie vandeSpaenlè daer van te 
willen helpen verdrijven. Verclaringe van mijn Vrouwe de Princelle van Navarre, eenige Sulfer 
des Coninks van Vrankrijk , aengaende den uytgank van fekere Difputatie , tullchen Monfieur 
Coüet, Bedienaer des Godlijken Woords, en Pater Commelet Jefuijt. Beiluyt en eynde des fes cn 
dertiglfeBoeks. 
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€t 5Jaer ban bijftljien bonöert 
acfjt en tnegenticbtenepnöege? 
lopen jijnöe/pceftmen ten bepöen 
jijöen gcote gereeöfcbappcn 0e 
maebt / om öe <©o?Ioge te conti 
mieren r 3©ant alljoetocl öe €0 
ninb ï^enneuo öe I v. conittb 
ban ©?anbrijb en Jlabarre/met 

ten Coninb ^Ujtitps öe IL Conmb ban ^pangten/ en 
öen €vt3-^cvtogc SWbertug ban Coftenrijb/t’famen 
©teöe begoten fjaööen / en öat ober fulr bet (Cractaet 
en Miantie/tuffcljen öen boo?f5 Comnb ban©?anbrijb 
cn öe Comngtnnc ban Cngelanö/mitfgaöerg öe^ta 
ten <©cnerael öer ©ereemgöe ^eöerlanöfe $?obin 
tien/gemaebt en gegoten/om <£)o?loge offenftbeteboe 
ren tegen öen Coninb Dan ^pangten/öacr meöc te nie: 
te toa&fo bebben noebtang öe l^eeren^taten öet©er 
eenigöe Heöcrlanöfc ©?obintien berclaert/öatfegeen 
fint# gefint toaren/ ben in eenige ©^eöe-banöelinge te 
begeben metten Coninb ban «Spangien oföe€?t3- 
^ertoge/bpfonöer na öat ftaer getoont toaren öe ajfge? 
too?penB?ieben cnfjngructten DeMoninr bankpan-' 
gien/ mfjouöenöe: Öatmen öe Cngelfe in öefen ©aps 
niet fouöe mogen begrijpen/ ten toare öatmen fouöe 
berfoeben b?pe erercttie banöeRoomfeCatbolijbeReli? 

Jfa*' gie in€ngelanö;en nopenöe fijne ©eöerlanöfe Rebel? 
spctien lm/öatmen öie onöer öefen©?eöe niet fouöe eenicbfintiS 
nofifnD» mogen begrijpen / ten toare mttö öat alöaer ai-om öe 
J»en Roomfe catboiijbe Rclige aengenomen toeröe / en öe 
Sanöe ïloogbepö en ^ouberaimtept ban DenConinb/enber? 
©2«de> fïelt/ofgereöintegreert/öe ouöe Offitieren nocb leben? 
Banoe^ öe,- foo nocbtanööat öe gene öie in plaetfe ban ö’ober? 
SSö Ieöme fouöen toeröen/fouöen moeten toefen Ca? 
ban tbobjb en geenfintjg befmet met fjerefge of betterije / 

öatmen anöcrfmto geene bergebinge nocb bergetinge 
Bi*n en pan aiieg fouöe mogen acco?üeren. €n alfo öe boo?f5 
Wttmti Staten öer ©ereemgöe ©cöcrlanöen alle ©?eöe-ban? 
met 45n* öelinge met ^pangien fufpect toag / bobben fp mette 
Beland «joningimte banCngelanö een nieuConttact gemaebt/ 
ffierïe. f° bat öe Coninginne met benlupöec in öe Oorloge te? 
nigöe gen ^pangien gebleben Is?, 
pede» - boo?f5 lieren Staten öer ©creenigöe ©?obin? 
wnoen. tien/bemerhenöe öat bare lagen öer <©o?loge/öeuc öen 
©*3>ta- ©?eöe/tuffcben ©?anbrijb en ^pangien gemaebt/feer 
ten ban maren beftoaert/ en ter contratien ^pangien berlicbt/ 
Sn Sé'alfo bp ’t ©olb öatljp tegen ©2anbrrjh Ijaööe moeten 
iüedec- gebnipben/öact bp nu ban gcotcUjb berlicbt toag/fulbs? 
tanden nu meöe tegen öe ©eöerlanöen cn öe fjntooonöeien 
!*nnare ban öien conöcn geb?upben/en öat fp öeur öiengenoot? 
ban faebt toaren beelmeccöec en ftoaeröercofien te moeten 

öjagcn/öan fp nocb opt tot nocb toe geöaen baööen/beb? 
bom te {jm epentoci baren moeö en couragie niet laten ballen / 

op ’t baft bertroutoen öat fp baööen/öat <©oö benlup? 
öen een goeöe uptcomge fouöe berleenen/ fo öat fp bo? 
ben alle öe ftoace lagen / 00b meeröer ©olb in baren 
öieng mogen nemen/te toeten/4000 dprancopfen/onöec 
’t belept ban öen ï§eere öe la d^obc / öaer onöer begre? 
pen toaren öe 2ooo.öie öe ^eeren^taten öer©ereemg? 
öe ©?obintien/ öen Contnb ban ©?anla# tot Dulpe 
gefonöen ïjaööen; nocb namen öe ^eeren Staten aen 
öupfent Etoitfers öie in ©janluyb öen Coninb geöient 
jtjaööen/öaer meöe fp bare dprontieren gegerbt Ijebben; 
bebben boben öien nocb nieutoe Regimenten aengeno? 
men/en meer Co?netten$eöerlanös#aeröe-bolh; beb? 
ben 00b <©?ab< €rng ban iSaffau lag gegeben/om een 
Regiment ^uptfen ban 10 ©aenöelen aen te nemen / 
elb ©aenöel ban 200 beoföen/öiebaerïoopplaetfe 
baööen en baer berfamelöen ontrent €mböen: 3£>e 
Rupterye bermeeröeren fp met aenneminge ban nocb 
negen Co?netten/alö een ©ane onöer öen ©pncej©au? 
ritst/ öaer ban 5[onb-beer JBalraben ba» <©ent/^one 
ban öen j^eere ban <©pen/ Huptenant af fouöe toefen; 
ttoee Cometten onöer öen ouöcn en3[ongen<©?abe ban 
^olmsi/ooli onöer öen ïfeere ban öen r€empel/©alen/ 
5loban2&ar/la ^ale/Cloet en ^amelton öen^cöotei? 

boeten 
Mpatïr 
de. 

man; öe ^cfjotfe ©aenöelen ban ’t ©oetbolb öcöen fp 
00b bolmaben/ elft ©aenöel ban 150 coppen/ en nocb 
een ©aenöel ban 200 booföen boo? öen Colonel. 

€n alfo öe Staten bergonöen / öat öen ©panö liet 
lupöen/öat bP becl nieu ©olftst al-om öeöe lichten en öe 
^eöerlanöen met groot getoelö meenöeaen te togen / 
fo toaren öe Staten gerefolbeert / fo toel offenfibc aljS 
Defenfibe <©o?loge tegen öen Coninft ban ^pangien 
en ö’€rt5-^crtogen te boeren/en bebben tot öien epnöe 
baren Confenten työelyb ingcb?acbt / en öen gaet ban 
<©o?loge gemaebt cn öaer toe ingetoillicbt berboging 
ban eenige miööelen / en öetople öe pojtie ban öie ban 
^ollanö cn 3©eg-©?icganö/fo 02öinariö aio ertrao?? 
öinarió / feer boog liep / fo bebben öie ban Ifollanö en 
3©eg-©?ieganö öaer toe ingetoillicbt een Capitale 
fettinge ban öen ttoee bonöertgenpenninb ban alle roe? 
renöe en onroerenöegoeöercn/Renten/lfctfen/^cbul? 
öen/ (Creöijtcn/ d§cbepcn/Coopmanfcbap/<0dö/©a? 
fellen/2Eutoeelen/Höeublen en anöere goeöeren/ban öen 
3Jngefetenen öer^anöen ban ï^ollanö en 3©cg-©?ieO? 
lanö / fo in öen ^teöen aio ten platten Xanöen gegoet 
of gegaet/ in ’tCapitael tot ö?ie öupfent gulöen of 
meer/ en öe gene öie bunne goeöeren geene ö?ie öupfent 
gulöen in Capitael bebonöen fullen too?öen toeeröig 
te 3ijn/aIO öie fouöen getareert toeröen/öie fouöen ban 
öefe Capitale-leeninge b?p toefen/fulbo öat öe gene öie 
gegoet fouöen toefen ban ö?te tot bier öupfent gulöen / 
fullen moeten geben en opbjengen bpftien gulöen / een 
bieröe part in öe rnaenö ban 2Cp?tl en ^ulio 1599. en 
ö’anöcr ttoee bieröe parten in öe maenöen ban 2Cp?iï 
en 3fimto ióqo. ban bier tot bijf öupfent gulöen/ttoin? 
tig gulöcn/byf tot feo öupfent gulöen/rvb. giban go 
tot feben öupfent gl. WV- gl* ban feben tot negen öup? 
fent gulöen/vfgulöen/ban negen tot elf öupfent gulöen/ 
{.gulöen/ ban elf totfefiien öupfent gulöen/lvv.gulöen/ 
ban fegien tot eenenttointig öupfent gulöen/Cgulöen; 
ban rvj. tot vvbj. öupfentgulöen / Cwb. gulöen / ban 
rvbj.öupfcnt tot öevtig öupfent gulöen/Cl.gulöen/ban jjjjwjf 
öertig öupfent tot *jcvb.öupfent gulöen/Clwb.gulöen/ capitam 
ban vwb. tot vl. öupfent gulöen/200 gulöen/ban jrt. tot itetuast. 
byftig öupfent gulöen / 250 gulöen / ban bijftig tot lv. 
öupfent gulöen/300 gulöenjbanl]r.totlr]c)t:.öupfent0ul? 
öen / 400 gulöen ij ban Ivvv. tot bonöert öup? 
fent gulöen/ bijf bonöert gulöen; ban bonöert tot bon? 
öert enttointigb öupfent gulöen / feo bonöert gulöen; 
ban bonöert ttointig öupfent / tot bonöert bijftig öup? 
fent gulöen/feben bonöert bijftig gulöen; ban bonöert 
bijftig öupfeiit/tot bonöert btjfcntfcbentig öupfent gul* 
öen/negen bonöert gulöen; ban bonöert bpfentfebentig 
öupfent/ tot ttoee bonöert öupfent gulöen/öupfent gul? 
öen; ban ttoee bonöert/tot ttoee bonöertbbftigöupfent 
gulöen / ttoaclf bonöert bijftig gulöen; ban ttoee bon? 
öert bijftig öupfent / en öaer boben fullen gelöen bpf? 
tien bonöert gulöen: €n om öe boo?f5 fettinge en lee? 
ninge te faciliteren/toeröe berfiaen/öat öe gene öie bem 
toillicblött / op öe cerfte b?age / tot öienft öer Sanöen/ 
felfo fullen taveren op tien bonöert gulöen ofmeer/b?p 
fullen toefen ban bare goeöeren te taveren of getareert 
te toecöen/ gclyb 00b bp öen Commiffarifen (Cara? 
teurO / goeöe conftöeratien getoupbt fal toeröen in re? 
garö ban öen anöeren/ öie ben felf na baren ftaet goet? 
toilligfullentareren/$c. 

^e boo?f5 taratie fouöe geöaen toeröen na öe reefjte 
toaeröe ban öe ^eerlbbbeöen/(Cbienöen/©i(fcberben/ 
ï|upfen/ ïanöen/ |©euleno/ €rben/©eeren/<©o?fen/ 
en anöere onroerenöe goeöeren of Rechten / nemenöe 
beboo?lijb regarö / op ’t gene öefelbe cefpecttbe toeer? 
öig 3pn/tot meefïen boojöeel cn öienfle ban De gemeene 
fabe.€n ban öe loei en 3fijfventen/na öat öie <©?igine? 
Ijjb bereoebt 3ijn:©an öeCuflingen/foop^upfen/Cr? 
ben/ Eanöcn/^cbepen/aljS anöere gocöeren/fulbef alj$ 
öefelbe na De rcöuctie/in gerecö gelö toeeröig 3jjn/inö? 
gelijbö ban öe reebte toaeröe ban De ^cfjepen/Coop? 
manfebappen/ jiRcublen/ ©affellen / ^utoeelen / gelö 
en anöere goeöeren: en ban öe <©agien / ^enfioencn 
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©en 
bemfg< 

cn trattementen/ fo ban SanDen/ ^teben algam 
berg / na aDbenant öcn penninP feg/ $c. 
m taxatie geDaen 5tjnDe/fcube een peoelnfeecnW 

jet tupg gefonDen tooien/ na pet formtucr Daer ban 
neb2uPt/tnPcuDcnbe De name en fommebanbe fettinge. 

Cn fo pemanö pent binnen bpf Dagen na De fettinge 
bctlacót / fouDe bp Ccbeen otiDer fignature berclarcn/ 
tot toatfomimljpaUtfijiKEittteKn/mm WWg» 
Dert / fo bupten alg binnen De BeDerlanDen / begroot/ 
toner na f)p getarcert fouDe toerDen j mug Datjip ge^ 
ïlcuDen fouDe toerDen boor eerloog etiDe mepn- 
ecDiö/ inDien tjp qiiabe berclaringe Doet / enfcljuiDtg 
toefen te betalen btcrmacl fo Deel alg pp Odlelt ig 
gctoeefï / Daer Dan pem goeDecnDemcBtinge geDaen/ 
en notitie gepouben fouDe toorben 3 en na be Doo?f3 Duf 
Dagen fouDe geen clacl)tcnontfangentoo?Den ^mD fe 
€aratte te mn/m al-om mallen ^teDen Commtf- 
farifen aefonDen/ Die ooli De sDojpen/ onDcr Defe 
Den getjorenDe/of naeftbpgelegen/ ontboDm/ enDe 
fatsen met grote «toepten in tram gebracht ödiben. 

«©efgcliitPg Ijcüben Die Dan^ollanD en3®e(t-©?ieg' 
lan?/ ontrent Defen feifDen njb / tngetotlligt te geDen 

Ren pen» DccrticJiften penntnP Dan'De Dercopiuge en Der 
HinhtodllUtM -• 1 ■- -tl- /ïtsir.i'hf'rt'rt / htP M Mn ftt?aI1 manaelinne Dan alle onroerltjPe CSoeDeren/ Die na 
cwtnat Den eetfren ^anuartj fouDen too?Den bereoept of Der? 
«n mangelt3 tefgelijchg Dan alle log en Ei)f-renten/ Die 
tiiangs* ^ §clrö fou&n toojben gcconpttueert / mitfgaDerg 
ban alle Dan alle onrocrcnbe *©oeDeren / 
omoe> sjjöe bp Cepamentatre Difpofitie/ ofte anDerg/fouDen 
Sgg, aencomen/ingacnDeprimoSpnuarji 
ïm% genbe Den ^laccate Dan Date Den 22 ^eccmb. if9°- 
iie ban (gn obermitg Den SlDmiram Dan “?frragon met fyn 

Daer na trachten/ om bpDo?jt m De©elutoe 
glKj?* tc Dallen/ fo fjeefunen o?D?e gepelt Daer in te Dco?ften, 
lanii m. cn fetier getal ©olPg op De ©elutoe g^onDcn tot te^ 
®ttoU> netirtanD Dan Den BpanD3 en DacrenboDen ig pact ge- 
list' mS en C2D?e gepelt / Datmen bp ncofop te been 
noot tot fai brengen / upt De JBelutoe en Belutocn ^öom/ De 
bafeïc’ tif.mbje Dan 2.890 jBan/ en Dat DanDenaDolgcnDe 

Sen : ‘mV*» »n / in 25arneDelD^47.o Kiage 
toanöe £• l»™> / taltotertw ?3o^an/toJguttÊnieojasan/ 
gtö, 
tooi 

iaën 
oit- 

ïn €rmef 120 |Ban / in^cIjerpen5eeUo»n/ in 
ïDoirfpicbc i8ot|jt3an/ in ’t ^IDctooeb 52-iBan / ut 
j^cerDc 160 |Ban/ in€02230/ m^pclDocrcnioo 
jfean/ in ’t #pb20cf!e 60 ife^an / m ©oo?fï 230 |Ban/ 
Snimmen .iojpan/ ini!tl)cDeno»n/ enDe 
in DkmDern 48 JD)an/ mabenDe t’famcn De Dco?f3 
aenonuneerDe femme Dan 2890 iBanncn/ Dctoelbe 
co cl; bp tsjDcn Dan D02Ü fouDe bpten ^an Den fipn- 
ftrooni Deur Dien Dan JDelutocn / ten minjlen Dan De 
€5?ÜJ tot §fel-oo?t» 

_ -r T\€ €arDinael HnDteag Dan €)t|!cnrtjb / fieeftin 
S?2i U’t beginfel Dan Den ^are 1599. op pet Cafteel Dan 

^Cnttoerpen gcfonDen / Den Coionel 3jopan DeCcreDa 
|«V Wn^DrSi^Tcm^te refee 
fttnrflJ/nen mette <aemupünecrDeDa.nDet€atteclDan^nd 
«©Bubec» herpen / Detoelbe pp oöcb Doorgenomen peeft te Doen 
neut frvaffcn/na Dat Die fouDen betaelt toefen: €n cm pem 
ban£Ei tiingen te negotiëren/ tg pp felfg perfoonlijb pan 25?uf= 
oErt;’ fel gccomcn tot ^Cnttocrpen / en peeft Doo? fpne 2£uto^ 
üert0S«/ritent/ en De DlptigpepD en f02gDulDigpept Dan <©on 
[cr«at" «ïeronpmo ïBaiter ^apeDa / $agaDo? €3enerael / en 
m&nfopan De JiBancieiDo? / ^ccretarig Dan De €rt?- 
bdngci* fórrtene/ fo Dele te toege geb?acpt / Dat pp betomen 
De o m De f M f^nbe CoopiupDcii en particuliere ban 2dnt- 
?»; toerperi / De fomme Dan Drie PcnDcrt Dupfent ^uca, 
^van8<sten/ op goeDe getoiffe SUfitönatien / enopfeerpoge 

interenen / na pare getooonte / en on&er Dafte en pcr^ 
SSft/ei De beloften / Dan Den boorf5 CarDtnael ^tiDreag / Dat 
ban3Ent:!1t, ntet fouDe Dettrechen uptpetHanD/ Door en al- 
totypen g f tcn bollen fouDen betaelt toefen: USetDitgelD 
tebem.» ’ . ije fclfüe <0emupttneerDe betaelt / Denttem 

Den 5?ébruarn/ en ten felDcn Dage togen fp Daer af/ 
en men gaf pen De Peur onDer toat Regimenten en 
Compagnicn / in t Hlegec 3ijnDe / Dat fp Dienen toil- 
Den/ en toierDen DietDiee€ompagnien^aerDenge(= 
reformeert j fp mofien ten felben Dage Dertrecnen / 

len. 
(foljj 

en pp lepDe Daer teeDerom op m €>arntfoen Dpfpon? 
DerD ^pangiaertg Dan pet ttieupe Bolfe / en Die 
cïepnber oBagien troepen / cm te DcrmpDcn op nieug 
eetitg ir conbentent / ten minpen bp fijnen «jD. €eni= 
ge Dan DefelDe DetaelDc CcmuptmeeiDe / enbpfonDei: 
De gene Die fiep te paerDe DcuDen / namen Den toeg 
Dan ^pargten Door BranPïpb / tot Dat pnn Den pag 
afgeineDen toerD. 5©en f roboep «©encrael goeDe »oe tt 
toatpten peUcnDe/ cregcr eenige / Die pp 3t gelD af- 
nemer.Dc DeDe opgangen. Bele DepnfenDe na pet üle- na bat(k 
gcr te trechen/ pap eer Den De flt^afe tot fBaeftricpt / bttoeit 
en DraepDen (Datig/ togen cm) Door petHlanDDan 
<6ultb / met intentie Dan fitp na ^taliën te begeben; totertg» 
maer alfo fp De ^uptfe Derbittert DcnDcn tegeng pare 
Batie/ Deur De moettotiligPeDen Die De anDere ^pam 
giacrDen inDe SanDen Dan <8ulib/ Clebe/ $c.be^ 
DreDen paDDen/ mopen Defe De praffeban D’anDcre 
(felfg oöP niet DrP3pnDeDan Dele mtfDaDen) Dragen/ 
bcroorfaePttoorDenDe/ Dooj pet felbe gelD / Daer mes 
De fp meenben een lupig leben te lepDen 3 toant alle 
De poeren/ DorpcnDe na pet <&paeng bloeDenop De 
fame Dan pet gelD Dat fp bp paer paDDen / liepen toe / 
poegenfe D00D en beroofDenfe Dan ’t gelD en cleeDeren / 
en cregen goebenbupt; niettemin femmige pen fpie? 
gelenDe aen pare meDcgcfellen quamen in 5t Eeger 
ontrent Dier pcnDert / DetoelPe betoeegt Door ’t ftprep^ 
cn Dan paer 3©ijben en BmDeren / bleben in ’t EanD/ 
en begaben paer toeDercm in Dienp 3 Dan Den Carbi* 
nacï SïnDreag/ Die paer toilDe proffen cm De moet= 
totlligpcpD Die fp bebreben paDDen / en Dat fp cofe 
paer niet paDDen toillen laten fomenteren / fcnDerte 
pebben ^crMci-gelt Dan Dele ^aren / fonDeen praf 
€Dicr / bckelenbe Dat fp op ipfpraffe alttmael binnen 
Dnftien Dagen fouDen moeten DertrecPcn upt Beöet= 
lanD / cf fo fp Daer na Daer in bebenben toorDen / feu* 
Den metter D00D gepraft toerDen: €n alDtig oberbal- 
len 3tjnbe met DeuptetPebenautpepD/ niet toetcnDe 
toat jp Doen fouDen/ 3pnDer eenige cbergeccmen aen 
De 3pbc Dan De Staten 3 een reDelpPe greote ®roupo 
Deur <üH’ptpanD bepcuDen toeep 3 ontrent Dpftig of 
tfepig bleben bp paer BaettDclg / en toerDen meDe 
gcDiffimuleert Deur DocrbiDDirge / en Datfe eenige 
teiie quelie betoijg DeDcn/ Datfe Deur beDtoangban 
D’anbere totte muptinatie gebtoongen toaren getoor- 
Den / fo Datfe Daer niet DorDer cm gepraft of gemoept 
toerDen,macr ban Degene Die Docr^uppant troepen/ 
toerter tiocp al een Deel Dan De 25oeren DooDgefagcn. 

^oep De <6emuptineerDe Dan ’t Capeel Dan <öent ©c <ot» 
en Dan Sper / obermitg fp paer in paer alteratie «ggj 
Dele gefatiger gebragen paDDen/ niemanDDanbup* 
ten bp paer totllenbenemen/ neepooPepfcpenDepet caRtn 
^erbtee gelD Dan Dele jaren/ ’t toelP Die ban 3tnt- ^fl” B 
toerpen met groote infolentie genomen paDDen / fo B 
toerDen Die betaelt/ en alDaer in <©arnifoengelaten/too?n«t 
uptgenemen Den €lecto cnD’€fficierg. . 

^en CarDtnael StnDreag DerpaenDe/ Datter Dier 
Dupfent ifrancopfen in BeDerlanD / tot Dienp Dan De 
Staten/ gecomen toaren/ paDDe Daer in een groot 
mifnoegen / fo pp toelliet blpPen 3 toant pp fcnD een «teet 
CDelman Dan fijne Camer na pargg aen Den Co* JSB»' 
ninP/ DetoelPe metten SimbaffaDeur orDinang Dan uan 
iSïangim / ®oit »an ©apnja 
Den ConwP claegDen/ Dat Dit toag prtjDenDe tegeng;" 
Den BreDe / fo onlanPg opnereept / fonDer Datmen copfen/ 
fiem Daer toe De rntnpe 002faPc gegeben paDDe. <©e w« fn twe 
ConinP pjn onfcpulD DoenDe/ fepDc Daer Dan met te »*** 
toeten/ en Daer toe geen confent gegeben te pebben. toflKit 
Carig meenDe / Dat Den ConinP Daer Dan niet ontoe; bcco* 
tenDe conDe toefen/ nabemaeï fp niet in cleptte troupen/ 
aeliiP DoormaelgtoaggefcpieDt/ DciKettergtepulpentwrant. 
toaren getogen. ConinP fepDe / fo moeten ’t Dan tooojw. 
felbe Itetterg en mijne Rebellen 3ön / en Dat pp blpDe 
toag/ PUP ©ölP qupt te toefen upt pjnSanD. 
pielDen aen Dat ppfé toeDerom ontbieDen fouDe/op gro^ 
te praffen en pene. ^en ConinP fepDe al lacpenDe/Dat 
ppfentet toeDerom begeerDe 3 maer toel toilDe/ Dat Pp 
Pjn SanD met gemaP/alfo ban fulp ©oiP/namemltjP/ 
^etterg en fpne Rebellen gefupbert paDDej en toat re* 
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monfftanmnfp üaer tegencf beten / ontboot lip bie niet 
toeö£roni/fufïtnccrte/öat yp tegen öen©jeöe niet tiatr- 
be gefjanbelt / bctorjl bp bepraten geen fccourö ïjabbe 
gefonöen;inaet: bat fp bacr felftf na toe getogen toatm 

©e»«r-Attentbefenfen)entp3ön tot25?uflel/ aenben 
logt aan ^Caröntacl 3fnb2eao/ gecomen be <6cbeputeerben 
«i«\)e/ennan ben Bertog ban Cicte/ cnbanbeSanbenban 
Kü 3©eftpt)alen en Ifêunfter / beefoettenbe / bat lip Ijet 
öeBbaii ^pacnfe enanbec fórijgobolb/uptbe Jeutraieplaet* 

fen en j^teben nemen fonbe / en fo bp 5t fetbe niet foube 
röaiin to1jijcn öocn/bat fp niet fonben tonnen bennijben be in? 
Snn* conbenienten/ bie tipt {jet jegenbeei nooötoenbdijhfou; 
nee/ ren» ben moeten bolgen; nabemael/ gelp fiine ï|oogl> tocï 
De«*D*5 jutft/m Buptganb niet en ontb?ate bajtante niaebt en 
»rn «n* ©olb/om fanffatttc te nemen met beur lianbcn/alö bun 
DenCat» niet gegebctt en toierb be gene biemen berljopen moefit/ 
waan pan fuiken rccptbceibtgen ïïaeb alé ben fijnen. 
ttttiï*0 Carbtnart bebe fijn onfcljiilb op ben stbnurant / ben 
Ben dm teelten f)et betoint ober be 3Bapenen / fn abfentie ban 
te moet* öcnCt-ty-^cttoggeblebcn toajS/enafftrmeerbe/batbe 
Spa*»* ffdKde inlegcringe en inneminge ban beiiyn-^teben/ 
te / met niet alleen tegen# fp fin toaö getoeejt; maer bat ben 
btrroeh Rijmtrant ooit uptb?ucteltjten laft ïjabbe ban bet con^ 
om öa« trai.je tc jj0cn; jjp p^efemeerbe metten eerften te ©elbe 
ttoep'teit. te trecten/en be ^uiptfe fatiffactie tegeben/baer mebe 

be<6ebeputeerbe toeber bertrocten/cn rapport gebaen 
bobben / fonber o?b?e mebe te b?engen ban batelp bet 
©olh toecb te nemen/gelp fp baer Ijabben laten boo^ 
ftaenjfo begonben fp malcanberen bp-een te roepen/en 
bielben bele ©ergaberingen en raebffegen/ombefefa? 
ten 3 eenige meenben men bepojbe befe moettoillig^ 
bepb niet langer te gebogen/en anbere/batmen beljco?; 
be baer op te letten/ batmen ben nyte/ met al te firaf 
te 5ön/geen meerber ftoarirbepb ober ben baife Ijaelbc. 

<0nbertuffcben toast ben Carbinael 3lnb?eao feer 
becommert met bet<6oubcrnement/niet toetenbe toat 
bp eerfl bp be Danb nemen foubcj toant bet geb?eb ban 
gelbe belette bent meeft/bat bp fp boogtenten niet na 

ttott <ra fp fin conbe iiptboeren/bp foube teel gaerne toaera g- 
91 »• tig bebben toillen ntaten/be bope bie ben€tt$-ïiertog 
*a»t ma* (pen <Oom/ ban fijn perfoon gebattet babbe/natttent; 
ttn naetn 4i& / bat bp tot fynber toebercomfre ben ftant ber fate 
kan be gtotelijjc betbetett foube binben / toacrem bp / om be 
31 «tante/ Staten ban be <0eunieerbe ©jobintien te incommom 
ïfntte ’ *>eren / beeft bp een paccaet boen maten opten name 
aiie com* ban be §nfante/al# ^ouberatnef^mcefc ban bejle* 
munita* öerlanben en ban 5t <0?aeffcbP ban 23ottrgoignien / 
ba tl?n’ baer bp bP berboot en interbictie bebe ban aUcccm* 
®rafpe municaticn / banbei en (Crafp met ü^ollanb/ Eelanb 
met tt?oi* at anbere <©eunieerbe p?obintiett3 3t boo?fclj?eben 
sèiantt ©laccaet toa# lupbenbe alötijS: 
en <ae» By hare Hoogheyd. 

/^\Nfen lieven en getrouwen, deCancelier, en luyden 
iandfc" ^^vanonfenRaedinBraband,faluytendileótie. Hetis 
jö?ott<n- kennelijk en openbaer, niet alleenlijk aen allen onfen On¬ 
tlui- derfaten; maer ook aen alle de wereld, hoe vele en grote 
piac„ neerfticheden en devoiren datter gedaen zijn geweeft, 
out optt t’zedert ’t beginfel van defe Inlandfe troublen en beroer- 
ttanoe tcn ’ van wegen wijlen Hoog-lof-lijker gedachten den 
5Jnfan* Conink Philips den 11. van dien name,onfen lievenHeere 
UItttr* en Vader (wiens ziele God genadich) en by lijneStad- 
buötnüe houders en GouverneursGeneraels van defe onfeErf-Ne- 

derlanden,alsby vele en verfcheyden Princcn enPotenta- 
mumefl* ten van ’t Chriftenrijk, fijner Coninkl. Majefteytsfaliger 
{Sen/ Vrienden en Geallieerde, tenderende altefamen om de 
(tóe * Onderfaten en ValTallen van Holland, Zeland, en andere 
®raft)ïi hunne aenhangerente reconcilieren, enerbrengen onder 
raet^ol* de behoorlijke en fchuldige onderdanicheyd van fijneCo- 
grtanö ninklijke Majefteyt, dewelke ook de voorgenoemde af- 
(tó( an* geweken Provintien daer toe heeft willen brengen, eerft 
tiert by aenbiedinge en prefentatie van pardon en vergeten- 
Miottm* ’en daerna met Wapenen en geweld (fondcr nochr- 
«tn/.mettans te hebben willen gebruycken deuyterfte ftrangheyd 
turtiet- en rigeur) op hope van die te mogen verwilligen en redu- 
Deifban ccren ■> ^00r ^’een middel of d’ander, onder de gemeen- 
alle Hp*faemheyd van de andere fijne Vaflallen en Onderfaten, in 
tenten/ fulker voegen en manieren als fy eertijds zijn geweeft, on- 
Moftrn ^er gchoorfaemheyt van wijlen ook Hoog-lof-lijker 
' * gedachten denKeyferCacrle den V. van dien name,onfen 

Vervolg der Nedcrlandfe Oorlogen. S2o 
Heere en Groot-Vader, tot defe lefte beroerten en altera- en 3,au, 
tien toe, waer door gelproten is defe verdrietige err wree- begar. 
de Oorl oge, die al noch tegen woordelijk isdurende.Niet Bool 
tegenftaende welke Oorlogefijne ConinklijkeMajefteyt gegtbtrr, 
de voorgenoemde van Holland heeft laten comen en 
vryelijk hunne Coopmanfchap en neringe laten drijven y 

fo wel op fijn Coninkrijken van Spangien, als herwaerts- 
over, op Pafpoorten, en by wege van Licenten, op dat fy 
niet löuden verliefen de Navigatie, Vilfcherije en Coop- 
mans-handel ter Zee, waer door de voorgenoemde van 
Holland, Zeland en andere Landen aen de Zee gelegen, 
hen zijn onderhoudende: Vrefende infgelijks,dat defejve 
neringe en Traffijke fbude getranfporteert worden aen 
andere vreemde Natiën,die hen lülks zij n benijdende; eri 
kunnen de voornoemde van Holland en Zeland fclfs da¬ 
gelijks wel befpeuren en experimenteren, hoe feer dat de 
andere arbeyden om daer toe te geraken, tot grote fchade 
en nadeel van hen en van alle andere onfe Onderfaten; 
maer al ’t felfde is te vergeefs geweeft: Wantinplaetfe /roli6i, 
van te comen tot kenniflè, zijn fy daer door meer obfti-x 

naet, onredelijk en verfteent gebleven, niet het gemcyn 
Volk (’t welk van naturen is goet, gevocchfaem, lief-lijk 
en beleeft) maer door den quaden ingeven en praétijke 
van fommige, die henfelven gedrongen en gefteken heb¬ 
ben in de Regeringe,en onderwint van de Land-faken en 
affairen aldaer, makende hun profijt mette bederffenifle 
van de andere, fulks dat fonder aenfehouwe tc nemen op 
de goede Conditiën en prefentatien, d ie hen acngeboden 
zijn geweeft in den Vrede-handel gehouden eerftelijk te 
Breda, en daerna te Ceulen, by autoriteyt en interventie 
van den Keyfer,Keur-Vorften,Princen en Potentaten des 
heyligen Rijks,daer van niet anders is nagevolcht,hoewel 
dat de voorlz prefentatien, na ’t verftand en oordeel van 
een yegelijk, bevonden waren ganfeh genadich, loffelijk, 
rechtich en billik .Gelijk ook niet geprofiteert heeft in hun 
regard het fenden van de Ambaiïadeurs enGedeputeerde 
in defe onfe voornoemden Nederlanden gecomen, van 
wegen fijneKeyferl. Majefteyt,om te ernemen en vervol¬ 
gen de voornoemdeNegotiatie van Payle,en de parthyen 
te verwilligen tot een minnelijk Accoort: Welke Am- 
baffadeurs doen ter tijd wierden feer eerlijk en hoffelijk 
ontfangen en aenhoort van wegen de Stadhouders Gene- 
raels van herwaerts-overi, daer ter contrarien de voor¬ 
noemde van Holland en Zeland defelvefo vele niet ach¬ 
ten,als die te hebben laten by hen comen, hen doende we¬ 
derom keeren fonder die te willen fien noch aenhoren, 
niet tegenftaende dat fy grotelijks aenfocht hadden om 
verhoort te worden,en hunnen laft te verclaren,en uyt te 
leggen. Seer weynig achtende de Gouverneurs van de 
voornoemde Provintien van Holland en Zeland, alle de 
grote ellenden, fchaden,laften en bederffeniffen, fo ’t hcy- 
lig Rijk, en al het Chriftenrijk geleden hebben, en al noch 
zijn lijdende door defe wreede en langdurige Oorloge, 
befonder de naburigeLandenya hebben niet opgehouden 
voor fy en hebben ook met hen inOorlogc getrocken,alle 
de gene die fy hebben connen bedenken, om fijne Co- 
ninKlijkeMajefteyt faliger,en alle fijne goedeOnderfaten, 
Coninkrijken en Landen te befchadigen, krenken en be¬ 
vechten, waer door de voornoemdeOorloge fo vele jaren 
geduyrt heeft , fonder dat fy al noch hen verliet hebben 
van het bloed 3 welk van weder-zijden geftort is geweeft; 
in der voegen dat daer door den Turk,gemeyn vyand van 
het Chriftenrijk, heeft oorfake genomen de Oorloge te 
voeren inHongarijen,enandere Contreyen van Europa, 
alwaer gedaen neeft den voortgank en roof die een yege- 
lijkweet. En daerom fijne voornoemde Keyferlijke Ma¬ 
jefteyt en ’t heyligRijk,indeRijksdagen nu tot twee diver- 
fe reyl-èn gehouden tot Regensbucg, hebben altijdsver- 
claert te willen vorderen, en procurcren de rufte en wel- 
vaert van defe onfe voornoemde Nederlanden,hebbende 
gefloten, niet tegenftaende de mifachtinge en inlölentie, 
die de voornoemde van Holland en hunne Adherenten 
hadden gebruykt in hun refpect (fo voorfz is)aldaer te fen¬ 
den een nieuwe boodfchap,waer van het eynde en fucces 
al noch onfeker is.Hen dragende daerentuffehen de voor- 
fchreven van Holland feer moetwillig, om fommige aen- 
flagen en Exploiöen, die hen wel gelukt zijn,binnen wy- 
len dat de Legers van fijne Coninkl. Majefteyt faliger be¬ 
commert zijn geweeft met de Oorloge vanVrankrijk,die 
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ecaufeert was deur hunne oorfake en oproedinge. En 
hoewel(dat by de gratie en barmhertighey t Gods, dcfelve 
Oorloge nu is nedergelegt, overmits den Pays en Vrede 
aengegaen metten Coninkvan Vrankrijk, dewelke ver¬ 
focht hadde aenonfen voornoemden Heer enVader,dien 
van Holland en hunne aenhangeren te willen begrijpen, 
en laten comprehenderen in een Accoort generael,is hem 
’t felfde allo vergunt geweeft. En dien volgende heeft de 
gemelde Conink van Vrankrijk den voorlz van Holland 
Vermaent, geinterpelleert en verfocht daer in te willen 
condefcenderen, om ’t voorfz Chriftenrijk in rufte te Hel¬ 
len. Waer op fy ook by deCornmiffarifen,gedeputeert van 
d’een en d’anderzydetotten Vrede-handel van Vervin, 
langen tijd zijn verwacht geweeft, fo ook den voorfz tijd 
zedert is verlengt geweelf ;;maer fy hebben ook al ’t (elfde 
niet geacht; Ter contrarien hebben fy hun befte gedaen, 
om den voorfz Pays van Vrankrijk te verachteren en be- 
ïetten.En liende dat ly ’t felfde niet hebben connen doen, 
overmidts dat fy vonden de Coningenfeerwelgeneygt 
tottcnPayfe,en houden fy niet op te willen blyven in Oor¬ 
loge , opgeroeyt en vervoert door fommige quade en tur¬ 
bulente geeften,die over hen gebod hebben,en nergens na 
vragen, ten minften dat fy mogen blijven gouverneren,in 
der voegen dat fy beletten, dat de refte van onfen Onder- 
faten van herwaerts-over niet connen genieten het bene¬ 
ficie van den Pays, die wijlen onfe voornoemde Heer en 
Vader hen meynde verfocht te hebben,door middel van 
den voornoemden Vrede-handel van Vrankrijk. W y wil¬ 
len ook niet laten hier te feggen, dat om des te meer te 
weeren alle occafie van diffidentie (waer op de Vyanden 
van de gemeyne welvaert altijds hunne obftinaatheyd 
principalijk zijn fonderende, leggende, dat de Gouver¬ 
neurs Generaels, mette welke ly löuden hebben moeten 
traéleren, waren Spangiaerden en vreemdelingen) onfen 
voorn.Heer enVader hadde goet gevonden over ettelijke 
Jaren te fchicken totten Gouvernemente Gener. van defe 
onlè voornoemde Erf-Nederlanden,fijnen goeden Broe¬ 
der enNeve wijlen faliger gedagten den Ertz-Hertog Er- 
neft, en na fijne dood ook fijnen goeden Broeder en Neve 
den Ertz-Hertog Albert tegenwoordelijk onfen goeden 
Heereenman,wefende alle beyde SonenenBroedersvan 
Keyfers,geboren in Duytsland, genedige en goedertieren 
Vorften en Princen,welènde ganfoh en geheel toegedaen 
en genegen totte gemeyne welvaert, en reconciliatie van 
de afgeweken Provintien, gelijk fymetterdaed dat wel 
hebben betoont; want terftond na hun aencomfte tot het 
voornoemde gouvernementGenerael,hebben fy( volgens 
het bevel dat fy hadden van wijlen onfen voornoemden 
Heere en Vader) alle mogelijke devoireiten neerftiche- 
den voorgewent, om de voorfz Vyanden te erbrengen en 
reduceren met vrientfchap,minnelijkheyt,en gelijke goe¬ 
de middelen tot hunne fchuldigegehoorfaemheyt, heb¬ 
bende de voornoemde wijlen Ertz-Hertog Erneft niet al¬ 
leenlijk aen hen gefchreven ; maerookexpreflèperlönen 
gefonden, om hen aen te leggen,en doen verftaen de goe¬ 
de wille en meyninge van wijlen onfen. voornoemden 
Heere en Vader, gelijk ook continuelijk ?t felve gedaen 
heeft de voornoemde Ertz-Hertog Albert by vele en ver- 
lcheyden manieren en demonftratien, fo generale als par¬ 
ticuliere , om hen tc kennen te geven' den felven goeden 
wille en genegentheyt;maer is het felfde ook al te vergeefs^ 
geweeft, gelijk een yegelijk wel kennelijk is, fo feer is het 
arm volk vertwijfelt, en in fubjedtie gehouden van de ge¬ 
ne die op hen geeufurpeert hebben de regeringe en admi- 
niftratie vanden Lande, dat fy geene fake en occafie kon- 
nen waer nemen; ja dat meer is,fijne voorfz Coninkl.Ma- 
jeft. faliger, om claerlijk en door een notabel a6te te beto¬ 
nen, dat fy geene fake,meer was begeerde,dan de genera¬ 
le rufte en welvaert van alle fijne Onderfaten, fonder ee- 
nig achterdenken, heeft genomerieenrefolutiediemen 
haer feyde alleenlijk was refterende,. om met een volle 
maté te vergunnen ’t gene de voornoenideStaten van hetr? 
waerts-over fo fonderlinge hadden voorgeflagen, en be¬ 
geert tot een eeuwige verfekerheyd van hunne Vryheyd 
en befwaernilfe van hunne Privilegiën ,dats te weten, dat 
onfe voornoemdeHeer enVader te vreden is geweeft,hen 
te geven en laten, niet alleenlijk na fijn dood; maerook 
binnen fijn leven, eenen Souverainen Prince apart, heb- 
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wehjk,en voor onfe gedeelte overgedragen alle defe gan- 
fche Landen van herwaerts-over, met het Graeffchap van 
Bourgoignien. En heeft fij ne Coninkl.MajelLdatmetter 
daed realijk en folemnelijk te werkgefteltenvolbrocht 
met confent van fijnen eenigen Sone, den tegenwoordi- 
gen Conink onfen Heer en Broeder. En om noch meer te 
verfekeren fijne voornoemde Onderfaten van de goede 
en oprechte liefde en affectie die hy tot hen was dragende, 
heeft ons de voornoemde gifte en opdracht gedaen op ex- 
preffe Conditie, dat wy louden houwen met den voor¬ 
noemden Ertz-Hertoge Albert, die aldaer het gouverne¬ 
ment Generael gehad hadde by naeft driejaren lank, en 
gedurende defelveverfcheyden Victorien vercregen, en 
ten leften gefloten en geftabileert eenen Pays en Vrede 
met Vrankrijk, fulksdatmenvryelijk wel mach feggen, 
dat wij len onfe voornoemdeHeere enVader niet heeft la¬ 
ten tedoenyetwes van al’t gene men foude hebben mo¬ 
genbedenken dat een goedertieren Prince toe ftonden 
behoorde te doen, om de voornoemde Landen weder te 
brengen onder gemeynlaemheyd van de andere Provin¬ 
tien , gelijk fy na alle Godlijke en wereltlijke Rechten 
daer toe verbonden zijn, en om hunne eygen welvaert en 
rufte ’t felve behoren te begeeren en wenfehen. Want 
God en de natuere fchijnen alle defe Nederlanden t’fa- fFol _ , 
menfoby-eengevoecht te hebben, om tecomen totten 1 ° ’ 
hogen rijkdom en wereltlijke voorfpoet en profperiteyt, 
daer in men die hier voormaels gefien heeft, dat fy qualijk 
malcanderen fouden connen derven. Maer al dat niet te- 
genftaende, ’t is verre van daer, dat fy daer door zijn be- 
weecht en geneycht geweeft om hen te reconcilicreniTer 
contrarien zij n fy meer verhart en obftinaet gebleven, dan 
van te voren, fonder te willen verftaen tot eenige redene: 
Endatergeris, hebben fygedaen, en noch dagelijks zijn 
doende alle hun befte om te beletten den Pays en Vrede¬ 
handel met de andere Nabure Princen, gelijk fygedaen 
hadden in Vrankrijk. En alfo de voornoemde Ertz-Her¬ 
toge Albert, als doen Gouverneur Generael, hadde ver¬ 
focht geweeft by de Gedeputeerde van de Generale Sta¬ 
ten van herwaerts-over vergadert binnen onfer Stad van 
Bruflèl, om ons te ontfangen en hulden voor hunne Sou- 
veraine Vrouwe en Princelïè, ten eyndefy ook fouden 
mogen van hunnen ’t wegen Brieven fchrijven aen de 
voornoemdeStaten vanHoJJand en andere aenhangeren, 
om die te verwilligen tot eenen Pays en onderlinge ver- 
eeninge, onder de gehoorfaemheyt van een Hooft en 
Prince,gelijk fy waren van te voren,heeft de voornoemde 
Ertz-Hertog ’t felfde hen alfo toe gelaten.En dien achter¬ 
volgende hebben deGeneralcStaten gefchreven de voorlz. 
Brieven feer beleefdelijk,en die overgefonden met eenen 
expreffenperfoon,die wederom gefonden is geweeft fon¬ 
der eenige refolutie mede te brengen, feggende dat fy 
daer op niet konften beantwoorden, overmits de abfentie 
van fommige van hunne principaelfte: In der voegen dat- 
ter tot noch toe al niet gebaet heeft, ’t welk een fake is die 
geenfints ftaet te verdragen, endieontwijfelijkisfpruy- 
tende uyt een fterk oplet van te willen volharden in hun 
boosheyd en ondankbaerheyd,tegensGod,hunnenPrincc 
fcn Vaderland, ten minften de gene die aldaer gebod heb* 
hen over d’andere,fonder te willen aenmercken,dat door 
de voorfz continuatie van Oorloge, het heylig Rijk wort 
altijds befwaert en getravailleert als voren, het Chriften¬ 
rijk overvallen van de Turkfe Heyr-crachten,en alle defe 
voornoemde Nederlanden belaft, befchadicht en bedor¬ 
ven van d’een zijde en d’andere, doende de voornoemde 
gealtereerde aen het gemeyn Volk te verftaen,dat fy door 
de voorfz Oorloge niet verliefen, en dat geene commodi- 
teyten hen gebreken;ook dat fy deViffcherije,deZeevaert 
en Coopmans-handel t’eenemael gebruyken, al oft fy in 
volle Vrede fatenja dat fy rijker en machtiger zijn,dan oft 
fy Pays hadden, ’t welk principalijk comt door dien hen 
toegelaten is geweeft te mogen vryelijken Traffijkeren 
erf handelen opSpangien,midsgaders op defe onfeLanden 
van herwaerts-over, by wege van Paffepoorten enLicen- 
ten, ook by toelatinge van de Viflcherijenen gelijke con- 
ceffien , die anders niet gedaen hebben dan de Oor¬ 
loge voeden: Mids welken onfe voornoemdeHeer en 
Broeder de Conink , aenmerkende dat de voorlz ge¬ 
altereerde fo grotelijks hebben misbruykt de lacnt- 
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noemden Heer en Vader,onlanks verboden en geinterdi- 
ceert heeft, met hen te handelen en te traffijkercn, tot- 
ter tijd en wijlen toe, dat fy wederom gecomen tullen zijn 
onder onfe fchuldige onderdanicheyt. Gelijk wy ook 
van onfent wegen niet willende eenigefake ot occafie la¬ 
ten voorby gaen; maer alle mogelijke wegen en middelen 
proeven emngaen,om te geraken tot onfe intentie van on¬ 
fe goede Onderfatenin Pays en Vrede te dellen,en de ver¬ 
doolde wederom te brengen op den rechten weg:Nadien 
wy op alles rijpelijk hebben doen letten, niet alleenlijk 
by onfe Raden, wefendeneffensdenperfoonvanonlen 
feer lieven enfeer beminden Neve Andreas, Cardinael 
van Ooftenrijk, &c.tegenwoordelijkStathouder, Gou¬ 
verneur enCapiteynGenerael van onfe voornoemdeLan- 
den van herwaerts-overjmaer ook by vele goede perfona- 
gien van de voornoemde Staten : aenmerkende datmen 
tot noch toe met de voorfz wegen van foetichcyd en facht- 
moedigheyd,niet met allen heeft connen vercrijgen;maer 
dat fy ter contrarien daer deur onredelijker en hoveerdi- 
ger geworden zijn, en hen middel word gegeven om de 
Oorloge te voeren, tot hunnen groten voordeel: Sooift, 
dat wy na goede en rijpe confultatie en advijs van onfeRa- 
den van State,Secreten en Finantie,en ter liberatie van on- 
fen voornoemden Neve den Cardinael van Ooftenrijk, 
&c. hebben ganfch en geheel verboden en geinterdiceert, 
verbieden en interdiceren defen,alle communicatie,Traf- 
fljk en Coopmans-handel met de voornoemde van Hol¬ 
land, Zeland en alle hunne Adherenten, ’t zy onfe Onder- 
faten ofandere, ter tijd en wijlen toe dat fy met fijne Ma- 
jefteyt, ofons hunne Souveraine Vrouwe, en natuerlijke 
Princeflegereconciliert en vereenichtfullenwefen,gelijk, 
fy na alle Goddelijke en wereltlijke Rechten, fchuldig en 
gehouden zijn te doen. Verbiedende daerom allen en ee- 
nen yegelijken aen hen eenig geld, Goederen, Coopman- 
(chappen, ofeenige andere dingen, hoedanig die ('ouden 
mogen zijn, te fenden, voeren of tranfporteren ter Zee, 
door de foete wateren, of te Lande, direöelijkofindi- 
re£telijk,noch ook uyt deLanden geweken van onfe voor¬ 
noemde gchoorfaemheyd,herwaerts-over aen te brengen 
eenige 'Waren,Coopmanfchappen, ofandere dingen, ge¬ 
waden, of comende en paflerende door defelve Landen, 
op pene van te verbeuren de voorfz Waren enCoopman- 
fchappen, en van extraordinaerlijken geftraft te worden, 
na gelegentheydt van de fake en ongehoorfaemheyd .¥e- 
derroepende van nu af alle Permiflien, Gratiën en Licen- 
tien, die wy of onfe Stadhouders Generaels hebben ver¬ 
leent en geaccordeert, gelijk wy infgelijk wederroepen 
alle Pafpoorten.En om defelve redenen en oorfaken,doen 
wy ook te niet,en cafleren alle de Sauvcgarden en permif- 
ficn,die wy vergunt en geoétroyeert hebben,om te mogen 
Viflchen en Navigeren,aen wien dattet zy. Én aengaende 
de Pafpoorten voor de gaende en comende perfonen, wy 
wederroepen die ook, dan laten hen toe en permitteren, 
dat een yegelijk fal mogen wederom keeren na fijne refi- 
dentie en woon-plaetfe , binnen den termijn van een 
maend, zedert den dag van de publicatie van defen: Son- 
der nochtans dat wy onfe Onderfaten willen fluyten uyt 
onfe gratie en genade,noch hen benemen den weg van re¬ 
conciliatie en gratie t’elker reyfe als fy ’t felve aen ons ful- 
len verfoeken,doende hen tot dien eynde de felfde prefen- 
tatien, die hen hier voormaels gedaen zijn geweeft, en die 
redelijk bevonden fullen worden. ’Twelkwy willen o- 
penbaer te wefen, niet alleenlijk aen onfe voornoemde 
Onderfaten,gehoorlame en ongehoorfame;maer ook aen 
alle de wereld. En op dat van defe onfe tegenwoordige 
Ordinantie,interdi&ie en verbod niemand onwetenfchap 
en foude mogen pretenderen, Ontbieden en bevelen wy 
u, dat gy terftond en fonder vertrek defelve doet kondi¬ 
gen , uytroepen en publiceren al-om binnen de Steden en 
plaetlèn van onfen Lande en Hertogdom van Braband en 
van Over-Mafe, daermen gewoonlijk is uytroepingen en 
publicatie te doen: Entotonderhoudenifleenobfervatie 
van diere procedeert en doet procederen, tegen d’over- 
treders en ongehoorfame,by executie van de penen boven 
verhaelt,fonder eenige gunfte dilïimulatie,of verdrag. Des 
te doen met dieftèr aencleeft, geven wy u volcomen 
macht,autoriteyt en (onderling beveltOntbieden en beve¬ 
len allen en eenen yegelijken, dat fy u ’t felve doende 
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ernftelijk verftaen en obedieren; want ons alfo gelieft. Ge¬ 
geven in onfe Stad van Antwerpen, onder onlen contre- 
zegel hier op gedrukt in Placcate den ix. dag van Februa- 
riovijfthienhondert negen-en-tnegentig. 

By hare Hoogheyd in haren Rade. 

Verreyken, 

En zijn defe Brieven gezegelt met den contrezegel van 
hare Hoogheyd daer op gedrukt in Placcate. 

Gelijke Placcaten zij n gedepefchcert geweeft, mulat is 

mutandis, voor Gelderland, Vlaenderen en Mechelen, en 
in ’t Francoys voor Arthoys en Henegouwe. 

tegen DeDDen De lieren Staten ban Dc©et* 
cemgDe ^obintten/ooh een paccaet uptgegcbcn/öace 
hp Dc ^pangiaertö en Ijare gocDcrcn üoo? goeDen p?i)fe 
Uerdaert too?öen/en berboögeöaentoo^/ öcfelbeen 
Date 2tUlDeremen/©pauDen ban Defe „®cDcilanDcn/toc; 
boet te boen;mttfgabct0 ïjet uptgeben ofontfangen 
ban eenige ^aubegaröen of ^anbecontmpten ban Den 
BpanD/ om Die niet te geD?upfen,ï£et boo?f3 Dlaccact 
JupDeaiDiig: 

T"\E Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden, piat* 
Allen den genen die defe tegenwoordige fullen fien, ract üaa 

of horen lefen; Doen te weten: Alfo hoe langer hoe 
claerder, alle de wereld kennelijk en openbaer wort, ttn <®t* 
het voornemen der Spangiaerts, en der lëlver toegeda- rt«ael 
nen en Adherenten, niet alleenlijk te ftrecken om de Ne- 
derlanden metten goeden Ingel'etenen der felver, met ,jp£t>er* 
geweld , uyterfte Heyr-crachten en bedriegelijke hande- iaitöen/ 
lingen, haer moetwillige en hoochvaerdige heerfchap- ÖP 
pye en tyrannige regeringe , over zielen , Confcien- gtactrs / 
tien, Lichamen en goederen te onderworpen jmaerook, en alle 
dat fy in de naefte jarenmet praótijken en geweld ge- Öa«0oe=> 
tracht hebbende, de Coninkrijken van Vrankrijk, En- boojigoca 
geland en andere te vermeefteren: En merkende ’t felve ben pjtn» 
niet doenlijk te wefen , nu datelijk met geweld de na- beV 
buyre Keur en Vorften, en andere Neutrale Stenden des bjojöen f 

Rijks, hare Landen en Steden overvallen, hen niet ont-en bera 
(iende der folver Steden met geweld aen te taften, metbob8£e 
Gefchut te forceren, te brandlchatten, in te nemen, met £fo% 
haer Spaenfe en andere Soldaten te befetten, de platte ban be 
Landen te ruijneren endevafteren, Vrouwen en Doch- <®Pa«’ 
teren te fchoffieren, plonderen, roven , moorden en fn^are'1 
branden; fonder ook te verfchonen Vorftelijke, Graeffe- 
lijke, ot Adellijke Huyfon en hare perfonen, als voor-rentc,V 
nementlijk blijkt uytejegenwoordige Barbarife handelin- bann£f£ 
geninhetKeur-Vorftendomvan Ceulen, Vorftendom-aianbcn/ 
men van Cleve en Bergh, Stiften van Munfter en andere toeboec 
aenpalende Landen , beroemende hen de Minifters der jnitaaa^ 
Spaenfe Tyrannije daerenboven feer vermetelijk noch berg fjtt 
vorder na haren appetijt, ambitie en bloeddorft te fullen uptgeben 
procederen, en heerfchen na haren gelieven, fonderlin- 
ge over de Keur en Vorften, Graven. Heerenen Sten- beg0f3 * 
den , Landen en Onderfaten , die de Roomfe Religie ben of 
niet en zijn toe-gedaen, en daer van niet te willen ophou-^®“b*' 
den , voor en al-eer dat fy alles onder haren Spaenfen ren ba» 
jock, beneffens de Nederlanden gebrocht: en d’exerci- Oen ©p* 
tie van de ware Chrifttlijke Religie uyt geroeyet fullen ^ 
hebben ; veranderende over fulks opentlijk de Religie 
en Politie, over des Rijks-Steden en Landen, metge-opbeSe* 
weid , dreygementen en andere onbehoorlijke hande- bi*ïen te 
lingen, hen vanterende daerenboven verblijt te wefen, 
dat van wegen Keur en Vorften, andere Stenden des (F0L8.J 
Rijks, jegens henluyden de wapenen werden aengeno- 
men, feggende, dat fy te beter haer voornemen fullen 
volbrengen: Behalven dat den jegenwoordigen Conink 
van Spangien, d’Infante en den Spaenfen Raedt, foin 
Spangien als in de Nederlanden, niet alleen bedriege- 
lijk eh met geweld turberen, alleNavigatien , Hande¬ 
lingen, Trafijken en Commercien, fo mette Ingefete- 
nen der Nederlanden , als van andere Coninkrijken, 

Lan- 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
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Landen en Steden, tyrannelijk tra&erende de perfonen, 
aenflaende hare Schepenen goederen, ookviolerende 
hare gegevene beloften, te water en te lande, alle’tfelve 
pretexerende, deur dien wy tot noch toe hare geweld, 
eenfamentlijk hare valfè en bedriegelijke handelingen 
hebben wederftaen, en ons niet laten bewegen, om de 
Vereenigde Nederlanden en den goeden Ingefetenen 
der felveV, hare Barbarile tyrannije en moetwillige heer- 
fchappije te onderworpen. En gemerkt wv door Godes 
crachtige hand, afliftentie van de Coninklijke Majefteyt 
van Engeland, en andere Coningen, Piincen en Repu¬ 
blijken', eenfamentlijk onfe patiëntie en goede devoiren, 
dit tyrannig voornemen (tot nadeel van degeheele Chri- 
ftenheyt ftreckende) vele jaren hebben wederftaen, en 
vorder met Godes hulpe, afliftentie, faveur en devoiren 
als voren, te wederftaen, gerefolveert zijn, ook om den 
Spangiaerts in de Coninkrijken en Landen by hen geoc- 
cupeert, te beldeken, en het voorfchreven befwaerlijk, 
fchadelijk en tyrannig voornemen, niet alleen te beletten, 
maer ook de gedane lchaden te doen repareren of vergel¬ 
den , fo deur onfe Schepen en volk van Oorloge , als 
deur de geinterefièerde op onfe beftellinge , hebbende 
een vaft vertrouwen, dat fijne Goddelijke Majefteyt ons 
oprecht en nodelijk voornemen fegenen, en de Neder¬ 
landen eenmael vande voorfchreven Tyrannije der Span- 
giaerden en der felver Adherenten geheelijkbevrijden, 
verloifen, en voorder verwecken lal de naburige Keur 
en Vorften , Graven , Heeren , Republijken en Sten- 
den, op dat delélve recht op hare faken lettende, de wa¬ 
penen mogen gebruyken, omharengedreygdenenpe- 
ricliterende ftaet teverfekeren , en tot dien eynde den 
Spangiaerden en hare Adherenten van des Rijks-bodem, 
en voorts uy te Nederlanden te verdrijven, en wy tot uy t- 
voeringe van een fo Chriftelijke, rechtvaerdige en noote- 
lijke gemeene fake, tegen de vejorfchreven Spangiaerts, 
en der felver toegedanen Adherenten, geheelijk nodig 
vinden daer in tevoorfien, dat den (elven egeen vorder 
toevoer van Schepen, Goederen of Coopmanfchappen, 
te water, te lande, ofanderfintswerdegedaen, wefen- 
de ’tfelve niet alleen geoorloft na de gemeene Volkeren, 
maer ook de Keyferlijke Rechten, en het gebruykvan 
alle Coningen , Princen en Republijken , in Oorloge 
zijnde , behalven dat fulksby vele vorige Ordonnantiën 
en Placcaten, uytgegevenenkenlijkgemaektis, foyan 
wegen de Hoogft-gemelte Coninklijke Majefteyt van 
Engeland, (niette welke wy invafteverbinteniffeftaen,) 
als mede van defe Landen, en wy opk nietverftaente 
gedogen dat yemand van de Vereenigde Landen ter 
Coopvaerdije, of Viflcherije, de Zee of binnenlandfe 
Wateren gebruykende,hem vorder fal laten bedriegen, 
verleyden en befchadigen, met eenige bedriegelijke Paf- 
poorten , Sauvegarden of Sauveconduyten der voor¬ 
fchreven gemeene vyanden , gelijk wyverftaen dat fulks 
voortijds tegens onfe goede meeninge by eenige is ge- 
daen. So ift, dat wy na voorgaende rijpe deliberatie, 
en by advijfe van den Doorluchtigen Vorft en Heere 
Mauntz , geboren Prince van Orangien , Grave van 
Naflau, Marquiz van der Vere, Vliflmgen, &c. Gou¬ 
verneur en Capiteyn Generaelvan Gelderland, Holland, 
Zeland, Utrecht, Over Yflel, &c. als Admirael Ge- 
nerael, verclaert hebben, en verclaert by defen, voor 
goede pxinfe alle perfonen en goeden, gefeten onder het 
gebied van den Conink van Spangien, tot allen plaetfen 
daermen die fal mogen becomen ; hebben voorts van 
nieus fcherpelijk verboden, geinterdiceertenrefpeaive 
genotificeert, verbieden , interdiceren en notificeren 
mitfdefen , allen en een yegelijken van wat conditie, 
Rijken of Landen hy zy , niemand uytgefondert, op 
eenige Havenen, Steden of plaetlen van de Vyanden, 
inde Rijken van Spangien, Portugael ofandere Landen 
van Europa wefende onder het gebied van den jegen- 
woordigen Conink van Spangien, den Ertz-Hertog Al- 
bertvanOoftenrijk, ofd’Infante van Spangien, te water 
ofte lande, direftelijkofindireaelijk, onder eemg pre¬ 
text of kouleur, te laden, voeren, brengen of tranlpor- 
teren , eenige Schepen, Goederen, Wai en of Coop¬ 
manfchappen, op de verbeurte van defelve, mitfgaders 
de Schepen, Wagens, Karren en Paerden, daermen 

opdiegeladenzijn , enalfulksvorderepeynen en ftraffen, 
als hier na verclaert fullen werden: Ende omallefrau- 
den, lofe praaijken en bedroch, die jegens en in preju- 
ditie van defe Ordonnantie en verbod, by yemanden, 
van watLanden, conditie of qualiteythyzy, inde Ver¬ 
eenigde Landen voorgenomen fouden mogen worden, 
te beter te voorcomen, Ordonneren en bevelen wy wel 
expreflelijk by defen , allen Convoymeefteren , Con- 
trerolleurs, Cerchers en andere onlë Gecommitteerde 
in alle Havenen, Steden en plaetfen der felver Landen, 
op den Eed daer mede fy den Landen verbonden zijn, op 
privatie van hare Officien en arbitrale correaie; autori- 
lèren ook allen anderen inde voorlz. Vereenigde Neder¬ 
landen wonende, of defelve frequenterende, rieerftelijk 
te vernemen, en fcherpelijk te onderhoeken, of defe onfe 
Ordonnantie by yemandt, van wat Landen, conditie, 
of qualitey t hy fy,werde gecontraveneert,en of opte voor¬ 
fchreven Havenen, Steden of plaetfen eenige goederen 
geladen , gefcheept of gevoert worden, dewelke be¬ 
vonden zijnde, wy willen en ordonneren, dat aenge- 
houden en in verfekerheyd geftelt fullen worden , om 
fommierlijk en fonder figure van proces, alle de voor¬ 
fchreven goederen, die bevonden fullen worden alfo ge¬ 
laden of gefcheept, mitfgaders de Scheepen, Wagens, 
Karren en Paerden, te verclaren verbeurt, een derden¬ 
deel ten behoeve van den aenbrenger, ’t zy of hy Officiet 
of anders in dienfte van den Lande is of niet, de andere 
twee derdendeelen tot behoeve van de gemeene fake, 
daer uyt den Officier de fake in rechte vervolgende, gc- 
contenteert fal worden: Ordonerende dat boven dien, 
fo wel de Proprietarifen of onderwinders vande voor¬ 
fchreven goederen , als ook de Schippers , Wagen of 
Karreluyden, in wiens Schepen of op wiens Wagens en 
Karren defelve fullen bevonden werden, op de verbo¬ 
den Havenen, Steden en plaetfen geladen te zijn, inap- 
prehenlie geftelt en gehouden fullen werden, tot tijd en 
wylen toe lyluyden fullen hebben betaelt en voldaen, al- 
fulke rmrdere penen en correöien, daer in fy na de gele-, 
gentheyd van hare mifdaden (tot arbitragie van den 
Rechter) fullen werden gecondemneert, die niet min¬ 
der fullen mogen wefen, fo veel elk van de Coopluyden 
aengaet, als duyfent ponden, en voor elk van de Schip¬ 
pers vijf hondert ponden van veertig groten’t pond. En 
ten eynde defe onfe Ordonnantie des te beter mach wor- 
achtervolgt, en alle frauden geiiraft, verftaen wy dat 
binnen een jaer na de mifdaed voorfchreven, alle de ge¬ 
ne die bevonden fullen worden defelve gecontravenieert 
te hebben, voor de weerde vande voorichreven Goede¬ 
ren en Schepen, Wagens, Karren en Paerden, mitfga¬ 
ders de voorfchreven boeten en corredtien, by allen Offi¬ 
cieren der voorfchreven Landen, en voor alle compe¬ 
tente Rechters, by preventie fullen mogen aengefproken (Fo!. 9.) 
en gecondemneert werden, wiens fententie byprovifie 
fal werden geexecuteert, niettegenftaendeappellatieof 
provocatie; en indien yemand in de voorfz Vereenigde 
Nederlanden eenige Goederen foude begeeren te fche- 
pen of laden, om defelve opte nagebure Vrienden Lan¬ 
den te tranfporteren, en fal ’t felve niet mogen doen, fon¬ 
der daer toe confent van ons, den voorfchreven Heere 
Admirael Generael, of den ghenen die daer toe by ons 
fullen wefen gelaft, vercregen, en by de Schippers, die 
defelve in hare Schepen fullen laden, cautie luffifant ge¬ 
ftelt fal wefen, voorde waerde van hare fchepen, en dat 
de geladen goeden op geen andere, als de voorfchreven 
Vrienden Landen, Havenen, Steden of plaetfen fuljen 
worden gevoert, en dat binnenfekerenbequamentijd 
in ’t Pafleport te verclaren, na de diftantie van behoorlijke 
certificatie en bewijs fal werden overgelevert, of fullen 
de cautionarife datelijk werden geexecuteert voor de 
voorfchreven weerde, ten behoeve van de gemeene fake: 
Belaften voorts alle onfe Admiralen, Vice-Admiralen, 
Capiteynen en Commifiarifen ter Zee, allen Overften, 
Ritmeefteren, Capiteynen, Officiers en Volk van Oor-> 
loge te lande, fcherp regard te nemen, dat alle de ge¬ 
ne, van wat Landen , ofconditie die zijn, ofwelen ful¬ 
len, die eenige Goederen, Waren of Coopmanfchap¬ 
pen fullen hebben in hare Schepen, op haer Wagens, 
Karren, paerden ofanderfinsgeladen, gemunt opte 

voorfz. 







i5 99- 

voorfz Rijken, Landen en Steden, by den Vyanden 
geoccupeert, achterhaelt en ingébracht Tullen werden, 
aen de Collegien vande Admiralitey t en andere Rechters 
hier voren geroert, om daer over recht gedaen te wor¬ 
den na den inhouden van defen. En alfo wy gerefoiveert 
zijn een goede en ver fekerdeordre te houden, tot defen- 
lievande Schepen ter Coopvaerdijeen VifTcherije, de 
Zee gebruykende, jegens alle invallen en berovingen der 
Vyanden, en ook jegens de exorbitante rantlóenen, die 
deïèlve gemeene Vyanden in ’trantfoenerenenplonde- 
ren derlelver zijn doende: So hebben wy geinterdiceert 
en verboden, interdiceren en verbieden by delen alle In- 
gefetenen der Vereenigde Landen , fo Coopluyden, 
Schippers, Stierluyden, als andere op Coopvaerdijeof 
Viffcherije ter Zee, of binnen-landfe Wateren varende, 
of over Zee eenige Goederen tranfporterende, te nemen 
of verfocken eenige Pafpoorten , of Sauvegarden der 
Vyanden, ineeniger manieren, opteverbeurte van de 
Schepen en Goederen van den genen die bevonden Tul¬ 
len werden defelve genomen te hebben, en arbitrale 
correèlie : Ordonnerende dat de uytgevers van de voor- 
fchreven Palïèpoorten, Sauvegarden of Sauveconduy- 
ten der gemeene Vyanden, exemplaerlijk aen den lijve, 
en met confilcatic van hare Goederen, als toeftanders 
der Vyanden, geflraft Tullen werden: En fo yemand van 
de Schippers of Stierluyden van de gemeene Vyanden 
genomen, en boven de ordrc by ons daer op gelïelt, ge- 
rantfoeneert en belchadigt word, willen en ordonneren 
wy, dat delelve exorbitanteRantfoenenenfchadenver- 
haelt Tullen werden aen de Officiers, Gerechten en On- 
derfaten van de Dorpen van Braband , Vlaenderen en 
andere , onder des Vyands gebied fittende, boven het 
gene fy aen de gemeene fake, of voor rantfoenen lullen 
betalen , ladende en authorilerende de Gecommitteerde 
Raden van de Staten van de refpedtive Provintien, wiens 
Onderfaten jegens dele onlè Ordonnantie van de gemee¬ 
ne Vyanden by exorbitante rantfoenen ofanderlintsbe- 
fchadigt Tullen worden, lömmiere kenniffe van defelve 
fchade te nemen en die te doen verhalen en rembourferen 
als voren, by fulke proceduyren en middelen van execu¬ 
tie, alfmen in gelijke faken gewoonlijk is te gebruyken. 
En ten eynde hier van niemandt ignorantie pretendere, 
ontbieden en bevelen wy onfen lieven en beminden, den 
^Staten , Stadhouderen en Gecommitteerde Raden der 
*Staten, ende Gedeputeerde Staten van de Provintien ref- 
pedlive van Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, 
Vriellandj Over-Yffel, Groeningen en Ommelanden, 
en allen anderen Juliicieren, Officieren en Dienaren, 
des verfocht zijnde, dat fy defe onlè Ordonnantie al-om 
doen vercondigen, uy troepen en publiceren, daermen 
gewoonlijk is uytroepinge, en publicatie te doen: Lallen¬ 
de mede den Cancelier, Prefidenten en Raden Provin- 
tiael, den Advocaten Filcaels en Procureurs Generaels, I 
en alle andere Officieren, Pwchteren en juliicieren van 
devoorlzLanden, mitfgadersallenOverften, Colonel- 
len, Admiralen, Vice-Admiralen, Ritmeelleren, Ca- 
piteynen, Officieren en Bevelhebberen, defe onlè Or¬ 
donnantie en bevelen t’achtervolgen en doen achtervol¬ 
gen , procederende en doende procederen jegens den 
Overtreders van dien, Tonder gratie, faveur, dilïïmu- 
latie ofverdrach ; Alfo wy ’tlelve tot der Landen wel- 
lland nodig gevonden hebben. Gegeven in ’s Graven- 
Hage den tweeden Aprilis vijfthien hondert negen en 
tnegentig.Enwasgeparapheert J. van OMenbarneveldXJt- 
Onderllond, Ter Ordonnantie van de voornoemde Hee- 
ren Staten Generael. En was ondertekent. 

C.AerJfen. 

toat öefen treegmen tijdinge 
ink ban w upt ^pangien / dat de jonge Coninh ban ,§pan; 
SJSPiL8*cnPÖtlipdelIL haddeboen arrefteren alle De$e; 
tieö* öerianbfe beliepen en Schipperen / en Dabde De 
leöet* ^cfjtpperö en 25ootfgefeilen feer to?eedelijh getrac; 

teert / en opte <0alcpen getoojpen en gefldt / en ge; 
n/aoB* W& alö Slaben gefeboren / en tot roepen gedrongen ; 
venen eenige Schepen en Schippers jijnY ontnomen / en 

ooitbelegehangen/ en tooiden crimenelijhen aenge; 
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to&den/ toie daer mochten onder toefen/ die in Den 
tocht ban Cadiyof in^ndien getoeejt toaren / Y 3p K? 
Coopman of Schippert / die fp alle mette Calepen feec ' 
en «Bebanheniffen (traften; maer bele jijn Y bellen; tojeeöe» 
dciyft ontlopen / en eenige met getoeld / en bele eerlij; JJ**"öe 
fte schippers hebben daer moeten opte Balcperoe; feil en 
pen/ tot dat fp lod guamen/denr de gehangene Span; ©octs» 

'K it,fP?oben /_ fo dattec Bp en met to?menten1upt gefocht 

giaerden/ die inden Slag bp Jlieupoojt Hnno ióoo.autii«ti 
metten Sdmirant ban ^trragon gehangen luierden / 
geltjh tuinder plaetfen berhaelt fal toerden. unöe. 

3Bt ^pangien guam noch tijdinge/ dat daer een <®ödm» 
grote tocrufnnge ban een Blote gereet gemaeht tooj; 
de / om ergend een inbal te doen / Y 3p in f erland / Bten ban 
€ngeland/ of defe Standen / of hare ^llndife Blote te 
conbopercn/ detoijle de Blote ban YSilbcr ban den coS* 
iarc i f98. in Cuba ofte ï^abana gebleben toad / daer roe, 
de ©ooffe $egotiantcn na toachten/die daer dan ttoee »«*«. 
IDillioenen ban treeben fouden/bolgende het Contract 
met Daer gemaeht. Cue ban ©ojtugnel berhoopten ei; 
nige berlichtinge bpden nieutoen of jongen Coninh te 
bertoerben/ en met andere Coninhrijhen in B’cde te 
comen/dan haer hope td pdel bebonden. 

T$ Y epnde ban ^anuario 1599. heeft den nitmee; 
After Cdmont ^cljotfman/ met eif Banen Kupteren “an»c 
en eenig Boetbiflb / eenen Cocht gedaen in Y Stand ^tan» 
ban StimburgenStutfenburg/ omdatfphareCon;^**11 
tributiennietbehoo?Iijhopb?achten/ noch betaelden/ 
en hebben aldaer grote fchade gedaen/ namenbeelnim* 
Baerden en cregen goeden bupt / och beel ^onheren oar3 « 
en Cdellupden gehangen / die booj de Contributien K,n* 
mojïen beranttooo?den; deden ooh to?ahe ober feben 
of meer Bupteren/ die den LDarefchal ^chenheren 
bp Ciulih/ ald jiraetfcljenderd / hadden doen hangen/ 
die fp deden afhangen en cerlijh begraben. ^n Y toe; 
derheeren namen fp den Fjeere C?obendonh eenige 
©aerden af,- fp floegcn een bergadertnge / daer me; 
de men een aenfïag op 25?eda boojhanden hadde. «icnflag 
fen aenRag toao al ober lange gep^actifeert bp 
3Cugu|ïijn .LDcria / <©ouberneur ban het Caiteel ban Dp 
SSnttoerpen / metten l|eere ban <©?obendonft / <Boit; té 
berneut ban ’0 ^ertegen-55ofch; dan alfo fp te dier 
tijd bertoittigt toaren / dat de fahe ontdeht toao / en 
datter d?ie ban de 2fenfiichtenö opcnbaerltihen toaren 
geerecuteert op de marht derfclber j^tad / Y toelh 
doch ontoacrachttg toao / hebben de fahe te dter tijd 
laten beruften / en daer na toedcrom bco?gencmen 
den fclbeu upt te boeren/ deur eenen ^oldaet la fioclje 
genaemt / die daer ban foude genieten 2000 Croncn/ 
en andere bereeringe hem bp den Bpand toegrfcpd: 
maer hP heeft ftilh.o den B?ince endcht / die metten 
25urgcmeèher ifeontcö en de ^cere Ccuberneur toe; 
gelepd hebben/ om de acnbangeriO in een attrappe of 
balie te bjengen / toacr in defen la ïtcchc fijn perfona; 
gie feer toel gefpcelt heeft/ en io alduo toegegaen: 
<Den 17 5peb?uarp hebben de boo?f3 <B?obendonh ende 
SiBeria/ toel 4000 te boet en elf Banen ïr opteren/ 
*0 nachtsboo? de^tad gebracht/ en daer toa.ö een 
itjoogdupto opY Cafïeel in 25oercn clcedcren gecomen/ 
detoelhe met den Sergeant banY Cafteel beel Kom 
deno gedaen heeft/ en ooh den boozfs la Kocijc / die 
mede eenige ïiondeno gedaen heeft / en daer toaren 
bele 2&o?gerj$ en Soldaten op Y binnen tjofberbojgen/ 
die haer alle den nacht feer (til hielden / om datmen 
geenfufpitie geben foude: 3Be 25urgemeefter iBonte^ 
deur den boo?f3 la ïxoclje fecretelijh geadberteert mn- 
de / hoe fterh de Bpand toao / en ooh berRacndc / dat 
de Soldaten en 25o?gero ten hinderlage gelept/ beel 
d?onhen toaren/hebben den «Bouberneur en iDonteno/ 
lettende op Y gebaer der fahe/ niet raedfaem gebott; 
den beel Bolhs ban den Bpand op Y Cafreel te laten/ 
maer de attrappe felfs berhindert en eenBal-25?ugge 
op doen treeften / hoetocl onder bepde de ^uggengf 
Bpertoerh gemaeht en gcojdonneerttoasi / om hem 
Uipden te doen fpjtngen / en gaben la(t om den Bpand/ 
alg Ijp aencomen foude/ toel dapperlijh te fchieten 
met mufguetten / roer.0 en eenig <Befchut: 3MO nu 
de tijd en np?egecomen toao / te toeten / deo fmo:geno 
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n / (o 3i)n fp afgegaen om ben ©panb ïn 
! ©oogbu pte fmcet be bangffotenmfttoa; 

te bier upjen 
toöalatj ben ... . , ~ 
ter / en baei* toafTet* at een beet op bc25?ugge/ en 
meenten bcojt op ft Cafteel te tomen / en boe toozbe 
net ©portoeeft aengefteten / bocO al met befojbjc/ 
ooi! öebe bet ©pertoerft fonbedtnge geen operatie; 
toam baer fp jongen maer bjtc of bier plancben ban be 
eenc -©wigge / en terftonb toerbe baer toe! bapperlp 
onber ben Doop gefcöoten met mufguetten / tSoerö en 
nrof «Efeftfiut/ baer beur fptoat af toeten; ntaerfp 

?Foi io jbergaberbentoeberom/ enguamenmetfultenfurie/ 
' getier cn geroep tot aen bc ©jugge en aen ft toater/ en 

baer frommelen cn (Crompettcn fpedben en bbefen 
al ©tetozie: maer baer toerbe aio boe fo fuecieufeigfc 
aefeboten / batfe toeberom aftopten moftenj maer 
ben bouten cn furieufen aenbal bantoe ban bupten/ 
toeberbiel bic ban binnen op Ijacr ©panben tipt te iaate 
ïen / ft toelli be oojfate teas / bat fp fo groten fcljabe 
niet beben / alp fp anbcrö tod geieben fotibcn 
ïrbben: en fo baer bjie ïjonbert op bet Caftcel 
rjelaten toaren / gebjb men ccrft ban meeninge en ge; 
raam toab/ bet fouöe al periaileub geftaen tjebben / 
oetir be guabc o?ö?e ter fate ban be öjonbenfdjap: 
mtn gift baaer ontrent bonbert perfonen getoeben 
3ijn en bele geguetften / en alfo bectrocten be aenbam 
gersSfonbermecrberfcbabe* .. _ 

<Daer toao ooft een SCenflag gcpjacttfeert op 3tom; 
^"r,n«a3 menen bn een «Scljotë 43?aef/ genaemt ton©?abe 

ban ©obtocl / toe upt ^djotlanb gebannen toas / en 
bent nu tot puffel omljielt ; tofc gebjupbte Ijter toe 
cett ^eboto €bciman/ genaemt ïDillem Eibbetb/ of 

ömöëfit, ^tbbctb! en eenen dobbert aiunstöem/ toe bp bc 
ïtbetten tod gcatlit toaren/ en baer lagen op bat pao 
bterCompngmen ^ebotten binnen i^tmmegen/ om 
bet toelte ^cljotten ooft toaö eenen toe fp noemben 
M^eefter (€bon t bic fp bed bertrouben / om bat pp 
te bozen in Icbotlanü ban bare factie getoeeft toato 
TBC <0zabc ban 25obtod babbe Ijenlupben toegefepb / 
fo fa ben 3fenftag conbcit te toege bjengen / tot eene 
berecringc 50000 kronen ; boef JilSeefteer iCfton ont^ 
befte Oefen acnftag/ en Subbctlj en ©unpem ^ 
ben gehangen / cnbe ^Iiiaobem 10 ben eerften flap 
baer ober in ben ï^age ontbaïft / Jjetonctibe groot leeb' 
toefen/ cn bcciacgbe bent feec obet fyn guaeb booj; 
nemen. 

.jètaö 
kan 

mcöeit 

in öï 
fieste 
i3Et» 
tnowt 

-nonnen ^ebeutcr toaö eenen ©2etocantbanbe<©e; 
SS ^Wmcerbericltgie/ genaemt iFrancifcuo ^cfto. 
<s>cöos rjncbmaitmto / betodte ben 22. januari) 1599. ge* 
rinfeman cöiï5, M&nbe / gmh bp tuffcljen ttoe eeciyte ©oj; 
Snt tot geren in be fcerte toanbdett / baercomtceuen^eiu 
©£titn« j;tjj pgn ifcljterbclb / bic üp eenen ©ape inbe ,^tab 
*£* tooonbe / bic bent ban achteren bolgt / cn beeft Ijem 
" * met'een fcljerp mcö aen bepbcnjiibenfnybcnbe/ m 

firn neb gefteten / mtet boo? m ben monbt uptguam/ 
be tongc geratte IjeüüaVöe / toaer ban bp ter aerben 
biel en fterf co?ttf baer na: ^cn jpoozber liep ftrabe 
ter ïsetten en ^tab m/ ban Ijp toerb ban be^tabp 
^ienacro te paerbe berbolgt en gehangen gecregen / 
en gepijntgt 3tjnbc/ beeft bpbeiebenenbetem / bat 
ïm uilte Upt ftact banbeföeiigie/cn upt pber banbeCa; 
tboUibe ièocntfe föeiigie / met opfetten toille gebaat 
baöbe / cn bat bP baer toe bat nteffe aen bepben 3yöen 
fitübenbc babbe boen maten / cm baiberbtenftelijb 
toerb baer mebe te boltoengcn j bp teert baer ober ge; 
conbemneert aio cett |©oojber metter booögeftraften 
geboob te toozbett. 

albaer een CaflTe met ©eerlcn/ 00b namen fp bele <0c; 
bangenen mebe/ bie fp rantfoeneerben/ at3tjnalfo 
met geeben 25upt beraoeben. 

TJB ft ©ooz-jaer 1599- te op ’t^upo te Hlft oberle; ©e®z8a 
xPen f i^aria 05jabinnc ban ben 25erge / Rafter ban 
.toijlen JBilftclm pjincc ban ©jangfen f i^o. <6eb.J,tóatia 
betoelbe baer öeclaecljt / batfe beur ïjaer man baer toe 2Beör J 
geftzadjt toao / batfe in be toarc Cbjiftelybe üïdigie / puften 
baer in fp opgebocb toap/ gtbupcbdtbabbe/ ber; 
ntaenbebaer <©ocljtercn/ batfe bp be toaerbepbftanb; ^ü^im 
baftieb fouben blijben: bebcbatH. Übonbmaclt>an«©^ 
Ö002 ecn©?ebicant uptöeelcn/en banbte<0ob ^!lmacB; lc^eni 
tig / bat fp bet fdbe booz baren boob nocb eeno babbe1 f 
mogen gemeten. 25cbal bare ^onen/ om eene getoyfe 
bcplinge batclyb in te toiliigen/om boo2 te comen foba; 
nigen ttoift/ alp tuffen ben ©aber en Sloeber getoeeft/ 
tuffeben befe 25?oeberp oogfcbynlyb toap. ^p ber; 
foebt 00b aen ^jmce iBauntP en <0jabc3SBiï!emban 
kaffan / om iBombacrp en ©oojftanberp ban bare 
<©ocbteren te toillen toefen. oubfte ^one <©zabc 
©erntan ban ben 25erge/ toaponlanbp te bozen ge= 
boutoelyte aen be <©ocbter ban ben ï|eere ban25erfe; 
len / j©argui3e ban bergen op Eoom. 

■pv^n aebtienben ^attuarij machten bic ban ’t<©ar; 
^tüfocn in 3tftto enliefhenPboehttoeejFojtenop 

O ©ten feften ifebjuary 3yn ban toegen fyn €rcd; 
leut. en ben 3Sabe ban ^tate / fetere biljetten of 

open ©atentc boen ozucten / en gefonben aen be <©e= 
bepiïteerbe ban be ©elutoe/ om bcfelbeal-ommet 
trompetten en (Crommclftag te boen publiceren en 
aï-om te boen affigeren / lupbenbe öefelbe ©atente 
aibup: 

!®e 
&ct) anfe 

mm te ^cljclbe 7 een Acnftag op bc ^cöanfe ban ft ©eer 
ban ©laenberen / tegenp ober 3inttocrpen / en gua; 

aniwet#^ !aan öebteren cn ban bozen / beur ft berbjonhen 
SKc wanb/ onboojftettp inbe ^ebanfe/ baer fpeenige/ 
v toe toeberftanb beben / bootfloegcn / en ptlgeerbett 

bat baer teaP; bonben ooft 2Supt en ^u toeelen / ge; 
touebt upt bet Cafteel ban mtttocrpctt beur bemnp; 
teryc ban ft <0amifocn albaer/ onber anberen bonben 

Ync Excell. en die van den Rade van State der Pacente 
| Vereenigde Nederlanden, Allen Colonellen, Excellcn=- 
1 Ritmeefleren, Capiteynen en anderen Officie- tie en dc« 
ren en gemeene Knjgfluyden, fo te paerde als te f-ade va» 

voet, in diende der voorlz Vereenigde Landen wefende: gerede'" 
Doen te weten : Alhoewel verfcheydelijk is geordon- ongere- 
neert en gefchreven aen allen Garnifoenen ronds-omme gUthe- 
de Veluwe en elder-gelegen, dat om te vermijden alle denVaR 
befchadigheden, foullen en uytteringen van het goede Krijg*. 
Land van der Veluwe, fich niemand van den Krijgfluy-rolkeil» 
den foude te vervorderen hebben, te rijden of te paiTe-„^Velu' 
ren, in oft deur de Veluwe, dan byonfe patente; noch¬ 
tans dewijlen ons dagelijks dachten voorcomen , dat 
contrarie van dien alle dage gefchied, waervanonsook 
genoeglaem is gebleken, incleynachtinge van onfeau- 
thoriteyt en bevel, wetende een lake ganlch niet te tolle- 
reren, en daer van wy de ftraffe aen ons behouden. So 
ift dat wy, om gelijke fake v orders voor te comen, eA 
dat gelijke ongeregeltheden niet wijders in breken, heb¬ 
ben nochmaels geordonneert en ordonneren by defen, 
dat geen Colonellen, Ritmeefleren, Capiteynen, Offi¬ 
cierenen gemeenenKrijgfvolke, fo te paerde als te voet, 
met Troupen of anderfints lich laten vinden inde Velu- 
wen, by inlegeringen of deurtochten, anders dan met 
onfe patente, by pene dat die bevonden worden contra¬ 
rie te doen, niettjillenaldaergeaccommodeertofgelo- 
geert worden, noch ook niet mogen teeren voor hare 
perlbnen of hare Paerden, dan voor haren pennink als 
andere paffanten; en fo daerenboven eenige foullen, ex- 
aótien, offchadenin’tcleynoftgrootgefchiede, dat die 
fullen gecort worden aen debetalingevan derefpeöivc 
Colonellen, Ritmeefleren en Capiteynen, daer onder 
de belchadigers fouden mogen dienen, en dat tot begro- 
tinge van de befchadichden by der felver Eed, en anders- 
fints arbitralijk gecorrigeert te worden, alles fondercon- 
niventie en dilfimulatie. En op dat niemand van defen 
ignorantie pretendere, hebben wy dit by open patente 
doen drucke n, en gefchikt aen de Gedeputeerde van dc 
Veluwe, omdietedoenaffigeren, enal-omte fohicken 
na haren goeddunken, en defen al-omtotter felver Ge¬ 
deputeerden dilcretie met Trompet eu Tromflach doen 
uytroepen en publieeren, daer toe de voorfz Gedepu¬ 
teerden by defen fpecialijken worden geautorifeert, wil¬ 
lende dat de Copye by een van de Secretarifen van den 
Rade van State getekent, gehouden worde fo bondich als 

defc 
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defe original. Aldus gedaen in ’s Graven-Hage onder 
de fignature van fijne Excell. en paragraphe van den Rade, 
met ondertekeninge van wegen den felven Rade, den 
feften Februarij vijfthien hondert negen-en-tnegentich. 
En was geparapheert SyrXma. Vt. En was ondertekent 
MauricedeNafJau, Lager ftond, Ter Ordonnantie van 
de Raden van State der felver. En was onderteykent 

, G, van X^ylen, 

Me Vrouwe. 

we öfnf ban ^ubcnboo^e / Ctoubermuc ban 
piganfe ^abentoecrt of^cBen&en-^cïjanö/Bceft aen be 
5"? anaöen öcö ©o?flenöomsf delreenÖeö<02aeffcljap0 
Dan ^utpBen ben 19 3Jan. gefcB?eben/ bat boo? Den ftoa; 
Atijm* een fïsfganlt/ ben 25eer offcButttnge / fo aen ben ïltjn- 

bant als? aen bedachte ban Tboo?f55po?te<taenbe/ 
feaeï boo?aeb?oben / en toel i y of 16 palen om berre geb?e^ 
Daen ben/ aio ooh een epnbe ban be25?ugge/ en een groot 
paDDe. gat onber ben boo?f3 25eet öoo? geB?oHen toajS / toaec 

fcBoube fulï$ / op bat Daec in Bp tijbg boo?fien mocB" 
te toojben. 

HDbtt* 
tenue <Dp ben i z jfeb?. geeft be boo?f3 <0oubemeur aen 
jan De? fo boo?f5 ïiaben gefcB?eben/bat Bp Bier Bebotens me^ 
SS rócljmael getoaecfcljout toao getoeejl / en aio nocB ba' 
te en gelt)Bö geabbetteert too?be/bat ben©panb ganfcB ban 
loo^ne. meemnge toasf/en fijn preparatie alreebe toag mabem 
Jïï be / om metten eerflcn (eentten ficB bermoeben foube) 
oe en in ’t ©eib te tomen / en geBeel fpn oogmecb Babbe op 
s * bie <©uaroeren eecjl aen te bangen / mfonberBepD ftcB 
J5"- meefler ban be ©ctutoc te toillen maken. <Derf)aIben 

ot’ ban toel Booglp ban nobetoaö/ bat bp tijbö be boo2; 
ftcningc gefctjieben mocBt/ban ecntg üujgebolB/ nef 
fenö be Befetttnge ban Bet (ColBupiS ft toelB ook ten 
beften niet bertoaert toas) in be ©etutoe gelepb te 
toO’bentoaer op toel ecnftettjB bienbe gelet te tooien; 
toant alBoetoel BP fijn <£jcccll. en be €. |Bo. ^eetcn 
ïiaben ban ^tate / toegen beo ©panb preparatie/ ten 
beele mebe Babbe berabberteect/fo toas ItpnocBtans 
ötoteln&s Beforgt / bat be ©panb fidj in be boojbaet 
foube tcacBten te begeben/ gelijk alle be abbettentten / 
bie Bp ban alle toegen hernemen conbe/ merkelijk upc 
tojjfen en te berflaen gaben/ook ban gelijken Ben mebe 
albaer te toillen aentaffen j baerom mebe toel ljoogno= 
big toas / batmen albaer eetflbaegs en bp tijbe mocBt 
boo2ficn toefen/ban ’t gene toelk albaer in ’tfDagafpn 
ban SCmunttie ban horloge ontbreket / toacrbanbc 
beclaratie ober lange ban be J|eeren ïiaben ban 
^§tate obergefcBikt en ingelebert toas/ en batmen aL 
baer met nocB eenige flucken grof<0efcBut(’ttoaec 
ban eenige beguame ©elb-flut&cns) mocBt boo?fien 
toerben/gdi)k l)p nocBmaelS aen Baer €.getoont Bato 
begel)ab.€ot tódken alleö / om bp Baer €. in bier fa> 
ken tod gdet en ten beguaemfien gebirigeert te too?? 
ben/ befen bienenbe toaö / (|t. ^atum'iS o&abem 
toeertben 12, dfeto. 1 f99. 

<De boorfj ï^ecren ïiaben beb Oo2|lenbomö <6elre 
en <©raeffdiapis ^utpljen / Bebbenbe boo?f3 25?ieben 
boo?tO gefonben aen Bare <0ebeputeerbe in ben ïiabe 
ban ^tate / ten epnbe ’t felbe met fijn €rc- en ïiaben 

wpui.j b^ ^tate te communiceren / en ten fpocbigflc o?b?e 
gejlelt te too?ben / tot boortcominge ber gebrepgbe in= 
conbenienten bienenbe: 3£>aer bp toerbe ook geboegt 
en gefcB?eben / bat ben negenben ber felber maenb ben 
3©panb / bes abontö tuffcBen acBt en negen upren / be 
d^tab <0emtip genabert Babbe / en mepnbe Bd Ca' 
(led / obennitö ober Bonbert Clebife ^olbatcn baer 
op toaren leggenbe/ ofmetgoebentoilleberClebife 
ïiaben/ baer op te tomen alsf ook bat beo ©panbjf 
©olk/ bat in’tüanb ban ber Hark gelegen Babbe/ 
beflonb nebertoaerto te marcheren j bat ook Bet <6e^ 
fcljut/ ’t toelk binnen <©o?|ien Babbe gellaen/ te fcBeep 
toao getoacBt/ om op a©efd en boojto op ïieeo ge? 
Bracht te too?ben. 

■pv€n 3lömirant Beeft ben bijftienben jfebruarfj aen 
■^bc <0rabinne ban meuro / befen nabolgenben 
2foiefgefcB?eben. 

V. v^ed. 

TjrOlgende de belofte die uEd.my met hare hande ge- S?fef 
▼ daen, ondertekent en bezegelt hebt, eer ik over den i,cn 

Rhijn trok met dit Heyr, ’twelk ik in mijn bevel hebbe, üfrant 
hoopte ik, dat fy geen fwaricheyd of uytftel gebruykt fou- aen De 
de hebben, omtereftituerendeKerke, denReligieufen <ö’a'3,n* 
van de Carmeliter ordre met onrecht afgenomen in die j^ur^ 
Stad,met eenen toelatende en helpende,om deCatholijke 
Apoftolijke Relige weder te helpen oprechten in ’t geheel 
Graeffchapvan Meurs; maer ik hebbende verftaen, van 
goeder hand tot mijn groot leedwefen, dat de Calviniflen 
noch huyden te dage de voorfz Kerke inhebben, dewelke 
daer in continueren d’exercitien van hare verkeerde Lee- 
re. So heb ik den Capiteyn Louys Bernaldo d’A vila,Gou¬ 
verneur van Rijnberk, geordonneert, dat hy een Capi¬ 
teyn van’tfelveGarnifoenfenden foude, omuGen.de- 
fen te behandigen, en in cracht van dien op haer te verfoe- 
ken, dat fy hebbe toe te laten d’oeffeninge alleen van de 
rechte Catholijke Apoftolijke en Roomfe Religie, verja¬ 
gende en affehaffende alle andere exercitiën van Calvi- 
nifterije en Luteranije,met haer Dienaers en Predicanten, 
en gevende de voorfz Religieufe wederom de voor¬ 
noemde Kerke , met alle vryicheyd en byftand, om 
in defelve wederom op te richten de afgebroken Al¬ 
taren, endietereynigen, veranderen en te accommode¬ 
ren na haren wil, in de behoorlijke forme en ftaet, om 
daer de Goddelijke Officien teplegen, conform haer in- 
ftellinge. En vorders, dat fy toelaten in alle de Parochiën 
en Dorpen van ’t voorfz Graeffchap, de weder-oprich- 
tinge van 't voorfz exercitie , alleen van de Catholijke 
Apoftolijke en Roomfe Religie, dewelkegefchieden fal 
door haer Prelaten en andere Paftoren, dewelke hebben 
ofhebbenfullendejurifdiótie, macht en autoriteyt, om 
dit te doen; hebbende den voorfz Capiteyn wel uytdruc- 
kelijken belaft, niet van daer te gaen, fonder eerftgefien 
te hebben het volvoeren van dit ons rechtveerdig vérfoek 
en wille, waer na ik hope dat u Gen. fich te lichter con¬ 
formeren fal fiende het goet exempel en voorgank van de 
Stad Wefel, en begeerende liever, na hare aen geboren 
en zedige goedicheyd, de ruft en Vrede van hare On¬ 
derdanen, dan hartneckich te blijven in vallcheperfua- 
fienvaneene ydele Religie, met de perijkelen en fcha- 
den, die noodfakelijk volgen fullen , ingevalle dat u 
Gen. weygertdit ons Godvruchtig en rechtveerdig ver- 
foek : Biddende hier op God u G enad. te geven, 

Me Vrouwe, fijne heylige Gratie, en haer te bewa¬ 
ren in gefontheyd en lang leven. Wt Rees den x f Fe- 
bruarii i f99. Onderhond, U Gen. geaffeöioneerde 
V riend en Dienaer. Ondertekent 

Den (Mdmirant van zJ.rra.gon, 

<6ouBcntcuc ban ïfijnBcrB Beeft öcn 252ief 
ban öen^ömtramaentic boo2|'5 €>2abmnebanmfui£ 
gefonben/öaec Bp boegenöe Uit nabolgcnbe 2ö2icfBcn. 

Me Vrou-we, DEfe bygaende heb ik ontfangenvan fijn Excellen’ 23ji'ef 
tie; en alfo ik begeere dat Me Vrouwe alle conten~ b 
tementvanmy hebbe, en tonen dat deaffeéhetn öear' 

begeerte, die ik hebbe om haer te dienen groot is, foheb tötjn= 
ik u Gen. wel hertelijk willen bidden, te verwilligen in öctk/ 63 
’t rechtveerdige verfbek van fijn Excellentie , hoewel " 
’t niet en zy den wille van de Burgers van uwe Stad. Me getoorgt. 
Vrouwe, als feer befcheyden en verftandig, overlegge al¬ 
les. En om fijn Excellentie te antwoorden, heb ik van no¬ 
de, dat van mynen wegen daer blyveden Capiteyn Ca- 
millo, tot dat den inhoud van den voorfz Brief in ’t werk 
gefteltzy, het welke ik uwe Gen. wederom biddetebe- 
fluy ten,fo haeft als mogelijk fal zijn, op dal (het welke my 
mishagen foude) hierom niet eenig mconvenientgebeu- 
re. Ik wilde wel, fo’tmyvry ftond, uGen. metdefege- 
legentheyt de handen comen euffen. 

Me Vrouwe,OnfenHeere neme uGen. in fijne heylige 
hoede,den twintichften Februarii Anno 1 f99. Onder- 
ftont, U. Gen. leer ootmoedige en gehoorfame Dienaer, 

LouysBernhardo d'Jl^ila. 

2? 5pcb2uanj lyop.ouöe/ öatisfBcttbicröen 
Xt JBac 

r 
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Met fes en dertigfte Boek 

IBartö nieutom ftijl /jjeeft 
. ’ * '”VrV * ‘ ^ *A/»U*AUitÉ4 C 

ban 

55?<cf 
»an 53C1S 
«lecrc 
3tsent 
Catoit/ 
aenbe 
^Etretaa 

©2Cöe/ tngdien jépangien en €ngdanD/Daer toe bed 
af toeröe geHanbelt/ Daer ban Hd mfjouD bolgt: 

Mjn Hecxc, 

Oe dat ik defenPays,en den genen die geemplo- 
yeert fal worden om die te handelen, by my fel- 
ven meer erkauwe en overlegge, hoe ik meer¬ 

der becommerniflè gevoele in mijne ziele: Wamt 
fomen daer yemand fend,die daer al te geatfedioneert toe 

tig Ba* ïy,of die by gebreke van couragie, ofeenige andere noot- 
tiert 
«ffecijl. 

lakelijke dettigheyd,eenig inconvement come te veroor 
faken, het berou fal altijd te laet komen in eenefo grote 
fake vanState jen nopende het particulier van onlenStaet, 
wil ik wel feggen, dat indien men dat poinft comt toe te 
geven,en dat hareMajefteyt hareNatie wederom wil roe¬ 
pen , met verbod van ons niet meer te mogen dienen, ik 
fegge dattet gedaen is met onfen Staet. Want byna eenEn- 
gel uyt den Hemel foude hun niet anders konnen wijs¬ 
maken , dan dat haer Majeft. inde waerheyd hun niet lal 
willen verlaten: fuik oordeel fullen ook ftrijken alle Co- 
ningen enPrincen,die niet gefpangiolifeertzijn.Het welke 

't eynde niet kan veroorlaken ( onder corredie) van al m 
te grooteberifpinge en verwijt voor eene fogroteMo- 
narche, als hare Majefleytis, dewelke fich fo langen tijd 
gerelölveert heeft,met eene Heroijke couragie,te omhel¬ 
len de rechtveerdigheyd van hare fake, tegens de wreede 
Tyrannije en ambitie van de Spangiaert. Wat lifl ’t dan 
met ons zijn, en in wat wanhope lal haer Majefteyt onfe 
laken als men lienlal, dat de pradijke van heuralder- 
wreedfte vyanden fo diep doorgedrongen fal zijn in den 
Raed van die groote Princelïè, en in defelve fovelege- 
wracht fal hebben, van de welke fegge ik,wy naeflGode 
fo vele conlervatie ontfangen hebben,dat fy rechte voort, 
nu fy hare Coninklijke faveuren meer van node en ge- 
breck hebben dan oyt, hare hand van hun fal willen trec- 
ken.en dat fydie ftrijdbare Engelfe natie (op welke de 
voorlzStaten meer geloofs en vertrouwen dellen, dan op 
eenige andere van deChridenheyt) fullen den verbieden, 
datfy hun niet meer fullen mogen dienen. Voorwaerik 
fegge noch, mijn Heere , de wanhope fal al te groot zijn; 
ja ik moet propheteren( tot mijn groot leetwelen ) onfen 
fchielijken ondergank,het welcke God nochtans niet ge- 
henge. Dit is onfen Vyanden al te wel bekent, dewelke 
derhalven niet op houden rechtevoortalle hare zeylen los 
te binden, om ons den eenen tegens den anderen te do- 
ten, enalfoo des te beter heuren wil van ons te krijgen. 
Ik fegge niet dat indien haer Majed. een honorable en 
vorderlijke Pays kan maken voor haren Staet enConink- 
lijke perlbon , dat fy die achter behoorde te laten, alleen¬ 
lijk in aenmerkinge van den onfeniMaer ik fal feggen, dat 
ik ook haren getrouwen Dienaer ben, en dat fy noy t kan 
maken, men keere en wende het vry fomen wil, eenen 
honorablen Pays voor hare heylige perfone,en hare Natie 
verbiedende,datfe ons niet dienen. Behalven dat ik mach 
feggen, fonderroem, datikfowelkenned’adairenvan 
onlèn Staet, met alle haer vermogen en bequamigheden, 
dat alfmen dien,door eenig mifverdand gedelt fal hebben 
onder de macht van de Spangiaert,ofvan de Ertz-Hertog 
en Infante (’t welke ik al een ding achtejdat ik ook feggen 
faldatmen in dat bloeyende Coninkrijke gebracht fal iien 
een wreeder en bloediger Oorloge dan oyt, en waer voor 
ik God nochtans van ganfeher herten bidde, haer Majeft. 
cnhaer Volk te willen bewaren. Derhalven,Mijn Heere, 
om Gods wille, waekt gefhdelijk op dele fake, terwylen 
datfe noch in haer geheel is. Want nadien God u E.die ge¬ 
nade gedaen heeft, dat gy fuiken groten credijt gecregen 
hebt, by fuik eene rare en feer uytmuntende Monarche,fo 
betaemtet u E. ook meer ais yemant anders daer voor te 

; want na dat dele fake uytvallen fal, lult gy daer de lörgen 
eere of de lafieringe van gewinnen.Ik heb u E.laefi bekent 
(na dat ik van haer Maj. gefcheyden was) dat hoewel dat 
ik wel vreefde’, om de protefiatien die u E. van te voren 
tegens my gedaen hadt, voor uwen toorne tegens my, ik 
niettemin niet en hebbe conncn laten (in feer ootmoedige 
reverentiejhareMajefteyt te bidden,nadien fy daer fo diep 
in getreden was,dat ik wel oordeelde dat fy de communi¬ 
catie van ’t Traftaet niet conde excuferen,dattet haerMa 

D99 
jefteyt ook believen wilde,u E. te employeren in die fake, 
en u Ed. ook te verkiefen voor een van de Ambalfadeurs 
en Commiflarifen ; het welk ik alfnoch fo bequaem oor- 
dele,dat ik op God hope dat fy ’t doen fal.* ja ik achte het 
noch van mijn devoir,u Ed. andermael te bidden en te be- 
fweeren, geene fwarigheyd meer te willen maken in dele 
fake, nochte eenich refuys daer van te doen; maer die lie¬ 
ver te bevorderen (fo ’t van node is) want in eene fake,de¬ 
welke den al-gcmeenen heyl van deChriftenheyd betreft 
(gelijk defe is) dunkt my (onder correètie) dat geene for- 
maliteyt behoort gevreefgofontfien te worden.Om wel¬ 
ke oorfake ik ti E. laflig valle met fuiken langen Brief,qpte 
welke ik.om de gewichtigheyd van de fake.Want 
ik moet bekennen, dat zedert dat ik laetftemael de eere 
gehad hebbe,van met haerMajelt. te fpreken hetmy loter " 
herten gegaen is, dat ik het flapen daerom gelaten hebbe. 
Ik lal ook niet connen laten noch eens hare Majefteyt te 
troubleren, fo haell als defen Audiencier fijne audiëntie 
gehad fal hebben,dat ik haer noch eens fal mqgen Iprekeri, 
om haer als in eenen fpiegel te doen lien,datGod de faken 
van onfen Staet noch lö wijt gefegent heeft, dat indien wy 
noch voor eenigen tijd mochten behouden haer Conink¬ 
lijke faveuren en luyfters, onfe Vyanden binnen corten 
tijd wel beter coop fouden moeten geven, dan fy na allen 
fchijn rechtcvoort fullen doen, fo datter niet eens van no¬ 
de is, datmen nu vreelè voor eene brekinge in defen han¬ 
del,nadien ’t heel llker is,dat indien men daer mede defen 
Sorner niet belet den loop en voorgank der refolutien (no¬ 
pende de faken van mijn H.de Staten) dat haer Maj. wel 
haeft in handen lal crijgen deoccafienen middelen, om 
onfe Vyanden,die haer rechtevoort comen aenfoeken,lö- 
danigen wet te hellen,als fy felfs begeeren fal; waer toe ik 
God bidde, dat hyhacr fijne gratiën geve. Hier mede, 

Mijn Heere, &c. V71 Ciappam den dryen-twintigften 
Februarij 15-99, ouden ftijl, &c. 

IM ipeteuano i f99. Heeft ifenritug De IV. Comnh ©ejs« 
Dan ©ranbrp en ,$öba?re / fijne eenige juffer 

<£atUcrma De bourbon/ ten Oontodühe befïeetaen ^"ns 
DcnjiBarguis Dujponr/^enrilf banEotteringdi/ouDftoröksijS 
c&onc Dan Den Sjcrtogc Dan potter ingen/geboren Dan 
een <©oditer Dan Branbrijfc ,• beDongen engeconbitio- sJKi 
neert Hebbenbe/ batfp fouDe blpen bp De<©crefo^ «a&at* 
mecrDe Religie. toeröen bepbe getrout Dan Den t» 
€rt3-25iffcHop Dan üoubjaen/ op Deïïoomfe CatHO* JJJS' 
iijbe maniere: ^0 ijacfl De Ceremoniën geDaentoa* ^one 
ren/fo beeft De .ijfeargu^ gaen Horen De iBtffe ban Den 
€rt3- iöifferjop/ De ^npDginb ter tierheu tipt na De ^aenrt| 
©crgaDcrmge Dan Die Dan DcCierefojmeerDeïSeltgie/ «Pntn 
aiDjaer fp opentitjb p?otefieerDe/Dat fp in Daer DouDjc? 
iylt geenfint# en mcpnDe te DeranDeren / nod) te Der la ^ 
ten De pjofeiTtc Dan De <0ercfo?mcerDe ïuligie/ alfo fp 
Daer in opgcb?acDt toaö/Dacr bp fp toiiDe IcDcn enfler^ 
Den, DocD Heeft nopt getoepgert inflructie te Doren/ en 
Heeft beefdjepDen Difpupten itt Darc pjefemie/ ban Ha¬ 
ren p?eDïcant met eenige ^ieftiijten en anDere Hoomfe 
CatïjolijDen Horen Difputeren/Daer ban eenige indult 
5i)tt nptgegaen/ DocD fp th bolflanDtg geblcben. 

Ontrent Defen ttjD iffer ooh een HoutoelijH begoten / ©e 
tugdjen Den hertog ban<0uiiD enClcbe/en een 3£>ocHf 
ter banSottHcringen/genaemt^ntonetta/op Hope ban 
ÜtnDercn te mogen crijgen/Detoetbe Ditjaer totCeulen etc. 
in Jfêap met groten fiateaengecomen/ en ban Daer 
met Haren jöuocDer en eenen <0?abc ban ^alm/ na^et ic” 
<©ugeID02P bertroeben 10 / altoaer Den tëozfi ban uamtci 
<0ulib/ Ciebe/ $e-met 300 j^aerDen ^ingetogen/tmnaer 
en 3tjn Den 20 3Junij getrout. 

seni 
HaDDen geHanDdtmette Coningtr,ncban€ngelanD/op «conin* 
De beranDeringe ban DeiCractaten ban Denbare 1 r 83. 
toelbefCractaten na bde moepten ten laetflcn ten Deele Sm 
bcranDert 5ijn geb30?Dcn / en i$ Daer op De approbatie 

ban 
* © C moet ttietea bee lft jjatrJ®ajefïeptf#2oScmDen^etretaïtsi/iifll 

ik Jjaer baec lu niet toe! gerefotómt bontst; taant fp nip eenige anDere op 
toierp/ en namcntlp jlRccfter23ccïj Die fp fepDe Dat ijaer Dffimael betmatHi 
JjaDDe/Dat fp immers onfe Staten niet mop beslaten- •J'li fepSeDatikJeir 
welboo|eenfuffifantJïEanfieBDe; maer Dat mpinDacljtig taaai Dat Dos 
ift fomtpts met hem op Defe fake DifconreetDe / Dat {ip nochauptsmeenfie 
bat top metten JÓpanötoei eenenbetfeherDen©appfotóiekniinenmaken 
waer op haer JBapftcpr fchcen te bertoonDtren/ IfffgenDe ■ 3!fS Dat taacr; 
yiflttnne ook Dat pjopooft Daer bp ruften. 
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beogen uan D2 Staten <©<m. aen De jBajelt ban De comngtte 
tmé©ê. De gefonöcn/Doo?Joöan *f®£HiïjÏÏ 

jöfna* 

pjitf 
ban ben 
ÖEJÏf 

neracifó ÉeereJBofferSlöïian ban aiöenbacnebeiö/3Cöbocaet 
lange tu ban Den SanDe ban ï^olIanD; Dan alfo Defelbe ïLittfL 
tarbeet. catic fcljcen niet geriaufuïeert te toefen / tot genoegen 
baerDen11811 i,e Conmgmne ban CngelanD / of Die ban Daten 
mfttn föaDs / en Dat miDDeiettgD Den cecften termijn ban De 
tennött penningen/Dienten De Coningimte mofl uptbeecen/bet^ 
Sali i°P^b toao/ en De Staten <0enerael/ Doo? De grote De 
met gare ftoaerrafte/ Die De Staten boo?f5 Doo? De oberbalUngc 
Maje* Dan ben BpanD / fo Dele te Doen DaDDen/ fo om Den fel 
n«W* Pen aen allen Danten tegen te fïaen/meuBolli lianBo? 
te btta* loge aen te nemen / p?obifie ban alle DeDoeften te ber 
feu. fo?gen / fo tod tot Defentie aio offentie / en Dat fp boben 

Dien gerefolbeert toaren een Blote tegen «^pangien te 
fenDen/ onDec ’t belepD ban 3}onDer gieter ban Der 
^oeO/^mbacDtO-^eerebaniRünfatertoüuDe/BiiefCï 
toop/ijc.alo 2CDmiraeI ban Defelbe Blote,fo toaren Da^ 
re ifêajeft. en Der felber ïïaDen niet toel te b?eDen/Dat 
Den boo?f3 eerjïen termijn fo lange aenliep/eet De bèta; 
iingc geDaen toerDc; fonDerlinge obermitO De Conim 
ginne in Den felben tpD genootfaeDt toao/een grote 3l!r 
ntaDe te fenDen naf erlanö/tegen DareSlebellen alDaer: 
^e ï^eere $ocl De <£aron/ paöDe aen De ïifeeren ^ta 
ten «©eneracl alreeDegeftD?eben/’t mifnoegen Dat pare 
IBaiejt. en tfaben DaDDen ban De boojfj trage betaltn- 
ge/en alfo ’t gene Dèfen aengaenDe iö gebeurt/claerlpD 
U)02ö berpaelt in een iBtffibe ban Defecte Caronaen 
Dei^eere ban <0lDenbarnebcIt / l^eere ban Den f€em? 
pel / 2lDboeaetban iftollanö / foo fullen top Den felben 
aipict ban tooo^De te tooo^De laten bolgeu. 

Mijn Hccrc, 

K hebbe eerftde depefche van mijnHeere de Sta- 
tenGenerael,midfgadersu E. fchrijvens van den 
tienden Januarij, ontfangen den achtienden der 
voorfz maend na defen ftijl (dat is den 28 na den 

cm ban nieuwe ftijl;) ook al-eer ik mijn depefche ontfangen had- 
tw cjer» de. So fchreef my den Secretaris Cecijl,by lafte van hare 

Majefteyt; dat fy begeerde te weten,of de Heeren Staten 
maelf mY n^et hadden laten weten , wanneer fy hare Majeft. 
ïui Den meenden te betalen, doordienhy feyde vandenHecre' 

Veer en Gilpen wel ontfangen te hebben de nieuwe Ra- 
senbat. hficatie, mitfgaders de begeerde Obligatie;maer dat hare 

Majeft. ook verwacht hadde (gemerkt het eerfte payc- 
ment fo lange verfchenen was) de betalinge van ’t iéive; 
doch fo hy verftont,dat ik myne Brieven noch hadde ont¬ 
fangen, fo dede hymy terftond defelve brengen by den 
Sone van den voornoemden Heere Gilpin,die de fijne ge¬ 
bracht hadde. Ik etForceerde my daerom Tanderen daegs, 
niet tegenftaende ik noch niet wel ben, te Hove te gacn, 
om de meeninge van mijn Heerende Staten hare Majeft. 
aen te dragen ; maerfo ikdaertoe geenbequaemheyd 
conde crijgen,door dienhareMajefteyt eenige dagen ver- 
cout hadde ge weeft, en alfdoen noch niet feer wel was,fo 
hebbe ik my geaddrefleert gehat,eerft aen den voornoem- 
den Heere Secretaris Cecijl, en myne faken met hem wat 
gcprepareert;die ook corts daerna met eenige andereHee- 
ren van den Raed,namentlijk, den Groten Admirael, den 
Groten Camerlink,MylordBukhorft,Sir JehanFafcues en 
Cecijl voorfz inde Raeds-Camer vergaderden,daer fy my 
ook binnen deden comen, en feyden my, dat hare Majeft. 
haer hadde doen excuferen, dat fy niet hadde connen met 
my fpreken, om de redenen voorfz, doch hadde begeert 
dat ik henluyden fulke openinge (oude willen doen, als ik 
aen haer lafthadde, teneynde fy’t felvedoor henluyden 
foude mogen verftaen-So dat ik haerlieden eerft hare Ma- 
jefteyts Brieven hebbe geprefenteert, en voorder henluy- 
der verclaert fulx als myne voornoemde Heerenmy in 
lafte gaven.So nopende het weder begeeren van de eerfte 
Ratificatie by Spronflèn gebracht, alsvandeTyrannige 
proceduren van den vyand,&c.Ik dede ook devoir,het di- 
lay, fo van ’tfourniflement van de penningen, alsander- 
fints, na het advijs dat uwe E. my daer van geeft, t’excufe- 
ren:Maer u E. foude niet connen geloven,hoe hoge fy dat 
poinft van excufe namen; doch feyden niet te willen na 
laten fulks aen hare Majeft. te rapporteren, als ik henluy¬ 
den feyde; maer nochtans feyden ook henluyden niet te 
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connen onthouden, gemerkt fyluyden hare Majeft. Ra¬ 
den waren, die ook haren ftaet ten uyterften wel kenden, 
my te feggen, dat fyluyden ten hoogften verwondert wa¬ 
ren, dat mijn Heeren de Staten henluyden dus bleven ex- 
euferende inde betalinge van ’t gene men haer fchuldig 
was, ’t welk fyluyden feyden een groot difcouragement 
voor henluyden in ’t particulier te wefen, door dien fy nu 
lichtelijk conden fpeuren,wat difficulteyt in ’tander paye- 
menten fouden vallen, gemerkt men fulke fwarigheyd in 
het eerfte maekte.De Heere Bukhorft vernieude de felfde 
woorden ook meermael,en feyde,dat hy fonderlinge feer 
verwondert was, ja dat hy de fake van mijn Heeren de 
Staten foo voorgeftaen hadde, doen eenige geproponeert 
hadden hier binnen Londen verfekertheyd voor de beta¬ 
linge te begeeren, dat hy gefeyd hadde, dat hy felfs haer- 
luyder Borge wel hadde willen wefen ; als ook inder 
waerheyd fo hy feyde, gelooft te hebben, dat de Heeren 
Staten eer hondert duyfént ponden fouden hebben willen 
verliefen , dan haerlieder woord niet houden , in een 
Traétaet van fulker importantie wefende. Ik foyde hen¬ 
luyden meermacl, dat iknietbevont, dat mijn Heeren 
noch ergens in haerluyder woord faelgeerden, dat ik ver- 
fekert was, dat mijn Heere Bukhorft de forme van mijns 
Heeren Regeringe wel kenden, dat hy lichtelijk conde 
elooven, dat defe betalinge niet eer te wege gebrocht 
adde connen worden, foomde difficultcyten diederop 

de ratificatie waren gevallen, als op de repartitie van een 
yegelijks quote onder de Provmtien; maer hun docht dat 
fulx al-eer behoorde gedaengeweeft tehebben, felfsdat 
deGedeputeerde hier geweeft xij nde,een notable gereede 
fomme van gelde behoorden mede gebracht te hebben. 
Sy feyden my ook, dat ik nu wel conde fien, in wat nood 
van gelde hare Majefteyt was, gemerkt fy nu hadde moe¬ 
ten ingaen eenen weg om geld te crijgen, die fy noyt on¬ 
der hare fubjedlen hadde willen praftiferen, in effèéle dat 
fy haer fubjeften genoeg byforce tot extraordinaire lee- 
ninge dede fommeren, felfs de weygeraers in degevanke- 
niftè dede ftellen , en daerom dat ’t felve de Heeren Sta¬ 
ten behoorden te moveren. Defe difcourfen en propoo- 
ften duerden lange, met infifteren, dat ik mijn devoir daer 
toe aen m ij n Heeren de Staten foude willen doen,dat ook 
anderfinsmijne voornoemde Heeren feer gedifcrediteert 
fouden worden, ’t welk fy feyden, felfs feer node fouden 
hebben; van haerluyder wegen beloofden fy ook alle goet 
rapport aen hare Majeft. te doen, en meenden ook dat in 
’t wedergeven van de eerfte ratificatie geen fwarigheyd 
foude vallen. Ditwasineffe&’tgenemy in defe confe¬ 
rentie ervoer, uE.ook vorder biddende, de goede hand 
daer aen te willen houden, datter immers metten eerften 
een payement mach volgen; want indien men toeft tot 
dat de tweede valt, daer wil wel ander roepinge vallen,en 
qualijk dank hebben het eerfte fonder het tweede te beta¬ 
len , daermen nu het tweede payement langer foude con¬ 
nen uy tftellen. Het waer u E. niet te feggen, hoe dikm ae! 
alreede my dit heeft bejegent, wanneer ik hier yemand 
moet recommanderen van onfen Lande zijnde,die eenige 
betalinge van Sir Jehan Pafcues en den Heere Bukhorft 
(die noch t’famen gecommitteertzijninfommigeadmi- 
niftratien van den overleden groten Treforiers officie) 
moeten hebben van leveringe van eenige goederen, die 
fy hier gebrocht hebben, en die voor ’t Coninginnens ge- 
bruyk aenvaert zijn geweeft, en daer fy henluyden excu¬ 
feren, en de partyen voor antwoorde feggen, dat het 
goed ware dat Caron de betalinge van de Staten aen hare 
Majeft. wilde vorderen, fowelalshyonsurgeerttotde 
uwe, en blijven ook d’arme luyden daer op excuferende. 
Nopende ’t gene uE. belieft te weten, wat gereedfehap 
hare Majefteyt is doende, om te prevenieren den nieu¬ 
wen Conink van Spangien in fijne entreprinfen, diehy 
hier of elders defe toecomende fayfocne, foude meenen 
te doen; ik hebbe den Secretaris en den Admirael daer 
op gevraecht, en feggen noch anders daer van niet verno¬ 
men te hebben, dan dat hare Maj. alle hare Schepen van 
Oorloge meent in goet redreflè te houden, en haer alfo 
in allen gevalle op een goede defenfi vete ftellen, fonder 
dat fy anders foude connen geloven,dat haer Majeft. haer 
foude willen refolveren dit jaer eenige offenfive of eenige 
invafie in Spangien te doen doen,confiderende de groot® 
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Het fes en dertigfte Boek 

en onfprekelijke coften, die fy in d’entreprinfe in Yerland 
fal moeten gedogen, die verre (fo fy feggen) boven hare 
macht fal ftrecken : De Secretaris feyde my ook, dat-hy 
meent dat hare Majeft. de Heeren Staten fal doen invite¬ 
ren , om diergelijke gereedfehap in defenfive tegen de 
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meenöe te toïocqueten/ fo opten Kijtt cn 3®aeMïtööm/ 
aio ooft opte 3©eert felfts/maer op ftp beur mitoöeï tornt 
toe tooo?f5 Stugge meentoe te geraften i toat lp metoe fep* 
toe/ toatfe toe comfïe toan toe Simptfe dopten feer begon* 
toen tetojeefemmaer tooo?-al toatfe toeniïijn fouöen fïup* 

voornoemde Spangiaert te water te doen, en dat ’t felye j ten/toaet ÖQÖ2 fteil alle miööeïen Ban ©Ipje# fOUÖe Be* 
met goede correipondentie van haer fal mogen gclchie- 
den.Dit is fo vele als ik uwe E. op dat poinö foude connen 
ontbieden, doch fal noch met d’eerfte occafie hare Ma- 
jefts.meeninge daer op felve fonderen,indien myGod gra¬ 
tie doet, mijn geheelegefontheyd te mogen reconvreren., 
Het maekt my dikmael niet weynichdroeve, fiende dat 
’tfelve fo lange aenloopt:Metten Ambafladeur van Vrank- 
rijk hebbe ik zedert mijnfiekte nietgefproken, maerde 
lede reyfe dat ik hem fprak, gevoelde wel dat hem noch 
wel dochte,dat wy nu eeraen verfekeren Pays fouden con¬ 
nen becomen, t felve nochtans leggende met fulkealte- 
rative circumftantie,datmen ’tconde nemen en ernemen: 
Maer eyntlijk hem dochte, dat in allegevallena lange 
Oorloge,daer eens eene vrede foude moeten volgen. No¬ 
pende dat uwe E. begeert geadvifeert te wefen, wat goe¬ 
deren bevonden waren, daer ik u E. eerft at adverteerde, 
en inde Duynen aengehaelt; ik ben verwondert dat ik 
uwe E. daer op alle zedert niet hebbe ontboden, dat alle 
fulke Schepen alflèr van onlè Landen waren, eens op ee- 
nen nacht waren geefchappeert en ontlopen, hebbende 
ook tot hare excufe de gene diefe hadden laten doorpaffe- 
ren,dat het fo donkeren en ftormachtigen nacht hadde ge- 
weefl, dattet henluyden niet mogelijk was’tfelve te be¬ 
letten , hoewel alle deielve Schepen, wefende ld in getal, fenoechfaem achter des Coninginnens fchepen lagen. ïk 

enk wet dat u E. lichtelijk can jugeren,hoe ’t felve toege- 
gaen is, en hoe fy de vingeren door vingercruyt hebben 
willen fien; de Schipperen waren aen land gelaten,daer ik 
rufe genoech mede hadde om die te bevrijden;maer creeg 
voor henluyden in ’t eynde pafpoort.DeHamburgfeSche- 
pen wierden aengehouden, en hier op tot Londen gefon- 
den, alwaer fy al ontladen’z.ijngeweell:, het koren ver- 
cocht, en den meeftendeel voor proviiiena Yerlantge- 
fonden;hadden ook kabels en andere verboden goederen 
in;van defe onfe wech gelopenSchepen,z.ijnder viere inde 
xxv. tot Pleymuyden gearrefleert geweeft,daer ik u E.lefï 
in ’t breede afhebbe gefchreven; maer hebbe ’t felve ver¬ 
holen gehouden, ook was het eerfte genoeg vergeten ge¬ 
worden. Tk hebbe mv ook ondervraeet op ’t gene gy be worden. Ikhebbemyookondervraegtop tgenegy 
geert te weten,nopende den Prince van Portugael, en kan 
niet anders vernemen, dan dat hare Majeft.denfelven 
hèeft willen recommanderen, daer toe (meteenenex- 
preflèn hier gefonden) verfocht lijnde; indien men door 
hem yet te wege foude connen brengen,ik foude u E- wel 
dorven verfekeren,dathetvan deesTijdeoiet fal lichtelijk 
gefchieden, maer foude moeten van een ander 'zijde co- 
men. Ik hadde wel gehoopt eenig advijs van u E.gecregen 
te hebben op den ijiamant daer ik u E- af ontboot; want 
indien daer van anders niet foude volgen, fowaret beter 
geweeft,nergens afvermaent te wefen. Ik foude meenen 
noch wel excufe te vinden, dan wenfehet nergens anders 
om, dan om den dienft van den Lande, indien ’t mogelijk 
ware. Hier mede, mijn Heere,wil ik God bidden, dat hy 
u E. in lange voorfpoet en gefontheyt wil bewaren. Van 
Londen den 22 Janua. Ónderftond, U E. dienft willige. 
Ondertekent Nod deCaron. Ter'zijden aen ftondaldus:Ik 
hebbe defe op voordeel gelchreven, maer hebbende nu 
hare Majefts. antwoorde ontfangen, referere my vorder 
aen ’t gene ik aen mijn Heeren deGeneraele Staten fchrij- 
ve,den 26 Januar,’T opfchrift was, Aen mijn Heere Johan 
vanOldenbarnevdd, Heere van den Tempel, &c. 

toieröen iBartij 1799-feftjeef fijn €jccell. toan 
rttncr* ^^toffau upt öttecftt/aen toen ^eere löbocaet toan 
tfiisnt. ï^ollanö/ onöcr anöere/ toat toen (timmerman toan 
aen öen ^cftoonftotoen/bie ftp naftee# gefonöen Ijaööc/Jüocöcr 
SöU°!,norti gecomen toao/en ftern aengeöicnt/ toat toen 2t!ömi tact 1 
iiouanb rant ontrent öunfent man gelaten ftaöbe Binnen €m 
uan ben merift/en ö’antoec toeöer in ftaer «©arnifoen gcfonöen 
Srtli ftötoöe/öat totifteee tien fïucften^efcftutp toaren en tot 
.599. Calfter ttoee/öat lp öoenöe ton# om een ^cftip-2&2ugs 

ge te maften / öie Binnen een maent tftö# fouöe gereeö 
3ijn/en öat ftp aloöan toe^eftanfetoan’#<©?atoentoeert 

nomen toö?öen/en öat ftp felf# geïjoo?t ftatoöe/Bp fo toet* 
re fuif# gefcftieöe/öatfe al#öan geen to?ie toagen langer 
fouöen continueren mogen / toaerom lip ftern te beöen* 
ften fïelöe/of mijnreten öe^taten<©eneraei toe ftoog- 
geöacftte ©o?|tcn öaer toe niet fouöen connen BetotUi* 
gen / ftp fouöe niet laten fijnen jletoe <©?abe Willem 
toanüaffau öaer af te aötoerteren/op öat öefeltoe/’tfeltoe 
op gelegene pïaetfe/foutoe mogen te ftennen gebem^ep* 
toe noeft toe tooo?f5 (timmerman / öat toen Sfiömirant 
4000 man na 2ö?aBanto fouöe fentoen/en öat onöer an^ 
öere ooft pet Regiment toan ^on^lfonfoto’SCtoaloo/ 
ooft öertojaertg fouöe gaen/en öatter aio noeft feer groot 
geB?eft toan geïö toa^©oo?t fcftpjft fijn€rcell.toat eent- 
ge toan fijne jgolöaten in 25?aftanö tojaren getoeefï/öie 
op fjare toeöcrom comjïe eenige 25?t'etoen afgetoojpen 
fjaötoen/tnfjoutoenöe öefeltoe infgelnfts/öatter geengelto 
tooo?ftanöen toajs/ en öat toen ©panö een aenflacö in 
252aBanö toaö p?actiferenöe. 
r\€n lettoge toan Cletoe toele clatïjten getoaen fteB- 
JL-'Benöe/fo aen toen Jscpfer/toerfcljepöen aijft^-©op 
fïen en toen ^eöedanöfen JDeflpljalifen Crept3/ otoec 
pet groot ongelijft ftem Bp toen?llömirant en öe^paenfe 
aengeöaen/öocft al te toergeefs/en fonöer troofl of toer- 
licfttinge/öeur ftet groot ontfieft toatfe boo? öe^paenfc 
ftaööen/to^eefentoe öte meer op ftaerlupöerfialfentefta^ 
len / 3ftnöe ooft felfss niet eeno gefint / maer feer partp- 
öicft;fteeft ftp goet getoontocn ooft fijne <0efanten te fen^ 
toen tot25?uflrl aen öen€aröinael3f nö?eaiO toan<0often- 
rijft/<0outoerneur toan toe ^etoerlanöcn/toan toegen en 
geöurenöe toe aBfentie toanöen€rtj-J|eitog^!löertusf; 
öefe fijne <0efanten tocrgefelfcftapt mette<©eöeputeer^ ©« 
toe toan toenjtanöe toanjDeiIpftaleu enjjDunflerAijn om 
trent toefen tijto tot 26?utfel gecomcn / en na toercregen |ubS 
autoientte en öat getoifiteert tojaren ftareCreöentie-B?ie^ i©eft* 
toen/ftebBenftareclacftten getoaen ober toen bpanöiif »öaur* 
ften intoal toan toen Stomirant en ftet ^paenö / gjtali^ %niti 
aento/ JBalo/J^oog-^upto en i^eöerlanöfe (éo2locftf petfe 
tooïft / en toe grote fcft?icftelijfte moettoillicfteöen/Bp öe^ 
feltoe tn ftare^teöen/ i^o?pen/ Cafieelcn en €öellup; ***552 
toen ftupfen gepieeeftt / en öaer in öefeltoe Bletoen conti* ï i 
nuerenöe/entoerfocftten/toatftpa#<i5outoerneur/getou*fei 
cenöe toe aBfentie toan toen €rt5-Dectoge2llBertuö ban ^Ll<!Lat' 
f fjtenrijft / fijnen <©om/ ftet tooo2f3 ^paento en anöer 8S? 
Jsrijgotoolftupttoe neutrale Bretoen en plaetfen nemen/ 
en eemge reöelijfte fatiofactie fouöe öoen fteBBen toan 
toe grote fcftaöe/ ftenlupöen fonöer eenige reöenen aen* nmSS 
getoaen: en p?otefteeröen inöien niet/öat fp niet fouöen tn tuat 
connen toermijöen toe incontoenienten öie tipt ftet tegen* la?,be*' 
öeelnoottojenöelijft fouöe moeten toolgen / naöemael/’0*8^* 
gelijft fijne ^oogftepö toel bJift/in <DuptfTanö nietont* 
Blaften / Baftante macftt en ©olft/ om fatiffactie te ne* 
men met ftanöen/alo ftun niet gegetoen toicrö toe gene / 
öiemen heeftopen moeftt toan fulften rccftttoeeröigeit 
pinteen aacö aio toen fijnen^eCaröinael toeöe fijn 
ereufe en onfcftulö op toen Stömtrant / öetoelfte ftet be* 
tojinö ober öea©apenen/in aBfentie toan öen€rt5-^er* 
togc/ gegetoen tojao/ affirmerenöe finceerlijften/ öat toe 
gefteele tnlegeringe toan toe neutrale en aijfto-^teöen/ 
niet alleen tegen# fijnen fin toaogetoeefcmacr toat toen 
tCtomirant ooft uptö?ucftelijcften iafl ftaötoentoan ’tcon* 
trarie te öoen: Niettemin ftp p^efenteertoe metteneer* 
ften te ©elöe te treeften/ toe plaetfen / en toe tDuptfen en 
anöere fatiffactie te getoein <De <6etoeput. toieöer ge* 
tomen toefenöe/ en ftaer rapport getoaen fteftftentoe/fon* 
öer öatter eenig effect natoolgöe/ toan öatelftft ftet toolft 
toeeft te nemen/ gelftft fp ftaer ftaötoen laten tooo?ftaen/ 
fo begonöen öe<Dupife©oiften ö’een en ö’antoere eenige 
tfamencomfte te maften / en metten anöeren te Beraeö* 

agen / ftoe fp toe faften meentoen aen te leggen, ^n ’t 
eginfel toan 5Peb|uariu# ftaööe toen tCömirant toe 

Stugge en toe ^cftanfe Bp ïtee#al gemaeftt/3ijnöe ftet 
j^olcft fo knel te to^etoen/mit# toe goeöe Sogementen/ett 

toat 
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bat fp be b?pe top pabbe (’t toelö pet gene ig / bat een 
Solbad: fodtt) bat ben mbmirant en be ^oofben ban 
’t Eeget nu al Begonben te btfeoureren / in toat boe 
gen men bit jaer bc <öo?loge boeren motte / en toaet 
batmen eerp bepöo?be aen te ballen / en bat fp be tij 
binge cregen / bat ben Catbinael 3tnb?eagficp gereet 
maeftte/ om in perfoon mebete ©elbe te comen/toclbe 
tijbingebeg SCbmirantg bperiefjepb toat bebefurepe 
ren/ bat pp mebe boo? pabbe pet grootg upt te reep 
ten/ toaecom pp aen ben boo?f3Carbinaelfcp?eef 
app20berenbe fijne tomfïe, maet beefoept alleenlpn 
bat pp gelb mebe B?engen foube / om pet ©ollt te bet 
Bfijben/ inbien pp petg toilbe boen / bat fpne tegen 
tooo?bigpept tocerbig toare / en bat pp niet boo? fijne 
compe foube tefolbeten noep aenbangen j maere poo 
ren eerp be pemmen / en bergelppen be opinien bet 
genet/ bie ontrent befalten tegentooo?bigtoaren ge 
toeep. 

Ctobertuffcpen toag ben boo?noemben Catbinae 
na 2Cnb?eag met gtote fo?gbulbicpepb öelaben / en befiep 
öfeajs wet faben ban pet <0oubetnement / en pp bleef tot 
neemt Enttoerpen / altoaer pp onbet ben Cooplupben eenig 
b'/ gelb opgenomen peeft / om in ’t Eeger te brengen / en 
na “ie. PPepbe in ’t laepe ban 3peB?uario ban baet/ en fepep 
get be ben 12 iBeett ban ©?uffel / en guam ben 13. Bin? 
treeften, nenjffèapricpt/ albaet ben 3Qbmirant pem toagber 

toacptenbe / betgefelfcpapt met C5?abe betman ban 
ben 25c2g / C5ouberneur ban <©elbetlanb / C5?abe 
5ptebetib beffclfs 25?oeber / ©elt-4©arefcpal <0ene 
ra el/ C>on 2Clonfo b’Ebalog/ 3i>on Carlog be Co 
lorna / la ©atlotte/ ^tanlep en <©on EmB?ofto Ean 
b?iano met 1000 liepte ©aerben / om pem te gdepben 
tót pet Eeget toe. <©en Catbinael betgabetbetot 
.ïilSapticptpjnetPaeb/ toaer in / bepalben be boo?f5/ 
notp quanten ben ©?efibent tüicpatbot / Eoupg le 
©affeur / ©eete ban ffêoricnfaert / ^ecretarig ban 
<§tate/ ^ofianbefBancrcibo?/ beef €rt3-ïjertogö 
,§ecretartéban b’<0o?loge/ cn ben Colond gjopan 
be Careba: Cn betclatenbe in co?te tooo?ben fpn goet 
boo?nemen/ en be beloften bie pp be <©efanten ban ben 
Ifcepfet en ben Hpbe gebaen pabbe / om ’t ©o?logpg? 
bolP upt be Neutrale Eanben te nemen en te ©elbe te 
brengen/ en op beg ©panbg (pp meent be Staten) 
bobemteb2engen/ betfoept penlupbet abbtjg / toat 
bep gebaen toaet in bie gdegentpepb / fitp aenbieben? 
be / om be beetbigpe te toefen in alle be gene / bie 
fiep toonen fouben in ’t meepe petjjfcel. Ecngaenbe 
peteerpe/ toag generalplt pet abbfig baneenpeber/ 
bat pet al te b?oegp toag / om te ©elbe te tredten/ 

aei te* geen getooonte 3pnbe/ ban in occafie ban eenig fecourg 
«ttén te boen/ pet ©ollt te nemen upt be plaetfcn/ baet fp 
tmif> bettointeten/ boo2 bat be Eente aencomt / en batbe 

ant en Eenten gtaö pebben / om be tluptetpe te onbetpou^ 
ben i maetben Catbinael p?efentetenbe/ bat pp te 
Keeö en Cmmerift blijben foube tot palf Ep?il toe/ 
peeftmen beginnen te panbden toat bep te boen ponb/ 
pet toelfee eenige ban be boo?ficptigpe bocptc/immet^ 
fo ontijbtg te 3tjn / alfo om eenen Ulenpag liept te ma= 
Pen / be bepe toerupinge té / befelbe fetteet te pouben 
totte uptboeringe toe; eenige oo?beelben bienpelpp te 
5ijn/ batmen toiptoaetmen be Co?loge meenbe te 
boeten/ om o?b?e te pellen tot ©ib?eg/ bocnbebaet 
ban ©20bifie boen in be bequaempe plaetfcn/ confo?m 
pet beffepn. ^e Catbinael bertlaetbe piet op / bat 
pp quam met intentie/ om ben ©panb te benautoen 
in fijn epgenpups / en pem te beoo?logen in fpn epgen 
ingetoanb / en bat pp tn allen geballe be 3Bael totlbe 
paffeten. J|ict op lateien in ben ïiaeö ttoeebetlep afc 
bpfenj toant befommtge toilben bie paffeten / enan^ 
bete gaben boo? / bat pet lieptet en p?ofptelpPet toab 
op be ©elutoe te tteefeen / pafferenbe be jftfel / todPe 
ïiibiete netgeité na fo b?eeb té (en batmen om ’tfdbe 
te boen / Eutppen en <©ebentet innemen mop; maet 
men bleef niet lange op bie opinie paen (alfomen niet 
goet bonb fo bette ban bet panb te ttecPen/ en in 2S?a^ 
banb en ©laenberen anberö geen ©olp te laten ban be 
Ctetnifoenen:) <©aer toa.ö 00P betfcpepüenpepö ban 
opinie / aengaenbe toaetmen be3©ad paffeten foube 
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toant ben Ebmitant / en bie gene bie met pem’tjaer 
te boten ben ïirpg geboett pabben / toilbenbatmen 
^djenPe-^cpanö aengrppen foube/ enbeanbere/ 
batmen foube ttecPen in be ©etutoe/boo? bebequaem^ 
pe plaetfe en bie minpe bctoaett toctben. Ja bat¬ 
men piet op een tople tpbö gebifputeett pabbe/ fonber 
batmen bonbe/ batmentotlberefolbeten/ nabemae! 
pet fePct toab / bat ben Catbinael / al-eet pp ban 
®?uffd betttoP / getefolbeettpabbe/ boo? petfuafie 
ban eenige ban be p?incipaelpe albaet / om in be 
©ommelfe 3©eetb te ttecPen / fo peeft pp ben üaeb 
boen fepepben / en betoonbe een goet genoegen te pebs 
Ben / obet pet generael telaeg ban ’t getal ban’t ©olB/ 
batmente ©elbe foube tonnen b?engen / om bien ^o^ 
met be <©o?loge mebe te boeten/ bieitien epimeerbe 
petp te toefen tod 2000 ïUiptetenen 17000 man te 
boet altemad oube en toel erbaten ^olbatcn. 

Catbinael bettrocB ben 27. |©eert ban 
Itëaepticpt/ en nam fpnen toeg obet Kuremcnbe cn 
©enlo/ en té ben 7» Ep?il tot ©eeggecomen/ ban 
toaet Pp batdpp Commiffarifen afbeetbigbe / om 
’t ©olP te monpeten en een maenb folté te geben; en 
fcp?eef met eenen aen be l^oofben ban be ï!egimen= 
ten / en toonbe bat pp een fonbetlinge mifnoegen pab* 
be / bat pp nu penlupben geen meet gelb conbe geben/ 
met toefegginge / battet paep meer gelb comen foube/ 
om ’t ©oiP te berblpben: Cn tertoijle pet Eeger in 
o?b2e toerbe geb?acpt / om te ©elbe geB?acpt te too?? 
ben / bonben fp goet be ©?ugge ofte b?cngen na Cm* 
meriB/ gelpp gebaen toierbe / maPenbe baet 00P een 
3Fo?t obet befelbe ^tab/tot Betoatinge ban be $©?ug- 
ge/ en ben dfben 5Cp?il té ben Catbinael / benEb? 
mirant en pet gepeele I|of bertoaertö getrocPen / la? 
tenbe te neeg <©on Kamiere be Ctofman tot <©ou? 
betneut/ in plaetfe ban 3£on ©eb?o b’Eubac / be? 
toelPe bat <©oubernement Pet baten. 

J|et gepeele Eeger bont fiep Bp-cen ben 20. Ep?ilté ©c 
in be «©uattieten ban CmmetiP / altoaetmen anbet? ©ï>a»* 
mad taeb pielt / en ben Ebmirant pelbe ben aenffag J?" 5°u' 
op ^cpenBen-^cpantg boo? / até ben impo?tanpen nfems 
biemen boen conbe met fulpen Bloepenben Eeger / pp raet 
*epbe in fuBpantie t ^at be gtote aenffagen ben jjgjp 
^oo?lucpt igpe J^eeten en grote ©?mccn Betamen / en i0Be la 
B?acpten een uniberfele fatiffactie met pep / ’t 3p batfe tonutt 
gducPen of niet / inbienmen bit Eeger in abfentie ban ö,3(Bn8“ 
ben Crt3-J§ertog macp abontupren / batmen pet 
abontupte om’t gene tepijnetoecrbté/ ^cpenPen- ©en 
^epang / fepbe pp / té pupben be Sleutel ban be Cp? 
lanben/ inbien top bat inerpgen/ fo maPen top ong 
meepet ban be JBaet en ben dpn / en Binben gepeel stenfiag 
ï|ollanb be panben en boeten: top laten be Hffel afge? f» 
fneben met bier s^teben / alg Eutppen / <©ebentet/ n?1m* 
^tool en Camjpen/ tot aen be ^ee / betodPe albaet ^cfiants 
be Eupbet-^ee genoemt toetb / met ttoee ©?uggen/ 000?. 
bie top maPen/ beeene obet be a©ale en b’an? 
bete obet ben ïtijn / en 3ün meepet ban alle 
’t gene tuffepen bie ttoee öibieten lept j toant 
be nacp-gelegen ^teben 3pn niet perP / noep be 3!n= 
tooonbetg / fepbe pp / feet onfe ©panben/ 00P pebBe iP 
intdligentie met eene ban be macpticppeenCbelpe 
ban be Cplanben. ^nbien be ftoaricpepb Bepaet in 
pet fecoutg af te fnpben / iP berBinbe mp bat te boem 
Bepaetfe in pet baet te comen / batmen ^cpupten 
peBBe om ben ©ag te betfoePen aenBepbe 3pben; toant 
baet ig bapperpepbg genoeg / om bat te Bepaen / onfe 
2Crtillerpe té bed / en ong ©oetbolP pet Bepe / bat 
befe Eanben optgefien peBBen / en baet Bp comenbe / 
bat top u ^oogpepb tot ©elb-^eet pebben / toat fou? 
be ong Bp-na connen onmogdpp 5pn t <©en gepeelen t 
ïiaeb pielt pet Bp-na met bit abbpg/ en ben Carbi? Btn m 
nad Begonbe baet al toe te nepgen; maet fiieparbot |en 
pet tooo?b nemenbe / bebe fijn Bepe / om te Betoijfen gr<* 
be ftoaricpepb ban bie aenffag/ allegerenbe poe feet jHirjjat. 
ben hertog ban ©arma / baet boo? geb?eep pabbe: not. 
fdfg boe pet 5Fo?t noep naulppg toeetbaer toag. öi? 
epatbot infipeetbe piet op feet / en boegbe Bp bit ep 
empel noep biergdpPe tooo?ben/ inbienmen pet boo?? 
lebe jaer / be ©panb fo ftoafi 3U>tée / alg pp nu macp? 
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ticlj ig/ntet goct Bont tt foeften be ffd tc pacten met gebcsen Beeft / Boetoclmcn in ’t Been gaen en toeberom 
rjctoc lö / Boe falmcn alg nu Be 3©ael pafferen / in fpijt temen/ minbcr Dan op een mpi na aen <©oeg&urg 
Ban Bet tftnt / en Ban ijet gcljeele Eeger bet flcBcUcn/ pafferen mofïe / en D002 eenen toeg fcaermen feet* licft; 
’t Locifi Boorfefter bcrtoacrtg aen tomen fonbe/ om bat teint» Cmftufcaben Ban leggen, 
te Beletten ■ batmen eerft Bot cenc boe / ’t toclft tg öe ^en feiBen bag ais bit ©olft Bmrcft / 31511 ooft ter# 
itiUiere tc pafferen met een ioogDopö / baerna’tgene troeften ben Cdonei Cafpar Capena/ met fijn Gc; 
men moet BcrfpiUen/ om een Banb Bol aerbe te toin; giment/ en be ttoee Compagtuen^igiuluftetoBan 
nen / batmen bat Betfpiile om Uirnmcgen en be ^armiento en Eiuomo bc ïliftag / Ban ü<t ïtegimem 
^tïjanfe baet tegeng oBet tc Bunnen ; mant met ful; Ban 3£on Cariog / bc Coloncllcn ^taniep en la (Bar; 
Ben macBtigen Eeger alg utoc ^ocgïjepb Beeft / Ban; 
men bat öepbc toel Beginnen op eenen feiBen tijb ; en 
inbien Beter geraben fal bimBen / na bataten be 3©aei 
gepaffeert fal 3ijn / ^cBmften-^cBang te Belegeren/ 
batmen Bet boe ter aoeber upre; toantbe liBiere eeng 
gepaffeert 3jjnbc/ fal ’t in onfe Banb ftaen te boen/ 
’t gene men algban ooröaerlijft jï Binbcn fal. ^ier op 
tg ben ïlaeb gefeftepben/ fonber be refolutie tont te 
maften / Bottod bat een Ban be Colonelg / ftcnbe ben 
Carbinad meer genegen tot ben Inenten raeb / en ge; 
bifconrecrt too?Denbe/ batmen in alberftocgen^cftcn; 
ften-^eftang motie naberen / altoaer ’t maer om ben 
©panb tc biBerteren / Boorftdbe / batmen ^eftupten 
mebe nemen fouöe op 3©agcng / of batmen Beo? 
ftroom af fonbe laten DrijBcn cenige ponten / bie tod 
tocg.TUjt toaren / obermtbg Bet Beter toag bc moepte 
te boen fonber noob/ ban boo? geftjeft Ban öien eene 
occafte tc Bcrliefcn/ Ban tn Bet Cplanb te pafferen.* 
tDücB Bier toierb eBcn fo toepnig na gdiïpfrcrt. 

<©oft ig geBanbdt BanbeplaetfcnBantlcrtogbom 
Ban CIcBc tc Berlaten j toam be Carbinad toilöc bie 
ïn allen geBalle reflitueren / en ben Hbmirant infi; 
fleerbe/ batmen bic een tiiblanBBetoarcnfoube/ tot 
batmen facB Boe Dattet mette faBen aflopen fonbe / 
toacrfcftoutocnbe Boe periculcug bat Bot toag occafie 
te gcBen/ bat be ©pnee Hauritiug bic innam en baer 
<0arnifoen inlepbc / gdtjft bic fonber ttoijfd boen fou; 
be/ ’t todB eBcn fo Bed toefen foube/ algficBtcBe; 
roBen Ban Bet gerief/ toaer mebe men De ©iB?cg be 
XïïBicrc af fonbe boen b2cngen / en ficB te Bernoobfa; 
Ben be ©cdoge te Boeren ontrent be Haeg / metful; 
Ben groten fdjabe Ban fijn eggen Eanb / ailccnlijft om 
bat Ban een anber te omlallen: (€ot befe confibcratic 
BcBBen fïitftarböt en iBoricnfaert geBolpen / alg be; 
toelftc pdnripalijB naeft ben ötcntl Ban ben ConinB Be; 
commert toaren / cm be jScbcrlanbcn tc BcrlicBten / 
bic fo Bde mogdijften toag te BeB2tjbcn Ban Dcurtocft; 
tcn/<0anufocncn en inlegeringcn/en berBalBen tg Boo? 
batmacl Bet <0arnifoen ailccnlijft genomen upt Cüen; 
nip cnliooft/ om batmen acBtebc befelBe Ban geen 
impo^mmie tc toefen / alg 3ftnbe naber be Hafe ban 
ben iVijn: ^Detucccm Bleef BoBen mate Belemmert/ 
alg Bet c^paeng Eeger baer Ban bacn treft / bcrftal? 
Ben toaren fommigc Ban abByö / batmen Bet <8nnn; 
focn baer upt nemen fonbe / eer bat bc ^tattfe Baer 
btoongen baer upt te treeften. jlaer oBermitg be 
Carbinad bie ^tab met Bare irmiten / CiraBe f re; 
b2ilt Ban ben 23crg gcfcBonltcn Babbc / Bocft BP met 
fijn Aoeber C>2acf leerman foBelcgcbacn/ bat ben 
3Sbmirant epntlijft refolBeerbe be ^pangiaerben en 

(Foi 16.) benoBoiiBerneurSmigo be Ctaola baer upt te nemen/ 
ooit BcBBen fg Bcilticgen/ batmenalbaeropBotCa; 
Bed Banc^cBupleB02cB bpc JDacnbelen Cuiptfen/ Ban 
ben feiBen 03?aBe iFrcbcriB in C>arnifocn leggen fou; 
be / met lafl bic plaetfe te Bctoaren fo lange alg fp con; 
ben / fonber perijltd Ban Baer eere cn reputatie. Cn 
oBermitg bat in befe toiffdinge te boen / en i©cute; 
com Ban EijftocBt te Boo2ficn / ficlj geen geringe pe; 
rijftel p?efenteerbc / ben Piincc usauritg nocB al bp 
^DoegBurg Icggenbe met 1000 man tc Boet en 2oopaer; 
ben/ fo to ^Don Cariog Caioma Belaft / bat Bp met 
4000 man ^pangtaerben Ban fijn Regiment / cn 
Ban Eoupg be ©illar / 4000 man Ban bc Natiën/ en 
600 ipacrben/ onber ’tbdcpb Ban be Capitepn <©on 
EioBan be 25?acamonte/ na ^cutecomgacnfoube/ 
ai baer upt nemen De grote Ertillcrpc bie baer toag / 
te toeten/ b?ie BalBe CartoutoeneneenfluBBanbe 
Einnen 25?ngge / toelftc bingen baer gcblcBen toaren 
Ban Bot Boo?gaenbc Eoger/ Bot todBe Bp gducBitlp 

lotte/ met Bour Regimenten / en^aBe^ennftBan 
ben 25crge met 400 ©aerben. ^it ©o;B toiert geen 
^coft gegcBcn/ be carbinad fal) te B2eben Bouben; 
be / te Belatten goebe co?rcfponbemic tc fjeuben / feit; 
ber toelftc geenen aenflag ig / ftce Itcfjt bie ooft 3p / bie 
niet alleen ftoacr toert/ maer ooftornirgcii)ft; Bet 
toelftc in befe geïcgcraftcpt een grote misflacB Bp be 
^paenfe gearftt toag / gdpft ooftmet totimigcr fonber 
reben ’t gene aen ben ^angiaert gebaen toterbe/ Bent 
benemenbe Bot Boo?bed ban ober be anberc fatten te 
commanbcren / fonber bifpupte / in cgalen graeb Ban 
gualttepten / gdijft fp fuflinoerben bat altijbg p?ecmt; 
nentie gcB?upftt toag (batig/ bat be ^pangiaerben 
altijbgBoo? alle anbereiSatien gep^efereert toaren ge; 
toeefl) ten toare bat onber beanbereSatien pemanb 
Ban groter en Boger gualitcnt toare; en fulftg fuflto 
neerben fp / bat fp in alle Militaire eeren Bet Boo?bcd 
BcBoo’ben te IjoBBen/ fcggcnbe/ bat fulftg Ban na; 
tupren in reben gefunbeert/ en booj oubegetooonte 
BeBefligt toag ; toaut fp fufiincèrben/ bat Bptijbcn 
Ban be oitbe iiomcpnen / boe fp een ^oBintie onber 
be fiomepnen toaren/ Babbcn nopt geen Boerfeftap; 
pije ober Bon geBpipftt; maer bit / fepben fp / toag 
bitmadte Buptcn gegaen / bm oen B?eemt ©dnto / 
betodfte tod toag Ban beg Coninftg epgen BJoeb/macc 
Ban een b2ccmbej?atte/ toeomgerbaren in larijgg- 
toetten/ en mitg bc goebertterenBept Ban fijn aert/ 
al te feer Begeerig om firB tc Boegen na ben tijb. Jgun 
toag ban belaft na be ffêafe te treeften / en te Cïennip 
een ^cBecpg-25?ugge te maften / cn baer te BlijBen / 
tot batfe tijbingc cregen / bat Bet Ecgcr rontg-cm 
^cBenften-^cBang lag / en algban nemenbe aeBt 
ftueften CiefcButg upt be o5?abe/ en bertig ^cftupten 
upte j|©afe op .tBageug / te Berfoeften ober be 3©acf 
tc romen Beneben Simmcgen / en foo Bun bat geluftte 
ficlj tc fortificeren / en ben Carbinad te Bertoittigen / 
betodfte batcltjft bcrtoaertg tomen foube Bun te fccou; 
reren: Cn inbien ’tgefttcl bat fp niet conbenoBcrco; 
men/ nocBtc ben Boet inbc 25emtoe crijgcn/ toiert 
Bun georbonneert batfe ban be ©oom ^cBanfc foubeit 
fien aen te grijpcn/Ban betodfte bc Carbinad ftefcftepö 
Babbe / batfe niet tod op Baer Boebe toag; en ’t felbe 
ooft ntctgelucftcnbe / toert Bun epnbdijft gcoibonnecrt 
(alfo Bun een fefterc^ppe Babbc gcrappo?teert) bat in 
be &raD Ban 25ommel een fiuft Ban een <©o?bijne en 
ecn25oltocrft aen be <©oft-3ijbe gcBallen toag/bat fp te 
liegen be Hafe pafferen/ btcBpCreBeccurtoeber 
fouben pafferen / en innemenbe Bet Cafled Ban Ifcd/ 
BertoacBtcn fonber ficB Ban baer te geBen / tot op am 
beren lafï/ gerefolBeert 3ünbe beBoo?f3^tabteBc; 
legeren. 

p\C <©rabe Ban ©oBcnlo Boeft ontrent befen tijb / 
^ ben naBoIgenben 25?ief aen ben i^cerc Ban Clben; 
BarneBdtgefcBjeBen. 

SDele , Erentfeflc , byfondere goede Vrund, 25^ief 
U E. xijn van my alle vrundfehap, liefs en goets j>** 
te voren; alfo ik my gehaeft hebbe alhier te co- ^^e0, 
men, fo vinde ik die van Embden, datty tot Jjnilo/ 

Utrecht zijn in de fchole gegaen, en dat die Magiflraet ®en ö*it 
niet veel gehoorfaemhey t heeft. Weshalven dewijl van 
vijfVaendelen noch vooor de Stadhagen, daer mede de taet Dais 
Gemeente niet fouden gedenken, dewijl ik wat fterker ^ollantr 
ben als ik anders comen foude, om de Soldaten met prac- 
tijke daer binnen te brengen, alfo die Borgerijegeheel jfei.' 
malcontent zijn, fo heb ik mijnen Hofmeefter Herman 
tot hun gefonden, en haer te kennen gegeven, hoe dat 
ik mijn Huysvrouwe gaerne by den GravevanOlden- 

burch 
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burgh hadde, dewijle mijns Broeders Sal. Gemale eene 
HertoginnevanLunenburchdaerware, diemijnHuys- 
vrouwe gaerne aeniprekcn wilde, dewijle ikfederhal- 
ven fo lange tot Embden wilde laten wachten, totdatlè 
van den Grave vanOldenburg fekerer overgehaelc moch- 
teworden; watantwoordemylalwedervaren, lalden 
tijd geven;want ik tegenwoordichop het EylandWetter 
land, na befcheyd wachten fal, fo verre fy mijn Huys- 
vrouwe innemen, fo foude ik my metverlchePaerden 
ofCoetfendaermaken; dochfofynietgoetvinden, dat 
mijn Huysvrou daer in come, fo fal ik my na Lyer-oort 
te water begeven, en gelijkvoets mijn die reyfe bevorde 
xen. Alhier is een Bode van het Sticht Munttergeco- 
men, die bracht Brieven , dat de Lant-Grave met lijn 
Volk in het Sticht van Ofenbrugge, en den Hertog van 
Brunfwijk ontrent eene Abdije Carfije leggen fouden, 
doch ik houde het noch onwis, tot dat ik lëlfs daer van 
tijdinge crijge, waer van ik niet laten fal u E. te adverte¬ 
ren , waerom het goet ware datter een Poft tot Delfziel 
leggen mochte, om fo'veel te eer van als tijdinge te mo¬ 
gen hebben, fo ik dele gelegentheyt niet alleen van Emb¬ 
den; maer ook van beyden Graven vanOldenburg en 
den Graven van Embden, die Krijgsvolk tegen den an¬ 
deren aengenomen en fich befchantft hebben , gemijdt 
hadde, fo foude ik mijnen weg over Lingen genomen 
hebben, en op Ofenbrugge tot den Biflchop des Herto¬ 
gen van Bruynfwijks Broeder; maer dewijl ik den Her- 
toge gefchreven hebbe, dat ik het over Oldenburg en 
Embden foude adverteren, fo derfik het niet beftaen, ik 
hope evenwel geen tijd teverliefen, door’t vertrecken 
des Vyands over den Rijn, en verandering der refolutie 
fo genomen is geweeft; doch fode Vorftenluft tot den 
handel hadden, fo hadden fy noch oorfake genoech, om 
de veranderinge der Religie tot 'Wefel , of de Vyand 
fchoon alle die Tij telen verliete, ’t welk een grote fake 
is, een vreemt Potentaet die met den Rijk niet te doen 
heeft, een Stad des Rijks, die van des Rijks-verwanten 
is, de Relige af te fetten en de fijne in te ttellen, het welker 
hieten , lö dat toegelaten werde , bedie mihi, er as tibi, 
daerom wilden de Vorften, de reputatie behouden, fo 
fouden fy met den Swaerde de voorgaende Religie we¬ 
derom in Wefel létten, en de Papen aen den Galgen, 
daer in als die gefondiget hebben, anderen tot een exem¬ 
pel, hangen laten, daer toe wil God lijnfegengeven; 
maer dewijle my der Vorften refolutien niet kenlijk;maer 
bedenkelijk is, fo is noch meer, om aen u E. mijn ganfeh 
dienftlijk bidden, eenen vanqualiteytmetinftrudietot 
Bremen, aen eenen mijnen Coopman, die alle mijn fa¬ 
ken befchikt, JohanClampgenaemt, wilden fchicken, 
met inftrudie en met geld, daer mede fo verre de Vor¬ 
ften niet voorttrecken, noch dat Krijgsvolk aen de Hee- 
ren Staten niet fchicken wilden, heymelijk noch opent¬ 
lijk, of dat Krijgsvolk afdanken, dat hy in dien gevalle 
mocht weten, hoe hy hem foude houden, ook middel 
hebben het Krijgsvolck, dat de Heeren Staten begeeren, 
voort te brengen, ’t welk alle foude zijn dat uyterfte; dan 
u E. fal myby mijn Eerengeloven, dat ik het my fal aen- 
gelegen laten zijn, als of het mijn eygen fake ware, dan 
kan ik het maken, dat het de Heeren Staten niet een ftuy- 
ver coften foude, daer toe foude ik voor waer mijn uy¬ 
terfte vlijt niet aen laten ontbreken, gelijk ik my foude 
regulen na defelve, die de Heeren Staten my fenden fou¬ 
den ; dan fo hy defe reyfe de Heeren Staten en fijn Ex cell. 
geen dienft conde betonen, fo hadde ik veel liever een 
been gebroken, dan in tegenwoordige gelegentheyd van 
fijn Excell. getogen te werden. Uwe E. biddende, die 
wil als den verftandigen daer in arbeyden, dat my van 
den Heeren Staten bevolen werde, ’t gene tot Godes Ee- 
re en der Landen welvaert mach ftrecken. Tegenwoor¬ 
dig fo ik mijn Brief wilde ft uyten, fo comt mijn Hofmee- 
fter, en brengt van die van Embden, mijn die antwoor- 
de, dat mijnHuysvroudaer willecom fal zijn. Ik wilde 
dat die Gemeente geen quade fufpitiennemen, en der 
Magift. opinien waren. Mijn Hofmeefter feyt,dat fy yet- 
wes ftillezijn; maerikforge, dewijle gilleren de afteke- 
ninge gefchiet is, van een Schanfe voor de Stad te maken, 
dat die van binnen weder geroert, die van binnen we¬ 
derom op nieu oproerich zij n lullen, fo wil ik my aldaer 

niet lang verfuymen: Ook feyd mymijnHof-meeftet, 
dat de Vorften tegenwoordig tot Meydenburg vergadert 
zijn; Vorften van die Vergader inge veel nadenVyan- 
den vertrecken, ftaetmy niet wel aen, dochmoctmeu 
hopen , dat God de Spangiaerden bewefen tyrannijen 
nictvoorftaenen fal. Watvordervolgenlaffaldentijd 
leeren,en aen fij nExcellentie en uE.geadvertcert werden, 
met bevelinge van Gode Almachtig, die u Ed. met alle 
den uwen, voor alle quaed wil bewaren. Datum Delf¬ 
ziel den 30 Aprilis 1 f99. Onderftont, U E. ganfeh dienft- 
willige vriend altijd. En was ondertekent Philips Graef 

van Hohenlo. De fuperfcriptie was, A Monlieur, Mon- 
fieur Oldenbarneveld , premier Confeillier, & Advo- 
caetdeHollande. 

rySlerentuffeben be $ffnee USauvmujS geenfeftcu tFoi.ió.) 
-U-'ftepb noeftte abbertentie connenbebetomen/ toat®f$to»* 
be ©panb in ffn ftabbe / oftoat ftp boomemen totlöe / 
i.ö met fijn Eegcr ban <©oe$burg opgeb?cften/en gacn tr.hr 
leggen tuffeften ftet 3£o?p ban «^ebenaer cn ben ïiijn / ivEt fijn 

fonber ober te treeften in be 23ctutoe / embefffd J*®* 
niet te berlatcn/ mcgelijft b?eefenbc batbenBpanb ©o£Js> 
noclj epnbeiijft foube foeften baer ober te pafferen: ï$p tmrs op. 
maeftte een 25mgge tot aen ftet Cplanbjen / genaemt 
onb ^ebenaer / tertoijle Ijpban aiernftem be ïïibierc 
optoaertb «^cftepen crceg/ om bie te maften tot aen 
ftet (Colljupb toe. jjDibbelerrybg iö C?aef freberift 
aen be 3ftbe ban Cmmertcft gemarefteert met 7000 

IDanteboet/ en izCcmpagnicn$aerben/ metten 
Commiffariö <©enerael / en Ijeeft fijn Eegcr geffagen 
ontrent tegen ober&eftenften-^tftanss/ betoeifteftp ©r5* 
ben felben bag al eenige feftabe begonbe te boen / met sapanD? 
negen fineften «ecfcljutb/ bieftpmcbegcb?aefttftab; ^bci: 
be. €>oft 10 ben Carbinael opgetroeften met bereffe So, 
ban pet Eeger/ te toeten/ be ttoec Regimenten ban ^cöenca 
<Don Carloo en Ecupb bel ©illar/ be Italianen / en 
noeft 3000 »n ban be JBalen en <o>uptfen / cn bliff KR*7 
benbe ben Carbinael en fijn l^of geiogeert te <8?iet; 
Önpfen/ een clepn ^tebeften ban ftet ^ertogbom ban 
CleeffiftctEcger iö een mijle toeego bo?ber getroeften/ 
tot tegen ober^eftenften-^eftang/ anberö niet ban 
be ïDael tuffeften Oepbenjftnbe/ en’fanberen baegoï 
ftebben fp be ^cïjanfe beginnen te befeftieten met iz 
ffueften/ fo battcrooffaftebanbitfcfticten/ aio ban 
t gene bat Cracf 5frebcriftbanb’anber3ijbegcfta^ 

bctgli bebefpelcn/ geen bftftigmcnfeftenbunten ftaer 
3Derften geficn toerben, borft ben SDzincc jBauntius 
fteeft baer ftacff in boofften / toant bien natftt / 5ftnbe 
ben z8 Hipjtl / fteeft ftp baer in gefonben 800 oêitgelfe 
^olbaten/ met ftonberb ^ionierö / betoellie boo: ben 
bag al een Eoopgraf ftabben/ begonnen te tocreftcn 
tegenö ben JDpanb ober / ten epnbe om ftet obercomen 
te beletten. <Den ^bnurant logeerbe op een CaiïeeL 
ften baer ontrent; maer bie ban ’t 5po?t ftebben bat 
ftaeft om berbe gefeftoten met ftaer<©efcftut: <Dnber? 
tuffeften lieten <ö?aef dprcberift ban ben 25erge / neef) 
ben 2Cbmttant ooft niet/ met ftaer <öefcljut op ftet 
5fo?t geffabelftft tefcfticten/ enftetfcftietenftieltmet 
ben nacftt niet op / aen geen ban bepben 3ftben / boel) 
beg Upanbg' qBefcftut bebe anbcrö fonberlintie geen 
feftabe/ban batfe be ï^upfen ontftueften feftoten"- maer 
bie ban ’t Jpo?t oft cèeftenften-^eftanö ftebben meer 
ban 400 menfeften met ften <0efcftut omgebeacftt / en 
toel fo bele en meer gequetft. sDcn Carbinael ftabbe 
onbertuffeften bc25?ugge boo?€mmerift boen af b2cm 
gen/tot toat meer ban een Canon feftoot aen be^eftem 
ften d&cftatis' / toaer boo? bepbe Eegerö tot maleanbe^ 
ren eonben tomen/ met toepnig omtoccg^/ fonbee 
battet ban nobe toaö/batftet Eeger ban<6?aef jfrebe^ 
rift / alfmen optreeftentoilbe / beftoefbc boo> Cnmte^ 
rift te treeften/ obermitsS ben Carbinael ben hertog 
ban Clebe be reffitutie ban bie ^tab geaceo?bcert 
ftabbe/ onber conbitie/ bat ftp baer 1000 ^anebeberg 
binnen foube leggen / en ftjii Creellentie ©olft baer 
upt ftouben / en ^paenö Carnifoen innemen/ fo toaiv 
neer ben Sdbmirant of ben Carbinael 3Cntoeab fulp op 
ftem fouben berfoeften; boeft toerbe be reffitutie noeft 
al booj een tijb uptgeffelt / tot benffebenben |Dap. 

% x 4 



S36 
©e« <©en aefttfien Dag öaer na öat ftet Ecger öe®Bpanö® 

©pana.SijoQj (§cftenften-c§cftant® toa®gecomen / 5ftnfptoe* 
Hc öerom opgeb2Cften/ en t® <0?acf jfieöccih obergeco* 
^töm» men aen öee® 3ftöe / en marcfterenöe öe® anöeren 

öaeg® met öen gefteelen Ecger/ i® gaen leggen bp 
SSTCcanenburg/ ’t anöer ©olft/ te toeten/ Capena/ 
tocbers 25arlotte en j^tanlcp/latenöe tot <0ennip eenicft bolft/ 
etnop. om öe 25?ugge op te maften/ 5ftn metacfttflucften 

<©efcftut® cn Dertig ^cftupten / ebt opeen3©agen/ 
gepaffeertna öe beflcmöe plaetfe/ altoaer fp öeJDael 
pafferen fouöen/ ontrent ttoee mijlen beneöenjlim* 
megen / en öat fo fecretelftft al® fp mocftten j öan alfo 
ftet jupfl Diennacftt al®fp marcfteren fouöen/ feec re* 
genaefttig toa® / en öatfe meenöen ober te toefen eer 
Den öagftaen quam/ fo toaren De3©egenfog(at en 
embequaem/ öattet ö?tc upren toa® na öen jonnen 
opganft/ eer fp öaer quanten / tot groot adjteröeel 
Dan ftarcn 5CentTag;toantöen ©ouberneut öan $im* 
megen toa® öoo? öe «^ppett öaer banbectoittigtge* 
toojöen / mit® ’t toelfte ftp Dateltjft biet ©o?log® 
^cftepen / öie ftn alöaer ftaööe/ tegen® öat öaer pet 
fouöe mogen öootöaHen/ öe ïdütere af ftaööe gefon* 
öen / en lanft® Den <©ftft afgefcftiftt öter of bftf ftonöert 
IBannen/ met laft om öen ©panö öe paffagte te öe* 
letten/ en ooft öe $?mcefBauritiu® öaer öan geaö* 
öertcert / öie terflont een Deel ©oir Dertoaert® aföeer* 
Dtgöe: <Den ©panö ter plaetfe gecomen3ftnöe/ öe* 
gonöen gequelt te tocröen mettet feftieten öan öe ©o?* 
log® ^cftepen/ toaerom fp öefelöe moflen Doen öer* 
ftuufen met ftaec <0cfcftut/ fcfttetenöe ttoee ^cftepen 
tn öe gronö öte lanrt bleben. Capena / öie öen laft 
öan öe ^cftupten genomen ftaööe / öeöe fuift Deöotr / 
öat ftp öaer al tftten inöe ïStbiere gccregen fteeft / en 
fijn ©olft ftegonöe öaer al in te gaen / al® öe^tatife 
öaer ter plaetfe quamen / enöc fecr öift met öoer® en 
IBnfquetten feftoten/ niet fonöer fcftaöe öan Dege* 
ne Die nootfaftelftft oöer ftet ölacftc moften gaen; De 
^tatife onbefdjaöigt blftbenöe/ alfo öie op fteur öoo?* 
Deel lagen / en befcftumng öoo? ftacr ftaööen: Niette* 
min Capena en ö’anöer ©olonel® arbepöen feer / om 
ftet ©olfttefcftcpen; maerbcmetftenöeftoeftoaerlijft 
öatfe nu fouöen connen oöerromcn/en fienöe alle ogen* 
blieft meer en meer ©olft® tomen / öie ften inöer ftaeft 
ftefcftantften/ en ften öe obcrcomfte foeftten te beletten/ 
ftebben gererolöeerf öe töibicre neöertoaertö te mar* 
cfteren / ftouöenöe öefelöe alöeur aen öe reeftter ftanö/ 
gelijft fp öten geftcelcn Dag geöaen ftebben / fonöer an* 
Der boo?öcel/ öan Dat öe ^tattfe meertftö®cregen 
om te öergaöercn/ öetoelfte al fterfter toeröenöe/ troc* 
ften neffen® öe ©panö aen ö’anöer 3ftöe / fcftietenöe 
op malcanöercn/ ftoetoel met depne fcftaöe/ oöer* 
mit® grote b?eeötftcpö öan De dibicre. öefelöe ftoa* 
rigftepö öonöcn fp ooft in öe ^cftanfe öan öe ©oo?n te 
befp?ingen / blftbenöe ftoc licfttelftb Dat Dien gefteelen 
ftoop mm / öie ftun aen öe anöer 3ftöc öan öe Üdöie* 
re öonöcn/ fieft öaer binnen conöe begeöcn/ enge* 
fcftieöcn Dit alle® niet fonöer alteratie en öerfcftepöen* 
ftept öan opine öan öe ©olonel® j toant Capena toa® 
öan aööft® getoeeft / öat fonöer fieft te fupmenmette 
©o?iog® «^eftepen te bcrö?ftben / ftet öolft fouöe be* 
ginnen oöer te treeften / ftp felf® öe ©oo?tocftt öoe* 
renöe. «^tanlcp öiel öaer na ftet felüe aööft®toe/ 
öoeft la ©a2lottc toiiöc öaer toe nopt öerfïaen. €pn* 
Deltjft fteeftet ftun alle D?ie goeö geöocftt / öattet ftun 
nu ftonö te öerfoeften ftet ttoceöepoinet ban ftun 3(n* 
ftructie / en öatfe neerftigftepö beftoo?öen te Doen / om 
inöc 25ommeIfe JBeert tegeraften/ eer öat öe ^ta* 
tife ftenlieöen conöen öoo?comcn. 2tlönö ftebbenfe ftet 
eerftc öoo?nemen moeten öerlaten / en öoo? oneenig* 
ftepö Der Roofden / ftebbenfe ftet ttoeeöe bp öer ftanö 
genomen/ en 3ftn Denöolgenöennaefttgecomen/ en 
öe ^cftupten toeöer upt öe ïïiöiere gccregen 3ftnöe / 
3ftn na JiRcgen gemarefteert / altoaer fp öe iBafc paf* 
feeröen / en eenen Dag en nacftt öoo? ©?abanö tree* 
ftenöe/ in groter ftaeft / 5ftnfp öefelöe toeöer gepaf* 
feert in ftet 35o?p öan aèmpel / fonöer toeöerftanö / 
öie pet te beöupöen ftaööe/ fienöe fieft op De 3©eert/ 
ftebben fp ftet Cafteel öan i^eel ingenomen / öertig 

*599, 
^ollanöfe ^olöaten/ Die öaer op in <©arnifoen lagen/ 
ai® fp fagen Dat öe e§pangiaert®oöer De üiöierequa* 
men/ ftebben ftet feibe öerlaten/ enlatenöe<0arni* 
focn te l|eel/3ijn fp öoo?tgetroeben tot oöer öe^eftan® 
öan Creöeceur / en plantenöe ftaer SCrtiiierfte op öen »««»&< 
^ijft öan öe jKafe/Detoeifte tuffcftenbepöen toa®/fteb* 
Den De^upfen öan Dien begonnen onöer öe boet te feftie* SJL?'* 
ten:25innenCreöeceur lag Den Capttepn <^p?ong met fcowt 
fijn ©aenöel/en tfeftig^cftutteren upt ©euföenjen öen *00* 
Jlömirant ftet felöe befcftietenöe öen elföen |©ap met SS*/ 
ö?ie fluiten / i® ftem öefelöe na öei^oene oöergegeöen/ ’ttneitii 
met conöitie öaer getoapent te mogen upttreebenna öpö«* 
itemert.25pCrebeceur öeöe öenüömtrant een©?uggefcöUt' 
maften/ en aen öe ï|eelfe3ijDe een ftalöe iKane/ tot be* crebe* 
toaringe Der felöer. ^aerna fteeft fijnen Eegec al- «eni 
om geftoerft/ en in ’t €planö gelopen/ pogenöe on* S,*a 
trent föoffum (oöer öe 3©ale) in öe €ielfe JBeert te cant 
comen / öan epnöelijft i® ftp öen öftftienöen öoo? öe «bersea 
^taö 25ommel geöalien / öefelöe tocl fterft beleggen*Beben* 
De / aen öe eene 3ftöe alleen tot <©enfel / en op öen ©en* (f0i. i7. j 
feften <©ftft/ öaer ftp minft öan t ©efeftut upt Der 
<§taö befeftaöigt eonöe too?Den s öoeft öetoftlefftn €r* 
cellent* beftent toa® / Dat De ^taö öan (Bommel ge* "om " 
noegfaem aen ö’een 3ftöe open lag / oöermit® öaer een bao? 
©oltoerft genoegfaem öernieut engerepareerttoeröe/ ®“in- 
fo i® fijn ©reellentie felf® binnen öer ^taö Rommel 
getogen/ om De 25o?gerijemoeötegeben/ o?ö?ege* 
fielt ftebbenöe/ öat ftem ’t Seger öolgen fouöe/ öaer 
öan fftn Crcelleutieterftont De Staten ©enerael öer* 
aööerteert fteeft. 

T©e lieten Staten «©enerael öerflaenöe / öat Den 
©panö na 25ommel toa®/ enftennenöeftoeöeelaen 
öe conferöatie Der ^taö gelegen toa® / en Dat fftn €jc* 
teil. ftem felf® perfoonlftft öaer binnen begeöen ftaööe/ 
ftebben raeöfaem gebonden öen ©eere öan ©löenbar* 
nebelö/ terflonöt öertoaert® te fenöen bp fftn ©rcell. 
tot toelften epitöe fplupöen Den felben meöe gegeben 
ftebben öen naöolgenöen ©?ief öan Creöentie. 

Doorluchtige Hoog-gehoren Vorjl. 

WY hebben feer gaerne uyt u Excell. fchrijven van 
gilleren verftaen,desfelfs comftetot Bommel,ver- ^ ^ 

hopende dat defelve fo fterk gevolgt faldjnvanRuyte- jfteerea 
ren en Knechten ,datdenvyandin de Bommeler Weert ^tateu 
overgecomen welende, aengetaft en daer uyt verdreven ®fjngCtJ 
fal mogen worden. Waer op wy goet gevonden heb- ftju <Cr. 
ben, u Excell. nader onfe goede meeninge te doen ver- telleni. 
Itaen, door denHeere van Oldenbarneveld, Advocaet 
van Holland, brenger defes, die wy daer toe verfocht ban ©la 
cn gecommitteerthebben; verfoekenen begeerenover tonbak 
fulks, dat u Excell. gelieve den voorfz Heere Advocaet 
hier in te horen, en volcomen gelove toe te ftaen als ons caet ban 
felvcn. Hier mede bidden wy den Almogende. S^ollan*. 

Doorluchte, Hoog-geboren Vorft, U Excell. te hou¬ 
den in lijpeheyligeproteélie. Wt’s Graven-Hageden 
achten May 1599- Joan Santhen Ft. Onderftont, u Ex¬ 
cell. goet-gunftige V runden,de StatenGenerael der Ver- 
eenigde Nederlanden. Ende lager, Ter Ordonnantie 
van defelve C. Aerfem. Het opfchrift was, Aen fijne 
Excell. en met het Zegel van de Heeren Staten Generael 
toegezegelt met roden waflè. 

öoo?f5 ^eereSlöboeaet öan ^ollanö tot 25om* 
mei comenöe bp fftn €rcelï. met goet Conbop/ b?aeftt toraet 
ooft meöe een goeöe fomme gelö® / fo tot beftoebe öan 
öen meger en totte 3©crften/ Die fftn Cjceell. öeöe ma* 
ften en befleöen / gelftft ftp getooonlftft öat toifl te paf* ssora. 
fen al® ftp na De ïeger® gefonöen toiert / öat ftp öan wei» 
met eenen een goeöe fomme gelö® meöe b?acftt/ öaer 
öoo? ftp altftö® toelcom toa® / fo bp De Kupterfte en 
©oetöolft / al® bp De aennemer® ban De 3©erften. 3CI® 
ftp nu bp fftn ©jrcell. geeomen toa® / en öan Den felben 
öerfïaen ftaööe De gelegentftepö ban De® ©panö® Ee* 
ger/ en toat fftn öoo?nemenen Deffepn fefteen te toefen/ 
altftö öernam toel/ öat öefelöe ©panö öaer fo lieftt 
niet öan öaentoa®teöerö?ftöen/ al®De^eere ^ta* 

ten 

Het fes endertigftcBoek 
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ten <©enerael toel gémeentpaDDen; Daarom Den boojfy 
Igeere Sföbocaet tbcöci: tn Den l^ag gfceert 5pnDe/ 
peeft Dan alleö rappo?t aen De heeren Staten <©ene 
rael geDacn. Wp Drillen nu bepDe Eegeeö tont tegenö 
Den anDeren laten leggen / en mtDDdectpD toat berpa; 
ïen/ ’t gene op anDere plactfen / ontrem DefetijDen 
gefcpieD të. 

D<£n eerden |©eert ig De ouDe <©?abe €DfarD ban 
<£mbDcn Defer toerelD oberleDen/ nalatenDe bijf 

forten / Die ijp bp De 5©ocpter ban Den Contnft ban 
«gtoeben gcp?ocuceert ijaDDe / aio namcntlpP / <©?a; 

. be €nno / Die tot Defer tpD toe J|eere ban <£fcnOtoaO 
genoemt / aio getrout pebbenbe De €rfgenaem ban 
€fenO; Defe toao De ouDfie ^one ban *i5?abe €D^ 
farb/ DetoetëenuDoc? pet oberlijDen fgno ©aDerO/ 
pet <©?aeffcpap ban ©oft-BnepanD en cmbDenerf; 

<©jabe De/enpet«©ottoctncmntban 13[anDaennam. 3£e 
Jbri» k ttoceDe «gone ban <©:abe €DfarD / toao genaemt 
bj£?oe «©uftabuO / DeDerDefHJüpan/ De bierDe CpHfioffct / 
4>une Detoelïte pem in Dienfïe ban Den Contnït ban «&pan; 
toan gten ofD’€rt5-^ertog peeft begeben / enDe ro alDaer 
cöfjrö/ Colonel gemaebt ban 1200 ©oetfeneepten / Die pp 
nrjou peeft opgenomen/fo in <©ofï-j©?ieflanD en De<®uartte; 
iirenp ren ban fpn ©joeDero gebieD/ aio oofctn 25?abanD 
®"SeJL, en elDerO s ntaer ten leeD niet lange / of fp toaren bp- 
junft ban na De pelft gcminDect/ meeft berïopenDe bp geb2elt 
^>pan. ban gelD. 3^e bpfDe ^one ban <©jaef <£DfacD toao 
Btcnofte genaemt Carel. 
Ko«. ^ boo?noembe <©;abe €DfarD toao ban fpn <9n 

Derfaten/ en bpfonber ban Den purgeren ban €mb 
Den / niet al te feec bemint / Doo? Dien pp fo tod D’eene 

fan aio toanDere (5eDert Dat pn na De D00D ban fpnen 
öoa- 25?oeDer<©?abe^opanbanCmbDen/ mbepoffeffre 
Pi'**’, ban €mbaen meDe gecomen toao) met ftoare en om 

btllpPe fepamnge foept te onDerDjucPen ,• maer alfo 
De <£. heeren graten <©enerael Der ©ereemgbejïe; 
DerlanDen/ ban ober lange toel be&ent toao / Dat De 
Conmfc ban ^nnngten Doo? fijne <©ouberneurO / &e 
hertog ban 2füba en Den <02oot Commanöeur ban 
Caftiiien / gepaen paDDen / om De ^tab en fabelt 
ban €mbben te obettoelDtgen en in te nemen / niet 
iegenfiacnöe pet felbe ©2aeff epap onDer Den appe 
bepoo?De / om D002 Defelbc De ©ereemgDc ,$ebcrlan; 
Den te bebtotngen / bolgcnDe ’t aDbpo ban Den boc^ 
noemDen <©?oot CommanDcur aen Den ContnP ban 
^pangien. ^0 3pn De boo2f5 Staten altpD genoom 
faebt getoeeft / Daet op een toabenDe oog ; te pouDen / 
om fulPO te berpntDercn en boo2Comen; Derpaiben fp 
00P tuffepen Dm boo2f5 <02abe €DfarD en Die ban 
CmbDen / pet ^elf3plO ©erDjagp pebbenpelpenma' 
Pen / ’t toelP 00P bp Den Bepfer io geacco?Deert en 
goet gebonDen; maer alfo pp Den ttonr altemeto toe- 
Der bernieuDe/ iopp Daer ober epnteïpP romen te per? 
ben: ^pnen oupten ^one <232abe €nno / DetodPe 
m fpn ©aDcro plaetfe gefucceOecrt toao / paDDepcm 
DiPtoilO laten berlupDen / pat toanneer pp tn fpn ©a^ 
DerO plaetfe fouDeg tomen toefen/ ppfpne©nDerfa; 
ten fo toel en reDelpP fouDe tracteren / Datfe geen oo?- 
faPe fouDen pebben/ om ober pem te beclagen j Der- 
palben fp poopten/ nu De boo2f5 '6?abe €nno m De 
poffeffte gecomen toao/ Datfe nu beter ban pem ge^ 
tracteert / en met minDer fepattinge beftoaert fouDen 
toerDen j maer pp toitïe netgeno minDer af/ toant 
fpnen Canrelier Coenraet ban T©cftcrpoIt / ter fel; 

Hti fut’ ber tpD ban ©?aga gecomen jpnDe / upt Deo föepfero 
jöeeit ^of/bcrbulDepem met pope ban Deo föcpfcrö gunp/ 
Lf?" en Dat De faften op goeDen toeg toaren/ om anDerc ber; 
iaetf*; claringe en uptleggtnge bp Den ïiepfet / ober De lactfle 

Mptfp2abe te becerpgenj Derpalben pp De<©efanten 
Der d§taD €mbDen/ Die bp pem quamen / trotfe ant; 
tooo2De gaf/ en pet fepeen of pp De Staten boo? geen 
onDerpanDelaerO begccröe ^ maer De ©eeren Staten 
€>enerael paDDen <©?abe 3©illem ban ^affau belap/ 
Dat pp eentge ©aenDden ^olöaten in De ©ootpaD ban 
CmbDen fouDe fepieben / Die opfitpt fouDen nemen 

. Dat De ^paenfe alDaer De oberpanD niet cregen.<©aer 
toaren eenige Die rieDen/ Dat De Staten De©otgpaD/ 
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| Daer De ^oIDatcn lagen/ fouDen Doen befcpanfer/fupi; 
inerenDe Dat pet een berpberirge boo? De ^taD toare 
in tpDe ban <©o?loge / en <©2aef <£nno fouDe beter tot 
reDen berpaen, maer De ©ceren Staten <0enerael / 
noeptefpn €rcell, notpte<©?abe aBiUemtan^apau/ 
bonDen Dien raeD niet goet / Dctople pet patelpb toao 
op Deo ©pbO-bobem te fepanfen/ en feppnen fouDe 
Datmen Daer paDig totlDe blpben / en Dat 00b Den 2fiD; 
mirant fpne guaDe panDelinge op Den üpbo boDem tn 
Neutrale EanDen / met Der Staten exempel fouDe 
toillen berfeponen / bonDen Daerom goeD / fnibo in 
pilte te laten paperen / en een toabenDe ooge te blpben 
pouDen/ ten regacDe 00b/ Dat eenige ban Der <©?a; 
ben ©?oebero pen aen Deo €rt3-©ertogen 5pDe bege? 
ben paDDen / en bleef De fabe alfo rot in ifêapo toe/Dat 
De Staten altaer eenige <©eDeputeerDe fonDen / Die 
fp 00b lap gaben/ cm paer aio onDerpanDelaerO te 
laten gebjupben. <®t boo?f5 <©eDeputeerDe 3pn ge; 
toeep De ©ecre ban Crupwngen / Cafpn ban Der 
©el/ De 2Su2gcmeeper ban 25mperDam ^Jacob 
25oelenpen / dpoebeo / jfrano S'anf3en freDerib 
CoenDertO / en Daer toccDe bpgeboegt De ^eere 
<©eo?ge <0ilpin / üacDO-^eec ban toegen De Co= 
ninginne in Den ©aeD ban ^tateiDocp tbtoeetniet 
of De l^eere <©ilpin Daer g. toeep io/ Dan niet / alfo 
ib bebtnDe in een ©?iefban Den aeptpen «September 
t f99* bp Cafpn ban Der %l gefcp?eben alDuo: 3b 
toenfepte Dat mpr. ï|ecre <©tlpinnupiertoaer / Dan 
Ducpte Dat fpn c» nu te late fal romen.) €n bp Den 
032abe auDientic berfoept pebbenDe / enbeigunttoe; 
fenDe/ pebben geDaen De nabolgenDe ©jopofttie. 

Ml 

Welgeboren Grave Gen. Heere. 
P?0)3O, 

Yn Heeren de Staten Generad, hebbenonsbe- ficiebp 
lalt van haren wegen aen u. Gen. te doende be- i* 
hoor lijke gebiedeniffe , met aenbiedinge aller 

Vrundichap en goede Nabuyrfchap,ookom na bedachte ban be 
van u Gen. Vaders overlijden Lof-lijk. Ged. uGen. ^eerert 
te trooften , dewijle het felve van God den Heere alfo ^at®B 
verordineert is, en wenfehen de Heeren Staten u Gen. in ® 
des lelfs aen gevangen regeringe veelheyls, voorfpoeten baenae» 
geluks. Vorders Gen. Heere, hebben de H. Staten Gen. ^nn® 
tot haren leedwefen vernomen.dat tuilen denHeerGrave ^nateC 
en derfelver Onderdanen eenig mifveriland foudewefen <©ofï- 
ontilaen, en beducht wefende, dat daer uyt eenig vorder 
quaed foude rriogen verwekt worden, en fonderlinge 
dat hier onder de Spienie fouden mogen lbeken haer 
profijt te doen, tot nadeel van den H. Rijke, u Gen. der 
felver Landfchap en Onderdanen , en confiequentelijk 
mede van de Vereenigde Nederlanden : En gemerkt de 
Staten altijd getracht en hun faken daerna gedirigeert heb¬ 
ben, om met alle Nabuyr Coningen, Princen, Gra¬ 
ven en Republijcen te houden goede correfpondentie, 
en te helpen bevorderen der felver profperiteyt, hebben 
geoordeelt, dat fy als de naefte Provintien en Nageburen, 
en in regard van des Vyandspraétijktn meeft geintereR 
feerden, minder niet wilde gebeuren, als by alle mid¬ 
delen te arbeyden, om ’t vooriz different te helpen he¬ 
llichten , en alfo te mogen voorcomen ’t gene den Span- 
giaert onder tweedracht, tot fijnen voorbeden nadeel 
van u Gen. der felver Landfchap en Gebuyren foude mo¬ 
gen te wege brengen: Hebben daerom goet gevonden „ . ^ 
eens te belaften van hare E. E. Mogentheyd wegen, als ^ 
goede middelaers te helpen hellichten ’t voorfz different, 
gelijk wy dien volgende ons ten dienfte vanu Genade, 
rufteen Vrede der Onderdanen, na ons gering verftand 
en vermogen prefenteren, ons daer toe te laten emplo- 
yeren, en bedanken u Genade, dat defelve heeft belieft, 
ons defe audiëntie te verkenen. Verfoekende mede, 
dat défelve believe vaftelijk te gelooven en te betrouwen 
fgelijk ook uytvoorgaende handelinge gebleken is)dat de 
Heeren Staten niet anders voor ogen zij n hebbende, dan 
alleenlijk om te helpen bevorderen u G. en der felver 
welftant, en te beletten alle des Vyands fchadeiijk voor¬ 
nemen en praétijken,gelijk fulks by nader Communicatie 
metter daed breeder bevonden en bèfpeurt fai worden. 

<§ptt «Eten. De Doo?f3 ©?opofttte gepoo?t peBEsettDe / 
peeft Deï£eexen<$taten<©etieraeï Dan pare fojgbulDït- 

pept 
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tete tn De <©eteputeerDe Dan pare ittüeptemnDefen 
mnornen BeDanfet/ DercIarenteBatpptoelteDjeten 
toaö / pem in alle biUtfepepD te laten DtnDen / mogen* 
te eter fuitoStoel IpDen / Dat De Doo?f3 eteputeerte 
Daer Binnen €mBDentegaDen/ cm DefelDe meBe tot 
reBelnfepepDte b£ toe öc n/t c n c pnfoe Ijp Bepoo?Ujft metljt 
gcBuit en tt (alten bmtë in t D?unDïpïi ^(fiten to 
teagen too?Den j en Begeerde / Dat tplupDen upt Den 
name Dan te Staten fcute toüien Deen / met Dan (ij* 
nen toe gen / ’\ tocllt fp te D?etentoteenteDotn/ en 
fepten Daer toe ooit gelaft te jijn. r^30U Dien Dol* 
gente tinnen €mBDen getogen/ pd>Bm &*ƒ toMj* 
regeringe enpjincipaeltfe Dan Der 
ren Doen DergaDeren/ enöeniupDen DoojgepouDen De 
naDoigenDe ^opofitie. 
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Mijne Heeren. 

Propos 
fitte Bt’ 

öatn bp 
öe 4Be= 
bcpip 
teerbe 
Dan De 
Heeren 
Staten 
<2Bcut« 
*ael/aen 
Ce CJee 
ten 

DJ 

ftraten 
sn j^in* 
ctpadfte 
banöc 
^taö 
Cttib» 
Den» 

E Heeren Staten Generacl vandeVcreenigdeNe- 
_ der landen, doen u E. aenbieden hare vrundlchap en 
alle goede nabuyrlijke correfpondentie; vorders fullen 
u E. verftaen, dat de voornoemde Heeren Staten, tot 
haren groten leetwefen voorgecomen is, dat tuffehen 
den Welgeboren Heere Grave Enno, Grave van Ooft- 
Vriefland enRijtberg, Heere tot Efens, Stedefdorpen 
Wijtmont, &c. en defer Landfchap of Gelederen der 
felver, eenig mifverftand ontftaen toude wefen, waer 
over haer Mogende E- beducht waren, dat vorder quaed 
foude mogen worden verwekt, en fonderlinge dat de 
Spaenfe daer onder ibuden (beken haer profijt te doen, 
tot des H. Rijx, fijnder Gen. defer Landfchap en confe- 
quentelijk der Geünieerde Provintien grote nadeel. En 
gelijk de H- Staten altijds getracht en daer na gearbeyd 
hebben, om met alle nabuyre Coningen, Princen en Re- 
publijken te onderhouden alle goede vrundfchap,ook der 
felver welftand, ruften eenigheydte helpen bevorderen: 
So hebben hare Mog. E. geoordeclt, dat haer wilde ge¬ 
beuren het voorfz different by alle mogelijke middelen te 
1 , _!_p»n HT1C <JP" helpen vereenigen en verdragen , en ons daerom ge- 
committeert en gelaft, daer in van haren t wegen, als 
middelaers, te laten gebruyken; hopende dat God Al 
machtig tot welftand van fijn Gen. defer Landfchap, 
en tot wederftant van desvyands liftigeaenflagen, daer 
toe genade en legen lal verleenen, enwyprefenteren, 
volgende de goede gelieften van onfe Heeren principa¬ 
len tot dienft van lijnder Gen. en defe Landfchap , ons 
daer in te laten gebruyken. Vorders mijn Heeren, wor¬ 
den wy onderricht, dat by eenige qualijk verftaen en 
genomen word, dat de Heeren Staten haer over defe fa¬ 
ken zijn bemoeyende, en fonderlinge dat der felver Sol¬ 
daten hier inder Voorftad zijn gelbnden, latende haer 
vernemen en verluyden , dat by haer Mog. E. getracht 
en gefocht wort defe goede Stad te willen incorporeren, 
en befet houden, en daer door de Borgeren en Ingefete- 
nen van dien,'de Neutrahteyt, Neringe, Trafijk en 
welvaert te beroven, ^^y willen ditgacrnetoefchrij- 
ven den onverftandigen, of die anders meer mogen we¬ 
fen gcaffèaioneert totten Spangiaerden en hare Adhe- 
renten, als fy voor oogen zijn hebbende de ware Chri- 
ftclijke Religie, haer eygen liberteyten verfekertheyt: 
Dan wy willen niet twijfelen of uE. fullen noch in goe¬ 
der memorie hebben, de getrouwe, oprechte en goede 
meeninge by de Heeren Staten in de voorgaende Vredc- 
handelinge tot Delfzijl betoont, en dat doemaelsniet 
fonder grote fwaricheyd (hoewel dikwils daer toe ver- 
focht zijnde) het Garnifoen in defe Stad is gefonden, en 
hoewel ’t felve onder proteftatie en verfeneyden aóten 
(van daer mede tegens fijn Genade, der felver Onderda¬ 
nen of Krijgfiuyden niet te fullen attenteren, is gefchied) 
en dat ook den Commandeur expres bevel is gegeven, 
mettet Garnifoen niet anders voor te fullen nemen, dan 
alleen de Burgerije daer mede in rufte te houden, tot 
dat God Almachtich van de onderhandelinge een goede 
uyteomfte fbudeverleenen. Gelijk ook terftond nahet 
befluyt des Verdrags, ’t Garnifoen daer wederom uyt- 
genomen is, waer uyt het claerlijk at te nemen is, de 
goede en opreche intentie van de Heeren Staten, en dat 
By defelve niet anders word gefocht» dan Vrede en eenig¬ 

heydte planten. Dat nu de Heeren Staten over dit nieu 
verrefen different wederem zijn becommert, en haer 
hebben aengenomen, behoort niemand van gelbnden 
verftande, vreemt te vinden; want alfmen wil beden¬ 
ken, dat de Vyand den voorleden Herfft met meer als 
dertig duyfent gewapende mannen is gecomen aendefe 
zijde van den Rijn, innemende vele Steden van verfchey- 
den Vorftendommen enGraeflchappen, fowelgeefte- 
lijke als wereldlijke, gehorende onder den H. Rijke, ja 
ook de gene niet verlchonende die profeffie zijn doende 
van de Rocmfe Relige, die hy bedwongetrheeft, niet 
alleen fijn Krijgsvolk te onderhouden; maerookdaer- 
beneffens grote lommen van penningen afgedrongen, en 
de luyden berooft, dat hy ook datelijk onderftaen heeft 
in des Rijks Steden, de ware Chriftelijke Religie te ver¬ 
bieden, Kerken en School-die naren af te fiellen, en de 
fcliadelijke Jefuijtife Sedten in te voeren, Gradfelijke, 
Adelijke en andere perfonen des Rijks Onderlaten te 
vermoorden; welke vreemde en grouwelijke proceduy- 
ren, met redenen de Heeren Staten bedenken hebben ge¬ 
geven , om voor der verfekertheyd der Stad Embden be¬ 
commert te welen, te meer dat haer Mog, Ed. niet onbe- 
kent is,dat over veel jaren ’t Hof van Bourgoignien altijd 
getracht heeft, defe goede Stad Embden onder haer ge¬ 
weld te brengen, cn uyt defelve Haven, niet alleen de 
Nederland en,dan ook andereNabuyr-Rijken te bedwin¬ 
gen, en haer gelbchte Monarchie te vorderen; dat men 
ookby hetTraöaet, tuflehen fijne Majeft. van Vrank- 
rijk en den Conink van Spangien left opgericht > de Co- 
nink van Spangien fijn pretext, recht of actie op Ooft- 
Vriefland is voorbehoudende. 

Alle ’t welke overwogen en ter herten genomen zijn¬ 
de , behoort een yegelijk de ogen wel te openen, en alle 
middelen te gebruyken, dewelke mogen dienen, om 
van der Spangiacrts voornemencnheerfchappijebevrijt 
teblijven, gelijk vele Vorften en Heeren van Duytfknd, 
de voorfz faken wel ter herten zijn nemende. Wy ach¬ 
ten onnodich, hier by te voegen verfcheyden Brieven 
en advertentien by de Heeren Staten ontfangen, van dat 
den Vyand principalijk over den Rhijn gecomen was, 
om hem te verfekeren van de Stad van Embden, en dat 
ook eenige van de Heeren Graven van Ooft-Vrielland, 
haer waren onthoudende indesVyands Leger, enfich 
in der felver dienft begeven, noch als dat den Vyand on¬ 
derftaen heeft, de Burgeren en Ingefetenen defer Land¬ 
fchap oftStad, te vangen en als Vyanden te rantfoene- 
ren, fonderling door den Vrybuyter jacob Thomafz. 

Wy bidden en verfoeken, dat u E. dit alles willen 
overwegen, enalfdanfelfs oordeelen, of de Heeren Sta¬ 
ten niet feer grote oorfake hebben gehad, op dit ftuk te 
letten,haer Volk tot verfekertheyd van dc geheele Land¬ 
fchap en de Stad Embden in deVoorftad te feynden; wil¬ 
lende by defen voor Godt en de wereld hebben betuycht, 
haer meeninge en intentie niet anders te zijn, dan goede 
vafte Vrede eneenicheyd, tuflehen fijn Genade, defer 
Landfchap en Gelederen van dien, te bevorderen. 

Begeerende feervrundlijk, dat u E. aen haerder zijde 
willen bedenken, hoe grotelijks defelve Vrede en eenic- 
heyd nodig is, en daerom alles willen toewenden, dat 
tot de voorfz eenicheyd fal mogen ftrecken; hopende 
en betrouwende, dat fijn Gen. als de Hoochverftandige 
van gelijken doen fal, als wefende verfekert, dat defel¬ 
ve van de Heeren Staten, niet dan alle goede Vrundfchap 
en Nabuyrfchap, hebben te verwachten; gelijk de Hee¬ 
ren Staten fijn Gen. en de Landfchap ter goeder trouwen, 
nochmaels doen aenbieden en prefenteren. 

«ÊpnDdiift fjcBten De Doo?(5 <£5cDeputeerte fo Dele 
te toege gcB?ncpt / DatDoo?tuiïc0m-fp?ctenoofcbanttotö 
gjopan jpretertfc / Jöilfcpop Dan 23?cmen / éSonegJSf 
Dan Den hertog Dan ^olft / en DeJ^ertoginnc 3©oDu* limoen 
toe Danï§olfï/Daer <£5?aef €nno boo/fijn ttoeeDoHou* weban 
todp nu De ^orptcr af getrout paDDe/ en penlupDen 
metten <©?aDe/ De /§taD €mböen en ?(Dpei‘entcn / 
en mette ©ereenlgDe jgeDetlanDen eene DeD?eDtnge *enttn 
gemaelft tó/ genocgfaem op Den Doet De^ Contract^ 0^^' 
Dan «Delfjijl / oDei* Dtee javen te Doren gemae&t/ en0Ktt* 
bp De üepfetl. automept geeonfirmeert; en ijs Defen 

©?eDe 

I 



i5 99' 

Vervolg der Nederlandfc Oorlogen. 53? 
©jeDe Daerna Dcu feften <Octob?iO Dan Dit iaer j f99 
met gemeptt eöüfent gepubltceert/ en <Ü5?aDe Cwio 
gepuit. 

Sm19,)n^n ttoeePenjfêap 1 f99- 
jsftmeÊ»-^dTlóet/ met ontrent 

peeft De föumeefler 
arrmee^ ■*-' Cioet / met ontrent 300 jjpaerben / op DeflöoPcr 
ftcrciartgepjjc aengetroffen een (Croupe Pan foo^aerben/ 
«ioetee'*a Daer Pan pp ontrent 70 boobgefTagen peeft / Dacr on 
Siipft' Der ccnen C5raPe met ttoee Co?netten / en Deelde 
*« ü“» Pangeno en paerDen binnen pimmegen gcb?acpt. 

i3paii&. 

©en 
Piince 

W§ pebben Poo? Derpadt / Dat De pzince Pan 
<0?angicn mette Crt5-J^ertog mebe na ^pan 

gien toao gerepft / om meDe op De jfeefte en 2&uploft 
of troutotnge Pan De Crty-^ertoge p?efent te toefen j 
Dan tot <0cnua gecomen 3yndc / DertoacptcnDe alDaer 
Den beguamen tijD/ om met D’€rt3-J|ertoge ober te 
Paren / fo ioaTDaer te pofte gecomen jBonfieur 2dla; 
con / <6ouPernenr ban pet ppnfcpap Pan C?angien / 
Die Dat nu lange tijb aio <6onPerneur / geDurenDe 
Der 5f rancopfen beroerte / befeten paDDe / Pan toegen 
pet ^terf-pupfe Pan Den ^oo?lucptigen pnnee ban 
<ZB?angien / in D’abfentie of geDurenDe De geuangeniffe 
Deo Poo?f3 ppnee Pan C?angien tn ^pangien s poe? 
tod genoeg tegen Den toilie ban Den p?inre ifêaurÉ 
truo/ DePjelPe p?etenDeerDe / Dat pp/ acpterDoIgem 
De pet (Ceftament Pan toylen Denp?incePan<©?am 
gien / gereeptigt toao Daer een <0ouDerneur te pellen / 
tot tocltien epnDe De Poo?f$ ppnee jBauritiuo alDaer 
gefonDen paDDe/ Denï|eere Pan &. 3flDegonDe} maer 
De l^eere flacon toilDe Pan pet «öoPernementnfet af; 
ftaen / fuftinerenbe / Dat pp ’t felPc toao en bleef pop 
ftDerenDe Poo? Den gehangen p?tnce: <Defen flacon 
nu PerftaenDe / Dat Den reepten Crfgenaem fo naöp 
toao / iO bp pem gecomen / en peeft pent Dat §p?m; 

„ fepap / &taet/ ^tad enDe Cajteden aengep?efett; 
SS'teert/ en to met 'oen pnnee geacco?Deert / Dat pp al; 
ban ®, Daer <0ouPerneur fouDe blpPen / en De CatpolyPe en 
ramjiin C5ercfo?meerDe ïïdlgie bepDe in 23?eDe fouDe onDer^ 

ÖouDen; en alfoo io Den ^jince met goeD gefelfcpap 
gien/ om na >©?angicn getroeïten / om aio toetttg %ere gcpult 
usöarr te toojDen. <De ï^ecre Pan 25lacon to P002 penen ge; 
ftftSln* / °nt alle falten Daer toe DercpfcpenDc / te Doen 
te eijuit p?epareren. <©en $2ince io Den elfden na <©?angien 
t: laet' getrocPcn: ^£)e i^eere Pan flacon io pem met Pele 
btn' 2CDelo Pan Deo finten cmderfaten / ttoec mijlen te 

gemocte gereben / fterb ontrent ponDert ^aerDen j en 
bp De ctitaD comenDe / fionDen alDaer in ffag-o?D?e 
ontrent Dupfent mannen te Poet: bp De $oo?te comem 
De / io Den 23iffcpon Pan <£>?angien / met fijn <ü5ee^ 
fïeipbpept in ^onnficael gctoaet gecleet / alDaer 

i p ( gecomen / Daer pem Pier De Doo?nnemfte J^eeren 

’©ran. 

ijuu',ta!3 ^ince traD alpier ban Den paerDe/ en toerD in eenen 
tanng ^toelgefet/ altoaerDe Ceremonie Pan DepulDinge 
u'irS, feet folemneeJgefcpieDiO/ en peeft De Sleutelen Pan 
raiigien. pet Caftcel ontfangcn/en Die toeDer gelePcrt ben^eere 

Pan flacon /om Die in fpnen name te betoaren. 5De 
pootte toao Perciert met Den p?incen 3Bapenen en 
toelcomcnbe Cptelcn en inferiptien / en io alfo Per? 
gefelfcpapt gelepD in De ïjerbe / altoaermen Den %of^ 
fanp Te Deum Laudamus, in iBufpPe gcfougen peeft. 
3©e praten toaren met (Cappten en ^cpilDerpen bc? 
pangen / en alle De benfteren lagen Pol CDelDomO en 
30oth / pet <©efcput grof en depn too?De afgefepoten / 
en Deo aPonDo toerben oohal De ^taDDoo? 3©?engDe- 

fepap eene ^ouPerainc ^eeripbpept / PanniemanD 
te leen gepouben Dan Pan <6oD / met Den (Cntel Pan 
JBnnce bp Der Natiën oBoDö / <Jc. 

<©en ^?ince pier mebe Pier Dagen befïcp gotoeep 
5pnDc/ en Den ConinP Pan ^anferpft fyn naejïe en 
notelpppe i^abup’ / Pan fyn mpulDinge Pertoittigt 
pebbenDe / fo peeft pp alDaer Doen publiceren een gc^ 
neralen ^apO en ©?ebe / metPergetenifTe Pan aïïeo / 
Datter in De Co?loge moept gepaffeert toefen / met 
groot contentement ban De CmDerDanen / Daer Pan 
Pp fyn affcpepD nam/feer peerlyP Pan DefelPe befepon^ 
Pen en Pereert toerbenbe/ PolgenDe Demaniere Pan De 
pulDingen. ^aerna io pp te pofte tot |Barfilien ge^ 
romen/ altoaer De Crt5-^crtogc mette Coningw? 
nelyfte 25?upD ooft gecomen toaren/ peeft pp jebert 
DefelPe Pergefdfcpapt / tot Dat pp metten Crt5-ï?er> 
tog en infante toeDerom tot puffel gearriPeert io/ 
’t toelp Dm 3. September DefeO iaero getoeeft io. 

H€ CDele enïlBelgcboren^tatenDeOHanDO^tier^ 
■^marP /, ontfangen pebbenDe Den 23 CctobuO Deo &moSt 
Poo^leDen jaero / Pan Den hertog JperDmanD Pan 
CofrenryP bePel/om pare p?eDicanten Pan De Cuam '‘2n^bat1 
gelife öcligie/Datelyp / op Perbeurte Pan lyf en goet/ SS 
af te pellen en te Doen PertrecPen j pebbenaen Den bm ore 
felben Crt5-t|ertog bp ïieguep Perfocpt / Dat pfn^n 
©o?fiel. <0>oo2!ucljtigpcpt gcpoojfamclyp paer biD^ *f“ekreL 
ben ten bepen toilDe afneemen / Dat fp tot yuytinge otffcnms 
Pan pare Confcienticn berfcecPen / Dat fp bppacrseuai* 
ouDe gereeptiepepb en Religie / paer bp fyne ©002-bE 
DaDerO pttn geacco?Deert / mogen blpPen P?p en om sti,gfe t 
gemolepeert; anDerfïntO Dat fp fouDen moeten tot De^ m Date 
fenfie paerDer ^iDeliyPer Ceren en BappeDen / anDe? ï,*ïL°/fc 
re miDDelen getoupPen / en De Poo?f3 i>2eDicanten toe^ f,iaringe 
Derom inpeüen / of D002 goeDe of anDere conDitie j caer 
alfo fp gerefolbeert 3yn pet Cuangelium / paer en pa; b«i. 
re feiuDeren Pan Ctob gegeben / en peniupben bp Pele 
^eeren ban Den Ijupfe Pan 0openryp geconfirmeerd 
De ï^iDilegien en B^ppeDen / tot op Den laetpen D?opd 
pel bloeto/ en na pare upterpe Permogen te pelpen 
befepermen. 

\/t5frgrite Pan Der jBarP/ <0?aPjnnePan5Crem©eou^ 
berge / JBcDtttoe en '©ouagierc Pan Den <02aPe / 5J ®*a' 

Die in Den ^lag tot ïjepliger jfce Pan €)2aPe ïfoDc; bau?c^ 
toyp Pan l^afTau Porflagen toert / opten D^pcnitoim rtnbergc 
tigften |T)ap 1 f68,10 in ’t jbeginfel Pan Dit 3'acr tot 
^e»enbergen/alo in een Neutrale plactfe/ gefloten: 
Sp paDDe pare <0oeDeren / Die in ï^olianD gcconftf; 
queert toaren getoeefi/ npt De epuftfeatte gecregen / 
mito fp in een Neutrale plaetfe paer tooon-plaeto ge; 
nomen paDDcj maer na pare booD/ Detoylc pare Jscne 
aen De 3pDe Deo CornnPo Pan ^pangien DienDc / 3pa 
DefelPe toeDerom tn confifcatie genomen en gepouben. 

Coninginne Pan CngeïanD peeft febere ^?0; 
-‘-' damaiie uptgegeben Pan paer Pooinemen / no= 
penDe De 5ürmaDe Dief?nafSerlanbtoaofenDenDe/ 
ïupDenDealODoigt: 

Ft fchoon onfe werken en ganfehen handel der 5P?orfaf 
^ j tijd onfes Regeringe, fint dattet God belieft heeft bie 
^ions te beroepen tot Succefile van de Croon van nfnginne 

Engeland (fomen’t ten rechten overlecht en con- Oan Cu* 
fidereert) kan opentlijk genoeg verclaren, aen alle onfe 
Onderfaten, als ons eygen Confcientie hetfelveclaer-o0£n 

„ c.. „ lijken betuycht tot onfwaerts, met wat neerfticheyden öoen/no. 
pperen gomaeltt. Ï^ct Caftod Pan C?angtcn DoDc DO ' vlijt wy altijds den Vrede en eenfaemheyd van ’t Volk 
<0oupernour flacon ropnigen ban alle pet <6armf00n ivan onlè Dominic nagetracht hebben, eninaenfienvan uoojne» 
Dat Dacr binnen lag / met ooit alle fyne CnenacrO / en 
lePerDc alfo mette Sleutelen Daer Pan pet P?pc beftt 
ober / toeïfte Sleutelen geacnbaert pebbenDe / gaffe 
pem toeDer/ bePelenDe pem DtcgetroutoelyPentoel 
te betoaren / en De placto toet te regeren. üDaernalO 
00P een Dag beftemt / om De anDere ^tcDen en plaet; 
fen Pan fyn J^infcpap te Ptfttcren/ aio De^teDen 
Pan Compefon / ^Jonguterö / CPgonbeo en anDere / 
Daer fp pem 00P PeerlyP inpaelDen/ en toDit^im 

van onle Doimnic nagetracht hebben , en in aennen van ü0ü^ie, 
alle andere dingen, noe verre wy de goedertierentheyt inenbati 
en fachtmoedicheyd voorgeftelt hebben , als een deucht 
beyde dienende tot onfe natuerlijke difpofitie, de finceer- 
heyd der Religie, dewelke wy oefFenen, en altijds by tpin 
ons geacht de groot de fekerheyd totonfen Conink lijken 
ftaet, als onfe Onderfaten herten en gemoed verfekert jjEnDe» 
zijn te onfwaerts, veel eer door den band der liefden, 
dan eenichfins anders door bedwongen onderdanicheyt. 
Niettemin ift in veel laken anders uytgevallen danwy 

ver- 
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verwachtede, dat dcfe onfe genadelijke gemoed enin- 
tentie in ’t ganfche begrip van onfe Regeringe, in velen 
\ gelijk effë&niet gewrocht heeft, nochallefinsdelelf- 
de vruchten voortgebracht, die wy der van verwachte¬ 
de, en voorneemlijk in ons Coninkrijk en onder ons 
volck van Yerland, alwaer(fo wel hier voortijds als nu 
tegenwoordelijk eenigejaren) veel verfcheyden van onfe 
Onderfaten, beyde van de voorneemfte als ook de minfte 
(misbruykende tot haren voordeel onfe fachtmoedig- 
heyd) hebben moetwillighlijk tegen alle naturen, ton¬ 
der eenigen grond of oorfaek van ons aen hem betoont, 
haer verbond vergeten, en (rebellifcher wijfe de wape¬ 
nen aenvaerdende) hebben veel bloets vergoten,en groot 
geweld en overlaft aen onfe getrouwe Onderfaten be¬ 
dreven; en offchoon haer eygen Confcientie getuyge- 
nilfe moet geven, datfydaervanons, als ook van onfe 
Dienaers, door veel meer wegen verfocht zijn geweeft, 
hen door lankmoedicheyt tot vrede te weder-roepen 
(overmits datter fo veel bloeds niet geftort foude wor¬ 
den) dan het den Princen gebruykelijken is, die fulke 
goede gelegentheden hebben, hen door ander middelen 
daer toe te herbrengen; al evenwel hebben wy niet die 
vruchten vercregen , die onfe grote genade tot hen- 
waerts wel verdient hadde, fo fy eenig redelijk verftand 
van Riligie, behoorlijke onderdanige plicht, ofmen- 
fchelijk gehadt hadden. 

Dit is daerom de oorfaek dat wy na lange verdraeg- 
faemheyd bedwongen zijn geweeft, volcomen refolutie 
te nemen, om dat Coninkrijk onder onfe onderdanig- 
heyd weder te brengen (het welke by Gods Wetten en 
der naturen ons toeftaet) om daer aen extraordinaerlijk 
geweld en macht te gebruyken, verfekerende ons felven 
fo veel op de gerechtigheyd in onlèr faken, dat wy ’t fel- 
ve geluk en geval fullen genieten (welk Godt immer¬ 
meer belieft heeft den Princen in haregerechtigheytte 
geven) tegen fulke onnatuerlijke Rebellen: In het welke 
nochtans om dat wy bemerken dat al ons volk, dienu 
tegenwoordelijk in defe rebellije dadelijk zijn, is niet 
eenderley, noch ook met eenderhande gefintheyd daer 
toe gevoert; maer eenige buyten haer linnen zijnde, heb¬ 
ben hier voortijds met harder maten haer felven tegen 
eenige van onfe Dienaers geftelt, eenige om’t geweld 
ende macht, waer in haer tegen-parthyen en feëten ver- 
menigfuldigt zijn, door voordeel van deverderffèlijke 
tijden, eenige om dat fy niet behoed en befchermt waren 
voor luiken boofe,moedwillige en Barbarife Rebellen,en 
veel verblind zijnde metfuperftitieuféinbeeldingen, die 

(ïol.20.) in hen gewrocht waren, door conftigeergelifticheyt van 
feditieufe Priefters en Seminaries (iri hen ingecropen van 
buyten Lande, en toe gemaekt van die onfe Vyandeh 
zijn) en een groot deel daer van door fterke opinie die in 
hen, van de^Hoofde van defe rebellije en muyterije in- 
gefteken zijn, dat wy voorgenomen hebben, dat volk 
ganfchelijk te extirperen enuytteroeyen, en dat Land 
t’eenemael onder ons gewelt te brengen. 

Daerom hebben wy ’t goed en bequaem gedocht, als 
een fake wel dienende tot onfe gerechticheyt en facht- 
moedigheyt, dewelke wy oeffënen en in groter eftime 
by ons houden, boven alle Coninklijke deuchden, om 
met onfe Armade vergefelfchapt te zijn, die wy der- 
waerts met defe beduydinge,tot onfe Onderlaten fenden, 
dattet ons niet onkennelijk is, van veel verfcheyden oor- 
faken ,v die hen milleyt hebben tot defe onnatuerlijke da¬ 
den," en dat wy beyde connen en willen maken onder- 
fcheyd van hare overtredinge, en tot haerder meerder fenoeginge, belangende de conquefteringe en prijfma- 

inge, waer mede die dodelijke onnatuerlijke verraders 
toeken der gener, die ons weynich mifdaen hebben, allo 
te verharden , verhopende daer door hen te vafter te 
verbinden, om mede in haerder vertwijfeldefortuyne 
te lopen: Wy betuygen daer mede voor de ganfche we¬ 
reld , dat wy fo verre zy van eenich fuik voornemen, alfo 
de naem felfs van Conquefteringe in dat punët ongefchikt 
en ongerijmt fchijnt te wefen; dat wy niet connen be¬ 
denken, op wat grond dat oyt in ’s menfchen gedachte 
fuik quaed vermoeden conde comen , dat onfe werken, 
ftreckende alleenlijken om eenige on natuerlijke en Hey- 
denfe Rebellen, tot onfe onderdanicheyt te herbrengen; 

en om fulke dodelijke bofe leyders en opentlijke moet¬ 
willige Verraders uyt te roeyen, lbude onder luiken tij¬ 
tel gaen van Conquefteringe, nademaelwyin datonlë 
Coninrijk hebben (tot ons groot genoegen) onlen voor- 
neemften Adel, tonder alle het Volk en Inwoondersvan 
onfe goede Steden en Dorpen, ook veel verfcheyden 
Onderfaten, van wiens getrouwicheyt tot onlwaerts wy 
verfekertzijn, datfy ons geen fufpitie ofquaed vermoe¬ 
den geven van eenige afvailinge van hare behoorlijke of¬ 
ficie en onderdanicheyt. Van welke onfe getrouwe en 
Princelijke voornemen, wy van alle onfe Onderfaten 
daer in ’t gemeen begeeren, hen daer in te verheugen, 
en allülke die noch om eenige oorfake van hare behoor¬ 
lijke onderdanige plicht afgeweken zijn, haer felven by 
tijds te gedenken, in wat quade eyntlijke milërien fy 
haer felven werpen fullen, fofy in defe hare rebellije vol¬ 
harden, en ons oorfaek geven tegen hen te gebruyken 
de lefte (maer de alderquaetlte remedien) te weten, ’t 
fwaerd, het welke wy eenfdeels om ons Hoogheyt te 
hernieuwen,en tot behoedinge van de refte van ons Volk, 
en volle verlëkertheyt van den loop van onfe r echtvaer- 
digheyt, beyde bedwongen zijn te gebruyken; en ook 
nu fo gerefolveert zijn te doen, allen dengenen, die 
niet met alder expeditie, leedwelèn en vernederinge, 
haer felven tot onfe genade verootmoedigen , als den 
eenigen weg en middel om henfelven te verloflèn van 
verdervinge en confufie, waer van haer herten en ge¬ 
moed connen niet anders dan moeten gevoelen (van te 
voren) de fchrickelijkheyd daer van. Tot meerder be- 
veftinge van defe onfe refolutie, eenfdeels om te hande¬ 
len met de droevige en nederige herten, als ookmetde 
verharde en obftinate herten wy verkiefen fullen een per- 
foon, die daer in dat Coninkrijk fal zijn, een uytvoer- 
der beyder van onto gerechticheyd en genade , 
wiens Hoocheyd , wijsheyd en voorfpoet in an¬ 
der onlë gemeyne faken, die wy hem overgedra¬ 
gen hebben, groot geweeft heeft, en als de macht 
van onfe getrouwe goede Onderfaten , die wy hem 
en noch fullen fourneren , een gerechtvaerdige vree- 
lë en fchrik den bofen fal maken, datfe voor haren oogen 
fullen fien, den corten en vertwijfelden weg, diefyin 
alle onnatuerlijke Barbarisheyt gegaen zijn; fo mach defe 
onfe verkiefinge van fuiken perföon, van fuiken plaets 
en Hoocheyd allefins in onfenRaed en Coninkrijk , vol- 
comelijken genoech verfekeren onfe getrouwe Onderfa¬ 
ten daer, wat grote forge wy dragen voor hare welvaert 
en behoedinge, en van onfe overvloedige goedertierent- 
heyt aen alle dengenen, die onfe genade verdient heb¬ 
ben , en van onfe voornemen en refolutie , tegen de 
moetwillige hartneckige vyanden Gods, en Verraders 
van onlën Croone en Hoogheyt , oniën machtige en 
geweldige arm te maken gevoelen. 

Gegeven na haer Majefteys coftuym van Richmond, 
den lellen Martij Anno 15-99. in ’t een en veertichfte Jaer 
van haer Hoogheyds Regerin ge. 

God betvan de Coningitme. 

TM öefen 1599* tO in imicft tiptgetoimnem 
A2öoq:&!>rt metren tijtel: Coppe ban fehemi 
geftltfebon bp een ban gualttept aen den ban F 
toefenöe tot 25?uffel/ öanDelenöe ban öe donatie of gejt0?e* 
Cefifie ban öe ileöerlaüöen / aen hc ^Infante ban fcenap 
^pangten / ben inljouö toao Inpüenbe aio bolgt: JJJ Jf1* 

tept/aert 
17Erweerdige, Edele, Hoochgeleerde, wijfe,voor- een2C6t 

A-Jlïenige, feer difcrete Heere; My is alhier ter handen 
gecomen uwe E. Brief, gelchreven binnen Bruflëlden aïl 
16. van den maend van November leftleden, mette in-6ant>/toe- 
gefloten Copye, van de Donatie of Ceffie, by den over- fa?0* n°.t 
leden Conink van Spangien gedaen aen de Doorluch- tjJoJf ' 
tichfte Princelfe Ifabella Clara Eugenia fijne oudfte Doch- renDe ie 

ter, van de Nederlanden en her Graeffchap vanBour- 
goignien, in faveur van den Houwelijke, tuflehen Hoogft- 
gemelte Princelfe, en den DoorluchtichftenPrince Al- D*rlan* 
bert, Ertz-Hertogvan Ooftenrijk, &c. harenNeve,op ï'enam 
uwe begeerte, dat ik defelve rondelijk en linceerlijk foude 
fchrijven mijn advijsop de voorfz Donatie,namentlijk, of .span¬ 
na mijn gevoelen, defelve een bequamen middel fal we- Stot 

fen 
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fen tot befiichtinge van de N ederlandfo Oorloge, en om 
de Nederlanden in vredigen , ruftigen en welvarende 
ftaet te brengen,hebbe ik tot meermalen gelet: en hoewel 
by my feer bedenkelijk gevonden is, info een gewich¬ 
tige fake mijn advijs te fchrijven, fo heeft nochtans ten 
leden, de reverentie die ik u E. fchuldig zy, my doen 
refbl veren uwe bevelen na te comen, op valt betrouwen, 
dat dit mijn advijs tufïchenonsblyven, en niettotmijn 
nadeel, of anderen tot ergerniffegebruyktfalwerden. 
Ik can daerentuflchen uwe E- niet bergen, dat my op 
defe fake inde naefte maenden verfcheyden advijfen zijn 
gefonden, fo uyt Vrankrijk, Engeland, Duyfland, als 
ook uyt fommige Quartieren der Nederlanden , eenige 
der felver mede brengende gevoelen, dat den overleden 
Conink, aenmerkende fijnen hogen ouderdom, enbe- 
gerende fijn Soon (alsnu Conink) eene payfiblen ftaet na 
te laten, in defe lake ter goeder trouwen foude hebben 
geprocedeert, anders buyten apparentie te wefen, dat 
den Spaenfen Raed toteenigen tijden foude goet vinden 
van Spangien ter goeder trouwen te laten fcheyden de 
Nederlanden, als meercommoditeytenhebbende, tot 
de grootheyd van een Prince gerequireert, dan alle de 
Rijken van Spangien, en dat daerom den voorfzhandel 
foude ftrecken, om daer door te wege te brengen, ’t ge¬ 
ne menmette Wapenen ofandere middelen qualijk kan 
doen: Behalven dat een perfoon van geen cleyncredijt 
bydengroten, myfchrijft, tot beveftinge van defe lefte 
opinie, wel en fekerlijk te weten, dat by deHoogft- fedachte Princefiè en Prince BrievenvanRenverfefou- 

en gegeven, en ook tot verfekeringe van beloften daer 
by gedaen, toegeftaen zijn dat vier vandeprincipaelfte 
plaetfen der Nederlanden, altijtsmetSpangiaertsbefet 
fouden blijven: Maerfonderopeenigedervoorfzadvij- 
fien fondament te maken, fal ik alleenlijk annoteren by 
maniere van glofe ,’t geneikmeeneconfiderabel te we¬ 
fen, en in ’t eynde Hellen mijn gevoelen, om den rechten 
grond van dien te verftacn; hopende dat des te beter u E. 
lal letten, hoe in alles tot der Nederlanden rufte, eenig- 
heyd, welvaren, en omme defelve in haer oude rechten, 
lplendeur, refpeft, en voorfpoet te brengen en tc houden, 
behoort gehandelt te worden; biddende uwer E. na fijne 
wijsheydengoedertieren difcretie, alles ten beften te ver¬ 
ftaen,*en God den Heer Almachtig u 

Eerweerdige, Edele, Hooggeleerde, wijfe voorfie- 
nige , feer oifcrete Heere , in voorfpoedige regering e 
lankdurig te fparen en bewaren. Gefchreven den vijf- 
entwintigften Februar. des Jaers i f99. 

Uwe E. feer ootmoedige Dienaer, &c. 

’T opfchrift, Eerweerdige , Edele , Hooggeleerde, 
wijle , voorfienige , feer difcrete Heere Abt van Sc. 
&c. Bruflel. 

TN de glofe op de Preface van het Tranfport, feydhy 
eerft aldus: Ik wenfch dat defe Preface veel corter , en 

met woorden den Hollanders aengenamer,gefteld ware; 
want op het gene verhaelt wort van de grote begeerte die 
den Conink van Spangien foude hebben gehad tot den 
welftand der gemeener Chriftenheyd, beduchteikdat 
onfe wederpartye te feer arbeyden fal, om uyt de voor - 
gaende en jegenwoordige aftien het tegendeel te doen 
verftaen. 

Noch opte Preface: De redenen van niet langer te wil¬ 
len differeren het hou welijk van de Infante (nu gecomen 
zijnde ten naeften by tot fuiken ouderdom, dat weynieh 
apparentie van kinderen te crijgen is) en valt daer ook 
niet wel; gelijk ook des Paus Heylicheyts difpenfatie, om 
daer door de Hoochft-gemelte Infante te geven aen fijn 

(Fol. 21) Broeder, Neef en Coufijn, ontwijfelijk nietfeeraen- 
genaem can zijn. 

Noch op de Preface: Ik vreefe dat jegens defe fingulie- 
re genegentheyd totte Nederlanden, opgehaelt lal wer¬ 
den het doen fterven, met violente wegen, tegens de Pri¬ 
vilegiën en Rechten der Landen, van de Ridderen der 
Ordre van den Gulden Vliefe, veel Edelluyden enlnge- 
fetenen der Nederlander) by duyfenden. 

Noch opte Preface: Ik voorfie dat op defe gifte gefeyt 
fal worden,mette Rechten der Nederlanden, in ’t gcnc- 

V.^eel. 

rael en particulier, niet te mogen beftaen,datmen defelve 
alfo in Spangien foude geven; maer dat daer op alvoren 
behoorden wettelijk belchreven en vergadert te worden, 
de Staten Generael en particulier van de Provintien der 
Nederlanden, om rijpelijk met alle de Leden en volco- 
men kenniffe, te letten, of lülks ook voor den welftand 
der Landen behoorde toegelaten te werden of niet; ook 
vreefe ik , datmen uyt dele gifte allo in Spangien ge- 
maekt, fal befluyten, datmen den Nederlanden niet by 
ulürpatie, maer quafi by haer eygen confent, des Spaenfen 
Raeds dilpofitie wil onderworpen, een fake van allen tij¬ 
den by den Nederlanden ten hoochften gedetefteert, en 
fal dele opinie apparentelijk geconfirmeert worden, door 
verfcheyden conditiën en reftrfctien in defe gifte geftelt, 
vele van dewelke fchijnen de Nederlanden Spangien te 
onderworpen, ’twelk ikgeloove, dat niet alleen by de 
Staten en G emeenten van de weder-parthye; maer lelfs 
van Braband, Vlaenderen, Henegouwen, Arthoys en an¬ 
dere Landen niet verftaen fal worden, voor den Neder¬ 
landen , noch eerlijk, noch behoorlijk te wefen. 

Noch opte Preface. Ik wenfch noch dat van defe be¬ 
geerte des Coninks,om defe Nederlanden te fien,in Vre¬ 
de,rufte en welvaren, foberlijker verhaelt ware geweeft, 
aengefien de voorgaende en jegenwoordige proceduren, 
daer jegens fullen geftelt worden, uyte welke men qualijk 
defe begeerte fal connen oordeelen, byfonderterwijlen 
het vyer en fweert niet allen over denNederlanden;maer 
ook over den Neutralen Nageburen noch fo fterk ge¬ 
bruykt word,alsoyt te voren.lk wil niet verhalen de gro¬ 
te foulen in de Nederlanden van dier zijden,noch binnen 
’s jaers gepleecht, nochte de ongehoorde meuterijeen 
onweerdige proceduren op ’t Cafteel van Antwerpen, 
tot lafte en tegens defelve goede Stad en Burgers van de 
Spangiaertsfook mette handelinge jegens deRijks-Steden 
Aken en Wefel,degrouwelijke tyrannije inden Landen 
van Ceulen, Cleye, Berg, Weftphalen,Munfter, Mark 
en jegens Graeflijke en andere perfonen; maer ik lette 
fonderlinge daer op,datalfmen de contraventienvan des 
Eert-Hertogen beloften den Admirant voorftelt,hy voor 
folutie feyd, den dienft Godes en van den Conink niet toe 
te laten, geloof te houden, ’t welk veel quader geacht fal 
worden, als het voorgaende, datmen den Ketters geen 
geloof behoort te houden: en ikbendroevich,datmetfo 
weynieh confideratie by den welgemelte Heere Admi¬ 
rant niet alleen gefproken; maer ook gefchreven word 
aen des Rijks Lidmaten, dat hy alleenlijk de Roomfe Ca- 
tholijke Religie begeert by henluyden gehandhoud te 
werden, met affehaffinge, fo welvandeLutherfe, als 
Calvinife Leere,vreefenae dat ’t felve by Coningen,Keur 
en Vorften, en andere de Roomfe Religie niet gebruy- 
kende, een generale ergernifle fal maken. 

Noch opte Preface ièydhy: Wefende waer, dat het 
meefte geluk der Rijken ea Landfchappen is, te hebben 
een goed en wijs Prince, en van defelve in perfoon gere- 
geert te werden; fofalontwijfelijkenhieropby dewe- 
der-partye gefeyd worden, dat den overleden Conink 
by fijn eygen bekenteniffe, het geluk der Nederlanden 
niet heeft begeert, als hem niet verweerdicht hebbende, 
in den tijd van veertig jaren, defelve in perfoon te befoe- 
ken; maer liever gehad door den Hertog van Alva, en 
andere fijne Tyrannen met geweld van uytheemfe 
Krijgfvolk, defelve Vyandlijk te invaderen, het Ne¬ 
derland, als een nieugeconquefteert Land te houden; 
de principaelfte Heeren, Edelen en voornaemftc Bur¬ 
gers, Liefhebbers van des Vaderlands vry en gerechtic- 
heden, of om hals te brengen, of uyt de Landen te ban¬ 
nen, en hare goederen te confifqueren, omdereftete 
gebruyken als flaven van hare tyrannije ; Gafteelen in 
de principaelfte Steden te bouwen, defelve met Spaenfe 
Soldaten te befetten,nieuwe en te voren ongehoorde Ra¬ 
den op te ftellen :]egens wille en dank van de Staten van 
de Landen, fulke Impofitien en Contributien in te voe¬ 
ren, als hem goed dochte; onder pretext van Vrede- 
handelinge altijd meer gewelds, verraderijen en andere 
fchadelijke handelingen in ’t werk te ftellen, ofte pre¬ 
pareren, alfmen anderfints heeft gedaen ; en in fom- 
ma de Nederlanden in fulke poinöen tebrengen, dae 
fy daer in Sfdtm bdli mochten planten , om met 

ff P 
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der Landen gelegentheyd en goede commoditey ten van 
de Rivieren, Havenen en Zee-gaten, menichte van Zee- 
varent volk en Schepen, midlgaders overvloet van alle 
Provifien nodich tot een goede Armee, te water en te lan¬ 
dende onverfadelijkeSpaenfe ambitie,(om alleRijken,Lan¬ 
den en Republijken te incorporeren,en wetten te geven) 
te vorderen; gelijk fy leggen, dat de proceduyren tegens 
Duytfland, Vrankrijk, Engeland, Yerland,en andere Rij¬ 
ken en Landen, claerlijk betuygen. Het léggen van dat 
den Conink geheele veertien jaren met fo grote en im¬ 
portante andere faken foude beladen zijn geweeft, dat hy 
niet eens na deNederlanden(wefende fo heerlijke impor¬ 
tante en fchone Landen,die lijn Heere Vader,Oudevader 
en andere Voor-ouders in fo groten refpeët gehouden 
hebben) lal niet we! in vele verftanden connen vallen, by- 
fonder als gelet wortydat H. Ged. Keyfer Caerle lïjnHeer 
Vader, alleenlijk om ordre te Hellen in de fake binnen de 
Stad van Gent, (niet fonder gevaer van fijn perfoon) uyt 
Spangien door Vrankrijk in dc Nederlanden quam. 

Noch opte Preface. Indien departagievande Door- 
luchtigfte Infante,de confideratie van hare hoge geboorte 
en grote merken, haer behoorden te doen hebben de Ne¬ 
derlanden ; waerom (falmen leggen) zijn die niet aen de 
Staten van de Landen wettelijk beroepen, puyr, fuyver 
en fonder eenige conditiën,fideicommifien of reftrinctien 
gevordert; want alle dë conditiën en reftrin&ien lullen 
geoordeelt worden te wefen attrappen, en fubjeëtbe- 
droch, om na de leere van de tyrannen Dodtoren, met het 
Vollen vel te wege te brengen, ’t gene men metier Leeu¬ 
wen dauwen niet can doen. 

Noch opte Preface. ’T is wonder datmen het woordt 
Submifjïe in defen heeft willen gebruyken, aengefienon- 
twij felijkgefeytfal worden niet vreemt te wefen, datdc 
Staten van de Provintien, fuchtende onder de Spaenfe ty- 
rannije, fiende haer Steden belet, en hare Landen over¬ 
vallen met Spaenfe en andereuytheemlë Soldaten, en 
het geheele Gouvernement van de Landen en Steden na 
de Spaenfe wille gecompofeert,van vele quaden het min¬ 
de hebben moeten kiefen, en dat fy over fulx bedwongen 
zijn geweeft, hun te fubmitteren en onderworpen de wil¬ 
le des Spaenlën Raeds,aen te nemen de voorgeftelde con¬ 
ditiën, hoe onredelijk, befwaerlijkenonweerdelijk die 
ook zijn;maer men fal tot geenen tijden geloven,dat noch 
de Staten, noch de Gemeenten (die by de Staten worden 
gereprefenteert) in liberteyt zijnde, hen aen defelve afge¬ 
dwongen conditiën fullen houden. 

Op de twee eerfie conditiën van het Tranfport, feyd hy 
voor glofe aldus: By dit eerfie en vele andere Articulén, 
is te feer claer d’intentie des Coninks van Spangien en des 
Spaenfen Raeds geopenbaert,namelijk,dat fy by alle mid¬ 
delen willen, dat niet alleen de Nederlanden aen Span¬ 
gien fullen geinclaveert wefen , of aen Spangien comen ; 
maer fonderlinge dat de Nederlanden, uytcrachtevan 
defe pretenfe Donatie, by rechte en confent van deLan- 
den, de Spaenfe heerfchappije (uilen wefen onderwor¬ 
pen , in plaetfe dat fy ’t iëlve tot noch toe by injufie Titule 
hebben willen ulurperen. 

Op ’t derde Articul. Ik hebbe gelet dat in het derde 
Articul gefeyt wort, dat den Ertz-Hertog ftervende fon¬ 
der Kind of Kinderen, by de Hpochfi-gedachte Infante 
geprocreert, achter te laten, in fuiken gevalle defe gifte 
fal wefen nul en van geender weerden,en dat fy in plaetfe 
vandeNederlanden fal hebben haer legitime partie: Hier 
op fal gefeyd worden, datte teen recht middel is om de 
Nederlanden te houden in combufiie, allo niemand de 
legitime portie, over alle de Coninkrijken en Landen,by 
den Conink van Spangien, fo in Europa als inde Oofi en 
WeftTndien gepoffideert, en fal connen maken, dat 
defe greep mede brengt, het voorfz Spaens delïein van 
de Nederlanden in hare dauwen te willen houden. 

Op ’t vierde Articul. Het woordeken wederkeeren 
aen den Conink van Spangien, gefielt in dit vierde Ar¬ 
ticul, openbaert mede defelve intentie. 

Op ’t vijfde Articul. Wt ditvijfde Articul blijkt on- 
wederfprekelijk, dat ten minflen de Princen vanNe- 
derlanden foude blijven onderworpen de Coningen 
tfan Spangien en den Spaenfen Raed voor altijd , een 
fake geheel onweerdich , niet alleen voor dc Neder- 
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landers, maer den Princen felfs; envoorwaer devro- 
micheyd en groothertigheyd van de Staten der Neder- 
landfe Provintien, van over etlijke hondert jaren, is fo 
groot geweeft, datmenhen lülkeinique en onweerdi- (Fol.«.) 
ge conditiën niet foude hebben dorven voorhouden. 

Op’tfefte Articul. Byditfefte Articul word den Co¬ 
nink en den Spaenfen Raed volcomen macht gegeven, 
om lö wanneer de Nederlanden op een Dochter louden 
comen te verderven defelve te doen vervallen, of door 
houwelijk van defelve Dochter, aen de Conink of Prin- 
ce van Spangien, of by belet van het houwelijk, wil¬ 
lende allo de Spaengiaerts het blat omkeeren ? en in 
plaetfe dat nu Spangien aen de Princen van de Ne¬ 
derlanden by houwelijk is gecomen, willen fy de Ne¬ 
derlanden altijd aen de Coningen van Spangien doen 
vervallen , om alfo by beter Titul en apparentie meer¬ 
der heerfchappije over de Nederlanden te gebruyken. 

Op t fevende Articul. De conditiën gefielt in dit 
levende Articul, brengt ’t felve deffeyn van deSpan- 
giaerts noch veel claerder mede, willende, dat de Prin¬ 
cen van de Nederlanden, noch Dochteren noch Sonen 
lullen mogen houwelijken , fonder advijs en confent 
des Coninks van Spangien inder tijd: Hoe mochtmen 
claerder den Princen en Nederlanden, in tijtulvan de 
Spangiaerts en hen eewige wetten (tegens aller volke* 
ren rechten) dellen ? 

Op ’t achtfte Articul. In ditachtfte Articul feyd 
hy , hebbe ik geconfidereert de arrogantie der Span- 
giaerts, willende de ingefetene van de Nederlanden, 
verbiedende handelinge , Trafijce en Navigatie , in 
Ooit en Weft-Indien , een (kke ongehoort en tegen alle 
volkeren rechten; hoe vele verfcheelt die van der Ne¬ 
derlanden welvaren, profperiteyt en oude fleur te vor¬ 
deren ? Het vierendeel van de Ooft en Weft-Indien ken¬ 
nen de Coningen van Spangien niet; wat recht kunnen ' 
de Spangiaerts doch hebben, om den Nederlanders al- 
daer hare handelinge, Trafijce en Navigatie te verbie¬ 
den? Wat apparentie heeft doch dat een Prince der Ne¬ 
derlanden (die fchuldich is fijn Onderlaten nafiin ver¬ 
mogen in Neringe en welvaren te vorderen) fulkein- 
digne en imque conditie, jegens hem en fijne Onderfa- 
tenftreckende, foude aengaen, en hem onder worpen 
de peenen van dat de Nederlanden in fuiken cas aen de 
Spangiaerts fouden devolveren? By wattijtul fonda¬ 
ment ofcoleur, hebben de Spaengiaerts fuiken recht te¬ 
gens het Nederland gecregen? Voorwaer ik achtedat 
veel duyfenden , fo Prelaten , Heeren , Edelen als, 
vrome Burgers, mBraband, Vlaenderen, als andere 
Landen , onder den Spangiaerden alfnu fuchtende 
liever voor de Vryheyd der Nederlanden fterven als 
voor de Nacomelingen fo oneerlijk en onbehoorlijke 
conditiën aengaen fouden; en is geen apparentie, dat 
een van de andere Provintien foude willen eens denken 
op fulke ondraeglijke en oneerlijke voordellen 

Op ’t negende Articul. Men fal fegeen dat by dit 
negende Articul word geimpieteert het recht van de Sta¬ 
ten der Landen, dewelke gedurende de minderjaricheYt 
van hare Prince of Princeife, het Gouvernement van 
de felven en van de Landen (volgende hare Rechten) 
competere,welke recht ten appetijt van de Spaenfe Raed 
niet mach gequitteert werden. 

Op’t tiende Articul. Op dit tiende Articul, feydhy 
daet my niet met allen te feggen, als felfs wefende van 
het Catholijke geloof; maer ik beduchte, dat depre- 
cife conditie van fuiken Eed te doen, als den text mede 

brengt, en de peene van te vervallen van de pofTeflie en 
proprieteyt der Landen, weynich fal verftaen worden 
te ftrecken tot vrede en geruftheyt der Nederlanden; 
want die van Holland, Zeland en andere Vereenichde 
Landen, lullen apparentelijk defelve conditie houden 
voor fulks, datmen haerlieden tot geenigen tijden wil 
fien vereenicht mette andere Nederlanden , ’t welk 
nochtans (na mijn oordeel) deneenigen w'egis, om de 
Nederlanden te famen uyten Oorloge, tyrannije der 
Spangiaerden, en in haer oude fleur te brengen. 

T K fwere by dat heylige Euangelie Godes, dat ik aïtüd ««WW* 
•■'tot den uyterften adem mijns levens, dat heyligelfnsnm 
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tfeö/DfeCatholijkegelove, ’t welkhoudet, leeretenprediketde 
De heylige Catholijke en Apoftolijke Roomfe Kerke (aller 

Kerken Moeder en Meeftreffe) ftantvaftelijk belijden , 
trouwelijk envaft geloven, enwaerachtelijkonderhou¬ 
den fal:En dat ik fal beforgen (fo veel my mogelijk fal zijn) 
dat het felve van mijn Onderdanen onderhouden, gelee- 
ret en gepredikt worde. Sohelpemy God en fijn heyli¬ 

ge Euangelic. , _ „ 
Op ’t formelier van defen Eed fiaet my,leyt den Glofia- 

teur, ook niet te leggen, dan ik vreefe, dat de Hollanders 
Derian. defelve lullen duyden, dat met alleen den Prince totte 

Roomfe Religie,daer by hem en fijne Nacomelingen ver- 
bind, fonder te letten, dat het geloof een gave Gods is, 
maer ook dat hy fijne Onderfaten daer in moet houden, 
daer toe fy de Spaenfe Inquifitie fullen voorbrengen. 

Op ’t elfde Articul wert geen glolfe gemaekt, als hou¬ 
dende , dat de gene, dewelke metter tijd totte heerfchap- 
pije en polfeflie der Nederlanden fullen comen, fullen 
hebben te advoüeren, t’approberen, en te ratifieren de fu- 
perabundantie van ’t gene in dit Articul begrepen fiaet. 

Op ’t twaelfde Articul feydt hy: Op dit iz. Articul 
fegge ik,dat (mijns oordeels) geen vafte vrede,liefde noch 
correfpondentie,tuflchen den Coningen van Spangien en 
den Princen van de Nederlanden fal connen wefen, ofte 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
eerlijke luyden van alle qualiteyten onder u luyden, en 
ook onder de wederpartye der Spangiaerden, dit middel 
aengenaem fal wefen, en vertrouwe, dat ’t felve dadelijk, 
en met ernft by uwe E. en anderen by der hand genomen 
zijnde, God den Heere Almachtig daer toe fijnen fegen 
fal verkenen. 
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verhopen ftaen,fo lange de Spangiaerts over de Nederlan¬ 
ders in ’t minfte yet willen ulurperen, ’t welk nochtans in 
alles by defe Gifte de meeninge fchijnt te wefen. 

Op ’t dertiende Articul feyt de Glofiateur: Ikzy ten 
hoochfien geergert geweeft, verfiaende uyt dit dertiende 
Articul, datmen de Nederlanden foude houden als een 
Leen, of achter-leen van Spangien, en beduchte dat niet 
een Nederlander (niet geheel gefpangiolifeert wefen- 
de) ’t felve fal connen goet vinden; want dat de Princen 
van de Nederlanden, die Souveraine en abfolute Princen 
over etlijke hondertjaren geweeft zijn, voortaen fouden 
wefen Vaflalagien des Coninks van Spangien,fal over het 
hert van geen oprecht vroom Nederlander mogen palie¬ 
ren; maer fullen de Hollanders enhareGeaflöcieerde, 
met defe en gelijke onweerdige, inique en onbehoorlijke 
conditiën in defen geftelt, hare fake ontwijfelijk by alle 
de wereld meer juftificeren,als oyt te voren,infonderheyt 
in defe gelegenthey t door des Coninks overlijden; welke 
overlijden een yegelijk van alle verbintenifle ontflagen 
heeft, en mogen van nieus niet verbonden worden, vol¬ 
gende der Landen Recht, Privilegiën en Gebruyken, 
fonder hare willen,die fy tot geenen tijden fullen gebruy- 
•ken tot fulkc conditiën. 

Wt defe mijne corte en fommaire annotatien, fal uwe 
E- verflaen, wat (mij ns oordeels) op elk poinét apparente- 
lijk fal mogen gefeyt worden,by den Catholijken felfs: Ik 
hebbe,feythy, daer in rondelijk en ter goeder meyninge 
uwer E.bevel willen nacomen,op hope dat mijn fchrij ven 
niemand fal worden geopenbaert, en op’t felve vertrou¬ 
wen can ik uwer E. niet onthouden, dat (mijns oordeels) 
defe geconditioneerde en gereftringeerde gifte,niet fal het 
rechte middel welen, om de Nederlanden in vrede,rufte 
en profperiteyt te brengen; maer foude veel bequamer 
achten, dat in defe gelegentheyd, enmidsdesConinx 
overlijden, de Staten van alle de Nederlanden Jegens de 
Spangiaerts en hare Adherenten, de wapenen fouden ge- 
b.ruyken,om den felven Spangiaerts en andere Vreemde¬ 
lingen uyt de Nederlanden, en de Nagebure Landen te 
doen vertrecken, latende by provifie elks inden fijnen in 
fulke ordre in ’t ftuck van de Religie, als anderfints, fulks 
akfyzijn, op dat de Spangiaerts en Vreemdelingen uyte 
voorfzLanden verdreven,en delelveLanden in hareRech- 
ten, Vryheden en verfekeringe geftelt zijnde, alfdande 
Staten Generael van alle de Nederlanden mogen verga¬ 
deren , en met alle goede middelen advijferen en refolve- 
renop de poin£len,die tot eenen oprechten welftand,ge¬ 
durige en verfekerde Vrede, rufte en eenigheyd der Ne¬ 
derlanden foude mogen ftrecken, ’t welk niet alleen een 
bequaem en behoorlijk middel foude wefen, tot dienfte 
der Nederlanden; maer ook voor de Hoochftgemelte, 
Doorluchtichfte Infante, en fijne Doorluchticheyd felfs, 
die anders door defe geconditioneerde en gereftringeer¬ 
de Donatie, haer fouden Hellenen houden in een perpe¬ 
tuele flavernije der Spangiaerden: Ikwetedat feervele 

V. 

r M’t DotugaenDe 23oeh fjdj fit felicrc ttoee ffêfflpften 
^geftelt / Detocl&e De€it5-I$ettog en Dc Staten ban 
B^aüanD/en D’anDere^taten ban Dc ^obintien/onbee 
öe geljoozfaemliepö ban De €rt5-%rtcg /'gcfcljjcbcn 
ïiebüen acn De Staten generael Dcc ©creemgDc 
bintien / ben z8 en 29 Éugufti De# DoofieDcn 3Jacr# / 
ïktoel&e Defelbe Staten alf'Doe niet goet bonöen te bc? 

arotooo?Denöan alfo fp nu omrent Defen ttjD eene Der 
felber beamtooo# Ijcbben/ Ijeb ift Defclbc anttooojDe 
alhier bullen laten bolgenDe / UtpDenDc alDu#: 

Eemeerdig, Hoog en Welgeboren, Edele, ErenfeJle,Eerfame, <r°1>23 ) 
Hooggeleerde,Wijfe,VoorJïenigefeer difcrete Heercn. 

T 7 We Eerwaerdjge Excellentien enE. Brieven, ge- iBflefof* 
fchreven tot Brulïèl den achtennegen-en-twintig- teant= 

ften Augufti killeden, hebben wy ontfangen, ook wel en 
rijpelijk geexamineert,en ons verfekerthoudendende,dat *§"„**,, 
alk oprechte Nederlanders, van alle Haten en conditiën, tjit&et* 

van de heerfchappije en onlijdelijke handelinge der Span- 
giaerden en hare Adherenten, van herten begeeren ont- üfe' 

Hagen en gevrijt te wefen, fouden over eenigen tijd defel- P’obm* 
ve Brieven hebben beantwoort, ten ware de gewichtig-tiet,l atn 
hey t van de fake, en de vreemde proceduyren,'die wy for- * 
gen gebruykt te worden by den Admirant van Arragon in dc anDe* 
de nabuyrige Landen, en jegens ons ook de ongehoorde rc 
handelingen en moetwil van den Spangiaerts op ’tCafteei t,,nt £0, 
van Antwerpen en in andere plaetfen, ons hadden doen 
verhopen, dat uwe Eerv/aerdige Excellentien en E. naer- 
der op alles fouden hebben gekt, en oordeelen dat onfe 
oprechte meeninge daer toe altijts geftrekt heeft en ftrec¬ 
ken fal, om met onfe conftante devoiren en patiëntie 
van God den Heere Almachtich te erlangen, ’tgenelö 
feerby ons en alk vrome Nederlanders begeertwor;t, en 
tot de gemeene behoudeniflè nodig is: Te weten,deNe- 
derlanden in ’t gemeen eens te fien oprechtelijk verloft 
van de Spangiaerts en haren Adherenten,uwe en onfe ge- 
fworen Vyanden, enconfequentelijk uyt defebloedigen 
Oorlog en verwoeftinge,in een oprechten en verfekerden 
welftant gebrocht,haer jegens de voorfzgrouwelijke han¬ 
delingen met ons fouden hebben verclaert; maer aenge- 
fien wy fo langer, lo claerder bemerken, dat de Span¬ 
giaerts en hare Adherenten, onder uwe Eerwaerdige Ex- 
cellentien en E. fo veel machts hebben, dat fy ’t felve con¬ 
nen beletten, fo weten wy opten voorfz Brief boven de 
bedankinge van uwe E. goede gunfte en affeólie, en onfe 
vriendelijke gebiedenilfe, nief anders te antwoorden,dan 
dat wy vaftelijk geloven,dat uwe Eerwaerdige Excellen¬ 
tien en E. fo wel de middelen en wegen tot uw'e en onfe 
gemeene verloflinge nodig kennelijk zijn als ons; en dat 
wy oordeelen,dat de Spangiaerts en hareAdherenten alle 
onfe voorflagen kunnen contramineren. Daerentuflchen 
bidden wy uwe Eerw. Excellentien en E. willen voor on- 
wederfprekelijk houden, dat de Spangiaerts en hare Ad¬ 
herenten uyte Nederlanden,niet met eenige handelingen 
of Tradtaten; maer mette Wapenen te crijgenzijn,en dat 
fonder ’t felve met ernft by der hand te nemen, uwe Eer¬ 
waerdige Excellentien enE.allejaere, jaalkMaenden 
van de felven gelijken handelingen, als tot noch toe ge¬ 
bruykt zijn,ook veel tyrannijker enonweerdiger hebben 
te verwachten. Wy bidden uwe Eerwaerdige Excellen¬ 
tien en E. onfe moderate aótien in alk faken te houden,tot 
beveftenifiè van onlè oprechte meeninge,en wechnemin- 
ge van alk wantrouwen jegens ons, van dat wy niet fou¬ 
den mogen lijden dat uwer EerwaerdigeExcel. en E. met 
ons de Wapenen jegens de gemeene Vyanden aennemen 
in de fake van de Religie, Politie en anderen, na de ge- 
kgentheyd aldaer, fulke ordre fouden ftellen en houden, 
als by den felven goedgevonden word: So veelaengaet 
de wereltfe middelen, hoewel wy onfe vertrouwen op 
God den Heere Almachtich ftellen, en niet op onfe, on- 
fer Vrienden, nochteGeallieerde middelen, nochtans 
mogen wy uwe Eerwaerdige Excellentien en E- voor ons 
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gevoelen verclaren, dat fo Verre defelve alleenlijk voor 
een jaer fo veel devoiren willen doen, als wy gerelolveert 
zijn, door G odes Genaden, eengeluckigeuytcomltena' 
alle apparentie fal volgen; daer anderfints te bevreelen is, 
dat de calamiteyten , miferien en penculen lallen ver¬ 
meerderen,des wy ons voor God den Heere Almachtich 
cn voor alle goede vrome Nederlanders met onlecon- 
ftantie, devoiren, patiëntie dele, mitsgaders verfcheyden 
onfe voorgaende vriendelijke verfoeken, voor alle tijd 
verhopen te ontfchuldigen. Hiermede. 

Eerweerdig, Hoog en Welgeboren, Edele,Erentfefte, 
Eerfame, Hooggeleerde wijle, voorlienige, feerdifcrete 
Heeren, bidden wy God den Heere Almachtig uwe 
Eerweerdige Excellentienen E. teverleenenmalles lui¬ 
ken genaderen refolutie, als de verloffinge, bevrydmgeen 
welvaert van onfen gemeenen Vaderland vereyfcht. W t 
den Hage den 22. Meert 1 f99- Ondeiftond, De Staten 
Generael der Vereenigde Nederlanden. En was on¬ 

dertekent C.eJerfcns. O Steent De felbe työ fclRcef ^an ban <g>an 
tijen acn Den I$cci*e ^iDbocnet Dan I$oüanD / tipt 

IBtDDclöut’ïj / Dit nabolgcnbc: 

Mijn Heere, 

s k lal u Ed. Briefvan den achtüen defer met geen 
jfj| lange dilcourlen beantwoorden;maer alleen leg- 
M gen, dat den y ver om tegen Spangien, Portugaei 

• ^ en anderen, des Conmk van Spangiens Landen 
e equipperen, tot fodanigen eynde, als u Ed. voorllaet, 
her goet en groot blijft, ookaenwaft door dienmen 
iaerliik begint te fpeuren, dat hoog tijd word , darmen 
t Land ontledige van een goet getal Bootfvolk, die by 
lebrck van employ «gereden Vyand, welfwanchey. 
ouden veroorfaken onder den Vrunden. Ok fo verftaen 

van Wellen, dat inFerolfterkgeeqmppeert werd; 
mhoewel eenige meenen, dat het gemunt loude weien 
>pYerland,fo dienen wy evenwel op ons hoede te wefen, 
lewijle darter geen redenen en apparentienontbreken, 
rn te duchten dattet foude mogen wefen tegen dele Lan- 

lenfikkan my niet laten voorftaen,dat denVyand io ver¬ 
lieten foude weien, dat hy fonder ander fondament of 
ippuy,dan van de forcen van lijn tegenwoordigen Leger, 
oudewülen irriteren fo veel Vorften van t R.jk.lk ach e 
lat wy in modo, van de Exploi&en diemen foude mogen te 
vater voornee men, genoeg lullen eensz.jn hoewel ik 
liet weet,ofmen hier genegen loude zijn,met de Schepen 
?an ’t Land vorder te gaen dan na Spangien, en olmen al- 
laer foude willen neftelen. 
" \Vy verftaen mede met den eerften derwaers te icnden 
jpte veylingevande Zee. Op de expeditie ontrent defe 
Yovintie hebbe iknietbreetgecommuniceert, dewijle 
le fake feer fecreteiijk dient beleyd, en waert mogelijk 
neer dan half geprepareert, onder dexel van vordereex- 
ieditfën, eermen die met vele luyden communiceert, de 
raefte onderlinge communicatie , diemen daer loude 
nogen houden, fal dienen om de forme en middelen 
lader te concipiëren, De ordonnantie en luftru.aie op 
ïetLaftgelt verftaenwy, dat fonder vertrek dient gevoi- 
left. Item dat de repartitie van den ftaet ten minften voor 
leien Tare gearrefteert en aengenomen werde. Wy ver¬ 
iaën ook alle te famen, datmen met geen verwe noch 
:oleur ’t geit van Engeland can ophouden, en apprehen- 
leren de inconvenienten. . 

Alfoden Vyandde Sauvegarde te water en de Licen- 
en heeft afgedaen, fo foude men hier gaerne hen dat van 
lefer ziidest felve mede gedaen wierde over de platte 
landen; dan uEd. weet wat fwarighedendaer in tot noch 
óeziinvoorgevallen.Menfchrijltvan Gent en Antwer- 

,en,dat fy het felfs meenen te doen , en te dien eynde vier 
Regimenten Knechten aennemen, totcofte van Braband, 
/laenderen’Arthoysen Henegouwe. 

De inclinatie, mijn Heere, tot alle de voorfz pomften 
;n faken, zijti hier, by fonder by defe Stad, feer goed : Dan 
is mijns achtens ganfeh onmogelijk daer op prompte en 
rolcomene refolutie te verwachten, voor enal-eermet 
illeen het different geaccommodeert, dan ook een ftuyr- 
nan aen ’t roer geftelt zy; u Ed foude met connen ge o- 
/en wat een verbaefden üaep-fiekte datter is, by en onder 

den genen die ontrent het roer zijn, yederfiet en merkt 
die periculen, en niemand forgt noch yvert om de reme- 
dien, even of God fonder middelen de faken foude lege- 
nen en t’onlen beften keeren. En allo ik vaft vertrouwe, 
dat de Heere van der Werk herwaerts fal beroepen wer¬ 
den, lo wilde ik wel,dat u Ed. den 1'elven wilde eerftdaegs 
voorhouden het.patroon, daer na u Ed. in de voorfz poin- 
dten die fake dirigeert,op dat hy hier comende,mochte ar- 
beyden op den lelven voet. Wat my ondertulfchen mo¬ 
gelijk fal zijn al-om te prepareren , en te helpen difpone- 
ren tot fpoedigerefolutie, daer in fal ik gaerne mijn uyter- 
fte devoir doen, en niet nalaten u Ed van alle apparentie 
te verwittigen. 

Men feyd dat tot Diepen een Barque uyt Bifcayen in 4. 
dagen, met ontrent twee honden duylentDucaten, is 
aengecomen. 

Ik bidde God, mijn Heere, dat hy u Ed. wil fparen in 
fijne heylige hoede, Wt Middelburg den veertienden 
Meert 1599. Onderftond.U E. gedienftwillige. Onder¬ 
tekent I. van Santhen. Noch ftond ter zijden aen: Hier in 
en is noch geen vergaderinge, wy fpeuren ciaerlijk , dat 
by eenige aengecomen Steden leer werd gearbeyt, om de 
lake in’t werre te houden. ’Topfchriftwas, Aenmijn 
Heere den A dvocaet van Elolland. 

D€n DtcrDen jfctmianj Hebben De ^ccren Staten 
<0cmrae! bcrmcut cn geaiTcjleert / cn na lange en 

crntlige Deliberatie / cn berfcljepbcn communitatim 
gdfjouben met fijn €jrcelfemie / gcampliecrt «1 Dcc* 
meerbert Der paccact Dan Dc jiDcnfuringc/tot boo?- 
comtngc Dan alle frauDcn / in 't compleet ïjouDen Dan 
Dc Compagaien / in boegen aio tjice na bolgt: 

E Staten Generael der VereenigdenNederlan-piat, 
den,allen den genen die defe fullen fien of horen 
lefen, Saluyt; Doenteweten. Alfowyfolanks 
fo meer bevinden, de grote frauden en abuyfen, &p De 

die doorgaens in ’t monfteren en het compleet houden ^taten 
der CompagnienRuyterenen Knechten, indienfteder 
voorfchreven Landen wetende, onder diverfe pretexten arte* 
gepleecht worden, jegens onfe vorige Ordonnantiën en HerttDtti 
Placcaten, ook niet tegenftaende wy binnen de naefte 2. 
jarende betalinge merkelijk hebben gebetert,waer door rtj ,599. 
de Compagnien fwak zijnde, niet alleenlijk gemeeneberoem 
Soldaten te fwaerder met ordinarife Wachten en Schild- 
wachten befwaert, en de Colonellen, Ritmeefteren, Ca- 
piteynen, Officieren en Soldaten, fo wel te velde als inde 
Frontieren wefende, in hare eere en reputatie gecrenkt, 
in pericle van haer leven en eere gebracht; maer ook den 
welftand en verfekeringe der Landen in groot gevaer ge¬ 
ftelt word, en wy daerom voor den dienft der gemeene 
fake, en welftand der Landen hoochnoodig bevonden 
hebben, jegens de voorfchreven fraude, by renovatie en 
verbeteringe van de voorgaende OrdonnantienenPlac-fFol.t^} 
caten te voorfien» So ift,dat wy,na ernftige deliberatie en 
verfcheyden communicatien gehouden met fijne Excel¬ 
lentie op de befoidinge der Pritmeefteren, Capiteynen , 
Officieren en Soldaten, en daer op, conform tadvijsvan 
fijne Excellentie, fulke ordre geftelt hebbende , dat alle 
Ritmeefteren, Capiteynen, Officiers en Sol daten,hen be¬ 
horen daer mede te vrede te houdenden hare vordere for- 
tuyne van der Oorloge, op entotlafteyandegemeyne 
Vyanden te vervolgen. Hebben by deliberatie van den 
Rade van State geftatueert en geordönneert, ftatueren en 
ordonneren by delen het gene hier na volcht. _ 

1. Eerft dat voortaen geen Ritmeefter ol Capiteyn 
fich van fijne Compagnie langer fal mogen abfenteren, 
als tien dagen, en om wettelijke redenen, ten zy by Ichrir- 
telijk blijk en wettelijk confent, ofbevel van ons, den Ra¬ 
de van State of den Stadhouder, of Gecommitteerde Ra¬ 
den van de Staten van de refpedtive Provintien, en egeen 
Luytenant,Cornet.Vaendrich of andere Officiers,fonder 
confent van haren Ritmeefteren of Capiteynen, den wel¬ 
ken wy belaften egeen langer confent te geven als voor 
veertien dagen; en lö vorder confent begeert wort,fal ge- 
accordeert moeten worden, als hier voren van den Rit- 
meefter en Capiteyn is verhaelt: Welverftaende dat 
bovFn dien al evenwel egeen Ritmeefter , Capiteyn i 
Officier of Soldaet uyt Frontieren fullen mogen ver* 
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trecken, Tonder confent van den Gouverneur of Com¬ 
mandeur van de plaetfe, welk confent niet langer fal 
mogen gegeven worden, als van tien of veertien dagen, 
alles op pene voor d’eerfte reyfe van op de monfteringe 
niet goed gedaen te worden, enteverliefeneenmaend 
van hare foldije, en voor de tweede reyfe op arbitrale 
correöie. 

2- Dat voorts alle Overften, Capiteynen, Bevelheb- 
beren en Soldaten, alom behoorlijk Tullen hebben tere- 
(peéteren de Commilfarifen van de Monfteringe en an¬ 
deren, tot de monfteringe by ons, onfen Veld-Heer, 
den Rade van State, de Staten van de refpeöive Provin- 
tien, of hare Gecommitterde Raden, te laften in haren 
laft en ampte, en by defelve vermaent zijnde, om mon¬ 
fteringe ofreveuè' te doen, terftonts, Tonder eenige wey- 
geringe, daer toe gereed te zijn, alwaer’t ook dat den 
Ritmeefter , Capiteyn , Luytenant, Cornet of Vaen- 
drich abfent waren, op pene van cafiatie en vorderear¬ 
bitrale correófte. 

3 • Or don neren mede dat de Ritmeefteren en Capitey¬ 
nen , voortaen op de monfteringe Tullen hebben te pre- 
fenteren alleenlijk oprechte en waerachtige Soldaten, 
wefende goede cloeke mannen, totte wapenen die fy 
voeren bequaem, en harefoldijeweerdich, behoorlijk 
gewapent, volgende d’ordre opte wapeningegemaekt, 
of alfnoch te maken, en op de peenen daer in begrepen, 
die op haren Eed en volcomen tra&ement gehouden zijn 
de Compagnie al-om te volgen tocht en wacht te doen, 
Tonder eenichfins onder hare Compagnie te prefenteren 
eenige Burgers, Landluyden, Soetelaers, Vrybuyters, 
Soldaten van andere Compagnien, Paffevolanten, of 
anderen, egeen volcomen gagie treckende, of in den 
Eed en iübjedie haerder Compagnie, om delèlve al-om 
te volgen, tocht en wacht te doen, niet ftaende, op pe¬ 
ne van cafiatie, en aen den lijve arbitralijk en ook metter 
dood geftraft te worden, fo wel de Capiteynen en Offi¬ 
cieren, die bevonden Tullen worden fulke toegemaekte 
perfonen, of palfevolanten geprefen teert, of ter mon¬ 
fteringe gevordert te hebben, als de voorfchreven perfo¬ 
nen of palfevolanten felver: autoriferendeenbelaftende, 
de Gecommitteerde op de monfteringe en hareaffiften- 
ten, de Fraudateurs metter daed te doen ftellen in han¬ 
den van den Prevoft, en voorts de voorfz penen te de¬ 
creteren en doen executeren. 

4- En ten eynde des te beter voortaen jegens allen frau- 
den mach 'Worden voorfien : Hebben wy geordonneert 
en ordonneren bydefen, dat binnen’sjaers defelve Tul¬ 
len mogen worden aengebracht by een yegelijk, ook by 
perfonen (egeen Commilfarifen , Ritmeefteren of Capi¬ 
teynen wefende) die defelve Tullen hebben gedaen of daer 
in deelachtich geweeft, en dat den aenbrenger lulks be- 
wijfende, boven het pardon van fijn deliét, foverrehy 
culpabel is, voor recompenfe fal genieten v ijftig ponden 
van veertich groten’t pont, en tb hySoldaet is, boven 
dien met verhoginge van befoldinge of eenige ampten 
daer toe hy bequaem is, vergolden worden, en andere 
van gelijken met andere Staten en Officien. 

f. Belaften en bevelen voorts wel expreflèlijk allen en 
een yegelijk van de Commilfarifen van de monfteringe, 
en anderen totte monfteringe te committeren, op haren 
Eed, meeneedigheyd , privatie van hare Officien, en 
vorder arbitrale correètie, ook metter dood geftraft te 
worden, met een perfoon meer in de monfter-rolle goed 
te doen ofte palieren, als die oprechtelijken onder elke 
Cornette Ruyteren, en Vaendel-Knechten abtuelijk die¬ 
nen , ten diende bequaem zijn, tocht en wacht te hou¬ 
den, en het Vaendel al-om fchuldich zijn te volgen, en 
die fy ’t eiker monfteringe prefent lullen vinden, Tonder 
ook eenige morte-payen voor Wachtmeefters of ande¬ 
ren onder eenig pretext te palferen, of van de Ritmeefte¬ 
ren of Capiteynen eenige giften, prefenten cleyn of groot 
t’ontfangen, ja niet hen te laten traéferen ofdefroyeren 
by den felven. 

6. Autoriferende de Gecommitteerde Raden van de 
refpe&ive Provintien, Commilfarifen te mogen fchicken 
in de andere Provintien, om de Ruyteren en Knechten 
aldaer te monfteren, ook die gene ftaende tot lafte van 
de Generaliteyt, of op de repartitie van een ander Pro- 
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vintie, mits dat fy in ’t doen van defelve monfteringe, 
fecretelijk den Rade van State Tullen adverteren om con- 
fufie te fchouwen; en dat de rolle van de monfteringe 
aen den Rade van State Tullen worden gefonden, om te 
bevelen, dat de betalinge daerna werde gedaen. 

7- Ordonneren mede, dat voortaen cte Ritmeefteren 
nochte Capiteynen, niet lullen mogen onder hare Com¬ 
pagnie tot Soldaten aennemen eenige Burgers of In- 
woonders van de Frontier-Steden of Sterkten, daer fy 
Garnilöenen Tullen houden, nochte eenige Huyfluyden 
of Landluyden op een mijle na defelve plaetfe wonende: 
Verclarende voor Frontier-Steden en Sterkten, alle de 
Steden, Sterkten en Forten, die van wegen de Gene¬ 
raliteyt jegenwoordich gehouden worden in Braband en 
Vlaenderen. Item, alle de Steden, Sterkten en For- 
trelfen in Gelderland, Gi aeffchap Zutphen en Over-Yf- 
fel, gehouden over de Waden Ylfel, mitlgaders Thicl, 
Knodfenburch, ’sGraven-waert, Aernhem en Hattum. 
Item, in Holland, Geertrudenberg, Fleufden, Gor- 
chum , Louvefteyn , Worchum , Douveren, Noor- 
dam, Clunderc en Bommenede ; in Zeland de Stad en 
’t Land van der Tholen ; Groeningen, Coevorden, 
Lingen, Bourtange, Bellingewolfterzijl, Reyde,Delf¬ 
zijl, Steenwijk, Halfelt, Cuynder, Blokzijl en Swarte- 
fluys. Verbiedende mede, dat fy egeen Burgers of In- 
woonders van de andere Steden, Sterkten en Forten van 
de Vereenigde Nederlanden, daer fy GarnifoenTullen 
houden, noch eenige Huyfluyden of Landt-luy den Tul¬ 
len mogen onder hare Compagnie aennemen, dan op 
den ordi naris Eed en dienft, Tonder beloften dat fy in 
‘t vertrecken van de Cornette of het Vaendel Tullen wor¬ 
den ontflagen, op pene van defelve in de monfteringe 
niet goet gedaen, maer datelijk gecafieert te worden en 
arbitrale ftraffe. 

8. Ordonneren mede, dat voortaen onder elke Cor¬ 
nette of Vaendel, maer een Soetelaer-Soldaet wefende, 
fal mogen wefen, die daer toe lchriftelijkbefcheet van 
den Ritmeefter of Capiteyn fal hebben, op pene, dat 
de goederen, die by den anderen Soldaten of hare Vrou¬ 
wen te coop geftelt ofvercocht lullen worden, verbeurt 
luien wefen, 

9- Item, dat de Ritmeefteren en Capiteynen niet Tul¬ 
len vermogenvannieusaentenemenofafte danken ee¬ 
nige Ruyteren of Soldaten, dan alleenlijk op de monfte¬ 
ringe , en dat by kenniflè van de Commilfarifen of Ge¬ 
committeerde op defelve; en fo midlertijd eenige Sol¬ 
daten waren geftorven, ofook voor fchelmen mochten 
zijnwechgelopen; lullen,gehoudenzijn wel pertinente- 
lijk enby behoorlijke certificatie, inlönderheyd van de 
Weerden daer fulke.gelogeert hebben, te doen blijken 
van den precijlen tijd, dat fulke geftorven of verlopen 
zijn; op pene, dat die anders geleyd Tullen worden af¬ 
gedankt , verlof gegeven, geftorven, verlopen of aen- 
genomen tezijn, gehouden lullen worden uy te Lijftetc 
zijn, zedert deleftemonfteringe, en de nieuweaenge- 
nomen lullen niet getekent worden, dan van den dach 
van de aenneminge by kenniflè van de Gecommitteerde 
tot de monfteringe, en lullen tot dien eynde al le de Com¬ 
pagnien ten minften twaelfmael in ’t Jaer gemonftert 
worden. 

io. Bevelen voorts alle Ritmeefteren en Capiteynen 
hare Compagnien compleet te maken, en defelve com¬ 
pleet te hebben tegen den vijftienden Aprilis naeftco- 
mende, ten felven dage aen den Rade van State te fenden 
een pertinente Rolle, inhoudende pertinente verclarin- 
ge , eerft van alle Officieren van defelve Cornette of 
Compagnie, en daerna van de Ruyteren of Soldaten, 
onder elk Rot of Corporaelfchap dienende, en dat de¬ 
felve rolle fal wefen het patroon, daerna alle volgende 
rollen Tullen moeten worden gemaekt, en demonfte- 
ringegedaen, met pertinente verclaringe achter defelve (Fol. 
rolle, wat nieuwe Ruyteren of Soldaten, vanmaendte 
maend, monfteringe tot monfteringe, Tullen wefen aen- 
genomen, mitfgaders voor den naem van eiken Ruyter 
en Soldaet de gagien, die elk in der waerheyd is trecken¬ 
de , en voorts ’t felve te doen den leften dag van elke 
maend, op pene van een maend Solts t’elken by den Rit¬ 
meefter of Capiteyn in gebreke zijnde , te verbeuren, 
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fonder dat de Commiflarifen eenige andere rollen fullen 
mogen aennemen, op pene van Caflatie van den Com- 
milfaris of Schrijver, die ander rolle fal aengenomen of 
voorgedragen hebben. . 

11. En lullen niet alleen de Ritmeefteren, Gapitey- 
nen, Luytenanten, Cornetten en Vendrichs,maerook 
de Quartiermeefters, Sergeanten en Corporaels van de 
Gornetten en Compagnien, gehouden welen de rollen 
te tekenen, op haren Eed verdaren, dat de Ruy teren en 
Knechten, fulks die op de rolle geftelt zijn, oprechtelijk 
geftelt zijn, oprechtelijk onder de Cornette of Compa¬ 
gnie dienen, op pene van Caflatie en arbitrale correftie. 

12. Niemand fal hem vervorderen in ’t fchrijven of 
monfteren hem te doen noemen met eenigen verfierden 
naem oftoenaem, dan met fijnen eygen Chriftennaem, 
en gewoonlijken en wel bekende toenaem, midfgaders 
de plaetfe van fijne geboorte, op pene vanterftondsen 
opter daed ar bitralijk geftraft te worden; en fullen egeen 
Ritmeefters of Capiteyns mogen toelaten, datyemand 
anders als voorfz in de rollen geftelt word, op pene datlè 
niet fullen gepafleert worden en arbicraleeorredtie. 

13. En alfo grotelijks tot verferinge van den Lande 
daer aen gelegen is, dat pertinentelijk van tijde de tijde 
geweten worde, hoe alle Frontieren in hare wachten be¬ 
let en beforcht worden: So ordonneren wy alle Sergean¬ 
ten Majors, Wachtmeefterender Frontier-Steden, alle 
nachten pertinente optekeninge te doen van het jufte ge¬ 
tal Soldaten , en van wat Compagnie daer mede elk 
Corps de garde belet is, en alle maenden defelve aente- 
keninge aen den Raden van State over te fenden, op pe¬ 
ne van privatievan hareOfficien. 

14. Alle Ritmeefteren en Capiteynen fullen fonder 
eenigerhande weygeringe hebben te gedogen de betalin- 
ge hooft voor hooft, en fo verre ’tfelve voor eenigen tijd 
niet gedaen word, fullen hare Soldaten van hare lopen¬ 
de foldije pertinente en rechtvaerdige afrekeninge doen, 
ten minften alle tweemaenden, fonder langer, en dat 
tenby-wefen van de Commiflarifen van de monfteringe 
of anderen daer toe fpecialijk te deputeren; en tot dien 
eynde fullen de Ritmeefteren en Capiteynen t’elker reyfe 
aen den Commiflaris van de monfteringe hebben aeff te 
geven den tijd van de lefte afrekeninge, op de verbeurte 
van een maend gagie voor hare perfonen, en fullen de 
Commiflarifen binnen acht dagen daerna gehouden zijn, 
de Provintien,op wiens repertitie die Compagnien ftaen, 
daer van te adverteren, op de verbeurte van een maend 
van haer traftement. 
i f. De Ritmeefteren enCapfteynen fullen voortaen niet 

vermogen voor meer als ten höogften tot fes Soldaten toe 
uyt hare Compagnie, en ook niet langer als voor twaelf, 
of ten langften veertien dagen, doch niet anders als in 
nodige faken (die fy in den Verlot-brief, mitfgadersde 
plaetfe waer fy gaen fullen, exprefleren) verlof te geven, 
en dat ook niet anders als met kennifiè van de Gouver¬ 
neurs, of commanderende en de Commiflaris die daer 
ter plaetfe foude mogen zijn, welke alfo verloofde ook 
niet fullen goet gedaen worden, dan mits perfoonlijken 
verfchijnende op de eerfte navolgende monfteringe, ten 
ware nochtans dat eenige Soldaten by laft van de Gou¬ 
verneurs van de Provintien op eenige Exploi&en van 
Oorloge waren uytgefchikt, die niet lullen uyttrecken, 
dan gelijk hier na volgt. 

16. Namentlijk, dat geene andere, ’t zy te paerde 
of te voete, fullen mogen op Exploi&en van Oorloge 
uytgefchikt worden, dan oprechte Soldaten inaétuelen 
dienft en geene Vrybuy ters wefende, en dat niet in min¬ 
der getal als van vijf-en twintig teffèns, ten ware op Con- 
voy, volgens’t gene na befchreven ftaet, ofbyeenich 
cleyn getal op condfchap, daer van den Gouverneur of 
Commandeur ter plaetfe dan ook word gehouden te ver¬ 
antwoorden , welk uyttreckende Paerd of Voetvolk, 
wefende in getal van vijf-en-twintig, fullen beleyd wor¬ 
den meteenenCorporael, AdelborftofSergeant, we¬ 
fende boven de vijf-en en twintig tot vijftig toe, of daer 
onder met eenen Luytenant of Vendrich , boven de 
vijftig tot hondert toe, of daer beneden met eenen Rit- 
meefter of Capiteyn , en wefende boven de hondert , 

■met twee Ritmeefters of Capiteynen , al waren ook 

fchoon de voorfz getallen gemaekt van diverfche Com¬ 
pagnien. 

17. Boven dien fullen fulke Soldaten te paerde ofte 
voet, niet mogen uyttrecken, dan mits hebbende paflè- 
port van den Overliep of Commanderende ter plaetfe, 
mede getekent by denmonfter Commiflaris en Sergeant 
Major ter plaetfe fo verre die daer zijn, inhoudende de- 
felve paflèporte, de eygen namen en gewoonlijke welbe¬ 
kende toenaemen, van allen defelve uyttreckende, en 
fullen de Ritmeefters, Capiteynen, Officiers ofAdel- 
borften hebben te verantwoorden van de exceflfen van 
alle defelve uyttreckende Soldaten, die fy alfo fullen be¬ 
leyd hebben; doch fullen de dagelijkfe Convoyen, be¬ 
leyd by goede Officieren, mogen gedaen worden door 
bevel van den Gouverneur of Commanderende ter plaet¬ 
fe, op welker confent met pertinente atteftatie van die 
gene, die fygeconvoyeert lullen hebben, de Convoyeurs 
goet gedaen lullen worden. 

18. Voorts ordonneren wy wel expreflelijk, dat voor¬ 
taen onder de Engellè, Francoyfen, Schotten en Zwit- 
fers Compagnien Voetvolks, geen andere als van elke 
der felver Natie lullen mogen aengenomen of daer onder 
geprefenteert worden , op pene van in de monfteringe 
niet goet gedaen te worden. Enfullen voortaengeene 
Soldaten, van wat Natie die zijn, den dienft van den 
Hopman of het Vaendel daer onder fy dienen, mogen 
verlaten, dan met wettich Pafport, op pene van metter 
koorde geftraft te werden fonder genade. 

19. Alle welke Poindten en Articulen, wyverftaen 
en ordonneren, dat precijfelijk, pundtuelijk, enftrik- 
telijk fullen nagecomen, achtervolcht en geexecuteert 
worden , op pene in elke der felver vermeld, fonder 
eenige gratie, oogluykinge of verdrach, daer na ook 
allenOverften, Colonellen, Commiflarifen, Ritmee¬ 
fteren , Capiteynen, Officiers en Soldaten, en allen an¬ 
deren hen fullen reguleren, op de voorfchreven penen; 
willende dat de Kennifiè en executie van allen defefal 
welen by ons, ofden voorfchreven Rade van State, den 
Generaelvan onfen Leger, endenKrijgs-Raden, den 
Gouveneurs van de refpedtive Provintien, en Krijgs-Ra- 
den, neffens der felven wefende; ook by de Gedepu¬ 
teerde Raden der Staten van de refpeftive Provintien, 
alles by preventie. En op dat niemand van defe onfe te¬ 
genwoordige ordonnantie hebbe te pretenderen eenige 
ignorantie; Ontbieden wy daerom en bevelen, onfen 
feer lieven en beminden, de Staten, ofhare Gecommit¬ 
teerde Raden , Stadhouders van de Provintien refpedti- 
ve van Gelderland en Graeffchap Zutphen, Holland, 
Zeland,Utrecht,Vriefland,Over-iflèl,derStadGroenin- 
gen en Ommelanden, en allen anderen Jufticieren, Offi- 
c eren en Dienaren , des verfocht zijnde , dat fy defe 
voorfchreven Ordonnantie, al-om doen vercondigen, 
uy troepen en publiceren daermen gewoonlijk isuytroe- 
pinge en publicatie te doen. En voorts onfen Generael 
van den Leger, Gouverneurs van de Provintien, Gou¬ 
verneurs en Commandeurs in de Steden en Forten, de¬ 
felve publicatie dikwils te doen vernieuwen, fo te Vel¬ 
de , als in de Frontier-Steden en Sterkten , voor dea 
Volkevan Oorloge, te paerde en te voet, by Trompet 
enTrommelflag: Verftaendeniettemindatalledevoor¬ 
fchreven Poinéten onverbrekelijk geachtervolcht, en de 
contraventien van dien geftraft fullen werden mette pe¬ 
nen hier voren geftelt, alwaer ’t fchoon fo, dat de publi¬ 
catie binnen ’sjaers niet ware vernieut, fonder eeni¬ 
ge gunfte, faveur of diflïmulatie ter contrarien ; want 
wy ’t felve totvorderingevan den Lande alfo bevonden 
hebben te behoren. 

Gegeven in ’s Graven-Hage den vierden Februari 
yijfthïen hondert negen-en-tnegentig. 

En was geparapeert 
Syrxma Vs. 

Lager ftond, 
iVt bevel van mijn Heeren de Staten Generael der Ver■ 

eenigde Nederlanden. 

Ter Relatie van den Rade van State der felver. 
En was ondertekent 

G.vanZttylen. 
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(foi.260 ïgcbbcn ooft/met aDPpg Pan fijn €cc.o?D?c gefMt op 
fn 'öj* De pjapeitinge PanDeCompagmeftuptecenCuraffierg/ 
Knge Hrquebuficrö / en opte toapemnge Pan pet ©oetPolP 
ban &e pan De «öeumeccDe ©?oPntttcn / en ooP Pan gelpPen 
fX o?D?e geflelt/pjaec na De ©ommiffarifen pan De ftëom 

ftmnge pen fouDen reguleren m’t ©elD-Eeger / en 
Boik. peöPen ooP z6 Commtprifen Pan De fBonftermge 

gepelt / en in PerfcpcpDen <©uartterenPerDeelt / Daer 
fp pare reftDentte fouDen moeten pouDen/ alffergeen 
Ècgerte©elDetsf/ PepalPen noep negen anDere / Die 
paer reftDentte fouöen pouDen tn Den ^age: J^ePPen 
Pan gelpPen gearrepeert fePere ^npructte P002 De 
Cotnmtpartfen Pan Delfêonpertnge/ Die pun belaft 
too?De fecreet te pouDen/ enntemanDentePcrtonen. 
©djt fePere potneten tot Directie Pan De inonperinge/ 
Poo? De ©ommiffactfen / pttn gcDeftgneert dBuartier 
pouDenDe/ als Poo? D’anDeceDiepunbp’tïtofpou; 
Den fouDen. I^ocp eene ^npructte poo? De i^ecren 
uptte rcfpectiPe ©ollegiett / Pp De ^eeren Staten 
nerael gecommitteert/om in train te P?engen pet Poo?f5 
©Iaccaet Pan De lBonperinge s en alfo noep Pier niette 
hie Commtparifen gecommitteert 5pn gePjo?Den/ Die 
noep geen ©eb paDDen geDaen / fo peppen De Heeren 
KaDen Pan Staten gefcp?ePen Den Pterenttointigpen 
3Cp?iIi$/ aen pare |BeDeP?oeDeren/ ©eDeputectDe 
in ’t Eeger / Dat fp De Poo?f5 nteutoc gecommitteerd 
De Pan De itsonperinge/ Den ©eD afnemen fouDen/ 
PolgenDe ’t fo?muliet Daer Pan fp DefelPe een DuPPclt 
fonDcrt / confo?m Den ©eD Die D’anDere ©ommipri* 
fen geDaen paDDen. 

©n alfo De ©ortmfc Pan ^pangien / metpetPerd 
PoD Pan De ^aPtgatte op ^pongten/De^ee of ©oop; 

im^’Paert meeft Piel in De panDen Pan De jprancopfen / 
iPfreea ^epotten / ©mbDcnaerS/ ©ofterfe en ^enemard 

feeree/ fo pePPen De J^eeren Staten <6enerael/ om 
paer ^eeParent ©olft in pet Pjerlt te pouDen / gered 
foIPeert een ©lote en mrmaDe ter ^ee op te ruiten / 
Pan ontrent 70 ^epepen Pan ©o?loge / en Daer meDe 
^pangien te gaen PcfoePen / De ©op en a©eft-jfnDife 
©loten / gaenDe of comcnDe/ te Pcfp?ingen / of aen 

cen €o»te tapen/ en alle ^paenfe €planDen s Daer toe Dat 
Snf” P002 ©pperfte 2üDmtrael gecommitteert P?crDe 3fom 
Bien ca lier ©iet er Pan Der <©oeS/3CmbacptS-Heer Pan ^oe^ 
rune termeer / üamupDen en ©?iefecoop / <©enerael Pan 
E‘illöen,De mtillerpe s Den ©nDer-ICDmitael ter ^ee ^Jan 

<0arP2antf5 Pan ^oo?n / en tot ©ice-^Dmirael Co?' 
nelis Eepnf5 tot ©liflïngen j en om te lanDe te ged 
öHinlien tien ©ompagnien ©oetPolPö / elfe Pan 200 
©oofDen / ais pet ©aenDel Pan Den ©Perpen Pan Der 
i©oeS/fgn ©Perpe Huptenant^onPct <§to?m/€apt: 
©aletoert/ban Der^uflen/lBeetPerPe/ïoo/ïlepnier/ 
gjonPcc lopan Pan Cgmont / Pan ^©erepepn en 
©cpnunt j toat DefelPe op Defe repfe en ^epeepö- 
«Eocpt uptgereept pebben/ fo te toateraltf te lanDe/ 
fullen P?p ter gelegenDer plaetfe Perpalen. 

©otto? Defen tpD is gepo?Pen 3^octo? 2JD?iaen 
2Sö?iaen v^pan 25ipenbo?g/ in fpn lePen ïtëarDepn Pan De 

,!©unte Dcö <©?aefïijtipcpDg Pan l^oIlanD / ’t Paelfe ged 
bu?g/ tomen 5pnDe tot ftenniffe Pan De ©eneraeljS Pan De 

iBunte Der ©creentgDe ©?oPintien / pebben Den 
tPJaelfDcn j©artp Pijftpien portDert negen en tnegem 

te ban tig gefclnePen aen Den ©eece ^jjopan Pan ©IDend 
ï^oiïauö barnePelD / EaeD en 3ÜDPocaet Pan Den ïanDe Pan 
otftf’, iioiianD/ Dat Pan noDe toaö eerpDacg^ een anDer in 

pjn plaetfe te pellen en committeren j toaerom fp 
pem pebben Pullen aDPerteren / Dat Pan ouDg 
geobferPecrt en geb?upbt Pjaö / fo Planneer eenig 
Umpt of ©fticiePan Der |©ume / ’t 3p iBuntmeed 
per/ $©arDepn/ mpapeur of Hfet-fnijDettoaöPad 
ccrenDe / bp De ï^oge ©PerigpepD / en fonDerlinge bp 
tijDe Pan éoogl. |Be. Deö föepferp Caroli ©uinti / 
en 00P Des? Iepen ConinPö Pan ^pangien ©pilipsf De 
11. ConinP Pan ^pangien / al-eer pemant mette 
Comrnipie Pan eenigej Der Poo?f3 Sïmpten Poo?fien 
toerDe/ alfulPe perfonen gefonDen jpn geP?o?Denbp 
De ©cnerale jEeepeujS Pan Der punten / om DefelPe 
te eramineren/ en Daer na De ^eeren pan De finantie 
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Ctcfolu* 
tic ban 
be ^>ta 

nigbe 
i^CÖCta 
lanben/ 
om een 
Ï3late 
toe te 
ruiten 
tegen 

ben. 

of ^ogc ©Perigpept Pan paren aDPpfe teDienen/Piaer 
na ooit DefelPe pare ©ommiffic ontfangen pebbenDc / 
anDcrmado bp De Poo?f? ©enetaelo pjn gerenPod 
pcert gehJO?Den / om Pan DefelPe pare §npructien te 
ontfangen / en Daer op Den CeD te p?epercn / aio na 
beporen; al ’t PJdPc fp niet paDDen connen laten fpn 
€. te aDPpfercn / om De ©ecren Staten Pan i^cUanö 
aen te Dienen / op Dat paer ©. JlÊogentpeDen Daer on 
fouDen mogen letten. <©cfe tj©iifiPe Ptao ouDertcPent 
bp ïjenriP Pan ^uplen / 3©pntgi.ö / % Pan J^ifpen 
en 3|acob 5F00P. 

■p\Cn elfDen ^>eccmb?iö Desf Poo?leDcn ^jaersi 1^98. 
paDDen Den Jjccren Staten ©cncrael aen fpn Cr= 

cdlentie eenen ©?ief gefonDen/ om aen Den i^cerc 
©?aPe Pan ©openlo te beftdlcn / ten epnDc DefelPe 
<©?aPe Pan ^openlo / Doo? fpn ©?oeDer0 ^oon / in 
^uptflanD fouDe DoenPcpten/ tot Dienpe Pan De J^eed 
ren Staten ©enerael / Dupfcnt Kuptercn / Daer pp 
oPer fouDe commanDeren / en Dit Poo? Den tijD Pan 
D?ie of Pier maenDen j maer alfo De ©?aPc Daer op 
am De ï|eeren Staten ©enerael fpn aDPpo gefcp?ePen 
paDDe/ fuljcmenuptDenaPolgcnDe.fBiffiPe/ bp fpn 
Crcellentie aen Den ï|eere JCDPocaet ©arnePelD ged 
fcp?ePen / Pccpaen tan / fo peb iP gocDt gcDonDen Ded 
felPe fBilftPe Pan fpn Crcellentie pier bp te Poegen / 
tot beter PerftanD Pan Defe faPe / en ’t gene Daer aen 
10 DepenDerenDe. <©e Poo?f5 |Bi|fiPe Pan fpn Cr? 
cdlentie toasi lupDenDc alDuö; 

Mauritz, geboren Pmce vanOungien Gr ave vanNafi- 
[m, &c. Mark? Gr ave van der Veer. 

■pDele, Hoochgcleerde, endücrete, befonderegoe- 
•^de Vrund : Wy hadden den Grave van Hohenlo, de 
Brieven van de HeerenGenerale Staten, aengaendede 
lichtinge van duyfent Duytfe Ruyteren, onder ’t beleydt aen mött 
van S. 1. Broeders Soon, overgefonden, op dat S. 1. den ^ecr^,, 
Welgedachten Heeren Staten fijne antwoord en advijs öenbnt/ 
mochten laten weten; waer op fijne 1. ons verclaert heeft, mbtiüf 

dat hy niet liet, dat mijn Heeren de Staten eenigendienft ^Cöboa 
van den voorlz lijnen Neef fullen mogen verwachten, ^et^ea” 
aengelien hy nu lèkerentijdin’sKeyfersdienflenbeftel-ten^>ta« 
linge geweeliis,enjegenwoordelijk noch’in lijnen dienft ten ban 

in Hongarien is continuerende, en datter geeneappa-^°ilanö 
rentie is, dat hy fijne conditie, die gewis is, vooreen 
ongewilïè, voor drie ofviermacndentijdsfoude willen 
veranderen; ’t welk ons veroorfaekt heeft, onièn Neef 
Graef Willem van Naflau dier afte adverteren, en in 
eenen wege te verft >eken. dat :S. 1. in allen gevalle, aen 
fijnen Heer Vader Grave johars van Nallau den ouden, 
en ook aen fijnen Broeder Graef J'ohan den Jongen, ’t fel- 
ve wilde öyerlchr ij ven, en haeriu) den t erfoeken, datle 
haer daer ontrent willen doen informeren, ofter eenige 
Heeren van qualiteyt (ouden welen, die met een luik of 
diergelijk getal Ruyteren, den Landen te dienft fouden 
willen comen; of by fo verre geene van qualiteyt waren, 
ofmen dan niet met eenige bekende Ritmeefteren moch- 
te handelen, om haer in dienfte te begeven , ’t ware tot 
het getal van duyfent Paerden of min; maer dat geenen E- 
delman meer dan driePaerden fouden gepaflèert worden 
en op conditie , als hier te vorens metten Grave van 
Solms geaccordeert is geweeft, fonder nochtans yette 
geloven ofte arrefteren, te voren en eer mijnen Heeren 
den Staten daer af kennifiègedaen ware, alfowy hem 
infgelijks voor fijn vertrek van hier verfocht hadden, aen- 
getien de lichtinge, fo van Ruyteren als van Knechten, 
lohoochelijk van nodeis: Wy en twijfelen ook niet, of 
S. 1. fal ’t felve met alle neerfticheyd bevorderen. So veel 
onfen Broeder aengaet, connen wy niet dan voorgoet 
aenfien , dat hy tegens den tijd , dat wy wederom te 
Velde luiten mogen gaen, hem wederom in dele 
Linden laet vinden. Wy waren gerelölveert felfs in 
den Hage te comen ; maer alfo hem het weder met 
delen Ooften wind tot vriefen geftelt heeft, hebben wy 
niet raetlaem gevonden , ons van hier te abfenteren, 
tot datwyfien fullen wat daer af lal wefen te verwach¬ 
ten t Maer by fo verre den vorft niet continueert, ful- 

4 len 



548 
Het fes endertigfteBoek 

En hier len wy niet nalaten onsaldaerte laten vinden, 

m Edele, Hooggeleerde en difcrete, befondere goede 
Vrund, zilt God bevolen. Wt Aernhem den elfden De¬ 
cember x 5-98. Onderftond , U goedtwillige Vrund. 

Ondertekent. . , ,T „ 
Maunce de Najïau. 

Het opfchriftwas, Den Edelen, Hooggeleerden en 
Difcreten, onfen befonderen goeden Vrund M*.johan 
van Oldenbarneveld, Raeden Advocaet van Holland. 

alfo upt öen nauolgcnöen 25?tef Uan <0?aUe 
^an Uan iSafTau öcn ouöen / fcfjrjnt öatöcJ£cecen 
Staten <0enerael öcn felUcn <©?aUc ^oftan Dan gaf 
iSu acacco2öccit ïjaööen Ijet tractcment Dan 400 §>ob 

öatcn / totWcfjerminge ban fijne Eanöen / en <Ö?aUe 
€rnfi uan jMTau fijnen f;ne/ lict£rnpt banCoj 
ïonel oUet een föegmtent ^upto OoetUolh / en öat 
öcn 58ömttant uan éüccagon t ^pacnsf grngööoili 
öan öcö ittjhö-üoöcm öeöe uertccc&ett; fomeentji 
önt öe 400 ^oiöaten metaengenomenjijn/ alfom 
öaeu Uo?öer geen öefcftept öan Ijeb tonnen ömöcn. 
^>en 25?ief Uan <©?aef 3jan U)a$ lupöenöe aisï Uolgt: 

J599. 
Lfo opte differenten en gefchillen, die voor de ®.toeeb« 
Heeren Staten Generael der Vereenigde Ne- 
derlanden verreien waren geweeft , tuflehen ïxrtitoc/* 
Jonkeren, Hovelingen, Eygen-erfden en Ge- rufTcflenj 

deputeerden van den Kerfpelen van de Ommelanden, 
tuflehen denEemsen Lauwers, Requiranten ten eenre, j^oucltiu i 
en Burgermcefteren en Raed der Stad Groeningen gere- gen en ! 
quireerde, ter ander zijden, by Sententie van de Raden Jonf°0?' / 
uyt elke Provintie by de lelve Heeren Staten Generael tot 6t . - - - v *enre//M, 
uyttinge van dien gecommitteert , in date den 11 Ja- 23uxse, 

2Spef 
ban 
<©;aef 
San ban 
kaffan 
nenoe 
S)eece 

Mijn Heere, 
Ebbende verftaen uyt onfen Sone den Grave 
Ernft Cafimir, als ook van re vorenuyt onfen 
Sone den Grave Jan, en uyt andere onfe Om- 

-. aers y den goeden yver , dien gy altijd t ons- 
waerts en totte bevorderinge van onfe laken betoont 

tar hebt, en dat door uwen middel mijn Heeren de Staten 

Sra" ft!’ Generael ons geaccordeert hebben het tradlement van 
mUclt. 400 Soldaten, tot de belcherminge van onfe Landen te 

gens de Spangiaerts. So hebben wy met connen laten 
u E. wel grotelijx daer voor te bedanken, en uk.met 
eenen te bidden,dattetuE. wijdersbelieve degoedehand 
daer aen te houden, op dat by tyds, en volgende t gene 
wy daer van gelchreven hebben aen mijn Heeren deSta- 
ten voornoemt, de middelen, tothet voorfz tractcment 
nodig en vereyfcht, uytgereykt, en den brenger defes 
Jood Tolleken van Amfterdam aengetelt mogen wei 
den , dewelke alfdan niet laten fal , ons defelve door 
Wilfel-Brieven ter handen teftellen. Vorders met twij¬ 
felende van datter door u faveur mijn Heeren de Staten 

(F01,17.) voornoemt belieft heeft onfen voorlz Sone Ernelt te ge¬ 
ven het ampt van Colonel over een Regiment Duyts 
Voetvolk, hebben wy u E. daer voor ook wel willen be¬ 
danken , wenfehende van goeder herten, dat in t voorlz 
Ampt onfen Sone fich fo drage, datter de Landen mede 
gedient mogen zijn, en mijn Heeren de Staten goet con 
tentement van ontfangen. En voorts biddende ^ dat 
meer en meer continuerende uwe goede affectie t ons 
waerts , het uwe believe fteeds alle faveur , fo onfen 
voorfz Sone als ons, te bewijfen, dewelke om dat te 
erkennen, niet laten fullen ons meer dan feer gaerne te 
employeren, om u E. dienft te doen , en dewelke wen- 
fchen na d’occafie daer toe, om dat metterdaed te beto¬ 
nen. Wy fullen u E. ondertuflehen recommanderen. 

Mijn Heere, in de heylige hoede Gods, denwellen 
het believen fal u E. te doen genieten ’t gene daer gy meelt 
na verlangt. Te Dillenborg den twaeltden Meer t i S99- 
Onderftond, U E. feer geaftedioneerde en goede Vrund, 
Ondertekent Johan Grave van Najfan, Cat^enelle bogen. 

’T opfchrift, Aen mijn Heere, mijn Heere van Ol¬ 
denbarneveld , Advocaet &c. 

acfitjlen mam Sinno 1 f99- të upt öenname 
l^cn Uan toegen öe <£. TPog. ^eecen Staten <®ene* 
rad Uan Ue ©ereenigöe Ücöcrtanöen/ gepjonuntiecct 
in <02auen-éage öe ttoeeöe Sententie ötffinmUe / 
gepjonunrieerttufleftenöenportieren/ igbeingen/ 
€pgen-erföen en ©olinacljten uan öenföegpden Uan 
öcn ©mmdanöen / tuffeften ö’^emö cn lautoer^/ 
rcquireeröen ter eenre / en j©02gemcefteren en KaeU 
ouö en nieutoe/ tfamt €admanö/ wdtegeftooren 
Gemeente öer ^taö <©?ocningen ter anöevc 3pöcn/tn 
nauolgenöe totjfe: 

^ O »**** 7 «.«.cv, ~ m j i* 

nuar. i y97- onder andere was verclaert en geordonneert, 
de Ingefetenen van de Omlanden vry te mogen handelen 
met eenen yegelijken , en met alderhande goederen, etc.bfc 
daer en fo ’t hen gelieven foude, uy tgelbndert dat fy geen ^tatt 
goederen of Waren, in Omlanden vallende ofzijnde, ^?oe* 
als Boter, Kaes, Paerden, Olfen, Koren en dierge-teran- 
lijke Coopmanfchappen , lbuden mogen verhandelen Hete jjp 
ofuytvoeren, fonder dieeerft binnen der Stad Groenin-l3en» 
gen ter Stapel te brengeniDies fouden nochtans de voorfz 
Ingefetenen onder malcanderen > mogen verhandelen 
alle Goederen en Waren, die ly tothuyfesnooddruft 
en tot beflag en befettingehaersgebruyks fouden begee- 
ren te bekeeren, fonder dat fy gehouden lbuden zijn, 
defelve ter Stapel te brengen : En indien partyen niet 
conden verdragen, in wat forme den Stapel binnen der 
voorfz Stad Groeningen behoordegebruykt te werden, 
dat fyluyden hare diffërenten , dies aengaende , fom- 
mierlijk fouden deduceren, om by den Heeren Staten 
Generael daer op gedilponeert te worden na behoren ; 
en datby den Heeren Staten Generael door verfcheyden 
hare Gecqmmitteerden tot meermalen te vergeefsge- 
arbeyd was geweeft, om partyen in’t gene voorfz is, in 
vriendfehap te verdragen, 

So hadden de voorlz Jonkeren , Hovelingen, Eygen- 
erfden en Gedeputeerde van de Kerfpelen van de Om- f 

melanden , tuflehen d’Eems en Lauwers, Requiranten 
ter eenre, en Burgermeefteren en Raed, oud en nieu¬ 
we, fampt Taelmans, mette gefworen Gemeente der 

■Stad Groeningen , gerequireerden ter andere zijden, 
dien volgende aen den Heeren Staten Generael overge- 
leverthareDedu&ie, Antwoorde , Replijce, en Du- 
plijce ftucken en Verificatien, en eyndlijk by de Heeren 
Staten Generael al ’t felvegefteltzijnde, tot decifie van 
hare voorlz E. Gecommitteerde Raden. Soift, dat de¬ 
felve Gecommitteerde Raden, met rijpe deliberatie, 
doorgeiten en overgewegen hebbende alle ’t gene ter ma¬ 
terie dienende was en heeft mogen moveren : Doende 
recht en interpreterende de voorlz Sententie, uyt den 
naem en van wegen den Heeren Staten Generael van de 
Vereenichde Nederlanden. 

I. Verclaren dat alle Goederen, Waren en Coop¬ 
manfchappen , hoedanig en van wat conditie die fouden 
mogen welen, geen uy tgelbndert, van buyten in den 
Omlanden ingebracht ofingecomen, nietjegenftaende 
de felve alfdan daer zijn, of bevonden worden, fullen 
ftaen ter vrije handelinge, fonder de Stapel ineeniger 
manieren fubjeét te welen; uytgefeyt alleen dat Paerden, 
Voelens, Oflèn en Koeyen van buyten ingebracht, en 
aldaef den tijd van drie maenden of langer, gevoeytof, 
geweydet zijnde, gehouden fullen worden voor goede¬ 
ren inde Omlanden gevallen, en over fulks den Stapel 
fubjedl fullen zijn. 

2> En van de goederen en Coopmanfehappen inden 
Omlanden vallende fullen geen andere den Stapel fubjeét 
zijn, dan Boter, Kaes, Paerden, Voelens, Olfen, 
Koeyen en Koren, alsTaruwe, Rogge, Gerfte* Ha¬ 
ver, Boekweyt, en geen andere goederen ofgewas. 

3, Van welke Stapel-goederen in den Omlanden gee¬ 
nen voorcoop gedaen fal mogen worden, al-eer defelve 
binnen Groeningen ter Stapel gebracht fullen zijn ge- 

4. Behoudens dat onder ’t copen tot huyfes nootdruft, 
mede toegelaten wortdenVleefch-houwers, Backers, 
Vettewariers en anderen, die inden Ommelanden win¬ 
kel of venfteringe zijn doende , fo vele Boters, Kafe, 
Olfen, Koeyen en Korens inden Omlanden te mogen 
incopen , als fy tot hare neringe fullen van node hebben, 
om ter fleete in de Omlanden te gebruyken. 
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f. Sonder dat nochtans den Ingefeten van den Om¬ 

landen, fijn goederen vercopende, uyt fake Van vercoop, 
achterhaelt of gebreukt fal mogen worden, ten ware hy 
bevonden worden eenige van de voorlz goederen (den 
Stapel fubjedt zijnde) vercocht te hebben, aen den genen 
diehy wifteenen Vreemdelingh) dat is geen Burger ot 
Ingefeten der Stad Groeningen, ofvan de Omlanden te 
wefen. 

6. Dat de Hooftmannen (bydegerequireerde geco- 
ren zijnde) by de t’famentlijke Staten van Stad en Om¬ 
landen gecommitteertfullenworden, en datfyaende- 
felve Staten lullen Eed doen enïfweerenindefer forme: 
Wy loven en fweeren, dat wy uyt den name en van 
wegen de Hoge Overigheyt, en Heerlijkheyt der Stad I Groeningen en Omlanden, neffens den Welgeboren 
Heere Stadhouder, uyt de felve Stad Recht enjuftitie 
fullen doen, rechte deden vinden en rechte bereedinge 
doen na onfe befte wetenlchap, na Land-rechte, Privi¬ 
legie, oude hercomften en goede gewoonten, defelve 
een yegelijk laten genieten en wedervaren, en dit voorfz 
niet te laten, ornparthye, omliefofomleyd, om gun- 
fteofomgave, ofomgeendtrleyfaken: So helpe ons 
God. 

7- En al-eer defen Eed in de voorlz forme by hen lie¬ 
den lal zijn gedaen, fal niemand gehouden zijn, defelve 
als Hooftmannen te erkennen, en lal alle ’t gene by hen- 
luyden als Hooftmannen gedaen fal worden, gehouden 
wefen voor nul, egeenenvan onwaerden. 

8. Dat den Luytenant, Hooftmannen , Secretaris en 
Dicnaers, fullen wefen in dienfte van de famentlijke Sta¬ 
te van Stad en Ommelanden , fonder dat de gerequi- 
reerdens daer over eenige particuliere preeminentie, au- 
toriteyt, ofgefag, meer dan de Requiranten, fullen 
mogen pretenderen , dan alleen de voorfz verkiefinge 
van de vier Hooftmannen, en dat ’t maken en geven van 
de Inftruöie, en reformatie van de Camere, lal ftaen 
ter difpofitie van de t’famentlijke Staten. 

9- Dat den Luytenant en Hooftmannen hen niet fullen 
onderwinden de OvericheytofPolitijce Rcgieringe van 
de Omlanden ; maer lullen alleen uytten name en van 
wegen de Hoge Overigheyt van Stad en Omlanden 
voorfz. Rechten Juftitie doen, fulks als na Landrechten 
en ouden gewoonten van den Lande, in faken, die vol¬ 
gende de verlchrij vinge en ouden gebruyke, zedert den 
jare i ƒ21. tot den Jare iyóo. gewoon zijn by de Camere 
buyten de werven berechtte worden. 

i o. Dat de Requiranten hare particuliere vergaderin¬ 
gen en by-eencomften fullen mogen houden, in faken 
den Omlanden alleen Concernerende. 

11. Dat de Staten deferProvintie wel en te rechtgein- 
tituleert worden, de Staten der Stad Groeningen en Om¬ 
landen ; en de Requiranten aldus : De Omlanden tuf- 
fchen d’Eems en Lauwers. 

12. Dat de Requiranten geen Tollen , vrije Jaer- 
Markten, of publijce Wagen van nieus fullen mogen 
opftellen, fonder confent van de t’famentlijke Staten van 
Stad en Ommelanden. 

13. Verclaren de Requiranten totteverfochte fubre- 
partitie van de quote, tuflehen Stad en Omlanden, als 
noch te wefen niet ontfankelijk : Ordonneren niettemin 
dat w es boven het incomen van de gemeene middelen 
aen de quote , en andere ordinarife en extraordinarife 
laften van de Provintie te cort is comende , gevonden 

(Fol.sS.jfal worden by eenparige Contributien en omllag over 
de onroerende Goederen, fo wel Huyfen als Landen, 
inde voorfz Stad, methaer Jurifdidtie, en inde Omlan¬ 
den gelegen, opdenvoetvan den vijfden pennink, ge¬ 
lijk den felven inde voorfz Provintie inden Jare 15-77. in- 
gewillicht, omgeflagen en opgebracht is geweeft, 

14. En dat ter tijd toe fyluydenftaetfgewijfete famen 
anders op eenen eenparigen voet fullen wefen verdragen, 
of dat anderfints by de Heeren Staten Generael fal zijn 
geördonneert. 

I ƒ. En belangende de vordere differenten van par- 
ftiyen, bevinden het Proces niet in ftate, omeyndelij- 
ken getermineert te mogen worden . Ordonneren de 
gerequireerdens tot allen finen peremptoirlijken te ant¬ 
woorden en contrarie conclufie te nemen, endatpar- 

tyen haer intentie dies aengaende nader fullen deduceren 
en verifiëren. 

16. En dat middelertijd by provifie, en tot dat anders 
lal zijngeordonneert, de Stapel-Goederen boven gefpe- 
cificeert, eenen geheelen voor-middag (den tijd te re¬ 
kenen van de uyre datmen gewoon is de Markt aen te 
vangen, tot den middag toe)binnen Groeningemarkt 
gehouden hebbende , lullen volftaen , en daer na vry 
verhandelt, vercocht en vervoert mogen worden , tot 
den Eygenaers gelieven, en dat aen allen perfonen, ’t zy 
Vreemdeling, Borger of Omlander, fonder eenige on- 
derfcheyt, en fonder eenige verdere verhinderinge of 
belaftinge, behoudens alleen dat de gene die defelve goe¬ 
deren buyten ’s Lands wil uytvoeren,gehouden fal wefen 
te betalen het Stapel-recht. 

17■ DeStapel-goederen, die fulx als voorlz is ter Sta¬ 
pel geweeft lullen zijn, lullen by eenenperfoonbyden 
gerequireerden daer toe te committeren , pertinentelijk 
eregiftreert, getekent en gemerkt, of eene Cedulle 
aer van aen den Eygenaer gegeven worden, fonder dat 

denEygenaer, uyt oorfiike van dien, yet fal moeten ge¬ 
ven, maer fal volftaen mits alleen betalende het Stapel¬ 
recht. 

18. Dat die van de Omlanden eenig Koren of Gra¬ 
nen, in Schepen of Schuyten ter markt brengende , ’t 
felve uyt de Schepen of Schuyten fullen mogen verco- 
pen, fonder dat fy gehouden fullen zijn ’t felve op de 
markt te moeten opvoeren. 

19. Dat de gerequireerdens voor Stapel-recht fullen 
ontfangen van een tonne Botters vier ftuyvers Brabands, 
voor een Maerlchap Suyvels fes ftuyvers, van een Paerd 
van drie jaren en daer boven vier ftuyvers, en van alle 
andere Stapel-Goederen,fo veel alfmeninden Jare 1 571. 
en daer te voren daer van gewoon was te betalen, en niet 
meer; en lullen ook de gerequireerdens geenen Tol op 
de incomende Schepen , noch geenderhande andere 
nieuwe Tollen mogen opfetten ofontfangen, noch ook 
geen hoger Tollen of Waechgelden mogen genieten, 
dan ly in den felven Jare 15-71, en daer te voren ontfan¬ 
gen hebben gehad. 

20. Dat d’opficht van de Wage fal wefen by den ge¬ 
requireerdens , die fchuldich fullen zijn, voor de op- 
rechtigheyd van dien te vei antwoorden. 

21 ■ Indien niettemin eenige Ingefetenen van den Om¬ 
landen over de gewichten , Waeg-meefteren of Die- 
naersclachtig vallen, fullen in fuiken gevallen de Requi¬ 
ranten door hare Gedeputeerden totte Wage vrije toe- 
gank hebben, om die te mogen befichtigen, en de ge¬ 
breken van dien te ontdecken, daer en lulcks behoren 
fal. 

22. Indien den Olderman yemanden betrekt, fonder 
voorgaende halve volle probatie, den rechten genoech 
zijnde, fal fijne partye tot Eede niet mogen dringen. 

23. Dan lal de beclaegde , lönder hem by Eede te 
ontlaften, geabfolveert, en den Olderman inde coften 
gecondemneert worden, en fal daerenboven ook ar¬ 
bitralijk worden gecorrigeert, indien hy bevonden woid 
merkelijk geexcedeert te hebben. 

24. Dies fal voor half volle probatie gehouden wor¬ 
den, ecngeloofweerdige getuyge, deponerende affir- 
mative onder Eede, metvolcomen redene van weten- 
fchap, mits nochtans dat des OldermansDienaers, Aen- 
brengers en Denunciateurs, onder fijnen dienft ftaende, 
niet lullen ontfangen worden in defen voor geloofweer- 
dige perfonen. 

2 ƒ. Dat den Olderman en Gildrechte, over den Om¬ 
landen en Ingefetenen van dien, hem geen gelag of ju- 
dicature fullen onderwinden,anders dan in ’t gene t’haer- 
der kenniiïè is behorende: En ’t felve excederende,fal den 
Olderman daer over te rechte ftaen voor Stadhouder en 
Hooftmannen. 

24. Dat den Olderman in faken, ftaende tot kennifiè 
van den Gild-rechte, voor den felven Gild-rechte nie- 
manden uyt den Omlanden fal mogen betrecken , of 
dagvaerden, dan by Mandate van Luytenant en Hooft¬ 
mannen. 

27. Dat de Ingefetenen van den Omlanden en Vreem¬ 
delingen, hen by lententie van den Gild-rechte belwaert 

vin- 
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vindende, daer van Tullen mogen apelleren aen Stadhou¬ 
der en Hooftmannen: En de Borgers en Ingefetenen 
aen Burgermeefters en Raed der Stad Groeningen, die 
in alfulke laken fommierlijk en (onder figure van pro¬ 
cédé , Tullen procederen en recht doen, lülks fy in goe- j 
de billijkheyt Tullen bevinden te behoren: EnreTerveren ' 
de coften ten uy t-eynde toe van de Take. Aldus gedaen 
by Andries Hefièls, eerfte Raed van Braband uyt Bra- 
band, Gerraert Voet, Raed van Gelderland uyt deTel- 
veProvintie, Lenaert CaTenbroot, Raed Ordinaris des 
HoTs van Holland uyt Vlaenderen, uyt Holland Fran- 
coys Vrank , uyt Zeland Pieter de Hinojofla , beyde 
Raden in den Hogen Rade van Holland, uyt Utrecht 
Willem van Raedland , Prefident inden Provintialen 
Rade aldaer , Bard Idzarda , Raed in den Hove van 
Vriefland, uyt Vriefland, Philips Marotelle, eertijds 
Raed inden Secreten Rade uyt Mechelen, en Doftor 
johan Dorre uyt Over-YiTel, en ter Vergaderinge van 
de Heeren Staten Generael van de Vereenigde Neder¬ 
landen , ten bevele van hare E. ende ter preTentie van de 
Procureurs van partyen , gepronuncieert den achtften 
Martij vijfthien hondert negen en negentig. Onder 
den Originael van deTen in Francij n gelchreven , en met 
een groot uythangende Zegel in roden waflè verzegelt, 
ftond : Ter Ordannantie van de voorTz Heeren Staten 
Generael. En was ondergetekent C. Aerjfens. En 
bet nederwaerts ftond noch: Ter Ordonnantie van de 
voorTz Heeren Gecommitteerde Raden, En was onder¬ 
getekent. 

D. Glarges. 

ISocï) een Sententie btffimttbe / tipt ben name en 
ban toegen be €b. iBog. ï^ccccn Staten «Bencrael / 
gepjonuncieert in ’g <0?abe-Jgage op ben aeptfien 
Mattg/ ftiio novo, stnno büftienfjonbertnegenen 
tnegenttg/ tufFcFjcn be boo2f5 partpen. f^v L(b opte differenten en geTchillen, die voor den 

3 Heeren Staten Generael van de Vereenigde 
NederlandengereTenwarengeweeft, tuflehen 

^Jonkeren, Hovelingen, Eygenerfden en Ge¬ 
deputeerde vandeKarTpelenvan den Ommelanden,tuT- 
fchende Eemsen Lauwers, Requirantenter eenre, en 
Burgemeefteren en Raed der Stad Groeningen, Gere- 
quireerden ter andere zijden, by Sententie van de Raden 
by deTelve Staten Generael, totte uytinge van dien ge- 
committeert indatoden 2i Januarij 1597- onderandere 
was verclaert, dat nopende het lübfidie by forme van 
prarogative , by den Requiranten tot betalinge van 
hare oude Tchulden, ende vervallinge van hare nootlijke 
voorvallende oncoften verTocht, de Take niet was bevon¬ 
den in ftate, om na rechte eyndiijken getermineert te 
mogen worden; en daerom geordonneert, dat Tyluy- 
denvan de wettige Tchulden en dagelijklche voorvallen¬ 
de oncoften, voor de Telve Heeren Staten Generael Tou- 
den doen behoorlijke verclaringe, om de Telve geilen en 
partyen daer op gehoort, by haer E. dies aengaende ge- 
dilponeert te worden na behoren. En dat dien volgende 
de voorTz Jonkeren, Hovelingen, Eygen-erTden en Ge¬ 
deputeerde van de KarTpelen van de Ommelanden, tuT- 
Tchen d’Eems en Lauwers, Requiranten ter eenre, en 
Borgemeefteren en Raden, oud en nieuwe, Tampt Tael- 
mans, inette geTworen Gemeente der Stad Groeningen, 
Gerequireerdens ter andere zijden , hier op gelevert 
hadden hare verclaringe, antwoorde, ReplijceenDu- 
plijce, en daer benefténs hare ftucken enmunimenten, 
’t welk eyndlijk by deTelve Heeren Staten Generael was 
geftelt ter decilie van hare E. voorTz Gecommitteerde 
Raden. 

i. Sooift, dat deTelve Gecommitteerde Raden, met 
rijpe deliberatie doorgefien en overgewegen hebbende, 
alle ’t gene ter materiën dienende was, en heelt mogen 
moveren. Doende recht uyt den name en van wegen de 
Heeren Staten Generael van de Vereenigde Nederlan¬ 
den , autoriTeren de Requiranten om tot betalinge van 
hare voorlchreven Tchulden en laften, over alledegra-| 
ftalen van den Omlanden, op acht jarenby gelijke ter-j 
mynen te mogen omflaen, To veel Ty daer toe van no-l 
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den Tullen hebben, boven de Tomma van Teftien duyTent 
ponden tot veertig groten, by ordonnantie van de 
Heeren Staten G enerael, tot dien eynde op den Cloofter 
goederen geaffigneert. 

2. Welverftaende dat geene Tchulden daer uyt betaelt 
Tullen worden, dan die gene die by Jonkeren, Hove¬ 
lingen, EygenerTden en Gedeputeerde van deKarTpe- ' 
len, daer toe vergadert zijnde, voor goeten deuchde- I 
lijk aengenomen en geagnoTceert, en daer op ordonnan¬ 
tie van betalinge verleent Tal worden. Dat ook deTelve /f ol , 
Tchulden en laften, volgens der Requiranten verclarin- ' 
ge, in alles niet Tullen excederen deTommevanvieren 
tTeftig duyTend gelijke ponden. En dat van de omge¬ 
legen penningen en employ van dien jaerlijx aen de 
voorTz Vergaderinge, den Welgeboren Heeren Stad¬ 
houder en Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Stad en Ommelanden daer over geroepen, gerekent Tal 
worden. 

3- Dat voorts de Requiranten Tullen mogen opftellen 
en van halTjare tot hal Tjare verpachten d’accylen op de 
Bieren en W^ynen, die by de Tappersen Herbergiers 
in den Omlanden ingedaen en geileten Tullen worden 
en den Telven heften opten voetlulksdeGerequireerde 
die left geheven hebben, om die penningen daer van pro¬ 
cederende, by den Requiranten geemployeert te wor¬ 
den tot betalinge van de gagien en vacatiën van de ordi- 
nariTe dienaers en Officiers, die den Omlanden in ’t par¬ 
ticulier jegenwoordelijk zijn dienende, en tot verval¬ 
linge van andere voorvallende noodlijke oncoften, den 
Telven Omlanden in ’t particulier concernerende. 

4. Behoudens nochtans dat ’t gene wesdevoorlzac- 
cyTen meer Touden mogen inbrengen, dan de Tomme 
van vier duyTent ponden des jaers, getelt Tal worden aen 
handen van den Ontfanger van de gemeene middelen 
van Stad en Omlanden, om daer van benefténs d’andere 
penningen van lijnen ontTang gerekent.en overantwoord 
te worden. 

f. Condemneren de Gerequireerde alle ’t gene voor- 
Tchreven is, te gehengen en gedogen. OntTeggen den 
Requiranten haer vorder verToek, eyTch en conclufie in 
deTen gedaen en genomen, en compenTeren de coften 
om redenen. Aldus gedaen by Andries Heffels eerfte 
Raed van Braband uyt Braband, GeraertVoet, Raed 
van Gelderland, uyt deTelve Provintie, Leonard Ca- 
Tenbrood , Raed Ordinaris ’sHoTs van Holland , uyt 
Vlaenderen, uyt Holland Francoys Vrank, uyt Zeland 
Pieter de Hinojofla, beyde Raden inden Hogeq Rade in 
Holland , uyt Utrecht Willem van Raedland , Prefi¬ 
dent inden Provincialen Rade aldaer , Bardt Itzarda, 
Raed inden Hove van Vriefland, uyt Vriefland, Philips 
Marotelle , eertijds Raed inden Secreten Rade uyt 
Mechelen, enDoöor Johan Dorre uyt O ver-Yflèl, en 
ter Vergaderinge van de Heeren Staten Generael van de 
Vereenigde Nederlanden, ten bevele van hare E. en ter 
preTentie van de Procureurs van partyen. Gepronun¬ 
cieert den achtften Martij vijftien hondert negen en tne- 
gentig. 

Onder den OriginaeJ. van deTen in Francijn geTchre- 
ven , en met een groot uythangende Zegel in roden 
Waffe verzegelt, ftond: Ter ordonnantie van de voor¬ 
noemde Heeren Staten Generael. En was ondergete¬ 
kent C Aerjfens. En bet nederwaerts ftond noch: Ter 
Ordonnantie van de voorTz Heeren Gecommitteerde 
Raden. En was ondergetekent De Glarges. 

<£>m befe Sententie ter executie te ftclien / fjcfiïmt 
be heeren Staten <ü5eneracl eenige CommtfiTartfen of 
<6eöcputeecöe aibaer gefonben/ betoeïfce met aflïften^ 
tte ban <0?abe 3©tlïcm Sobetop ban JafTau^c- 
<0ouberneur aibaer / geautorifeert toaren / befelbe 
te boen executeren/ fonbec acnfien banpemanben * 
en alfo ’t feibe niet conöe gcerploicteert toerben / ban 
mette alber-grootfte «toepten en pericuï / fo fidlen top 
in ’t nabolgenbe 23oeïi baer ban b’eber berfjaei boen. 

$?mce flaurit3 ban ,j£affau beeft aen ben 
J-yï|eere 5£bbocaet ban ^oüanb / gefcöjeben ben 
naboïgenben 25?icf / nopenbe fefeere toaerfcfjoutoim 
ge / bte öp ban berfcDepben pfaetfen becomt. 

Mau- 
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Mauritz, geboren Pr'tnce w« Orangien , Grave van Kaf¬ 
fan , (s'c.Marqm^van der Vcre, erf. 

1W 
banftjlt 
«ïrcel. 
lende 

EDele , Hooggeleerde , Wijke en Difcrete , befon- 
dere goede Vrund : Wy worden van allen kanten 

veradverteert, dat den Vyand grote preparatie is ma- 
föecre'1 'kende, om hemtereerftergelegentheydte Veldetebe- 
^öüo., geven, waeromme wy nodich gevonden hebben alle 
raet ban Officiers van de Artillerije , als andere, herwaerts te 
üollanD. ontbieden. En alfo Jonkheer Pieter van der Does voor 

ditjaer by de Artillerije niet fal mogen gebruykt worden, 
en den dienft der Landen nochtans grotelijken isverey- 
fchende eenen peribon van autoriteyt en rekpeét , om 
niet alleen over de Officiers van de Artillerije; maer 
over het Bootfvolk, daer toe geordonneert, te comman¬ 
deren ; fo hebben wy den Heere van Warrnond gekchre- 
ven en verkocht, by fo verre fijne dikpofitiefulks koude 
willen lijden, hem daer toe te willen laten gebruyken: 
verhoeken u daerom hem daer toe te helpen bewilligen, 
en ons t’adverteren, watwy van hem dien aengaende 
kullen hebben te verwachten. Wy hebben infgelijks 
den Raden van State gekchreven, datke niet na laten alle 

'den Ritmeefteren en Capiteynen, die ditjaer te velde 
ffillen gebruykt worden, aen te kchrijven en te belaften, 
dat elk hem met eenen Wagen en andere notelijkheyd 
gereed houde , jegens wanneer wyke kullen ontbieden j 
waer aen wy u infgelijks verhoeken de goede hand te wil¬ 
len houden: En daerenboven by mijnen Heeren de Ge¬ 
nerale Staten helpen bevorderen, dat de kaken van den 
Wagen-meefter Niclaes de Wael mogen afgedaen wor¬ 
den , op dat hy (by ko verre hare E. fal gelieven hem in 
fijne Officie te continueren) eerftdaegsher-waertsgebon¬ 
den worde; want wy grotelijks van node vin den, dat 
eenen doeken en neerftigen perfoon in de voorfz Officie februykt worde, alko wy hem tot noch toe gevonden 

ebben. Wy hebben boven de Compagnie van Infan¬ 
terie, die wy inden Hage beraemt en befchreven had¬ 
den , om te velde deken Somer gebruykt te worden, noch 
eenige andere beraemt, alko gyuytdehe hierby-gaende 
lijftehebttefien, enconnennietfien, hoe dat eenige an¬ 
dere meeruytde Garnikoenen houden mogen getrocken 
worden, al ift dat den hoop, die wy befchreven hebben, 
feer cleyn is. 

Hiermede, 
Edele , Hooggeleerde , Wijke en Difcrete, be- 

fondere goede Vrund, zijt Gode bevolen. Tot Arn¬ 
hem den negenden Martij 1599. 

U keer goede Vrund 

Maurice de Nafiau. 

’t Opkchrift was, Den Edelen, Hooggeleerd en, Wij¬ 
ken , Dikcreten, onfcn behonderen goeden Vrund , Johan 
van Oldenbarneveld, Raeden Advocaet van Holland. 

ïfcere ban JBarmonb geeft bc boo?f5 eftarge 
«ba» ban Ckwrael ban Cfcfrijut / in abfentte ban klonter 
monti ^Étcr ban bet S^oeg fijnen ^toager / bie n« bet 
leemt miradfdjap/om mette ©lotc na^pangien en^nbien/ 
^^^aengenomen gabbe/ op get berfodi ban fijn Crcdi. 

’t fdj^gben ban be J^eeren Staten «©cnetaet en ben 
Sfibbocaet ban ïjollanb / bp p?obifte/ acngebaett/ 
en baet in goebe bienfi gebaen. 

ntratls 
*ctiap 
ian 
i <©es 
icfjut 
«8- 

*T)€ l|eete <©eo?ge Cüipijn / ïïaeb ban <^tate ban 
^ boegen be Comngtnne ban Cngdanb / geeft ben 
thïïnttgfïcn^ii t f99. be nabolgenbc^opofitic inbe 
©ergaberinge ban be Staten <©enerael monbeiingc 
gebaen / en ben ttoee-en-ttointigflcn bp geftg’ifte 
obergelebett / iupbenbe albuo: 

P?ojjo5 V^Yn Heeren, Ik twij keieniet, ofuE.E. zijn wel in- 
Jitfe bon iVA dachtig ’t gene fyeenigen tijd geleden verftaen heb- 
j^erc ben., nopende de Brieven van den Cardinael Andreas 
©ilptjn aen hare Majeft. gekchreven, om te verftaen tot eenige 
oen be handelinge van Accoort, en d’antwoorde van hare Ma- 
'^n‘E9n jefteyts wegen gegeven, kodattetniet nodig kalzijnhier 
roei. eenig verder verhad te gebruyken; maer te verhalen dat 

haer voorkz Majeft, continuerende de gewoonlijke fa¬ 

veur enaffe&ie, dieky u E.E.enu luyder ftaettoedraegr, 
verftaet en begeert, datu E. E. mede gedeelt werde , 
’c gene zedert op die kake gevolgtis, te weten, dat na 
het vertrek van Comans, in veertig dagen niets van hem 
verftaen zijnde , hy den twaelkden Meerd weder quam, 
mede brengende andere Brieven van den voorkz Cardi¬ 
nael aen hare Majeft. waer van in eftè&e den inhoud 
was: Dat hy antwoorde uyt Spangien gecregen hadde, 
waer by de Conink en de Ertz-Hertog approbeerden 
’t gene hy gedaen hadde, kendende om te treden in de 
handelinge van eenig Tradaet, als daer toe wel gedikpo- 
neert zijnde, en daerom keer begeerig te weten, hoe 
het voorflag van dien aengenomen was geworden. Waer 
op de voorkz Cardinael na Spangien gelonden hadde een 
Relaes van de antwoorde van hare Majefteyt. Befluy- 
tende fijnen voorfz Brief met grote proteftatie van fijne 
begeerte en hope , van veel goets uyt te rechten in dele 
kake , niet twijfelende ofhy löude mette eerfte depefche 
uyt Spangien eenige autentijke ordre crijgen, om daer in 
voort te varen. En hadde daer op den voorfz Comans 
belaft, door middel van Propofitie, te ondertaften, hoe 
het genomen koude werden, en hy begon voor te houden 
eenige conditiën, dewelke dienen houden om te prepa¬ 
reren de materie, tegens den tijd van eenig Traéfaet: 
Stellende niettemin alles aen het believen van hare Ma¬ 
jefteyt. De voorkz Comans is t’anderen tijde by eenige 
van mijn Heere van den Rade van haer Majeft.gehoort, 
en fcer beleefdelijk getra&eert geworden , de proce- 
dueren van den Cardinael in fijn particulier , niet 
minder verdient hebbende. Den ftijl en maniere van 
kchrijven, diehy in fijne Brieven gebruykt, inalleszijn- 
de met keer groot refpefl: tot haer Majeft. konder dat den 
voorfz Comans met defe tweede reyke de kake eenigfins 
meerder gevordert heeft, dan met fijne eerfte ; want 
haer Majeft. heeft niet gewilt, dat gehproken of eenige 
mentie gemaekt wierd van particuliere conditiën, wil¬ 
lende hare eyndelijke antwoorde uytftellen , tot dat de (£01.30) 
voorfz Cardinael andere antwoorde uyt Spangien heb¬ 
ben kal. En in gevalle hy dan noch eenmael kchrijven kal, 
fb kullen u E. E. ook daer van verwittigt werden, en ha¬ 
re Majefteyt kal haer antwoord verwachten, na hare Co- 
ninklijkebelofte, dewelkeuE.E.fienkullen, dathyfin- 
ceerlijk houden kal, hebbende in haren Brief, daerme-1- 
de ky den Cardinael antwoord, in effeft gebruykt hoda- 
nige woorden, dat ky in hem bemerkende uyt fijne pro- 
ceduyren, fb in Spangien als hier, de continuatie van 
fijne goede intentie (voor fb veel hem helfs belangt) niet 
minder heeft wallen doen, dan hem te bedanken; maer 
in eeniger voegen verder te treden op dit punét, totdat 
hy meerder macht en autoriteyt uyt Spangien hadde (al- 
waer in hy ’t gene alreede by hem gedaen was, koude mo¬ 
gen verworpen wrerden) dat koude grotelijks zijn tot pre- 
juditie van hare Majeft. alfo alle’t gene’t welk ky keggen 
koude, uyt eene abfoluyte macht koude comen ; maer 
’t gene de voorfz Cardinael koude doen, koude geheel 
onlekerzijn, als hangende aen een ander, en dat hy haer 
daer in voor geexculeert moft houden, van dat ky noch 
niet anders delibereren wilde. 

Dit is, mijn Heeren, inkubftantie, alsgoedgevon- 
den is geweeft tegens uE.E. Agent, den Heere Caron, 
verclaert te werden. En dat u E. E. ook bymy mede 
gedeelt koude worden, niet twijfelende ofu E. E. kullen 
alles duyden na hare gewoonlijke befcheydenheyd en 
voorfienigheyt. Gedaen den twintigften April 15-99. 
En was ondertekent. 

Georg. Gilpijn. 

Geexhibeertdenz2 April 1 f99. 

EJ 3jer bolgt fdiere iDiffibc ban ben Ijccro Caron / 
L ^Sfigent bet poeren graten 4? ener ad tin be Conin* 
ginne ban Cngelanb / aen ben ïjecrc stbbotaet ban 
%oltanb / ufêr. 3loDan ban Clbenbarncbclb / lupben^ 
be aïss bolgt: 

X/T Yn Heere, By den genen hier bygevoegt, gaende jjjffl} 
aen mijn Heeren de Generale Staten, kal u E. vei - c^cere 

ftaenwat hier gepaffeert is zedert mijn leftekchrijyen. Ik / 



Het fes endertigfteBoek 
ban öe was van dage by den Groten Treforier, om hem het Pro- 

!lwuea ^c'al: (mette Complementen daer toe dienende) tege- 
©enta' Ven: En löik verftaenhadde, dat hy((öhaeft Lieven de 
raell acrc Paerdecoper gecomen was) begeerte hadde vierMerryen 

retam* van ^em te coPen » f° heb ik met eenend’occafiegeno- 
<©IDer= men hem te leggen, dat ik overlangelaft hadde van mijn 
barnes Heeren de Staten , te vernemen wat lijne Seigneurie 
5»*®/9 bed aengenaem foude mogen welen, en lö ik nu al ver- 
taetban n°men hadde, dat hy vier Merryen had begeert te co- 
ö£ ^ta;pen van de genen die led uyt onlè Landen waren geco- 

men’ begeerde ook van mijne Heeren wegen, dat 
foliant), O0p joude willen aenvaerden voor een prefent van 

haerluyden wegen, hoewel ’t lelve prefent, lö ik hem 
feyde, geringe was, nochtans verhoopte ik, dat hem 
dit cleynprelènt aengenaem loude welen; gemerkt’tfel- 
ve gedaen werdt om eenige dankbaerheyd te betonen, 
van fo veel goede gonden enafteétien , die hy leer dik- 
mael tot ’s Lands diend , en haerlieder goed , betoont 
hadde , &c. Hy heeft my geantwoord , dathy mijn 
Heeren de Staten hooglijk bedankte, en dat de gunde 
van haerlieder prefentatie hem lö aengenaem was, als 
’t effcdt foude connen welen, ja meer dan olmen hem 
hondert Paerden gegeven hadd e; dan excufeerde die t’ac- 
ccpteren: Dan feyde wel dat ik hem vriendfchapdoen 
foude, indien ik hem daer aen conde helpen voor djn 
geld. Ik ter contrarie feyde, dat ik immers niet verhoop¬ 
te, dat fijne E.ditcleynprefent, comendeuyt(ögoede 
aftèétie, foude willen refulèren; feggende vorder, dat 
lö my noch indachtig was, dat fijne E. t’ander tijd fin ge¬ 
had hadde, op de géne die ik hadde, dat ik daerom defe 
viere, nu lelt gecomen, t’mijnenhuyfe hadde doen bren¬ 
gen, en verlöchte, dat hy yemandaldaer foude lenden, 
'die verftand van Paerden heett, om fijne keure daer uyt 
te mogen hebben, Hy heeft my wederom bedankt, en 

t gefeyt, dat hyalreede te veel in mijnen Heeren de Staten 
gehouden was , dat hyder noch hadde van de gene die 
fy hem ander tijd geprefenteert en gefonden hadden, en 
bleef hem alfo excuferen. En ik wederom in mijn eerfte 
prefentatie perlifterende, zy alfo in ander propooftge¬ 
treden, en namentlijk in de betaHnge van hare Maje- 
fteytsverfchanen payementen ;waerop ik hem veel con- 
iideratien by brachte, lö ik feyde, dat lijn Lordship (want 
ik met hem in English moet (preken) door fijne grote 
wijsheyd, wel conde begrijpen, hoe grotelijk mijne Hee¬ 
ren de Staten, hebbende fo groten hoop Volks te gader, 
cn continuelijk wefende in adtie metten Vyand, voorts 
der groter Armade die fy ter Zee uy tlönden, haerluy- 
der geld van doen molten hebben. Hy bekende wel dat- 
tet waer was, maer leyde nochtans te wenfehen, ter eere 
en reputatie van den Lande, dat hier ook toe middel had¬ 
de connen gevonden worden; feggende vorder, datfy 
nu wederom van nieus in Yerland gefonden hadden vier 
en veertig duyfent ponden fterlings, en alfo alle twee 
maenden hadde belooft te continueren, boven de Ar- 
tnade die haer Majeft. oock ter Zeeginktoebereyden, 
gemerkt fy meer en meer verftond van de grote gereed- 
tchap, die fy ook in Spangien maekten. Bad my daer¬ 
om (eer ernftelijk, dat ik al foude beginnen te fourneren, 
wat ik conde , en foude , fo hy my beloofde, hier in 
(over de refte) alle goede devoiren en officien, tot diende 
van den Lande, doen, na fijn vermogen ; maer bleef 
altijds urgerende, datter niet dienftelijker, noch eerlij- 
ker voor der Landen diend conde wefen, dan defe eerde 
payementen te betalen. Ik vermaende fijn E. wat van de 
troublen, die fijne Sonemy aengedaenhadde, in’tre- 
gard van de Schepen; hy gelief daer af nietverdaente 
hebben, dan feyde dat fijne Sone in grote lade dies aen- 
gaende was; maer was gerefolveert, fo hy feyde, dit 
ftuk van ’t Gefchut t’ontraden, en hem ’t felve aen ande¬ 
re te doen refigneren ; fo ik ook voorwaer feyde, dat 
’t felve tot fijne E. en fijns Soons meerder reputatie foude 
ftrecken. Ik hadder ook gilleren expres te Hove daer¬ 
om geweeft, en hadde daer in fooverde voorfien, no¬ 
pende de gecochte Schepen, dat den Admirael den Hee- 
re Sarquevile hadde doen ontbieden; want haer Maje- 
fteyt my hadde doen verclaren, dat ik wel gedaen had¬ 
de, en dede myprefenteren, indien icker eenige meer 
begeerde, dat ikfe vrijelijk foude mogencopen. Den 

Admirael hadde my ook gefcyt, dat hare Majeft. felfs 
wel gefint foude hebben geweeft, twee ofdrie Schepen 
van de hare (tot fecours van mijn Heeren) te prefenteren, 
maer achte dattet felve te luttel wefen foude; en gemerkt 
fy geen meer conde derven , fo docht haer dat ’t lèlve 
meer tot difreputatie van haer, dan tot dienft van mijn 
Heeren foude ltrecken. Summa, bonaverbu, dienoch 
hier dikmael veel te achten zijn. DenHeereBukhorft 
(nu Groten Treforier) begonde my ook te verhalen de 
Propooften, die hy met u E. laetft in fijne Gaelderije ge¬ 
had hadde, en dat hy altijdsverlèkerthadde, dathaer 
Majefteyt ons altijd foude continueren te affiliëren en fa- 
voriferen, alwaer ’tookfo, dat ly Pays met den Vyand 
gemaekt hadde, die hy feyde te meenen dat niet te ma¬ 
ken was; en dat ik nu mochte fien, dat fyder veel verder 
af waren, dan van te voren: Dathetookapparentelijk 
maer woorden van de Spaenfc zijde waren, iömen hun 
ook , fo hy feyde, met woorden wel paeyen foude; ver¬ 
manende van defen Comans, die hier geweeft hadde, 
daer hy wilte dat hare Majefteyt my dié communicatie 
hadde doen doen. Ikfeydetevreefen, dat de fake daer 
niet by blijven foude, dat lelfs defe fendinge en commu¬ 
nicatie ten hoogften, tot ondienfte van onfe Landen, pre- 
judiciabel waren, en tot difcouragement van onfe Ge¬ 
meenten , en contrarie tot animeren van de gene van 
’s Vyands zijde. Ik feyde ook halvelingen een geruchte 
vernomen te hebben, dat hier een Edelman expres uyt 
Spangien foude comen ; maer hy feyde daer af niet ver- 
ftaen te hebben. Ik hebbe van Comans lefte Brief, ge- 
fchreven aen die uwe E. kent, communicatie gehad, wat 
op fijn Coophandelgefchreven; maer tuflehen de twee 
Rekeningen was met water gefchreven, fo dat den Brief 
eerft in’tvyergeleyt motte wefen, eermen ’t felve con¬ 
de leien; maer is al dat by den Cardinael (van fijn erva¬ 
ren) hier gedaen heeft, en hoe den Cardinael leer bege¬ 
rig is, te treden in communicatie, verwachtende de de- 
pelche uyt Spangien, fonder meer. Ik fal voorts nau¬ 
we toehoren, enfomy’tprincipalegebreekt, wileyn- 
den; en my gebieden in uwe goede gratie. Van Lon¬ 
den den i9May 15*99. UweE.dienftwillige, Onderte¬ 
ken Noel de Caron. 

’t Opfchrift was, Aen mijnHeere, mijnHeerevan 
Oldenbarneveld, Heere van den Tempel, &c. 

D€n fcfïtcnöen JBap te boren / ftffceef fijn <£jccel* 
letuie öefen bolgenöen 

Uocaet ban ^ollanö. 

Mijn Heere Oldenbarneveld; 

Adien den Vyand continueert voor dele Stad »53|ief 
en maekt fijne Approches ; dat daerom feer*>an t»n 
hoognodig is, dat genomen worde eene goede 
en promte refolutie, door welke middelen men nn? ban 

fijne deflèyn mochte breken. Ik hebbe gefchreven aen i&flffau/ 
de Heeren Staten Generael, en haer gebeden, dat fy de ®*jj**ra 
fake (als wefende van groten importantie alsgy weet) in tAKgan 
deliberatie willen nemen, en dien volgens eenige uyt ha- 0oUaffl> 
re Vergaderinge te committeren, om by my te comen, 
en hare refolutien verclaren; te meer, om dat de fake 
vereyfcht haefte. Ik bidde u, de goede hand daer aen 
te houden, dat de voorlz Gedeputeerdeherwaerdsge¬ 
fonden mochten werden metten alder-eerften; en dat 
gy de moeyten aenneemt, om met haer te comen, ten 
eynde ik mochte geholpen worden van uwe goede ad- 
vijfen, fo wel in’t generael als particulier.' Welk doen¬ 
de, fult het Land dienft doen, en mijn een aengename 
fake. En ik fal God bidden u te bewaren, 

Mijn Heere van Barneveld, in fijne heylige belcher- 
minge. WtBommelden 16May 1599. Onderftond, 
Uwe welgeaffeétioneerde Vriend, om dienft te doen; 
en was ondertekent. 

Maurict de Najfat^ 

Leger ftond: 

Mijn Heer Veer verlangt feer dat de Engellèn geftelt 
waren in twee geformeerde Regimenten , en dat hy 
Coloncl van’t eene mochte wefen, en fijn Broeder van 
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’t andere. Tot welken eynde ik aen de Heeren Staten. 
Generael (chrijve ; en om dat dit fal wefen tot haren 
dienft, en de Officiers lichtelijk te contenteeren zijn.bid' 
deiku hand-daer aen te houden , dathetgefchiede. 

■p) €%eren «^tatctpBenerael berftacn bebbenöe/alö 
■Lyöat De Coninginne ban <£ngelanD met ten beften 
nam/öat öe Jgeeren^tateiuBenerael fjaer eerftepape* 
menten/na pet gefloten ‘mccoo^t/nietfourneerDen; Dat 
meöe De ^eecen^taten boo?nöemt fepenen genegen te 
toefen / om mette <0eDeputeeröe ban Den «Toninft ban 
^pangien/ofte D’€rt5-I§ertog / in panöel en 2Cccoo?t 
te toillen treöen/ ’t toelft Doel) ontoaeracptig toaö/ alfo 
fplupöen ter contrarie refolutie genomen paöDcn / om 
ö’<®o?loge tegen Den Coninft ban ^pangien te conti* 
nueren/fo toei te toater aio te lanDe/ offenfibeenbe De* 
benfibe/ pebben baren Eigent/ Den tïiööer Caron/ecne 
memorie/ Diencnöe tot fgne ^nftructie/ terbanöen 
Doen bellen / om De Coninginne te Doen continueren in 
bare gunftetotte Bereentgöe ^eöetlanöen. ®e 
boo?f3 memorie toao mbouDenöe: 

Vervolg der Ncderlandlc Oorlogen. 

D At hyhare Majed. en de Heeren van haren Rade JTOat De 
$ee5e J M in ’t generael en particulier, foude reprefenteren 
cn?Cgrnt dat noyt minder apparentie in de Vereenigde Pro- 
Jldtan vinden was, tot handel inge met ten Vyanden, als doe je- 
(n !a(f genwoordig, fo ten opiien, dat niet alleen hoe langer hoe 
baa toe* meerenclaerderaenden dag quam, dat de Spangiaerts 
gen De meer gefachs inde Nederlanden waren ufurperende, als 
öeeten oytte voren;maer ook dat (nietjegendaendedefeer ini- 
^ at*n que , onrechtmatige, fervileenonweerdige conditiën, 
ra ei/ aen daer op de Nederlanden aen de Infante waren quafi ge- 
De tranfporteert) geen onderhoudinge der felver worde ge- 

^aen ■> nochte op beloften ofEeden geacht. 
<2Lcnin. Dat boven dien de Barbarife en Tyrannijce procedu- 
ginne ren de Ertz-Hertogen en den haren, jegens de goede 
*Gnqc- ^nSef'etenen defer Landen, en namentijk den armen Vif- 
lanD , bp fchers en Schipperen , meerder af keer waren makende 
gelegene* (deur ais gefeyd is) fy defelveVilfchers in deHaring-Buy- 

upfefeu» ^en ^eer tyraunelijken in de Zee boorden , en fo deden 
teren. * verdrineken. 

Dat daerom de Heeren Staten, onder die continuatie 
van de Coninklijke gunde van hare Majed. gerefolveert 
bleven het Oorloge te continueren, met vertrouwen, 
dat God den Heere een goede uyteomde foude verke¬ 
nen ; ende om ’t felve te mogen doen door Godes gena¬ 
de, en het faveur van hare Majed. fal hy vertoonen,dat de 
VereenigdeProvinuen,zedert het eerdeTraftaet met ha¬ 
re Maj. in den Jare J5S5.gemaeckt, hare middelen van 
Contributie ten naeden by eens fo groot gemaekt heb¬ 
ben, by goede menagieen vermeerderinge der felver. 

Soudemede vertonen , dat hare Majed. doordehan- 
delingemetteVyanden,geen profijt,maer wel grote fcha- 
de foude doen,uy t veel en verfcheyden refpeden. 

Maer fonderlinge dat haer ConinklijkeMajedeytsper- 
fbon daer door in meerder onfèkerhey t foude werden ge- 
ftelt.als de Spangiaerts enNederlandfegefpangiolifeerde 
uyte handelinge acces in Engeland fouden hebben, en al- 
daer vele Jefuijten en andere Sedarifen brengen,om alles 
in roere, en in onfekerhey t te dellen. 

Dat de faken van Yerland daer door niet verbetert, 
maer eer verergert fouden worden,fo door meerder cor- 
refpondentie,als afïidentie onder de hand te doen. 

Dat hareMajed. mette lede communicatie,hare felven 
enallePrincen en Potentaten van de Chridenheyd,heeft 
genoeg gedaen, alfo de Vergaderinge gefcheyden was, 
door de ambicieufe entrotfe procedueren der Vyanden, 
die felfs de handelinge verfocht hebbende,haer Majed. in 
’t poin£I der eeren hadden willen depofleflèren van haer 
oud en onwederfprekelijk recht; en dat daerom voor ha¬ 
re Majeft eerlijkdis.de fake daer byte laten. 

Soude voorts reprefenteren,hoe hooglijk, niet alleen 
den diend en welvaert, maer oock de rude en verfekert - 
heydvan d<e Vereenigde Nederlanden, en de goede In- 
gefetenen der felver, en fonderlinge van den genen die 
ter Zee gelegen zijn, en de Zee ter Coopvaerdijeen Vif- 
fcherije prefenteren, daer aen gelegen is, dathet voorne¬ 
men opte Zee-Cuden van Vlaenderen mochte hervat en 
volbracht worden , en hoe merkelijk ’t felve voor de eeie 

V. ^cel 

en diende van hareMajed. en voor de g erudheyt van vele 
Quartieren van hare Rijken en Ingefetenen der felver 
föude drecken; ook dat het effeétueren van dien, in alle 
poincien in haer hoogmoed jegens haer Majed. feer ne¬ 
der fet ten lal. 

En fal daerom byalle middele naerdelijk cnforgvul- 
delijk hare Majedeyt foeken te bewegen, om inden aen- 
ftaenden Jare dele Landen tot lülke notable Exploiéfen te 
allideren met vijfoffesduylèntnotabeleSoldaten, ge- 
londen en onderhouden tot hare Majedeyts lad,voor den 
tijd van les of vijf maenden. Vertonende dat boven de 
loffelijke reputatie, eere en diende die daer uyt voor hare 
Majed. in ’t generael lal volgen, en dat fo grote en nota¬ 
bele Quartieren van hare Majedeyts Rijke daer door 
meerder verfekert fouden v\ orden , en vele duyfenden 
van hare Majedeyts Onderlaten, de Zt e frequenteren¬ 
de, in ruften gedelt, dele Landen daer by meeren meer 
hare Majefteyt lullen worden verbonden, en beter mid¬ 
del hebben hare Majedeyt in alle occurentien meerder 
dienft te doen. 
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En dient wel gelet, dat ontwijfelijk de Quartieren 
van den Rijke van Engeland, die opte zee- euften jegens 
defe Landen overleggen, en vele ter zee handelen, ap- 
parentelijk wel fouden mogen beweegt worden, om 
tot fulke Exploidten particuliere affidentie te doen, in¬ 
dien hare Majedeyt ’t felve goet vont. 

En fal den voornoemden Heere Ridder Caron vor¬ 
der in defe fake , en om hare Majedeyt van de goede re¬ 
folutie der voorfz Staten te verfekeren, enhareMaje- 
fteyt van alle vordere handelinge metten Vyanden te di¬ 
verteren, hare affe&ie tot defe Landen teconferveren en 
doen vermeerderen; ook om de fake van Vlaenderen te 
affifteren,alfulke redenen mogen gebruyken, alshyfal 
oordeelen haer Majedeyt beft aengenaem , en defe Lan¬ 
den diendelijkft te wefen, en van alle’t gene dies aen- 
gaendc palTeert, of te palieren apparent wefen fal, van 
tijd tot tijd advertentie te doen. 

\I 7U ftebben boo? brrpadt/öat Den Ebmirant boo? ©otDer 
v v 23ommeI gccomcn té Den j 5 jfêap/ Daer top pem £ 

een togl tijög pebben laten leggen/en miDödcrtpDeent* 
ge anberc gefcftieötntffe / boo? en na gefcpict / te pafte tftig» 
geb?acpt:ï©p fullen nu tocBecom ftccren Daer top ’tge* lan 
laten pcbben.<Dcn EDmirant boo? bommel gecomen ffiT 
3ijnöe / maafete fijn Eeger-plaetfe aen een 3pöe alleen ta torn 
tot <0enfel op Den (Denfen / toefenöe een Datoe a,ö8« 
upee ban De ^taö / Daer ïjp beft betoaert lag ban mts 
’t <0efcljut upt öer^taö/ DptoasffterfittoaelfDup* ^ 
fent man te boet en bier Cö?nctten fj)aerBen/ 011D en 
toelgeocffent ïsrpgobotti / De refte toaren in 25?abanD 
geblcbcn. 

<©e p?ince fBaurfttug toaö alöaer ooft fterft/fo ban 
Boetboift aloBaeröebolft/meöe met toelerbaren en ge* 
oeffenöe ^olDaten. ^en 17 IDap Den 5Cömirant fclfge 
in ’t Eeger gccomen jijnDe/fteeft Deo nacftt.o cenen ge* 
toelDigen acnbal Doen Doen opte tipterfte befcljanfinge/ 
Die noclj niet bolmaeftt toaren; Dan fp toerDen met 
berliesf cloeftelijften afgeD:eben/Daer latenöc tenen <£as 
pitepn Ia .iBotte/ Die in ftjnftnpcgefcftoteneninöe 
^taö getoacftt toa0/gebangen/en^>on5tionfo D’2iba* 
los too?öe Daer feer gequetft; men fepDe Datter bde 
ban öe pare gebleben toaren/ DanIjebbenmaer bijf 
DoDcn laten leggen. <0?aef <Ernft ban kaffan lepoe 
met fijn Regiment in De €ielretoeertbp<0pinen/met 
bier ftueften oöefcfjutD / Daer meöe ftp Den BpanD 
Daer tegems ober op ben ^cl)oo?-öijft empcfTeeröe en 
fdiaöe beet / om Den <©ijft te pafferen ,• en 3cöcrt fjeb* 
ben fp ften ftil geftouöen boo? De ^taö/alleenlijk Dage* 
Itjftö beel fcfjietenöe na öe fjupfen en Rerften/Dner Dooj 
bele menfeften befcfjaöigenöe/ mtto Ijct fpnngen ban 
öe fteenen. <Dcn 19 .iDap ijccft öe Jp’ince jX^aurittuö 
öe^ BpanDjS Ecger foeften te befp^ingen / felfptn per* 
fone Daer bp yijnDe ,• maer alfo De Bpanö tjem in fijne 
begcabinge pielt/ lö Daer niet bele befonöerö uptge* 
ricljt/ ban toeröe onDertuffcljen ten bepben 3üöen feer 
met <6efcput gefrljotcn/ en toeröe öaermëöeopDe 
^taöö XBalicn toanöelenDe/ Den ^cljotfen Colonel 
JlBurgp/ Den ftrupn ban fijn Hooft geftftoten/ een fraep 
en cloeft ^olöaet / Die beel eer in EanDji Dienft be* 
paelt IjabDe. 

^ 5 ' ^en 
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öen hane / öcö ©pandd =u.oop-^cyau^ funcnt avöaci* ten bepbm 5ööcn meer öan ïjoi^ert öooö 
öieben; den ©uand toech ban fijn (Crencljeett. ©?oh 
far0fr een ^pacnd ©ebelljcbber gehangen/cn dan onfe 
?üö? bleeflamtepn Copland unM%wmmm 
met een cngeld ©aenü:ig. Ben nacöt Deöben öe onfe 
toed^r een uptbal op bed ©pandd Crencljeen gedaen / 

rAeW«S£SS fort» binden 7 fulbd bat de onfe na een upre hechtend 
(Foi. 3 2) retireerde» / afifiet 5ijn eenige /jitaliaenfe Capttepnen 

^nS neltioScn / ende <E>on llonfo toert met een 
i&uctWfön imDc» gefcDoten/ ban ta» fefjote 
“nKSmioctSc / na Sat Ut* m fat Oto« pw 
fièl gefiacn ïjaöde 

^on5?cC 
Peter 
Dan Der 
©oe.3 
neemt 
oorlof 

letitie» 

nupten^en af- 

nVirif toeucb te doen/boigende den lafi die !jem gegeben toad) 
oanfijn oozlof ban €jtcdUi»«fteitjo»Dcfcc^^cflent 
uErtcis / mnen ter gelegener tijd en plaetfe ücrljalen. 

Sn zjlBap beeft den^dnnrant ontrent 6oo©oet# 
dolli / min of»* Cojnetten #aerden / fecceteltjh na 
Saband gefonden/om daer ecmge pjobiftedangclden 
anderd na J Jlegcr te condoleren 3 bet toelb dc^nnc, 
jIBaurtts te bennen gegeden Spde / tg 00b dertoaertd 
netroeben dm 26. om defelbe ttjdelijb te bejegenen en 
met dooddeel aen te grijpen / en hebbende fijn ©Qlb «J 
een Cntbufcade gelept/Ijceft die bertoadjt 3 maer alfo 
foaSmStljap OaöMi umocfdnlit/toertcn fp bact 
dan en boe fierb fijn Crcell. laad / tod dcrtoimtfit/ fo 
dat fünCrcellentic te bergeefd toacfitende/toeder der# 
ttotben id/ en id oder fulbd fiet felde Conbop epntelp 

detoelbe fiendc / dat defelde fo tod niet gdubte noefite 

sSia«ss-'SKw 
gfesKSSI 
betoaringe dan de Jioopgraben en ^denefieen de 
j&paenfc öeboien too^de^ toant altjoetoel dat ©arlottc 
bnrfotht fiadöe aen den JUdinivant/ dat de ^paenfe en 
| Snfc met bent bp bcurte deïBacljten aldaer Ijon# 
den i'oudm / fo beeft den ^dmtrant Ijun fulbd dogge# 
banden ntaer fnlupden bebben fulbd plat tipt getoep# 
na-t maer fp defe occafie toaernemende/p?etcmeerden 
de ^paenfe de betoaringe dan dien ljun 00b toe te co# 
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fonder de reputatie dan fiem en d’Crtj-Oertog te der#8«inSe 
minderen ofte berco?ten:Cob begeerde fijn ^oogfiepd™^ 
te toeten/tot beter beftieringc dan t gene te doen foude md fal 
ftaen / ter toelber piaetfen beft foude $ijn/ dat fijn per# contm 
don Ijem foude begeden / ’tsp datmen dit beleg foude »««»/ 
continueren ofte opb?eben / en pet anderd bp der band JÜUs 
nemen Cnt beeft den 2tdmirau£ aen Oon Carlod de iaoo?n^, 
Coloma gefetoeben / die Ijem ded anderen daegd toe# mm. < 
decom dooi anttoso?de fcij?ecf/dat ten aenfien Ijp alleen > 
bem becommerde met fijn lïmmwt / fo toifi ïjp met 
te feggen in toat fiaet de andere toaren / danljctfyne 
ombfaben onder doden en ppictficn/sedert Ijp op dit 
CPland toad gecomen/ 427 Soldaten 3 aengaende de 
booe dan dien «lag ten ennüe te öjengcn/fdjjeef Ijp/ 
datter geene met allen toad/fo lange rnendenCUjb aen 
de andere 513de niet ingenomen fiadde/ en daerenbeben 
toad bet nodig / datmen den $?incc .fBaurits de $af# 
faaie foude benemen/bet toare met <©efcljut of ander# 
fintd toant fo lange dejöziigge m efie toozde gebonden/ 
en den B2ince Saurus aldaer lag met fo deel dupfent 
mannen 7 ald men fepde/ dat Ijp ficcb toad/ tonde me# 
mandt anderd oojdeclen / dan dat tjet nodig foude toe# 
fen deel tijdd daer aen te decfiijten / en dataltemael te 
derneefdrdacr toad noclj een inconbentent/dat/al toon# 
nen fp Rommel fcljoon/dat def ?tnce»urit5 fo deeï 
tnOd gebad beeft en Ijebben foude/om fieb fierb te ma# 
ben aen d’ander sijde dan de 3Bael/dat fpmetdgedaen 
fouden bebben/ ten aenfien dan 5t gene donder nodig 
toad/ en datmen meeft begeerde / ’t toelb toad der# 
toaertd oder te pafieren 3 men fepd/fcb?eefljp/dat bet 
cpnde ’ttoelbmen de fabe geeft/bet felde croont en per# 
fectie toebrengt 3 en aidud/ fepd IJP p?efupponerende / 
dat/indienmen defen lenfiag laet daien/men bet Jle# 
ger getoupben foude tot eene andere / datmen eene an# 
dere derbiefi/dan detoelbe goed fucccd derboopt macb 
to02dcn/ dat de reputatie geen lafi foude ïepden: mn &an ’ 
foude niet quaet sfin tot dien p?opoo|te25?eda (fepde 
bp) te belegeren / t toelb boetocl bet fierb td / datmen 0pfnien 
het fecourd affimden ban/ enjfeer bcljt td ’t felde te Be# boo?gc- 
fP2ingcn/bp aldtenden ^?ince |Baurit3 geen meerder mm* 
iBarmfoen daer in Befcbibte/ dan daer doe tn toad / 
’t toelb boojcomen tonde toerden / indtenmen de Rup# 
terne dertoaertd plotfeltjb fcl)tbte/om dat te berunnm 3 
maer indien/ fifebft bP/ öat/ gelijb ^?tcnfa«/gifie= 
ren tegen mp fepde/ daer lafi id defen Corner met ban 
dit Cpiand te tobben / en dat redenen dan ^tate der# 
epfeben è?aband daer mede niet te beftoarem |Bp ge# 
denbt dat ib Ckabe carel daniïJanddeïd oder tien 
jaren Dcb boren feggen/dat/indienmen een jfo?t maeb# 
te op ’t naiifie dan de Jij eer d / tuffeben1 de IJjael en de 
imafe/men gebeel^olland een toom tn de mond leggen 
foude 3 en ib / fMft lp/ heb 00b 3edert gefien/ Oattet 
bem beroudc ’t felde met gedaen te bebben 3 daer 3pn 

. a » > htn- ’t felde nedatft# 

men/ en datmen daeromïjenlupdencngclpbgedaen 
badde/ andere den doojganb gegeden te bebben 3 oder 
fiilbo beeft den 3tdmirant/dic de ^paenfen 00b meefi 
tei^nedoen toaö/ben fulbd toegefiaen 3 en boetoel ©ar* toegedaen toad/ben fulbd toegefiaen 3 en boetoel ©at 
lotte fulbd derd?oot/maec om datbp danclepnen ftate/ 
doo2 firn cioebbepd opgecomen toad/beeft fulbd moe# 
ten toelaten / endc de ^pacnfe ljifi02P-fclm)dcrd be# 
roemen baer/dat sedert fp de betoaringe tot baren lafie 
genomen hadden / de p2tnce iBaurittud fonderltngc 
geene uptdaUcn meer badde do?den doen/ om datfc de 
^pangtaerden ontfagen en d2eedden 3 dan fijnCrcell. 
betoonde doo? en na toel anderd/ fulbd dat den Cardt# 
nael Jl ndiead merbende / dat bp aldaer geen dooddeel 
met allen dede / en dat alle dergeeffe coficn toaren die 
bp dede / Hebbende 00b bet geld fo fcljaccd / dat bP bet 
Weger naulijbd in o?d2e toifi te onderbouden/ beeftjp 
acn den Jjjdmirant begeert/dat bPbem foude laten toe# 
ten/de difpofitie en fiaet dan bctJLeger endande^tad 
ban ©ommel / en boe fierb dat bet 3£cgcr dan den 

2k ©2tnce j;t)aurit3 toad/ en toat bope datter toad om De 
«dcmns^tab ban ©ommel te becomcn / en fo die met foude 
hirfn^bf tonnen getoonnen toerden/ of datter geen Ijcpe toe cn 
Stts/ toad / begeerde fijn addijd te toeten / toatmen dan befi 
cfmetï doornemen foude/ om’tEegeraldaeroptebjeben/ 

CjrcelU dat fulien tonnen confereren / alfi ljaer belieft. 
Aengaende de plaetfe / daer bet geraden td / dat fijne 
©oogbept 5p/ ’t 5p dat bet beleg boo?tgaet/of datmen 
pet anderd bp der bantnecmt/fcggcjb/dat^boetoel fon# 
der ttofifel fijne tegentooo?didjepd grote# 
bjbd berbUjden foude/ ebcntoelboc t3P/ batbpten 
©ofib 3P/te meer hebbende utoe Cjrcell. alhier tn fijne 

fclieden nut de ioopgraben den t ^unij 1602, |Ben 
fmab nu onder de Roofden ban ’tEeger feer frerb/ban 
bet boutoen ban dit f o?t / en aidud facljmen claerïtjb/ 
'-jfejjfi12©on Carlod dcColoma/dat de meemnge met 

een epnuc lur k 

feber / datmen den anderen Ofib ingenomen foude 
hebben / ban detoelbe fo eenigc fepden/ die bemufie 
ban de Contrepe ijadde/mcn öe©2ugge tonde befibie# 
ten / en berd?ijben 00b ijet ©olb / datfieb neffend 
öCtfëtadgefofiificeert badde / Ijet toelbe toaren de 
JFrancopfen en een deel ban de Cngelfen. <©tt id m 
effect d’antooojde ban ^©on Carlod de Coloma/ 
daeremufieben toerde niet Deel uptgereefit / dan 
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Datter altemet eenige ïtcFïtc fcbermutfden gefcbicben. 

©en j 3 ^unötoefenDe©onDcrDag/beeft©onCat= 
loö (De toacljt inDe Eoopgraben bebbenDe) geo?Don= 

(Foi. 3 3) neert pet optrecben Pan Den Eeger/en begonDcn ’t fdbe 
©e ontrent Den mibbernacbt / pet <0efcfjut boo? benen te 

fenben/en 5jjn alfo ftil aiö fp conDen bertrocben/anDertf 
K oc’ geen ongebal gefcbïebenDe / Dan Dat Den ©aenD?ager 
beitge» ©on f rancifco De iBeDina/ fijn een ooge berloo? boo? 
niiije een IBufquet fcïjcute/ en Den Capitepn SClonfo De 3!pl= 
ïï*. ion ban t Regiment ban^apena/toerD met eeniBuf* 
o#/ en quet looD Dood gefcijoten j toant De Ertillenje ban De 
bmcec* j^taD begonDe eer ft in ’t opgaen ban Den Dag te fpec= 
Sfc ten / doo? Dien fp Den üeanD fagen opgaen ban De Cem 

ten / Die eenige jongens aen b?anb fïaben Daer Doo? fp 
bet bertreb getoaet getoo?ben jijn / ’t todlt fp anDerö 
niet getoeten fouDen bebben ; en boetoel ober fuibö Die 
ban Rommel geen uptbal DcDen / bebben fp met baer 
<0efcljut op De^paenfefobedgefcboten/ Datfeniet 
fonDer fcbaDc bebben tonnen bertreeben / eenige DooD 
bltjbenbe en beic quetfcnDc. 

I^ct gdjede Eeger Der ^paenfe iö gemartbeert tot 
aen bet ©o?p ban ^ertognen / en legerbe bem bo?Der 
op bet unterfte ban tCplanD/ontrent Roffum/en beeft 
fïjnB?ugge totCrebeceur Doen afbemen en boger Doen 
leggen/tufltben De ©o?pen 2CIem eniBairen; toaer= 
om Den #?ince 3Baurit5 fijn boib upt en boo? Borm 
mei leggenöe/ naDer De «Spaenfe beeft Doen legeren/en 
Batenjen Doen maben/en bet CpIanDeben ban ©oo?n 
Daer bp met fterbe en ftoare Crenebeen Doen fterb ma= 
ben/om Dat bP facb Dat benSUDmirant groot getal ban 
©lepten/$onten en anDcr gereetfebap 0aDDe/om ober 
De JBad inDe Cbidfc JBecrt en boo?t tn DeBetutoete 
geraben/Dan Daer tegen baDDe fijnCrcd.boo?ficn/beto 
benDe Daer bp njbO<02abe€rnfï ban HafiFau mctBoib 
en ©o?log-^cbepen gcfonDen / om Dat te beletten. 

©en 3iömirant toonDe terfïont toat Ijp in Denfin 
baDDe / te bieten / Dat ijp een fiopael 3fo?t toilDe Doen 
maben/ ’t toellt met fijn <0efcf)ut conDe befebieten en 
onb?p maben De ©aert / fo boel ban De ïBale aio ban 
De iRafe / en De Betutoe in geDurige SClarme bouDen/ 

a«roiB* bolgenDe De refolutie met Den CaeDinael2flnD?eaO ban 
tie om ©oflentijb genomen; en Dit conDe De $?ince ,iiBaurit3 
5** 40?t DenBpanD niet beletten te maben/om Dat bet begrepen 
sjnavTfS toerDe op ecnplactfe/ Die geen toeganb baDDe/ Dan 
u iK «s eenen ban Bommel / lanbO een fïub ©ijï$/ Daer boo? 
wen. op fp alle bun Pleger logeerDen/of men moft Die aio 

een Cplanb befpeingen/ en om gcmacbeljjb te toerben/ 
DcDen De ^paenfe bed SdlinDen en Crencbeen maben/ 
om niet gcfien of geraebt te toerDen. 

©en CarDinad 3fnD?eaö ban ©oftennjb/boo? bem 
genomen bebbenDe pet merbeüjcbo upt te richten / om 
fijne reputatie te bebouDcn / en niet goet binDenDe om 
B2eba te belegeren / en De ^Spaenfc na 23?abanD te 
b2engen / beeft goeD gebonDen bet Ropale 5po?t ban 
.^>intln02ie3 te Doen bontoen ter plaetfenboo?noemt/ 
beeft bet fdbe Doen affteben feer groot en met btjfBob 
toerben/ ttoec opte 3Bale/ ttoee op De |Bafe/ en een na 
BertoerDen toe/ en Datmen Daer Doo? bebjaren fouDe 
bepbe De $afïagien ban De 3Bale en tf)Bafe. ^ier toe 
toerDe laft gegeben Den ingenieur Bans ï^anber/ De? 
todbe ban Defc 3üDe aen DenBpanD obergdopen toaO/ 
toefenDe een perfoon h Die bem uptermaten tod op De 
confte toao bcrfiaenDe/ berboegenDcbemDem8ter 
nlaetfc bem aengetoefen toaO / en beeft fteb met '©on 

fcKtfop iloupo De ©clafco en <©?abe JpreDerib ban Den25erge 
Ë*” ter plaetfe berboegt met foo man / cenODeelO «^oiDa? 
Srt* ten en eenoDeelo ©ionierO / mabenDc ronDö-om een 
looi öm groebe ban bier galmen toijD / aftebenenDe De <©?aft 
5>n3t‘ en öe <0alDcrqe met alle De refte / aio of bet op pam= 
Ka pier betoo?pen toare getoeefti’t toelb Den CarDinad en 
Banfttt olie fgnenRaDe Deo abonDo quam befiebtigen/en baD? 
afg«e= Den Daer in een fonDerlinge goet genoegen j maer alfo 
hétooi P'ince 4IBaurit5 ban^afTau/14. fo bede en balbe 
pen. Canono Daer tegen ober geftelt baDDe/Die geftaDig op 

bet^paenfeileger feboten/fo comt eenBogd/Detodbe 
in Ijacr alDer p2efentie toeebnam bet linber 25een ban 
Den boo?noemDen Sngenieur^anOi|anber/totte bnpc 
toe/bet todbe benlupDen een feer groten fcb?icb maeb? 

v.^ed. 
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te j toant bp fionD miDDen onDer benlupDen/niettemin 
bp toert Daer ban genefen / fo Dat bp in ttoee maenben {** 55*" 
Daer toeDer met een bouten 23ecn in Ijet toecb p?efi^ boo^n. 
DeerDejmiDDdertüD baDDe DenCarOinaei^onSoupO 3i”a«» 
De ©dafco bet betomD / om Ijet IBerb te Doen maben 
gegeben / affignerenDe bem alle nacljto 5000 man tot £em af, 
JBaclit/enljem o?DonnerenDe/Dat bP met fyn <©efcljutBeftöo^ 
bet<©efcljut ban Den^?ince|BaurttO fouDe fien te ber*ttn- 
D?qben.i|et Ccubcrnement ban De ^cljano toerD ge^ 
geben aen Siclaeo Catri5/Suptenant ban De StrtiUe^ 
rtje/bp benlupDen geacljt boo? een banDcb?aef|ic^jOlï 
Daten baniBalfe^ane.üDit gcDaen 3ijnDe/io Den boo?f5 
CarDinad toeDer na Den 2öofcb gebeert: <Bon Eoupo 
ging neffeno Den 3B>i)h leggen/ cm bet JBerb te begtn= 
nen/ en bet Hcgcr een bicrDed mglo baer ban Dacn / 
om bem op te fcljerpen/ bebalbcn De ©ib?eo en fCrain 
ban De ^rtilledjc / Detodbe in bet <©o?p ban Roffum 
gelept 3jjn: ^e Ruptenje io aen D anDer jgDe ban De 
IBafe gdepD/ te toeten/ ï©on 2tmb?ofio te <6?ote ^iD 
en Eittopen / en Conterao mette refïe in ’t EanD ban 
tfBegen / in De <©o?pen ban (Cefei/ ©pen en jBatnba^ 
ren. <©aema tO De 2£>?ugge gelepD tuffcljen De ^o?pen 
ban Elem en iBairen / gelgb gefepD io / Doo? toelberO 
miDDd.DeRupterqe enBoetboib bp een conDen romen/ 
entoiecDebetoaertbpDenCapitepn Eapata met fijn 
Compagnie / en ttoee Compagnien <©uptfen ban 
’t Regiment ban 2öarbanfon, <©en $?ince jBaurit3 
berftaen bebbenDe De refolutie ban ’t boo?f3. ^o?t / en 
bemerbenDe boe bed Den ftaet Der ©ereemgDe ^?Of 
bintien Daer aen gelegen toao/i.0 met fijn Érger romen 
leggen tuffeben bet <Bo?p ban ©anh en Den 3E>p/aen 
De rtcljter 3yDe ban De 3l3alc / tegeno ober De plaetfe 
tot bet 5fo?t geDefnnecrt / altoaer ijp beeft beginnen te 
maben een grote platte fo?mc/ ruuni genoeg om 24 
fïucben Daer op te fïeilen / fonDer Dat ebentoci Die fesf/ 
Die opten Cnjh fionDen/lieten te fepieten. <Bon Eoupst 
toa.s niet minDer becommert / cm bet fdbe te Doen aen 
De c&paenfe jijDe/en na Dat Ijp feo ffucbcn op Den Cujb 
geplant baDDe met meerDer moeptc/obermito Dat Den 
^pb aen De oberjijDe toat Ijogrr toaë / beeft bP een 
Ccencbee ban RijjS-25ofTc!jen en joDen begonft/ b?ecD 
24 boeten/ en fo lange/Datfe De C>o?Dijne en ttoee 2001= 
toerben/ Die aen De Ribiete gemaebt toerDen/ beDebte/ 
met een platte fo?me aen ’t epnbe / Daer 18 fiucben op 
gefidt toerDcn/en fpedDen Dit C5cfcljut aen bepDen 3ij= 
Den alfo / Dat in 1 s Dagen tpDjO Die bet acnlicp / eer De 
eene en De anDere freb mtDDdmatiglijb g^Debt baDDen/ 
DooDgebleben 3ijn ban bet<6efdiur enijBufquettenban 
bepDe De EegersS/meer Dan 1200 mannen: ©nDectuf* 
feben ging bet boi.toen ban 5tjpo?t baftboojt/Daeraen 
toerbenDe 1000 ^oiDaten en 2060 Btonier^.Bier Da= 
gen na Datmen bet #o?t IjaDDe beginnen te boutoen/bs 
Den lBargui5 ban ©urgau / 2ö?ocDer ban DcnCarDi-- 
nael / ten 20ofcb gecomen/ begeerenDe bem gefdfebap 
te bouDen/ en Den Conincb te Dienen/ gdgb bP t’anDc= 
ren tijben geDaen baDDe. 

5^en 2? 5!unb 10 Con Eoup^ De ©elafco / met 10 
BaerDen rijDenDc ober Den ^ijb na 23ommd toe / om 
te fien of bP Doo? miDDel ban De cromte Die De Ribiere 
maebt / eenige fïucben fouDe mogen planten / om Do 
(Buartieren ban De Staten Erger ban achteren of ter 
5tjDen te bdeDigen/op eenen boeb ban Den <Bijb geba!= 
len in een Cmbufrabc ban 30 ^aerDen / Detoelbeupt 
Bommel gecomen toaren/ om contfcbap te balen/ De= 
todbe aenballenDe op ^on Eoupo / Die fieb Dien Dag 
op een clepn BaerDeben bant / en ten fcljeelDe niet bde 
of fp fouDen bem gecregen Ijebben s ebentod cregen fp He»* 
ClauDe De^atugnp/^eer banRoone/^one baniBonp ^ 
De Roone/en feboten DooD Capitepn^antd DcCab?e/ 8ebW(# 
een ban De befte ^olDaten Die in baer E eger toaren. «en. 

^©efen gebeden Corner en een fïub ban De tointer / 
bebben bepDe De Eegero in Defe «Buartieren tocge= 
b?acbt/om malcanDeren een boo?Ded af te fien/en Daer 
biden Dagdijr berfcbepDcn febermutfingen / Dart in 
bed ©olbo DooD bleef ten bepDen ^pDtn. 

©en ©panD (fcb?eef De ï|eerejBeefïer2Cntboni0,.S* 
©upb/aen Den=^eercdDenbarnebdD/upt betEeger te „ toni« 
Bommd Den iz^iilg ’fmiöDaegejlept noeff feer fïiUe/,,®Hp* 

^3 2 Daer 

Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
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Innti 

udtftct baer mm ton anöct# met Hernemen / ban bat bP eet; 
SSB"SSnS tojf flucten <0tefcbut* faube gectegen 
g®«; .pS n bat fanCabalerijc logeert meefiaen öejma; 
IK , fc ban mt af tot boben ïiabeftepn toe. t <©ene bponO 
caet Mhgeatabeni$te%n;toeröenen tmeefae Deel ban De 
*a« , befclmnftnge ban öe ©oo?ne / Ijeb tb op gieren toefen 
^ ; beSttgctten afmeten/ enfal t felbe in t nette pellen/ 

(o ïtaeft ilt tijö fat Robben / en ban met nalaten aen bc 
,©eeten Staten CSenetaelbaer ban eenCacrtc tefem 

; ben: Oaööe tb fo beel leöige tijö / tb fouteeen perfecte 
’ caertc fcnöen ban alle öe ïDerben aen öefer ^>taö/ 
’,mctte 5lpp?oc|)ten ban ben ©panö. <©e JBcrfcen te 
’ ©ertoerben 3ijn in bolconten befentte / en boojtë-aen 
’ïntet te toütnenalömct ipptocljten en25?effrn/ aio 
1 een^tab/ op ’tfmalle ftreeben lanbO / Itggenbetnbe 
”,21aen ©ertoerben / too?ö alles* getrencljeert toat 
Et ia/ om te bebeeben be 3i)be bau^ectoerben aen 

;’ofswl)/an6ïltint:'®P ’t«Eptanöismctflemaetoban 
enim clcpitcn <®?»-ï)Orft/oi» tc beletten Dan OenBpanö 

’SfoVoec"mm öjatljt: (Scgcnabec’ttoatet 
” Shqi ©00211e en l^ertoerben (tot betoartuge banbe 
:$nm? W icrtDciiicii) itf 0ena0cn «tUjaUw 

”ïïen itoi mo?f «n ©IcuBclBcntacfitbanöclactttc 

:;SSS<» «I toetttett/ öat mm >f« tottt 
j££K ais ojfatftöc acaftcltUBante ®uptfm bmj 

\ n m/batfe aen bee?enfen banCleef 3ijn/enbaft opga* 
'SS»*' au o»mt «f «> 
’ accDat acmalten/cn of fi> öact niet koel teil)»motStcn 

—iftci 

' 

” naren / inbicit fp geen fteunfei ban onp mjgcm 
' cbcntoe conöc öcn$2inccH§autit5 met beletten/of 
c^mb beeft epntelpb be boo?f5 ^epanfe oftf o? ?2i Jn bollen onaebout. ^en Carbtnael 

<caiöi= ^ c jj. t fli’iWle jfojt ben naent ban^. tinbjtess/na fa- 
««««•Ei name'/aïl boo?namentU)b / fo bP fepbe / ter eeren 
Sn ban beifèpolel d 5Cnb?iess/ fijnen patroon en boog 
eetiieti JmVh ban bet l^upsS ban (Bourgotgntcn. ^P bebe tn 
item Kt" | / ^alK boutoen/ttt be name en eere 

’tpctz 4-fC,>.>fMjbe/ennamaelsaio|pbolmacbttoao/totjbcen 
ban^è. fQS;r5t.toöefcilJc: «©ebijf25oitoercbcngafIjp 

{fff,* ^>aer 5pn (Btieben gctnterctptecrt / öaer tn be 
bun&. k'jaVjtfi’ ben roemben batfe boo2 mibbel ban btt^fo?t/ 
?nfie;ï ^‘.'frïÏÏoijtcnliet meerenbeel ban^ollattb/mttfgaber^ 
markt/ ’t ^ttcpt ban Ötrecljt / en be pjutcipaelfic beeJ.cn ban 
toect bp ^CpijjQianb onber Contributie tc fullen b?cngiu / uoe= 
^ «cur, mi nbè bt‘ *?02t ban^t. bcu25?tl ban ^oüano; 
^SSWLafbtentocptitgöaf^ 
Dtn -B?ft SnjtóeBtobmtten toaren üoutocnbe/gelpn tfelbetn tjet 
bandon „3ficnbe erger gcfditeöe en bcrljaelt lal toerbem 
(Fob34) Ober bet boutoenban bit iroat beeft ben ^ömtram 
^cnfiug fnn 3ï ener ben geileden Corner / en een |tub ban oen 
banbe» ^ttvxr ittoetctt ge&wphen/ en bier bp een bouben/met 
SpS?Lflnö^ boomemenbe ban een mnfïag mabenöe op be 
tumgef ^tabbanï©oub2icbomof3®02cum(jomen tin rco^t 
faeu8 ^rmt) bacr niet ban Hupfiupbcn en 3Bacrt-gelbct^ 

in toaren / bie flappe 3BarUt btelbett: bier op 3tjn be 
©jianben ben 20 g]u!ij aeugccomen / ban Den '^eufmg 
mtSm / boo? toen bat.eenen 25o?ger albaer metter 
lïïeft De ©aïtougge optoog / en fp baer 000? tn t cp 
niotet een berfefmeben cregen / en met botsen aentre^ 
ben/ fo De falie berepfebte. ®cn felben bage baboefnn 
SrceU. ban ftaffau op be (Btemertoeerbbt ebalbe 
SaSrtjS/ om te embuicbercn een patertje ban ben 
fJanb te tsoffnm/ baerom men mette felbe fli»cto’tt 
toat beel feboot / fouten meenbe fonber eentclj P?oftjt/ 
maer tegen ben abonb guam een Cberloper leggen ; 
bat aüc be obcrgaenbe febeuten reebt tn baer Pleger 
toari n gecomen/fc batmen bcelCcnten en jutten bab^ 
be moeten berfetten. <Depanberenbacgo fmojgetm 

gertt. 

beeftmen tn bepbe bare legert feer boren €romme^ 
len/ fo batmen niet totfï of bat toat bpfonberömocbt 
bebupben ban niet/ borb meenben bat mogdp t fael= 
geren banj©o?cum bp baer eenige beranberingc moebt 
ijebben gemaehe. Cen ban be ©panb obergecomen / 
fepb/bat be 2Cnb?ieg^cbanfcnocbtcnbollenmettoa£ 
bolmaebt/en bat mito ’t fdjteten ban ben 20 en 21 gju# 
Itj/niemanb baer aen toilbe toerben/immers batfe ben 
21 baer toaren getogen met bolle ©aenbelen/ en ebem 
toel niet babben toiüen toerben. 

J©an alfo be JUepfet iioboEplnto berfebepben^am 
bamenten gegeben beeft aen De Hibmirant ban tfirra- 
gon / en be Staten ener ad ber ©creenigbc ^eber^ 
lanben / boo? be dachten aen bent fecr memdjfulbdtjfi 
gebaen/fo bp bcn€rt3-25t|Td)opbanCeiilcn/benBo2(t 
ban €>ultb/ Clebe/ic. be Staten ban benSanbe ban 
3©eftptjalen/be ^tabjdStmfler/be^ticbten banCfen^ 
b2tigge/ ïBerben en €ffen/en anbere ©02ften en $tn\t 
trale étincen beo ïtijbsi / ban be grote febaben / bero- 
tongen / moojbertjen / fdjofficringcn ban ©toutoen / 
gionge J0oditeren/bp ben ^paenfe en baremberem 
ttn in be Neutrale l anben en op ben Htjliö-bobem / 
gebaen. ^0 beeft fijne ittpferl. .USajeft. ben boo?f5 
Hbmtrant ban Irragon / ató ooh be Staten banbe 
©erenigbe i^eberlanben belaft/bat fp baer&tijgobollt 
fotiben toccbmmen upt bc boo?f3 Neutrale Eanben / 
en befelbe en ben itijtio-boyem baer ban ontlafton/met 
reflitutié ban öe ftbaöett aen befdbe enbe ber felbec 
Gïngefereneti gebaen j beeft oofc niet alleen gefrb?eben 
fa aen ben Carbtnael 3iuü?eaO ban €>ofïentj)&/ <0ous 
berneur ban be jgcberlanben en ^ourgoignien/gebus 
renbe b’abfentte ban beu Cits-lfertog anibertust / toe 
na ^pangten gerepft toap/om be cJufantefbne252upb 
te tSutoen/cn 00b aen ben felben Crts-lertog 3Clber* 
rug felbe / fonber bat al t felbe fuift effect gefo?teert 
beeft afa ’t öeboegbeien alfo be^ifïiben/öefenbmgen/ 
dachten/ berdaringen en bebuctten fo bele en memels 
fulbm iftn/ bat fomen bte alle albier faube herbalen en 
infecercn/ toel een tamelpb groot 25oeb alleen faube 
maben/ en ben Eefero becbelcn en onluftigmabcn/bte 
alle te ïefen / en bat atreebe bier ett baer/ baer ban toei 
fa bele gefebjeben en berljaelt i$ / batmen be gelegene 
bepb ber felber falie genoeg ber|taen ban / fa fullen top 
niet anberg ban ’t gene tot beter ber(tanb ban befefa^ 
ben / en bic baer aen 5i)n bepcnöerenbe/ notog to/ ber- 
balen. 38lfa be/S ^bmtrants Eeger nu mceft in 25?a^ 
banb lag/ 10 babbe öe fmnee |l]aunt3 tonen r^ebe f 
<02abc &illem Eobetopb ban i^apu/ douberneuc 
ban ©2icflanb / iaft gegeben / bat bp met yo ©acnbe-' 
jen ©octbolben 10 ©anen üupteren/upt berfdjopben 
pïaetfen te lichten / met gereeifdjap en C/efcbut / bc 
diefje ban “Oeutecum benöpaub tocDcrom faubeftett «jatte 
§ic nemen / bic baer boren troh ben 24 ^lugutlt / en ;©«[6ta 
begon ben 2.5 fijn begrabtnge tc mahen j ben 26 pmnte b0(,^ 
jip caft ttoee ftuchen Clefcijuts / en baer na nocö een/©enteJ 
en begorfae te fdjtcten:t©te ban binnen opte eerhefarm «g/ 
matte berfadjten te parlementeren / en acco?beerben 
baer upt te iredien / en bdcoföen in b?te maenben op ot>«t/ 
Dcfe 3iibe ban öe ifêafa niet te Dienen 9 toant ben roepabïcofc 
ging/bat öe <©uptfcnop ben todp toaren/ omöer^«|«pj* 
toacrto aen te comen/toaer 0002 ben ^ouberneur (toe neeinaa 
b2p fijn P20fat gebaen Ijaööe/en berbult toa^ met gro-' 
ten Hoof/ toe hP niet toeöer begeerbe te bcrltefcn) b?e. Unüutfl* 
fenöefohp langer bertoefbe/ öathp 0C^ 
potnetement faube connen geaijgen/en tp alfa baer upt 
getrodten. 5©ett ^ouberneur toao <©on ^mtgo bc 
(©taofo/öie ooh ’tgebieb haöbe ban ljet€afted^cbup- 
lenburg/en baer 50 jBan op tjaböe leggen j Defetogeti 
baer meöe upt / fonber eenig <8efcbut tc bertoacbten / 
op ö-’ conöttie en beloften als bic ban tDeutecum j eti 
met het innemen ban öefe ttoee plaetfett toaren be©er^ 
eenigbe |§eöerlanben toeöer tot ben Epn toe beb^u 
^aer toccbe binnen tüDeutccum gebonben ttoee en bpfa 
tig (Connen 25ufccupt/ en anbere Emunitic. ^aerna 
toerbe öaerv©armfaen in gelept/cn bot obertgejsrpgs^ 
bolh Qitam toeberom in’t Eegec bp fan Crcellentte. 
_ J? ^_ifïiir ,<r«*0nfscn / nel T\C ^uptfc ©o?llen en bes $ipr Crept^en / bdJ- 
üöen feer bele ©ergabertnge» en t famencomjten 

ge? 
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gcftouben / om bcfc (aften / fo tot Ceulcn/ <©02tmimt 
cn CoÜIcnö/ ©acftratft / tot 252unftoijcft enelberO 
meer / cn ’t fcOccn Dat fp be (aften met groten crnft 

®uy,ec toaren btijbenbe cn ter ftcrtcn namen / en toat groot.é 
toilben ftoojnemen / en ben gcftcelen fii)ftö-boöem 

j[ ruftingc fupberen cn lagen / en ooft ftraffen üc grote moebft 
* o>« ö«n lootUtgfteöcn / bic bp be^paenfc albacr beb2ebcn toa; 
‘ Suf iw L'Lnn benige/ te beten/ be «êuangelife ©o?ften/ 

11 ma. ftabbcn ftaer ©olft al in ?fp2il gereeb / en pbcrbcn (eer 
fien. om öe falie te berb02beren. <02abe ^pmon ban ber 
©zatte Sip / ©bcr|tc ban ben JBejïpftalifen Crcpt3cn/ toer 
^pmon ge tot ^cuerad ©elb-J^eer geftoren / onber betodfte 
SS Sr Bpmftoijft cn beffen/ mttfgaberobe,ïi©arft-<©?acf 
etiD-' ban Beanbenüurg / ftaer fïugteren en fönecftten fteft 
^ticrfte öcn. 3Dc Commtfiïc en ^Jnftructie ban ben <0?abe 

ban bcr Sip / toaren ftem op ben naem ban ben 3aep; 
(er gcgebcn / en ban deffdfö tocgcn gcteftent en beye; 
geit, en in be ginftructie toaö onber anbere begrepen/ 
bat ftp / bolgenbe be refolutie tot CoblentO befloten / 
beo öftfto-bobcnt toeberom foube bpjen / (onber ftem 
cenige ban be ftrftgenbe partpen in ^cberlanb bp 
plccfttig te maften/ tot acftterbeel ban b’anbcre. f€fto; 
mas / ©2p-I£cer ban ürteftinge/ bie ober bftftftien 
Sjarcn in bienjle ban £rureo en ben Staten gebient 
ftabbc/ tocrbc tot <®ber|tc Suptenant betftoren / en 
‘Jürent Jpteno/ bie ooft ccrttjbo ftitmeefter aen ber 
Staten 3ftbe getoecfi toaO / toerb ©db-j©arefcftal / 
en ben ï£ecc ©ipbicr ban ben (€empd/%er ban C02; 
beeft / tocrbe <0bcrfte 2£rttllerp-meefter gemaeftt. 

<02abc ban éoftenlo commanbeerbc ober ’t bolft 
ban ben /Deber-^arifdicn Crcptj s be <0?abc ban 
3>olmo beef üïftftni(cften Crepty; bc(e b^ic laetjle 
toarcn nocft itt bicnfte ban be generale Staten / na; 
men baerom ban be Staten «öcncrad ©a(poo2t. <©e 
©ccrc ©tto ban 25planb / li^eere ban ïtepb / bie be 
<©uliftfe cn Cleeffe ïiaben immerö (o (eer in ’t ooge 
toaö / aio ben bermoo?ben <©?abe ban ben 25?oeft ge; 
toccft ftabbe / toao ©bcrfte gemaecftt ban een üïegi= 
ment 35uptfc 2&?unotoftftero / fijn <0bcrfte ïuptC' 
nant bjao #tanit3 / bic ban gelijften ooft ber(tft upt 
ber Staten bienft g«am. <©?aef jpreberift ban ^ 
ftenlo / c^ufterë ^oon ban toftlcn ben |B?ince ban 
(©2angien / commanbeerbe ober b2ie bup(ent ©oet^ 
ftnccftten en negen ftonbert ^aerben ban’t ^janben? 
burg(e ©olft / cn fijn 25?oeber Caftmir geftoob ober 
een ©ane ftuptcrö. 2110 be(e löberjtcns al(o geftelt 
toarcn/ 3ftnbe©02|ïenban25?anbenBurg/ 252tuio? 
(bjftft en beften toeber bertroeften / en in ’t (tftepben 
(epben (p tot ben <02abe ban ber 3(ip / bat ftp tod 
jbube beftertigert betï lajï bie ftp op (ftnc (eftouberen 
ftabbe gclaben / te toeten / ben ïrftfto-ftobem te b2ijen/ 
be geiebcu (diabete boen repareren/ en beo' <Ö2aben 
ban ben B2oeftO boob te toneften ,■ inbien ftp ben ftU 
ben lap toei reeftt en (onber omften berrieftten / ge; 
lijeft be 0ftfto-©O2ftcn ftem Octroubeit / (o mo|l ftp 
ben üepfer / Coninft ban ^paugien / ^auO en alle 
ftare 2£bfterenten niet fcft2omen noeftte ontften s maec 
(o gp mette (dbe toilt ftupeftden / (o (uit go ban on(c 
bpanb(cftap getoio en berfeftert 3ftn. 3Bt alle ’t toeft 
fee berftoopt toert / bat be fatten met giialftft gaen cn 
fouben. <©2abe ^prnon ban bcr 31 tp toognaeene 
generale monfteringe tot aen ben ïtftntoc/ cn bcr- 
(p?epbe (nn ©olft ontrent ÏBe(d cn ;75erft. 
XJiJcr op ftccft (ijn <Crcdlcntic aen be ©ceren ^Sta; 
A •‘■ten <©enerad ge(cft?ebcn / gdftft ftp inben naboft 
genben 25?ief aen ben ï^ccre ban ©Ibcnftarnebelb 
feft?ijft/ Inpbcnbc aio bolgt: 

hla.untz>gtberen Prince vm Orangien, Grave van Najfau, 
(pc. Marqui^ van der Vere , £Tc. 

'Bjftf "CDelc , Hooggeleerde, Wijfe en Difcrete, byfon- 
ban Btii £^dere goede Vrund: Van dage worden wy geadver- 

teert» dat den Vyand van meeningefoude wefenbin¬ 
dt; ban nen eenige dagen alhier op te breken, en de Duytfen 
i»a(Tau/de belegeringe van Rees te beletten , dewelke, fowy 
aenö«n verftaen^ geheelgerefolveertvijndevoorlzplaetremet 

Siopata geweld te attacqueren. En allo wy achten datfe om 
ban©k V.<E>ede 
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alliftentie fullen comen verfoeken , allo haeid fy van fctnbaiv 
’sVyands aencomfte fullen vernemen; fo hebben wy eacDC«ti 
goed gevonden, mijn Heeren de Generale Staten daer stbbo» 
af te adverteren, en met eenen te verfoeken, of haer ra»t ban 
E. niet raedfaem vinden, in geval de Duytfen gerefol-^ollanö‘ 
veert fouden wefen, den Vyand over Rijn tegemoet 
tetrecken, om met hem tellaen, enonstotdieneynde 
om hulpe aenfochten, dat wy de Brugge voor Bommel 
by tijds opwaers deden comen; want men daer over 
met achten in ’tgelitcanmarcheren, en over d’andere 
niet dan met tween tfeffens in een gelit. En want het 
te laet foude vallen, dat felve in ’t werk te ftellen en te 
beginnen, na dat den vyand opgetrocken foude wefen: 
So verfoeken wyu, hier mede ernftelijk’t felve haer E. 
te vertonen, en te verfoeken ons hare E. gebefte te la¬ 
ten weten ; want defelve verftaen hebbende, fouden 
wy terlionds yemanden na Emmerik fenden , om van 
d’Overigheyd van ’t voorfz Duytfe Leger te verftaen, 
offe gerefolveert fouden wefen haer in dien gevalle met 
ons te vergaderen, om den vyand t’famender-handte 
flaen, en daer afverlèkert wefende, fouden wy alfdan 
de voorfz Brugge, en ’t gene meer van doen foude we¬ 
fen , by tijds opwaerts doen fenden, ende eer niet. In 
welken gevalle wy de plaetfen hier ontrent fulks fouden (^*35) 
verfien en befetlaten, datfegenoegfaemverfekertfou¬ 
den blijven. En verwachtende hier op uwe antwoorde, 
willen wy u hier mede , 

Edele, Hooggeleerde, Wijfe en Difcrete, befondere 
goede Vrunt, den Almogenden bevelen. Opte Voo- 
ren deni7Augufti 1599. Onderftond, Ufeer goede 
Vrund, en was ondertekent. 

Maurice de Na ff au. 

Noch ftond ter zijden op de voorkant gefchreven: In 
’t ftuyten defer crijgen wytijdinge, dat de Duytfen met 
haer macht algereedsvoor Rheeszijn gecomen. Wilt 
niet laten dele mijnen Heeren de Generale Staten te 
communiceren, en daerbeneffens verfekeren , dat de 
Vyand binnen fes of feven dagen tijds de Stad Rees fal 
moeten fecoureren, of defelve voor gewis verliefen, en 
dat daerom van node is, op ’t poinö hier boven geroert, 
by haer E. E. eerftdaegs refolutie genomen te worden, 
dewelke wy u verfoeken ons ten fpoedigfte te laten we¬ 
ten. Hetoplchriftwas: Den Edelen, Hooggeleerden 
en Difcreten, onfen befonderen goeden Vrund Johan 

van Oldenbarncveld , Raed en Advocaet van Holland. 
Cito, Cito. D«rn 2tbmii*am berftacnbe be comtïc ban ben 

3Mipr(en ïlegcr / fterft geaeftt op ttotnticft bnp; 
fent ©oerftneeftten en btci* bupfent ïïupteccn / fonü 
ben Igecce Jperbtnanb |Dab2iitto / €belman ban be 
Carnet* ban ben Carbïnael ünb?eaö / aen ben <©?a; 
be ban ber Hippe/ b?agcnbetoatftunraobeerbefo; 
banige grote toerufïinge te maften/ nabemael ftp/ boft 
genbe (ftne belofte / boenbe toaef / om alle fftn förftgö; 
bolft upt ïDcftpftalen en alle anbere plaetfen ban ben 
ïtoomfen ïiijfte te Itcftten / cn fulftö ben ïïftr-bobcm 
te üeb2ijbcn. <©e <©?abe ban ber l ippe anttooo^be/ 
batmen (ren foube toat ftp boen (oube/ enbebanfou; 
bc men ben Carbinael 2tnb2eao anttooo2be laten toe; 
ten. <©otft ben 2(bmtrant / b?ee(enbe be bp-een- 
comfte ban ben ïcgcr beo ©2incen LEauntij / fteeft 
befelbe gefoeftt Iitlelijft te berftinberen / gelijft ftp epm mtrant 
beftift gebaen cn te toeae geb^acftt ftccft d toant be^engt 
<62flbe ban ber Sippe / ftcbbenbegcenenutoritept/{"“ 
cn toae niet beftoo?lftft gcrefpecteert. v©e <©?abe ban 
Ljoltenlo / bic ftet betoinb ober be jöninftoijftfe ftabbe/ ftnöert 
cn ben <0:abe ban ^olmo' ober be I^effenfe / befc/J®' 
ald erbarene en bcrfïanblge Lirijgo - «©berften ban ban om 
groter aenfien 3ftnbc/ tóaren mebe geftouben te boft ppnre 
gen ben laft ban ftare boo?(3 ©ojften / btebanber; 
feftepben geboden toarcn: 3©t befe biberfitept ban ff ff 
geboden en gcftntftept / groepbe een fobanigeberadft ©uptfe 
ttnge öeo <©enecadö <©bcrfie / be <ö?abe ban bcr^«B«c 
Sippe/ bat felfö beminiteftem niet ontfagen/ dfttoint* 
bpna boenbe bat ftem bdicfbe en goeb boeftte j baer 
bp gcbtcl bat beo ©02|ren ban 232anbcnburgö©olft 
guaiftft betaelt toerben / en nu ttoec maenben folto ten 
aeftteren toarcn/ en be ^effenfe tod b?te maenben 

Z1 3 folt.ö/ 
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folttf/ toaer ban De ttoee maenbcn tot ©eulen gerceD 
lagen / en alleen bp De ï^oofDen baer ban / upt afgun 
fte / genegligeert om Die te gaen lichten en Ijalen. 

©ols toas Des <©?abcn ban ©oljenlo abbijs alljencn 
getoeeft/om mettetférijgSbolk ober Den Kljijn te paf* 
feren / en De ^cljanfe ober De ^taD Kees eecjt aen 
te taflen / Daer Dat Den <$5?abe ban ^oims met anbe 
re fo tegens toaren / Dat ’t felbe belet toerDe / Daer in 
bolgenDe De generale inclinatie ban De ©uptfen / Die 
niet gaerne ober Den Kijn toilDen. ©ter ober guamen 
De (Obcrfïen ban ’t leger D’een tegen D'anDere in ttoift 
en ialonfie / en in een openbare ontoillicftepD / toaer? 
om be©berften refolbeerDen en bcfloten©oct0?3©yer 
aen Den ©jince ji©aurit3 ban ©affau te fenDen / om 
te berfoebèn / Dat <©2abe JBiüem loDetoykban Jlaf? 
fau Daermocljt too?Den gefonDen/ met bter ofbijf? 
Dupfent fKannen/ om De goettoilligetebelpcn/ en 
alle bojDere Difo?D?e te berljoeDcn (©ertoyle men 
Dier meDe beficlj toas / fclmjft De ©eere 3©illem ban 
gebeten/ Kent-meettcr ©enerael ban ^upb-©ol? 
lanD / op De ©ooren ban Den Dcrtigftcn 3flugir|ïi 15-99. 

„ aen Den üDbocaet ban ©olianD: ©e belegeringe ban 
ten» 10 °P ötftcrcn begonnen / maer niet ban De 

23%f „^cljanfe/ en toerb aitjier geen berfoeb geDacn om te 
batiDen,, fcconDercn. <0?abe 3©illem aDbijfeert / Darmen ben? 
Krm’i tl,bbcn tot Oct beleg ban Berk iaeljooat te animeren en 
toa„ „ ijuipe beloben/om Daer mcDe Den ©panDban’t©uar? 
sseöe. „ tier ban Bommelrctoeerb te lockeu. 

„ |©et ©taef loDctoyk 3ijn 600 ©aerben op gijle? 
m‘Ster,, wn gegaen/ om Doo? De jjfêafe te pafferen / en De 
©ene- „ ©onbopen te (laen / Die gemeenlyk op iBacnDagS 

ban De <0?abe na ’t Pleger tomen / en boo?tS anDcr 
ëupb* „ afbreuk te Doen / na De occafie fal pzefenteren. €D? 
üoi* „ mont is meDe gegaen. 
lano/ ^ijn ofrcellentie beeft op ban Dage tocDerom aen? 
|Xe,n3 geDouDen/ om De KeDouten te bcfteDen / Daer ban tb 
caet 'u ©. op gijteren abbyfeerDe / feggenDe Des te gerufter 

, in alle occafien te mogen optrecben/Daer bet Den Dienft 
ban ’t lanD fal berepfcljen; en Dat bP t fdbe geen-' 

’ftnts Doet / om te minDer op Des ©panDS ^cbanfe 
te letten / Die bp in allen geballe meent aen te taften / 

, fo balDe Des ©panDS leger fal optreeben / (Jc. ©n? 
’ Der aen itonD nocb alDus : ^yn ©rcellentie is nu 

” ganfcfjdyk ban De koo^tfe ontjagen / en is feer luftig/ 
’ geeft ons moeD noefj töat groots upt te richten j maer 
J’ Datmen D occafie moet toacljten / naDemael een ©if= 

’ feber toet eenen boelen Dag patienteert om een ©ifcb 
” te bangen / Datmen ober fulbs boel moet patienteren 
” om beel menfeben te flaen. 

ban 
$<i[» 
lanö. 

JBtbal 
bei: 
^>pan=> 
giaetben 
upt 
öee«ft 

©en elfDen ^eptembps fo is Den ©apitepn ©?ti* 
rio met 600 iBannen upt De «^taD 0ccs gcballen / in 
Dnc (jopen berDeplt / Die gefojft tocrDen met Dertig 
©aerDen / ban Den £ïitmee|ter BoDbcrgen; Defe ble¬ 
ien in ’t ©uartier ban Den ©eabc ban Der 51ippe / 
Daer De ©effenfe lagen / Daer fp in bjaben en bet <©e? 
fcljut bermeefïerDen / Dat felbe bcrnagelenDe/ en een 
clepn (lub met ïjaer in De ^taD boerenDen / en fouDen 
toel meer toeclj geboert bebben / IjaDDcn fp Ijaer ©on= 
ten bp Der banb gcbaD / fp berffocgcnDcr en guctfen^ 
Der ober De 200 / beel ©ebangenen en een ©apitepn 
en ©aenöjager namen fp meDe; en alfo bun bot ge= 
boele Heger op ’t Ibf guarn / 3pn fp / met bebulp 
ban De Dertig ©aerDen/ geretireert/ en bcb?ijt Daer 
bangecomen. 

©es anDeren Daegs is Den felben ©apitepn toeDer 
uptgeballen in t ©uartter ban ©oljenlo / mecnenDe 
Daer meDe alfo te IjanDelen / ais bp onDer De ©effenfe 
geDaen baDDe ,• maer bp bonD alDaer fo gocDetoacljte/1 
en ingefïagen ftaben en pfere pinnen op De aencotm 
ften / Dat fp fonDer pet upt te recbtèn / toeDerom te 
rugge beerDen. j 

©002 Defe uptballen toerDe Den fcb?ib onDer De Be-' 
leggers meerDer en meerDer / en De ontoilligbept DcS 
©otbS/ De jaloufie onDer De l|oofDen namen toe/fulbS 
Datmen Daer geenen raeD meer toe toifi; toaerom fp 

ÏS-ffDeb ïïitmeeftcr ^meltfing in alre neerjtigljepD fon; 
ten bc 9 ben aen Den ©2tnce ban ©jangicn / berfoebcnDe Dat 

©uptfe 
Itegec 
öieeftt 
booi 

25eU88; 
ïinse» 

©?aef 3©illem ban j^affau alDaer in bae(ïen moebt bjecelD. 
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gefonDen toojDen/ om De jaloufientoecbte nemen/ 
en bun faben te belpen beraben / en op alles goeDe o?* 
D?e te belpen fldlen j Doclj De generale outotiligljcDen 
en oproeren groepDen fo Dapper / Datal-eer©?abe 
a©illem alDaer conDe comen / Dat bet Eeger boo? 
Kees opbjab/ met fulben fcljpb / fjaeft en ono?De? 
ninge/ Dat fp nautue tijD gaben om ’t ©efcljut af te 
boeren/ en herbetenbele ban Ijaer ^imumtten / 3jjm 
De De ©arnifoenen ban Der «^taD op ijaer bielen / en 
fp troeben op €mmerib met groter confufie en feban# 
De. 

<©?abe 3©iiiem ban kaffan / bet berfoeb ban 
^meltfmb berflaenDe / beeft fteb terfiont DertoaertS 
geboegt maer comenDe ontrent €mmerib/ ontmoeu 
te bet blucljtei^e leger / en berfiont alDaer De jalom 
fie onDer De ^oofDen ban \ leger / en De clacbten 
ober D’ontoiiligbepD Der ^olDaten/ en bet Defpect 
enDe eiepnaebtinge Des <©?aben ban Der lippe / <©e? 
nerael ©berfte: €n alfmen nu beraetflagen fouDe om m up« 
De fabe te remeDieren / en alles repareren / berftom t*natle 
Den fp Dat eenigc B/unfbaijbfe Kupteren/ Die nocbSA, 
geen maenö folts ten acljteren toaren / gemuptineert 
en berlopen toaren / en als De ©eeren tegen Dierge^ 
lybe afballen en ono?Dcningen foebten te boo?fien / fo 
3pn oocb De ©effenfe en De meefte B?unstoybje bo?Dec 
gemuptineert/ en Den 17 ^eptemb2is Daer banger 
reDen/ Dies De refïe ban (jet leger toeeb op ©uD« 
^ebenaer,- maer Daerna (iepenfe meDe D002 / fegs 
genDe boc^ Ijaer onfcJjult / Datfe geenfms ban Den 
KybS-boDem toilDen / nocb Datfe De Staten Der ©etf 
eenigDe ^eDerlanDen niet en toilDen Dienen / en Daeé 
meDe ö?ab mec|ï alle bunnen f€ocbt / berlatenDe bet 
©efebut tot llernljem. ©efe berfiroptnge meefï bp^ 
comenDe bp De SBefipbaelfe en De ©eeflelybbepD / Die 
Doo? bd D?epgen en ontfag ban De ^paenfe factie en 
aenbang / Die baer guote ban bet gelD / Dat fp belooft 
IjaDDen / en ’t ©efcljut / niet baDDen opgeb?acbt/ 
Daer D’anDere btn op baDDen baftelpbertrout en 00 
berlaten. 

©aernaguam Den <©?abe ban ^oïrns inDen ï^age/ 
en Den <©?abe ban i|obenlo tot <©o?cum / en berfoeb5 
ten betalinge boo? ’t ©arnifoen ban €mmerlft en 
©enntp / op Dat Die ^teDen niet berlaten mochten 
uerDen/tot boo?Deel ban De ^paenfe/en naDeel ban De 
©ercenigDe lanDeu; toelb gelD fp bercregen / en to* 
gen Daer na bp De ©uptfen/ ’t felbe uptDeplenDe / en 
baer gocDert moeD infpjcbenDe / Dan bolp toepnig. 

©n gelijb De ©uptfe ^olDaten baer feer gualyft 
IjielDen ban Datter fo guabe betalinge om ginb/ fo ber^ 
(lontmen upt berfcbepDcn geintercipieerDe B?ieben 
ban De ^paenfe/ Die ontrent Defen tpD becomen toa# m 
ren / Dat fp geen minDer contentement / en Datfe ge? 
neraip geen goeD genoegen baDDen, €enen ^eba# ÏJ;upt 
fliaen De ©laffo fetjjeef upt bet ^paebfe leger Den fcfiepbm 
DcrtienDen September 1 f99. aen ©eDjo luriques 8£fnteti 
binnen B?uffel fynen ©2unü / onDer anDere alDus: öJ31 e8r“ 
llbier is ’t al ongtlub / altoos in ’t toater gelijk €nD; <$paen» 
bogels/ feer luttel BjooDsV nocb min gelDS/ ber^J 
toacljtenDe ijet fecours ban bare ^oogljeDen / en Daer 
met moeten top in b?eDe leben. “ ” 

Wt eenen anDeren B?ief ban llonfo De Bareca/ ” 
toefenDe ban ’t ©efefjut / aen Den Sergeant |©ajo? 
€b?i(lobal le Cbaga te B2ufTei / 3©acbtmee|ïer ban 
bet ©efebut/ upt Den leger ban Den i^eptem* 
ber 1 f99. 

81. begeert niet meer te toeten/ DantoptoerDen,, 
geboeb met .(©unme-toooD / boetoei top Daer ook niet „ 
ban fien ; Ijet 3!)n jupft tljien toeken / Dat top niet,, 
eenen flupber ontfangen bebben/nocb toeten ban toaer „ 
crygen / en tegentooo?Delyk is Daer min bope Dan opt „ 
te boren, ©at u l. fage Den i€rain ban ’t ©efefjut / 
bet fouDe fjem toefen een grote pyne. Slijter tSge^s 
toeeft ©on loups De ©eiafco / Dieonsafgenomen,, 
beeft De armoeDc (Dat is te feggen/ bet toepnig boo?* 
Deel) Dat Daer nocb toas / enbpfepDeonsniet/ blyft,, 
met <©oD/ of blyft metten ©upbel / als of top toa?,, 
ren De meefie ^ebeimen / Die Daer geboren 5yn in De , 

3(k toeet toel / Dattet u l. fai toefen een grote , 
pyne n 



*599• Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
„pijne öit te boten: 3©p3jnbietgelijft&cljapenfon 
„öct igetöet / bedoren fonöet De batmbettigbepö 
„ <0oöö/öaet io ntemanö öie pet boo? onö boet^h toeet 
„ toel / fienöe öit / en andere dingen/ öie u I. gefieapeeft/ 

(ioi.36) öat gp meer bijt of appetijt fuit bebben / omtébet* 
„ treeften npt öefc Eanöen / om niet te ften fo beef fcljeV 
„ mertjen / alfmen pier ftet. 3& fal patiëntie bebben / 
„ tot öat ift toeet öat u f. berfien io / en al öan met bet; 
, lof of fonöcr oo?iof/ fal u l. gaen öienen / toaetöat 
», n 1. toefen fal / mijn leben lanft/ om ö’ obligatie/ $c. 

3©t eenen anderen 23?ief ban eenen Eucao öe la 
Cructj ©agaöo: / aen 3Jnan Eopcö öe Hgarto/Com 
taöoe öe Cuenta 2 f te puffel / tipten Pleger ban öen 
öerttenöcn September 1599. 

„ 3& fenöe u I. met öefe een relatie ban öe ttoee ©tc 
,, tonen ban grote importantie en ronfiöeratie; toant 
„ bet blyltt / öat jeöert bet bertreft ban öen Carötnael / 
„ öat geceffeert 5tjn fo beel en berfebepben bebelen / aio 
„ban bem quanten / öefelbe bercregen 5pn met öe be; 
„beien öie ban fan Ctcellentiegegeben3pn/ öetoellte 
„ te meer 3pn te aebten / gefebieö 3pnöe in fulcfeen ton; 
„ iuncture/ aio ö’aencomfte ban den finten banfo gto# 
„ te importantie toao / en om öat bet 3ijn beginfelen ban 
„ andere meerder ©ictotien. 311» bebbe öat betroutoen 
„ tn <0oö / öat bertoerbenöe gefonöbept aen fijn CrceU. 
„ om öe goeöe qualitepten öie in bem3ijn/ enomöe 
„lieföe öie bp öraegt aen öe ï^eplige ïaerbe / bPfe bet; 
„leenen fal aen bare ci©ajefï. en ^oogbeöen 3 toant tb 
„benne in bem goeöe conftöeratien / en terfionö öe te; 
„ fojutie en neerfïtgbept ban ’t erecuteten. ^et Mgf= 
„ bolb beeft fulbo te lijden / öat fp ban bonger flerben / 
„en gaen alfotoecbmetbopen/ öatmenfenietbouöen 
„can/ en fo öaer bae|t geen geld tornt/ öaer fal niet 
„ een menfebe bp öe ©aenöelen blyben. <©en€atöi; 
,, nael belooföe aen öe Soldaten / men fouöe baerlieöen 
„een maenö gagie fenöen 3 öe uptcomfte ban öefe be; 
„lofte io getoeejt gefab ban fan andere proöigue belof; 
„ ten. <©en ^upbel ban bet 3po?t (toant anöero geen 
„tan bet geinbenteert btbben) jjouö ono fatc / öat top 
„ biet bertretben 3 toant bet niet bolmaebt io / notb 
„5ijn oob niet getomen öe öingen / öie men öaer in 
„ moet laten / notb bet geld boor bet bolb / ö.atmenöaer 
„in laten fouöe 3 en ten leften en fart ban geen brutbt 
„toefen/ maer eerfcbaöelpb/ tertaufeöatmenmlja; 
„ 3arö io / bet felbe öan met grote ftoarigbeöen niet te 
„ tonnen fetourcrcn / ($c. 

Cen anderen ©2tef ban 45onfaIo öe Caftro / aen 
fjn ^upjbroutoe te 25?ufftl/ uptöcnEtgetbanöen 
j 3 September 15-99. 

„ ^aer io anöero niet / öan öefen Etget faö groten 
„ nooö/ en öaer io niet eenen öeael in al öen Eeget 3 bet 
„ liPolb fterft ban bonger / ($c. 

Cen andere ban (Cbonto ban aBijngaenöen / Cffa 
tier ban t ^eftljut / aen ^on EoupO öe ©elafco / 
‘©tnetael te truffel / upt öen Eeget ban öen ttoaelf; 
öen September 1^99. 

„ ï)et toerben ban öe ^cbano gaet fïappefab boortO/ 
„ bet meefte quaeö io faute ban gclö: «Depabffaöe aen 
„ öe 3böe ban öe ©00211e / ban öe Itëafe rotte 3©ael / io 
„bolmaebt / en aen öe 3pöe ban©ommel/ öeboorf3 
„ jiföaco loopt in öe 3©ale door öe <©raft ban öe Contre? 
,, fcijarpe. ï©e £reh-©aeröen en JBagenö doen al öat 
„ mogciijb io / in 5t boeren ban fteenen / repO en 30öen: 
„ bpetoei ib met ttoyfele / öat u €. genoeg bennelpb io / 
„ö'armoede öie bier omgaet/ fo tan tb notbtano niet 
j, nalaten u €. öe memorie te berberftben / ten epnöe 

bP öe remedie berbaefte / metten eerjten bet moge^ 
„IP5P/ it. 

vö>c gedeputeerde öcr ©orften en Crept3en / ber^ 
gaderden in ’t leflban©ttobertot€rfort/ öaer an' 
öero fonöerlinge niet begoten toerö / öan eene genera^ 
le aföanbinge en taffatie ban al fjaer IkrijgObolb/öoor 
bet follititeren ban öen öepfer / öie fynen broeder 
öen Crt5-ï|ertog iiBarimiltaen / aen ötberfe <©uptfe 
©orlten gefonden Ijaööe / öie op Isepferlpbe toefeg- 
ginge betoeegt tooröen te geloben/ öatöe^paenfe 
boortaen fouöen nalaten öco ftgbo ^tenöen meer te 
molcgeren. 
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faben in öefe gelegentbept gaenöe / fo beeft öe ©eco* 

^Coninginne ban €ngelanö aen öe Staten «©cne^ 
rael feer ernfïelüb gefrlj?eben / öatmen Öaer terftonö «1” nt> 
(enden fouöe tien Compagnien oèngelfen / op öatfe b«ro«ht 
öte bp öe band bebben mocljte / om op bare ^tljepen 
te gebrupben/ öie fp ai gereed Ijielt leggen tegen öe S, SS 
tépaenfe ©lote / öiemen fepöe öat bcorb.anöen toao / seiic 
öan men toi|t niet feber toaer öie gedeftineert toaer / 
öotlj öatfe in allen geballe gereed begeerde bebonöen 
te toefen / fo fp toilöen op ingeland romen / geltjb fp ia»D ge. 
tnöen 3are m88. öeöen/ aio fp ban ©rede banöeb^^'t* 
öen. <©e Staten «©enerael öceo fabe in deliberatie JJf?*"/ 
gelept bebbenöe/ refolbeeröen öatmen bare fBajeft. Bjiipfcc 
öefelbe fenöen fouöen/ om Ijaer niet meer te bergraitt' “ to0?# 
men / öetople fp op öe Staten niet toel te breöen toao/ lfi£sen 
omreöene/ öat öe Staten folangfaem toaren/ om^paenfe 
baer te betalen öen eerflen termpn ofpape/ baer be-Pl«e/ 
looft bp bet laetlïc 2lccoort boren berbaelt: vDefe re^ r'!ön'i" 
folutie fclj?eben fp öen ©2ince|j©aurituiO / bmt bebe; booitjan. 
lende fteb öaer na te reguleren, ^gn ^rcellcntie bier oen ma0. 
mede feer becommert 3tjnöc / fcb?cef bier op aen öen 
l|eere Hiöbocaet ban Rolland öefe naboigenöe |©if= 
ftbe. 

Mauritzygeboren Tünce van Orangien, Grave van tiajfau 
<?c. Marqui% van der Vert. 

pDele, Hoog-geleerde endifcrete, befondere goede 
■•-'Vrund: WyontfangenterftontsdeMiffivevan mijn ba* Dfit 
Heeren de Generale Staten, belangende de refolutie by Ppnte 
haerE. genomen, op ’tfenden van de tien Compagnien 
Engelfen na Engeland, waer mede wy ons leer gaerne ^affau/ 
willen conformeren ; maer alfo mits de belegeringe van aen ben 
Deutecom , het Leger hier gefwakt is , fulks dat den ^e„r^Ia 
Vyand, die fijn Fort bynavolmaekt heeft, fohy op Her- benbae»a 
werden of elders yetquame te attenteren, wel diende, uebelb/ 
mette Forcisalhier noch aen der hand zijnde, gerefifteert ert 
te worden; fo verfoeken wyu de goede hand daer aen «etban 
te houden, dat de voorfz Engelfe Compagnien, noch fo ü&ollanb. 
lange mogelijk mogen opgehouden worden, of ten min- 
ften, tot datmen voor gewis lal verfekert zijn, dat de 
Spaenfe Vlote tegens Engeland voorhanden is, waer 
aen den Lande, dienft en ons een welgevallen fal gefchie- 
dcn. En hier mede fullen wy den Almogenden bidden, 

Edele, Hoog-geleerde en difcrete, belöndere goede 
Vrund, u te houden in fijneheylige bewaringe. Opte 
Vooren den 26 Augufti 1 f99. U goede Vrund; Onder¬ 
tekent. 

Maurict de Naflau. 

Noch ftond onder aen aldus: Wy zijn voor gewis ver¬ 
adverteert, dat in gevalle de voorfz i o Compagnien ge¬ 
fonden worden, den meeften hoop vandeEdelluyden 
van beyde de Regimenten, mede lullen willen vertrec- 
kén, op hope van aldaer geadvanceert te worden; waer- 
om in fuiken gevalle de voorfz twee Regimenten, fulks 
fullen gefwakt worden, alsof bynabeyde de Regimen¬ 
ten t’eenemael vertrocken. Verfoeken u daerom ander- 
mael de hand daer aen te houden, datfe ten minften mo¬ 
gen opgehouden worden, tot datmen gewifle tijdinge 
van de voorlz Vlote fal hebben. 

D€n laetfïen luguRi fcfj?cef fijn €irccH. ban 
fau toeöerom aen öen bco2nocmöe ijccr ban ©L 

öenbarnebelt: <Dat bP öe 10 €ngelfe <ffcmpagnien 
baööe öoen 3t ^ebepe gaen/ met laft omme alöaer b'ïï 
ban öen <©berRen ©eer naeöet bcbel te bcttoacbten /» r 0n 
en ’t felbe te acbter-bolgen 3 tn alfo u genoeg ïienne?»«««!. 
lijb io/ bot qualplitn baerbettrcïi/ öcnEanöen 
öefe conjuncturc te paffe comt/ fo berfoeben top 11 biet* »f0U / 
meöe b2unöeiph öe goeöe Ijanö öaer aen te toillen lioii^ „aen beu 
öen / bp fo bette men betfïaen fouöe / öat öe Ijifpa^ > 
nife ©lote niet op öefe Eanöen of op <rêngelanö qua^ .,batl 
me / öat öe boo?f3 Compagnien eetfïöaego toeöerom „ üor* 
tetuggegefonöehtoojöen. »l*nö* 

&o beel btt fecouto ban ’t ^uptfe Eegct aengaet / „ 
en öe 25?ugge boo? Rommel / fullen top onO tegule? „ 
ten na öe goeöe gebefte ban öe boo?f3 ^eeten Stater . „ 

^5 4 <^n„ 
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«En bdatuittfflt Dc mtc pfew ^tutïten / toacr af top 
”« in onfc Doo&aenDe gefctj?eBen tjeltöen / fjuöcnto 
” „ncïj vjinijen / fo ooft Den Lkcrc Dan 3©arnionD / Dat 
’’ Hjs>c uin befetoc om een p?ccDe gccoctjt too?Denj w«ux 
” öat ö’anDeu ttoadf gotelingen Dan Dclangfte/ fcDoof^ 
’’ fTI> rit iicnuacntfte Tullen toc|en / Die Daet fuïlen toefen 
” 'e tooSrXJSSttntit ttoadfptmo ten ntmftm / 
;; Saet am toe u antatauf Detfoel.cn De oocDe flans te 

toillen öouDen/ <$t* 

t^«e Deere Doel DeCaion/ J^cei'eDatid^cDoone-- 
Dtoal \ 
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Ste? en W»*ïl üSSt tatthen / en toat anwrftw# alBacv toas 
.inmivillellöc ■ OCH aljO ÜC DOOïft tfCCl'C «ffatOtt DtlttCItt 

LfMmmS/^DenfeicnDcnaulu om/sat 
SKSScnSSSen Dei' felDec inaenD nicutoc ftnl / aen 
na «ffi» “an ©oliana feücten ©?iefocft!BcDen 
néeft / ftc£ ih Dcfelüe «iet öp tallen tooeocn / en tais 
UipDenDe aléDoigt: 

Mijn Hf f re, 

K hebbe uwe E. by mijne naeft-leftelatenwe- 
m ten hoe Comans Dienaer hier gebrochthad- 

'0 ff de e’enen Brief van den CardinaelAndreapon¬ 

ton / aen der een couverte aen den gene die uwe E. kent. 

**« r» Den Rriefwas gefchreven in ’sHertogen-Bofchm Junio, 

SÓV den fèkeren dag is my vergeten. met groot relpea fo 

caet toanik meene, dat ïkuE. hebbe laten weten, en alleenlijk 
inhoudende, dat hareMajeft.daerdoorinfinueerdehet 

ntfink van hare Brieven, inMeerteaenheingefchre 

ven , haer bedankende van de Sra‘hU/e “^5 
dientie die fy Comans gegeven hadde , excuierenae 
ker a ’ dat hy noch geen aïtwoorde van Spangien daer 
op óntangen haddef légt, da, hy ^mamexpreffehjk 

in Spangien «tonden heel t, om aen den Comnk en aen 
de Frti-Henog, fijne ervarentheyd mondelinge te rap¬ 
porteren , enomhaerliederantwoordetefaciliteren da 

L die haeft wil ver wachten, gemerkt nu alle de fetans 

van de Rruvloft geeyndigt lijn , en dat hy voorleker 

linnd felfs ’t vertrek van den Ertz-Hertog van \ alen^e. 
Begeert daerenwfichen, dat hare Majel\. wille conti¬ 

nueren in die goede difpofitte, tot welvaert en rulle van 

de Chnftenheyt, en van fijnent wege fal met nalaten 

, , v haer wel te feconderen in een fuik heylig weik. Den 
hVol-i7> Brief is anderfints vol van courtofie, lo ik die nu beter 

hebbe bemerkt, beginnende in defe hoge tijtelen, als 

Tres'-haute, Tres-excellente, &Tres-magnanime, we- 
fendemy nochtans vergeten , of hy legt , Roy^^ame 

of Princeffe; maer legt onder, devoftreMajefteTres 
humble Serviteur <Jndrea d'^ujlricc. Ik foude gaerne 

van defe Brieven eens Copye crijgen; maer ik weet wel 

' dat ’t felve hart foude vallen, en gevreeft de confequen- 

iien, late daerom na die tebegeeren , dan worden my 
d’originelein handen gegeven, zal ik die retnayquere ten 
belten mymogelijk, en na de fragiliteyt van mijn memo¬ 

rie; doch mach uwe E. verleken wefen, datikde fub- 

ftantien genoech wel vate. Delen Dienaer wierd gifte- 

ren te rugge gefonden, en voor ’t fiuy ten van hare Ma- 
icfieyts Brief en antwoorde hebbe die ook m mijn han 

den gehad en die gelefen, den mhoud is m effeöe da 
hare Maieft. fijne Brieven in Bolducgelchreven, heeft 

S, tot dewelke fy meer antwoord 
d’honncur, dan om eenige nieuwe materie diefe mhoud. 

En aen^aende de principale fake, bende dat die meer 

hangt aen de wille van andere, dan yan fijn ^ 
mach fy haer niet deporteren van hare eerllerelolutie, 

die is in defe fake te procederen, é\-:c pas premens & ve«• 
ouvertc; enhaerparticulliereaengaende, ly werdaltijds 
genegen te revengeren,in hem de goede prefentatien van 
vrundfehap, die hy aen haer betoont. Haren Brief is 
van den eerllen van Juület, en na mijn onthoud het fom- 
miervan hare antwoorde, die ook anderfints leer cort 
is. Vermaent nochtans daer in onder andere, dat hy nu 
wel mach fien, dat fy defe fake in Spangien langer laten 
aenlopen, dan fy wel geconfidereert hadde (by fijne eer- 
fte depefche) dat hy ielfs meende. Door alle defeon- 
derhandelinge en preparatien , is wel te merken , dat 
defe fake daer by niet lal blijven Heken ; maer noch blij- 
ve ik by mijn eerfte goetdunken, dat fy van defer zijde 
den bal op het dek te ichoon fien comen , om hen te lèec 
te verhaefien; wat den tijd dies aengaende ons vorder fal 
leeren tal alójd neerftich toeiien en toehoren, ’twelk 
al is (ib u E. weet) dat icker iu kan doen. Ik hebbe eens 
by occafie met den Grave van Hanau (te Londen daer hy 
logeerde) blijven eten. Delen Brief-bienger van An- 
dreas was daer ook gelogeert, en daer ook aenTafeL 
Den Grave hadde met hem, fo hy my feyde, diverfche- 
lijk «communiceert en gefproken, wetende dat hy van 
fijnVyands zijde quam, en hadde hem ook gevonden 
(lb hy my feyde) genoech fuffilant. Hy hadde hem ook 
ontkent Comans Dienaer te wefen; maer wel dat hy 
d’eerfte rey fe met Comans hier gecomen was, en voorts, 
dat hy hem genoech fo degelijk als Comans felve wilde 
houden. Den Grave moveerde over Tafel eenige affai- 
ren van die Quartieren, en genoech op defe take van 
Vrede die hy terllond verder handelde. Ook te meer 
f fo ik wel fach) door dien hy wel witte wie ik was. Sum¬ 
ma ik meene dat Comans felve niet verder, nochte die¬ 
per hadde connen in die fake fpreken; hoe moede die al- 
daer waren (fohy feyde) van de Spangiaerts, wastever- 
wonderen. Dat ook de Spangiaerts felve fo moede van 
den Krijg waren, dat fy niet wentchten dan door een 
Vrede na Spangien te mogen trecken. Datmen ook nu 
mochte fien, al watt fo, dat den Conink van Spangien 
mettenErtz-Hertog een fo geweldigen en in etfedte Victo¬ 
rieus Leger te Velde hadden, daer de partye maer alleen¬ 
lijk (ja qualijk genoech) conden tegen defenderen, dat¬ 
men nochtans fach, dat fy genoech met herte en gemoed 
eenen goeden en oprechten Vrede begeerden. Ik hoorde 
al vatt aen, en liet den Grave altijds antwoorden, tot 
dat hy quam in de particuliere Exaltatien van Richaitdot, 

en bevond wel aen fijn fpreken , dat hy van den felven ge¬ 
heel dependeerde. Ik feyde aen den Grave defen Rjchinr- 
dot wel te kennen, anders dan defen hem affehilderde, 
dat defe bedriegelijke Payfen diemen voorbelde, al meeft 
uyt fijne kokers quamen; maer dat fijne liften te 1'eer ont¬ 
dekt waren, dcor iijne voorgaende a&ien (als in Vlaen- 
deren en elders) om luik een 1 rompeui te leer geelpag- 
nolifeert (want de propooften in Francoys gefchieden) 
meer gelove te geven; dat hy met fijne tromperie en fijne 
menfon(Tes, de Arméevan Gent en andere lb deerlijk in 
de val gebrocht hadde, dat ik vernoopte, datmen aen 
fuik een Bourgoignon geen gelove meer foude geven. 
Summa uwe E. foude niet geloven, hoe ik defen man te 
paerde ftelde. Hy bedwank hem nochtans feer; maer 
hielt defen Richardot altijds ftaende, voor geen dierge- 
lijeke; maer ik liet hem materie om aen Richardot and e:r 
rapport te doen , en brak fo dat propooft af. Hy hadde 
nochtans (onder andere) geleyt, dat eenvandegeretu- 
geerde Engelfen aldaer, de Dochter van Richardot ten 
bouwdijk begeerde, en meende dathet ook een houwc- 
liik foude welen; maer was feer toornich, doen ik hem 
feyde dat gemeenlijck gelijk focht fijns gelijke, en dat 
hv wel bedegen foude wefen met eenen Engelfen 
der; gemerkt ik achte, dat al die daer waren, fo het by 
Confelïie , die hier gevangen wierden, bleek dat die 
meeft tegen het leven van de Coninginne confpireerden, 
en dat ik daerom hoopte, dat hare Majeft. haer te beter 
voor fuik een Schoon-Vader foude wachten , om hem 
ook geen gelove te geven. Somma al begon ik wat late 
met hem te fpreken, ik ftelde my in ’t lefte tegen hem in 
een goede Exercitie, tot dat ik den Grave te water con- 
voyeerde, ’t welck was Sondag killeden in den Achter- 
noenc, dat hy na Gravefande trak, om van daer na Do- 
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wer, en alfo na Vrankrijk. Ik hebbe hem tot tweemael 
by hare Majeft. gebrocht, die hem feer grote eere en ca- 
refle gedaen heeft, en is leer wel te vreden van hier ge- 
fcheyden. Ik hebbe hem ook ten beften mogelijk alle 
eere en dienft betoont, fo ik wel my verplicht houde in 
refpeét van fijne Excell. heeft ook by my twee of drie 
nachten te Clappam oernacht, en hebbe hem deHuyfen 
ronds-om van hare Majeft. getoont', door dien ik ook 
nu beter tijd hebbe dan ik plege. 

Ik hebbe ook, zedertmijnleftefchrijven, feergroote 
A larm wederom gehad (meeft van hare Majeftey ts ftuk) 
om onfe betalinge , fy hadde gerefolveert den Heere 
Sidney, met grote comminentien aen mijn Heerende 
Staten telenden, ookgedreychtonfe Schepen t’arrefte- 
ren. Uwe E. Brieven die my left ter hand gecomen zijn, 
ftelpen éenfdeels defe Alarme , niet in regard daer fy 
verhalen, dat gy immers verhoopt dat hare Majeft. in 
confideratie van den groten nood van de Landen, en hoe 
dangereufeiijk fy van den Vyand aenbevochten worden, 
dit retardement fal willen excuferen. Dit foikuwe E. 
fegge, heeft haer nietgemoveert; maer heeft een wey- 
nich haer alteratie gemitigeert, doen fy verftond, dat 
uwe E. my góede hope en belofte geeft, datmijnHee- 
ren feer corts een eynde in defe betalinge fullen maken, 
dat ik noch drie maenden een goede fomme foude ont- 
fangen; ook dat het Contingent van die van Vriefland 
en Omlanden, met het retour van de Gedeputeerde uyt 
Ooft-Vriefland foude comen. Al dit noch conde haer 
feer weynich payen; wantfy foclaecht, dat niet te feg- 
gen ware , en ware voorwaer te beclagen, dat haren 
nood fo groot ware, als fy wel laet verluyden. ’T is waer 
dat die van haren Raed noch meeft alle defe weke te Lon¬ 
den hebben gefeten , om te vercopen Coninginnens 
Land (felfs van de Crone;) maer ik weet niet wat fy daer 
mede meenen, en hoe het zy. Ick fie wel dat wy om 
geen ooffake ter werelt, in defe betalinge geexcufeert 
fullen worden. Het uytblijven van den Raeds-Heere 
Gilpin, hebbe ik aen hare Majeft. geexcufeert, enbe- 
vinde daer in geen fwaricheyd; want hare Majeft. wel 
wenfcht, dat die fake tot een goede eynde gebrocht 
mochte worden, ten eynde den Spangiaert daer door 
geen voordeel crege. Ik wil uwe E. gebeden hebben, 
fulks aen mijn Heeren de Staten van mijnen’twege te 
laten weten , en foude felve aen hare E. gefchreven heb¬ 
ben , indien hier yet offreerde weerdich advertentie ; 
maer hier is niet met alle nieus. 

Hiermede, 
Mijn Heere, wil my feer hertelijk in uwe goede gratie 

gebieden, en God Almachtich-bidden, dat hy defelve , 
met Me Vrouwe u lieve Huffvrou, en u lieve Kinderen, 
in lange voorvoet en gelontheyd wil bewaren. Van 
Londen den vij. Julij 1^99, Oudenftijl. 

Uwe E. dienft willige. 

Noelde Caron. 

Op de kant ftond noch dit navolgende: 

Hare Majeft. niet tegenftaende haer gramfehap, con¬ 
tinueert noch in de meeninge te Clappam te willen co¬ 
men; maer den dagdiedenxiij.vandeferMaend was, 
word geprolongeert op den xvij. te weten, Dijnfdach 
dat comt in acht dagen. Ikfalmydaertoebereydenten 
beften mogelijk, gemerkt dat het immers moet zijn. 

Ik hebbe wederom van nieus tijdinge gefien, uyt Yer- 
land gefchreven, en bevinde wel, datfe nu geheel van 
die Oorloge wanhopen. Den Grave heeft het ongeluk 
gehad van ’t verlies van vier of vijfhondert, onder Sir 
Herry Harington, daer ik uwe E.afgefchreven hebbe, 
hoewel den voorft, Harington noch in ’t leven is, diemen 
ook dood gefeyt hadde; fo heeft den Grave voorfz, om 
't felve te wreken ,derwaerts met fijn Leger gereyft door 
de Provintie van Munfter; maer heeft daer weynich (fo 

fol.38) de tijdinge comen) connenuytrechten. In contrarie fo 
ook de wegen aldaer in fommige plaetfen difficil waren, 
door dien fy fomtijds door Boflchen moften trecken,daer 
den Vyand eenige Palliffaden van Bomen en anderfints 
heeft gedefendeert, en anderfints door Embufcadeveel 
van ’t Volk van den Grave omgebracht. 

, Het opfchrift was; Edele , Erentfefte , Wijfe en feer 
difcrete Heere, Mijn Heere van Oldenbarneveld, 
Heere van den Tempel, Advocaet van Holland, &c. 

19 gjulij 3ün in fCerel aengecomen upt 
^bien bier <§cpepen ban be aept / betoelke in ben 
boojleben 3jare 159^ uptgebaren toaren/ baer ban 
gjacob ban $ek tot<Dberftc Bbmirael gemaekt toasf/ 
op toctkerg beugbe en cloek berftant baft te bertrou; 
toen toab: ©ice-2Hbmtrael toab genaemt 3©p; 
toant ban 3©artotjk/ bangelpken een uptnemenbe/ 
bapper en bcguacm iDan; baer toaren bpgebcegt 
feben Commjjfcn/ onöcr betoelcke een ban be booj; 
naemfte toab 3jacob ban ^eemökerk / bie nu be 
j|oo?ber Kepfe na CPtna tot ttoeemael toe be; 
foctjt fjabbe/ en ookinbe lBolucken getoeeft toasf. 
<Defe aept ^epepen 3ijn ben eerften jiBap beb bcrle^ 
ben Slaerb tipt tCerel uptgelopen / en pebben alle pet 
miöbcrftanb / bat fp toeerfte repfe te 3Iaba / boo? be 
$o?tugaelfe/ gefjaö Ijabben / toeberom te reept ge^ 
toacpt / alfo bie ban Olbba en Söantpam be ontrouw 
toe ban be $02tugaelfe öebonben / en befelbe bacrom 
felfb berjaegt pabben j fo bat befe bier <§cpepen rp^ 
kelpk gelaben 3pnbe/ in min ban bpftien maenben / 
ben 19 ^ulij in €erel 3pn aengecomen j b’anbcre 3pn 
boo?tb in be jfêoluckenp enelberb gebaren/ enpeto 
ben be gene bie in «Eejcd aengecomen 3pn/ baerbatt 
ben mbmirael fommige boo? gefonben aen fpn €rceL 
lentie / niet alleen om befelbe be goebe tpbinge ban be 
aencomfte befer ^epepen te brengen j maer ook be 
2S?ieben en coftelpke <©efcpenken ban ben Conink 
ban 25antpam/ en pebben pen boo^tö gepaeft na %\\\' 

fterbam/ altoaer fp ben 2.7 Snip aengecomen/ en 
feer blpbelpk met grote bertoonbertnge ontfangen 3ijn/ 
pcbbenbe pare labtnge in fe$ toeken tpbb / batfe baet 
ftil lagen/ gepab: <Die ban ftmfterbam lupbenbe m* 

Clocken/ en be fDagtfïraet pebben ben $Cbmiraei / ^a"öe 
^epippersf en Commijfen toillecomenbe in paer ^upjs 
gelepb; toant nopt fobanige ^epepen / metfobanige vmi m 

rijke labinge/binnen 3Cm|lerbam gecomen 3pn; toant 
fp bier ponbert Haften jpcperö in pabben / met pon^ S " 
bert Haften gagelen/ bepalben be jiDactè/ jpoten amaiew 
IBufcaten enCaneel/ Poecelepnen / Eijbe en Epbe Behate“ 
Hakenen / en anbere cofteipkpeben. 3MU be repfe ““*0 
3pn t’famen getoeeft/ gtntö en toebet / acptbupfentrpÊiö* 
mplcn. <®t Commpfen 3pn ban be iBagiftraet ber sefabea 
^tab met groten lof / en beeï courtopfien en eeren be? i0/ 
groet / en ontfangen getoeeft / gelpk fp toel berbient 
pabben/ en be anbere inebe/ na een peberö berbien^ 
ften toeerbigpept/ met befolbingen milbelpk bergoL 
ben. 

'T"<0t €rfo?t/ altoaer be <Duptfe ©o?ften (fobo 
A ren gefept iö) bergabert toaren / too?be mebe bv 

floten / batmen befe <i0emuptinecrbe al-om natcacp- f0?t ba« 
ten en ftraffenfoube / alfo namaelö elk Bo?ft in paer t«e©upt9 
Hanb beel gebaen pebben. <Dc ^Puptfe pabben noep B 

in Emmerik / <0ennip en <D|fóp eenig <0arnifoen /,I0B* 
bat nu upt trock. <0enmp pielben fp tot ben betben 
jpobembet / boe toaö pet Heger ban ben 3tbmïrant 
baer boren gecomen / en nam be ^tab in / plantcfpn 
<0efcput tegen pet ©upp of Cafteel / T felbe ban ober 
be fföafe befepietenbe ,• maer alfo pp baer op ontrent 
bertig fepoten gebaen pcbbenbe / fo toert pem bat Ca^ 
fteel bp Compofitie obergegeben / ben bierben j^o- 
bembpef. 

^e ^uptfen pabben Cmmerik noep in / baer in bc 
i^eere ban fiepb «Dberfte in toao / pet toelkc (alfo pp 
bp bie ban Reeg en be ^pangiaerben ontrent «Jöennip 
noep 3pnbe) gebKpgt toerbe met beleg; fo peeft be 
l|cere ban ïlepb ben ^?ince |jBaurit3 gefcp?Pben om 
affiftentie / alle b’anbere <©uptfen nu alle berlopen 
5pnbe: a©aerom p?ince jjB5anrit3 bcrtoaerbsf fonö 
be Colonellen <Jèömont en ©upbcnbooeöe / met 1 f 
©aenbelen Ho tbolk en bpfponbert f>aerben / met; 
ten I|eere ^ibieni^kp / bie ben feftienben J^obem; 
b?iO boo? be ü^tab gnomen ,• maer a$ fp baer meen; 
ben binnen te comen/ fo toae baer een factie/ fo 

ban 
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ban ©Q?get$ ais Dan eenige &olDaten / contrarie 
Dan Deo dBouberneurS boo?nemcn / opgegaen/ Die 
Daerom niet Do?gen magen Dat ©olb Da er binnen te 
b?engen. €en legen quant De Colonel «2bmonD aen 
De Kijn-©002te / Dies De 2öo?gers feec tncocee toa; 
ren : Dan eent&i goeDmillige ^uptfen binnen / en 

f«2?0njfc €DmonD Dan buiten / lebben De ©oo?te opgelopen KJ* met balben en matten/ enraebtenalfoDaerbinnen/ 
mum mt Derlieö Dan toejmige / en toog terftouD Doo?naöe 

pnns 
j(Éa«' 
irlij 
«Ö8E 

e 
ü-nwl6 ^teen ©oo?te/ Die fn meDe opgoegen/ latenDealfo 

Oteem» "r*/ hsit>r tonnen m. 
ijiS. De ïtupteren en ïinecliten binnen; en Daer binnen o? 

D'e ftdlenDe / en latenDe Daer binnen tljten ©aenDcien 
Dan baren ©olbe/ tot Des &tw betoannge / om 
Daer meDe te benemen Des suDmirams Doornemen / 
Detoelbe frijeen boo?genomen te Ijebben / om met fijn 
TTca^r lanbs Den Stijn af te tomen/ lanbs ©etb en 
nces/ in ïjet dS?aefftgap Dan Zutpljen tcDallen/ 
trjn De Colondlen en ^iDlenisbp Daer DicDer uptge? 

tr°4?fo bleef Cmmerib nocU onDec ’tgdiieD Dan Den 
©eere Dan ïïenD/ ten lage Dan De ^eeren Staten Dan 
De ©creenigDe ©jobümen; Dan 3jjn De <Duptfen/ Die 
Daer meDe binnen lagen / Ijoemd men gaer alle goeDc 
betalinge toefenDe / om in Dieng te gouDen / Dol ja? 
ïoufien en DecfcljepDen geftntgcDcn / niet te bducgen 
nctoecg/ om in Dieng Dan Defe HtanDen te blpDcn / 
om Dat Den hertog Dan ©?unsmgb/ Dan toicns ©olb 
Defe toaren / Die plat af contremanDeerDc / en ’t pups 
onfbooD/ fcgfinenDe / als ofbp Die mitDe geb?upben 
tegen De &taü ban ©?unsmijb/ met Dcmelbe Ijp tn 
groot Derfcöil gonD alfo togen fp Daer upt Den ad}? 
tljienDcn ^Januarij 1600. 

«sonbe <£n berdmeen alfo als eenen roob / De grote gereed 
ban ö«u fdjappen Des ütijbS en SïijbS-©o?gcn / Dat een 3|aec 
©uptfen ggjjupjt gaDDe / Deel reputatie bedoren ïjebbenDe/ 

»tiU miDS bet omDetben en blootgeDen garee toecbbepD 
Doo? oneciugbepD ■, Daer op De ^paenfe (dienen te 

letten / om namacis / als fp meer boo2öedS opte 
SeDerfanDen mochten rrijgen/ Dat <©oD mende/ eent? 

ge Conquegen opitn fitjbs-boDem te gerbatten. €n 

alfo Den SEDmtrant fag/ Dat ©?ins »urit3 €m? 
mcrih nu toeDer gaDDe / berloo? bp Den moeD Dan 

renig Doopcel Dat Sfaet in ’t EanD Dan CleDe te mo? 

gen Doen / maerom f)p niet alleen nagelaten beeft/ Dan 
eenigc Steden meer nlDaer tot fijn 5©inter-Plcger te 

Derfoebcn j maer fjeeft oob gerefolDeert riecS te Der* 

laten / Dat geut nu maer en conDe Dienen als een on¬ 
nutte jfrontiere/ Daer upt Ijp geen creurften of groet 

guaeD conDe Doen/ noeg oob met mei beliouDen / Dan 

met groot gcbaer ban Daer upt gegagen te mojDcn/ of 

fouDc moeten / tot fcer grote togen / gerb <0armfoen 

Daer binnen gouDen / met grote opfp?abe ■, maerem 

©2 gp geeft Doen getbten De ^cbanfe ober Den fóiin booi 

#Sae,n' De ^taD / en fo trob fijn ©olb Daer upt Den acütgtcm 
fciSseeïDen <©ccemb?is / Daerna na itünberb/ niet fonDer 

sn <em=gope Dan Daer meDer licgtelijb te mogen binnen co- 

men/ fo Den ^eince,fBaurtt5CmmenbtoeDer btr? 

liet/ om ’t felDe te Derfoebcn/ maren alreeDc 05c- 

fanten geoiDonneert: ^efgelijebS Dcrltct gp oob 

<0ennip» 

metUt. 

D<£ «Staten Der ©ereenigDe j^eDerlanDen DonDen 
gaer in Dit <3[acr / boemel fp maer Dcfenfibe <©o?^ 

SSTloge gaDDcn geDoert/ in grote betommeringe enracl>' 
be terbepD Dan gelbe / meDe oob toegecomcn Doo? De toe- 
jen De* rccDinge Dan De grote 3lrmaDe ter ^ee / onDcr Den 

®töte 
racöttt 
ftepDban 

Sec et* 
ffligfte s&n.fp fo Dele förijgSbolb in Dieng gcbouDcn / enboDen 

Dien fo Dele gegrabenengeDolbengaDDen/ enmeöe 
fo grote menigte Dan ^diepen/ ^cDupten / 3©age; 
tien / (€reb-#acrDen / Crain Dan Irttllertjen en er-' 
trao?Dinarifeoncogen/ beDjagcnDc fo grote fomme/ 
Dat Daerom een ©crgaDeringe Der Staten tot »0o^ 

Bergs, tum Defrigeben merDe s aimacr fijn €rtcll. ©jmce 
ëringe i©aurit3/ met v02aef «leut Dan Haffw/ <0ouDer« 
öet^ta<= neuc ijnn (02oeningen en ©jieganD/meDe bp qtiamen 
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tonnen en mogen minDeren / ftenDe De fauten en Dig 
o?D?e onDer De ^paenfe gunne ©panDen/ Deo? gcb?eb 
Dan goebe o?D?e en rebeninge te rnaben / en De menig- 
fulDige mupterge onDer DefelDe / t melb gen tot eenen 
jpiegel conDe Dienen» 

c§p beraemDen te <0o?cum een generale reDuttte 
Dan alle gaer SbrggsDolb te rnaben / en niet meer 
©olbs in Dienfie te gouDen / Dan Den gaet ban Den 
EanDe fouDe tonnen iijben; Datmen 3©agens/ Sche¬ 
pen en alle anDere (€rain / fo Dele mc gdi)b fouDe me= 
fen/ fouDe DerminDeren/ oob fjet fortificeren en gras 
Den / fo fegaers Doen/ als lijbelyb fouDe mefen: 
temin Datmen een nieume ©aert Doo? De 25?emer- 
J©eert fouDe treeben en graben/tegen ober De^djan- 
fe ban 9HnD?ieS / om alfo De ittbiere ban De aÉale 
onberginDert ban De ^eganfe te mogen op en af ba? 
ren. 

©erDer Datmen op De t’acgteelicut of berloop ban 
De JtDmiralitept te mater / De bege o?D?e in elbe ©?c? 
bintie fouDe beramen / en Datmen ’t <©at ban De 
^lups gegoten motgt gouDen met ^djepen ban 
<©o?loge / met erp?ege lag / niet te mpben / maer 
tegen De «©alepen te betgten / fo lange mogelgb fou? 
De mefen/ en Datmen tradgenDc fouDe ter ^tenmec 
^aben in ©laenDeren een fon te leggen; maer Dit 
3fo?t bleef atgter / bp foute ban gelD / niet tegen? 
gaenDe ’t bolb en <©efdjut Daer toe bp Der ganD ma? 
ren. 

©o?DerS begoten fp eenen <€btl)t tt Doen Doo? 
©panDen iJnDen / of Die ergens een te ballen / tracg? 
tenDe Daer toe een Deel ban Dc IfocgDuptfen / noeg on? 
trent ^ebenaer ïeggcnDe / boo? eenen depnen tpD in 
Dieng aen te nemen / Dan en tongen ’t felbe niet te 
megc b?engen/ Demijlc ’t felbe fórtjgSbolh Den ^ta? 
ten niet miiDen Dienen. 

den is oob in Defe ©ergaDeringe tot <©o?cum ra? 
minge en boo?gagen gemaebt / om gelD ter dBo?loge 
te DinDcn tegen get toecomenDe 3aor / enbjeDertg? 
Deigb te ©elD te tomen/ ’t 5P ogenfibe of Dcfenfibe / 
in alles gereeD te mefen. 

€n Demijle De ^tganfe ban ^int W?ieSnuin©e^ta> 
fulben gaet mas geb?atbt/ Datter geen apparentie ten 
mas / om Die De Jipaenfe ban Dit 3!aer af te nemen / 
foiiDerlmge termgle Den 5£Dmirael ban ^Crragon Daer „(tutne 
noeg fo nabp mas icggenDe / fo merDe bp Der ganD ge? 
nomen Den Nieume ©aert Doo? De 25?cmer 3©eerD te 
graben / ’t melb fp bolb?acgten / niet jegengaenDe De j©7ert 
bdetfden en bergtuDeringen ban get guaDe meDer en mahw. 
ariDerS: Rebben oob aen De ©eriimfe 3i)De / op De 
boo2f5 25?cmcrfe en föoffumfe a©eert / in’tbegtnfel 
ban i§eptemb?ïS begong te rnaben ftbenKeD-juten/ 
ban tien of elf boeten in ’tbierbam/ Diemen foo ber? 
googöe / Dat get 3©tmer-mater Daer niet modjte 
obedopen / en om Daer Doo? te beletten / Dat Den 
©uanD ban fijn ^tganfe niet ober guarne in De 25etu? 
më / en gem alDaer te gerben. 

<©en eenentmimiggen jrjobcmbjis 3ünDed3?abe(F0i.39) 
ban 25utguop/ Die boo? aèmmeub toas gehangen / ©«©ia. 
upt föne gebanbeniffe bedog/ nuts betaienbe boo? 
rantfoen tmintig Dupfent «©uiDens / en §paulo €nu b,ecö 
lio .flöarttnettgo / ^taliaens riitmeeger / Dupfent m« 
dSulDens op ’t guartier. , . . , _ ISI* 

<©e ©?inee iBauritiuS gerefoll eert mefenöe/ nedj Qen) öe|- 
een 2Cenfiag te rnaben op De ^djantfeban CrcbcceuiY gem 
ofop De ^taD bairsüertcgcn-25cfc!(/ totmdben|auto 
epnDc gp Den 26. $obemb?is met een Deel ©olbs op 

X cL fo oob Den riaDe ban ^tate / om te beramen en te be? 
1 raetgagen/ goe Datmen De togen Dan get Pleger fouDe 

maer Daer gont fulben cnmecc op ban mint / fneeu cn 
regen/ Dat niet mogdph mas ergens ?cmnrcljercnr^an 
of treeben i 3©aerom gp fijnen Pleger gegedb?öb/^te*ii 
latenDe De©oo?necn’tdSuartiertc^efel/ enalleDetön«e* 
^cljanfen cn ïleDouten / md befet. SJL, 

^2 Staten ddenerael gaööcn oob tmadf©anen 
föupteren/ en tmee Dupfent ©oetbnecgtcn geo?Don= hanö» 
neert / oDer De 2öocren in 25?abanD Dc Contributie te fftatm 
bo?Deren / bp b?anDfcbattinge; maer Dtmgie aisDoc JJJJjg 
Dat boo?nocmDe guaeD meDer opgont / fo moegten fp om öf 
ober De denier / nocb bed mm tet boo? Pleubm tci co^rb 



ley99' 
sB.'a&ant te gaen / in boegen batfe niet anberS beben / Dan cent# 
Imn0J’ &e boeten Den ncgcnenttomtigften 2Hp2tltS te25ailaet 

fe fïacn/ en eenige Hnpfenteb?anben/ Doo?Dtenfp 
baer totlDen cefiftercn: <©e Kïtmceftcr Du 25ops tocr; 
De alijier gequctfi/en fijn €o?net DooDgcfïagcn ,• ebem 
tod fo machte Dcfcn Codjt fo bed fcijdftö en ont; 
ftcljtö / Dat De (Boeren bare b?anDfd)attinge of Com 
tributien guamen betalen. 

3EIS Den f^ince iBauritj ban ^affau nu fijn 3lc; 
gct om te bertointeren afgdepD baboe / fo tjtdt Den 
3£Dmaant nocD fijnen Segcr/ Dat nu biet maenDen 
om Ijct 5Po:t ban Kofliim in 25ommdretoeert gele; 
gen fjabOe / al omtrent De JiHaeS-ftant/ tot ïtt / te 
iseffel / tot <£>ö en Daer ontrent / fijn ©olft in De ©ed/ 
tot in ’t3lanD ban Eupft pIonDerenDe / ooft ftaDDe Den 
SCDmirant Den j 7 October in De boo?f5 ^cljanfe ban 

©:n?e&3 Koffum / of nu genaemt SCnDdes / getoacftt bijf 
©aenDelen JBalen ban 2ücf)icourtS Regiment / bijf 

55,,,01' ©aenbelen ban Den 0?abe ban 25pe / met noclj bier 
na» ». ©aenbden ban ftet nieutoe Kegimentban Cferaets / 

jBarft-<0?aef ban 3finttoerpen / en ftelDt Daer in tot 
arn(, Ooubcrneur Den Caprtcpn Catttce. 

om. ©an Daer troft Den SCDmirant op <©ennip / en beeft 
fjem Daer ontftouDen tot ontrent ftalf december / op 
pope Dat pet toat mocbte briefen / en alfo ober bot 
in l^ollanD oft ^ticbt ban Htrecfit een roof en 25upt 
te balen / Daer op 0?abe jiKaurit? nochtans tod 
boo2ften baDDe / fo Dat fp ’t fo goeDe coop niet fouDcn 
beböen betomen/ aio fp ben tod lieten boo?ftaen ; Dan 
alfo bet Den 29 3Ncemb?iS begon te Dopen/ fo beeft 
Den ICDmtrant fijn 2>gcr ban een gefcbepDen / met 
groot mifconten tement ban bet örijgsbolft / om Dat 

mitani bP baer toepnig gelDS gaf/ en onDer bet felbe förbgS; 
bolft toas eenen gemepnen roep / Dat Den Crt5-Her; 
tog Silbertus ben niet anbers banljaeracljtertoefen 
fouDe betalen/ Dan ban DendjDaf fijnberftulDinge/ 
en Dat fp D’ouDe rejïe fouDe moeten op Den Coninft 
ban ^pangten focften / bd todfte fp boo? te groot 
acbterDcd reftenDen/ en Den anDcren al-oitt toaren 
oprocftenenDe / en raeftten alfo baft acn bd mupti; 
neren. 

3£e ^uptfe ban pegels Regiment/ leggenDein 
'Saik* ^dentalo’/ met een Compagnie Ülbanopfe Kupteren/ 
Ppu onDer fidcolo 25a jti / namen Dat ^tcDeftcn ©eer met 
neesnop getoelD in/ Daer in belc ban bun D00D bleben / fp 
fe plonDerDen bet ^tebeften en beDjeben Daer bde moet; 
Vfn toüs: <©e <6?abe Sjjan 3jacomo 25dgijofa toierDe 
piaïtfen. tot ftenlupDen gefonDen/ om benlupben met tooo?Den 

en fcljone beloften te paenen / Dan fp toilDen bent niet 
boren flMeften / notbte niet inlaten. 

<®e ^olDaten ban <02acf ^enbjift ban Den 23erg / 
roofDen tod 300 öffen boo? De ©oo2ten ban Ceulen / 
ban Die Daer te itóarftt quamen / Defelbeeenobedö 
rantfoenerciiDe. <De beftbaDigDe claegDen tot 252uf; 
fel / Dan fp crcgcn toepnig befebepto / enDeDenmeer 
fcftaDen Dan boo?Dcd met baer follidteren; men gaf; 
fe tod befdiept Datfe gedaetbt baDDen/ en Daer modj 
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Detoelfte febenen ftoaricbepD te maften in De bulDinge 
ban De infante metten Crtj-icrtcg ?tlbertu6: Coft 
beeft bP cenicU ©olft tc dueimouDe eu 25erft gefon; 
Den/ De refre bcijtcit bp in 25?abanD / als tot CpnD; 
boben/ i^dmout / Cbienen / 3fpere en Crebcceur: 
(todfte sêtbanfe bP bergrooteen berfterftte.) <©efe 
j,l2untinccrDers liepen in 13[anD ban Éupft / roben; 
De/ plonDereitDe en aï-om grotemoettoilbeD2ijben; 
De. 

JI2et Defe toyDe berDcplrnge cn gemacftdyftc loge; 
ringc/ ontgntft Den IDmirant een groot Deel ban De 
gebjeefDe en apparentc muptinatie; maer bp benam 
bemfdben Daer meDe.ooft Den ntiDDel/ cm't©olft 
Ijacft bp Den anDcren te enigen / ais De occafie fulfttf 
berepfebte/ en bp toat foenre upt te rechten / geltjft 
bet Dacrna in ^anuario en Jfctouario tod biedt / at$ 
De ftromen tod D?te toefttn bart gefloten lagen ban 
bet Htf/ fo Datmen ober-al obermocljt/ notbtanö 
en maeftte bP nopt eentg preparatie ban pet ©panD; 
lpft.0 tegen ï|olianD boo2 te nemen / Daer toe bP in 

;boo?IeDen jaren altijD occafie gefocöt baDDe; maer 
nopt fo febone aio nu baDDe connen becomen. 

1 
TM Den ©oo?-tointer Defeo jaerö / toao Den ©ertoge 
Aban tterfcljot in EdanD gecomen / tot Crupnim 
gen / altoaer De <©?abinne ban .flSegen fpn ^upsi; 
b?outoc/ upt ’o <©?aben-^age gecomen/ mcDe quam/ ©( 
Daer fp eenige Dagen bp Den anDcren toaren / op pope togtmn 
ban bo?Der reconciliatie / fo bet Derd toaë / Detonle 9Bcrfcö°t 
fp genoecb als gefcljcpDen/ om De Diberfïtept ban De SnS* 
Religie / ban malcaiiDeren toaren j Docb Daer bid genbp 
anDers niet ban / en De Hertog ban SCerfcbot / Doe;öc 
rnaels genoemt ©?ince ban Cljimap/ fo lange fyn Jinn%ea 
BaDer leefde / ts Den 19 iüübembcc toeDcr bectroc; s^n rtm 
ften na 25?abanD / en fijn Hupsbjou toeDerom na 
5S <©?aben-Ha3e. . . 

T\€ Hertog Card / €rf-©0’fi ban ^toeDen/ Her; 
■^toge ban ^uDcrmannia / toas 25?oeDer ban g[o; 
pan/ en Oom ban Den tegentooo?Digen Coninftban_ _ 
«^toeDen ^igifmunD / Die ooft Coninft ban ©olen is t Tm&t* 
Defe ^igifmunD / toefcnDe feer Sfefuijts / baDDe D002 gfimuna 
quaDen racD gefoebt in ^toeDen m te boeren De fjc. ban ^ 
fuytife Religie / toaerem bP epntdpft bp De Staten 
Des fiqftS / bcrclaertisberbaJlente3bnbaiiDeCro; kan 
ne ban «^toeDen cn ’t <0ouberncment; Dies De P?iii; 
ce Card in Dcfcn jare 1599 ttoee 2tmbaffaDeurS ge; 
fonDen beeft aen De Heereti Staten Cknerad Der ©er; staten 
eenicbDe ^cDcrlanDcn / als / namerttlp / De Heeren bc» 
2Cacob Hilöe en 3iol)an .ilHilfen / Die ooft in CngdanD 
getoeeft toaren/en berfocljnn mctte©ereenigDeïan; ^n/bgt=> 
Den in eenige onDetlingriïrrbontcniffetetrcDen/ tottiaen 
goeDe Alliantie en feraffijce s Daer op ben goeDe ant; ,b.£J*al’ 
tooo?De gegeben / maer -niet botccmentiijft befloten “au 
too?De j acngefien Dat De Staten Des llyfts «^toeDen/ nc€tos 
acn Den Comnft ^igifmnnötts gcp2efentcert baDDen /ne 
Dat fp inDien bp fijnen ^one ©laöifiaum/ Doe ontrem J„eX 

tenfe m:De benen gaen/ en maften ben b?olpft fo fp bpf jaren out 3bnöe/ binnen fes maenDen in ^»tocDen tigoept 
beft conDcn. 1 fonb / om alDaer na bare UDctten cn ïteligie bet Kijft f.ott^feIs’ 

Ontrent in ’t lejtc ban december / ftebben De te regeren/ fouöen aennemen/ of fijnen 25?oeDcr / Cc0a 
^paenfe tod 1200 fterft ban alle j^atien / tc boet en Heitog ban 5PinlanD / bet todfte geen ban bepDen ge; 
te paerDe / De ^teDe ban 3©eert in De dempen inge; fcftieöe; toaer D002 bo?DerS De Hcrroge €ard / alle 
nomen / en geballen in ’t ^tcDcften ban Hamont / ge; Dat tot bet Coninftrpftc ban ^toeben toas bcborenDe/ 
neralpft muptmercnDe / en bercoren eenen SJtaliaen beroberDe op Des Comnftryfts ban ^toeDcn coften. 
tot eenen Clecto / genaemt 3an llonfo ifêatoliclji; i 
no/ en ban baer ©aerDebolft Oio ban fKarctncs: 'CKeDerift ^pinola / ^taliacn OencbopS/ feer Kijft 
Dapr taö2be bn fmn npfnnhi'ti / nm u, / hou i. machtig ban gclDe / beeft met Den Coninft ban „o"a/p 

^pangien een Slccood gemacftt/ Dat bp tot fijnen 3ta«ae» 
coften fouDe toeruften fes Oalcpen met Ijaer toebebo; ®‘n«; 
ren en gereetfcljap/ en Dat bp Dcfelbc tn ©lacnDcren SJ 
fouDe b2cngen; Des fo fouDen bem alle De ^cljepen / mette - 
Die bP Dan DeS Coninfts ©panben fouDe afnemen / «onfnit 
bem als goeDe 25upD enp?infetoe-getocfentoo2Den. 5|gans 
Ober fulftS beeft bP De boo2f'3 fes Oalcpcn toegeruft gisn/öat 
en ober De Diepten lanr De Cuftcn ban ©janftrijft ge; tip t’fö» 
b2acpt/ en toerben ontrent Conqnet in 232ittagnicn ?/"'JjJe 
gefien/ in ’t lefte ban 3tiigufius. <©eConinginnegerH(tj 
ban Ongclanb beeft laft gegeben bare Oo?logs-^cbci 

pen 

Daer too?Debp bun gefonDen/ om baer tcfrtUen/Dcn 
Colond Oafpar Capena j maer fp totlDen bem niet 
boren / Ijcm toeeb-iagenbe / na bem fcbictenDe. 

©enstö* ^bmirant Dit al-om fienDe / en b?efcnDe neeb 
Sèdt Ded meerDer oproer / fo bPfe bp Den anDcren bidt/ 
fp ne* beeftfe gebed topt ban Den anDcren berbeplt / en fien; 
getijeei Se Dattet bmi Ijccl ongcrabcn en ongelegen toas / om 
52'au“ Defdbe in ’t KanD ban Clebe en ’t BlanDt ban Oulift 
öeten. in Oanufoeii te bouDen / fo beeft bp eenige Kegimen; 

ten in ’t jianD ban jlntfenburg en karnen / eenige 
in ’t lanD banHlimburgen©alftenburggefonDen/ 
om Die ban 2Crtftops en Hcnegoutocn naDcr te toefen / 
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<©aupen «en geojDonnccrt / om Ijaec Doo? ’t gat DanDe &jup* 
in L> houöen/ en DefelDc *©nlepen De mcomjlen alDaet 
SST te beletten. *»e Wfe een toglcop DeCuftenban 
ojcntjert ©jan&njft te bergeefs bertoacljt öcbbcnöe / cn nu 
44ï«öe. obergecomen luefenDe fo 3tjn Defe fe0‘©aïepen om 

berfteno met een fctjonw t boojtmnD / tomenjeplen 
Doo? De ©oofDcn / tuffcgcn Caltö en ^oebeun / en 
necne ^djepen fienDc / boeren jèoo?Dtoaert op / om 
Sc<öo?log^c»n/.bigngj»?*» 
prullen ban ©laenDeren / onDcr t belepD ban Den 
©eere 2fiDmtrael ban ^clanD / ^ufttnuö ban Haf? 
fau / Detoelöe meenDe Dat D <engelfe Den ijW tuffcïjen 
De ©oofDcn boei fouDen bebjac.cn / en alDuo ïjaec tours 
bouDenDe / alö ban $oo?Dcn niet bertoacljt / toerDcn 
niet a lten of erbent / Dan feer late ban tien ^epepen 
ban <©02loge / Die feer Daer tegen fcljoten / maec ge# 
nocnll te bergeefS > btant fp ©oojtoinD met bollen ge- 
tób? Den 11 ^Jptembns tn De ^aben ban &lupö ge; 
«Pit 3üit / mits tn De ©actt maren met boo?peeltufv 
feiten De 3anDen tn / en raclttcn alle tn De ^aben tn 
t aeficltt ban èltfftngen / Ijocbjel niet al fonDer fclja# 
De/ mant eenen Den malt afgefcljoten tocit / en een 
anDer jicanbc tn ’t tncomen/ Daer fp alle bet genets 
fchap en Bolft mollen afnemen / en ttamaels alfo ge# 
iicïit / bjccfi cregen; maec onbequaem tot baren / tot 
batfe met feer grote coften toeDerom toegeruit bjas 

T\ e ©cctc Hgcnt ban De Staten <0encrad J2oc! De 
•k'drgfon / fcljjecf ban 3lonDen Den 10 ^eptemb. 
aen Den ©ecre ban ©IDenbarncbelD / SDbocaet ban 
©oilanD / oefen naboigenDen 25?ief / bereerenDe De 
faue ban De oBalepen en ariüctS. 

Rycodede, feggen my, datdatdeprincipaelftEntre- 
prinfe die hy aengevangen hadde te doen , niet was; 
maer dat fy in d’andcre (die fy my ook verclaert hebben) 
veel meer voordeels en prófijts fouden hebben gehad , 
dat fy achten datdefelve by niemandts beters foude mo¬ 
gen geinterpremeert werden , danby mijne Heeren de 
Staten : Waer toe fy ook van haerlieder wegen , in- 
dienmen hen daer in mede .wilde admitteren, eenige 
Schepen van Oorloge fouden voegen, ofwel een goede 
fomme van gelde tourneren , als twee, drie of meer 
duyfent ponden fterlings, behalven dat fynaadvenant 
van den buyt fouden mogen gauderen ; dan fchenen 
eyndelinge noch liever te vreden te wefen , dat mijn 
Heeren alleen defe Entreprinfo in handen fouden willen 
nemen, dan dat fy foude achterblyven en ongedaen, 
door dien dat mijn voor noemde Heeren, miflehien nie¬ 
mand, dan de gene van haerlieder Natie, daer in fou¬ 
den willen admitteren : gemoveert lijnde uyt goeden 
y ver, om fo veel ongerief aen den Vyand tefien, ’t welk 
fy voor voordeel en profijt fouden achten, felfsinhaer- 
luyder particulier , evenverre defe Entreprinfe eenen 
goeden uytgank conde nemen , dan bevond wel dat 
fy daer in liever fouden contribueren. Defe Entreprinfe 
foude moeten ten langden begonft worden halt No¬ 
vember, of uyterlijkin ’teynde, maer met meer voor¬ 
deels, indienmen in O&ober gereet conde wefen; daer 
fouden toe dienen ten minden acht Schepen van Oorlo¬ 
ge en tweè Pinaffen , de viere van 350 Tonne groot, 
d’ander viere van 2fo Tonnen, en de Pinaffen nadifcre- 
tie: Meenen ook datmen met fes of feven hondert Man¬ 

tot goeden eynde van defe Entreprinfe foude con- 
_Aivu(pnf msnnen te 

WY lijn hier feer bedroeft gewe ed, verdaende dat 
de Galeyen in Sluysgearriveert waren. Hare 

‘Bjfef Mijn Heere\ 
laan bet) 
$eere 
«geut 
4&CU0I1 9 m mg ut -o- 
een Deo W Majeft.fo fy van Muntwith tot Hamtmcourt was 

gecomen verdond aldaer, dat de voortï Galeyen voor- 
taettian by Calis waren gepaffeert, was wonderlijk toormch, 
Q&U dat haer Volk en hare Schepen die hadde laten paffe- 
lanb I ren 0f immers na defelve Galeyen niet beter had- 
X’ den'toegei echt; dan fo fy verdond, dat eenige Sche¬ 
de coma pen van Oorloge van den Lande, defelve inden jacht 
£e!an hadden, fo hadde fy feer goede hope, dat de onfe beter 
fenol* cn devoir fouden doen, dan de hare gedaen hadden Het 
anDec» fchiint nu door het rapport , dat indien mijn Heeren 
fmts. eenige Schepen (al hadden ’t maer drie ot vier ge wedt) 
(Fol.40.) voor ’t Gat van de Sluys hadden liggende , datdefelve 
" Galeyen by force in de Wielingen hadden moeten inlo¬ 

pen. Somma watter van is, wy hebben nu het nafpre- 
ken en is wel fpijtich, datmen op defelve niet beter 
heeft connen pallen, gemerkt men fo lange te voren ge¬ 
weten heeft hare comité, en dat fy in Normandie op de 
Cultvan Vrankrijk, lagen, Hare Majeft.is nu weder¬ 
om ^etrocken van Hamtincourt na Munfwith ; want 
het ichijnt datfe tot Hamtincourt niet wel heeft connen 
flapen, of immers fo wel niet te paffe geweeft, als fy 
haer wel elders vind. Sy vind het huys te fomber ofte 
fantatiijk, ook heeft fy daer noytgaerne geweeft, men 
meende nochtans, dat fy daer een goede wijle foude 
hebben gebleven. Sy fchrijftjegenwoordich aen mijne 
Heeren de Generale Staten, in ’t regardvan ’t volk dat 
fy noch acht in Zeland te wefen, en hoewel ik wel weet, 
dat uwe E- d’originele Brieven fult lefen, nochtans heb- 
b<j de Copye hier bygevoecht , willen lenden , met 
’t gene Sir Robbert Cecijl, my daer oplchrijft. Ick 
wenfche wel, dat den Generael Veer wederom by lijn 
Excell.ware, waertoeik hem noch van dagevermaen- 
de; hy fegt dat hy noch voor dartien dagen fijne affairen 
heeft uyt te rechten; maer ik vreefe dat het wel langer 
fal aenlopen, nadien ik den voorfz Heere hadde gefpro- 
ken, heeft my den Brief hier bygevoecht, gefchreven, 
die ik ook goed gevonden hebbe aen u E. te fenden. 
" Daer waren van dage by my eenige Engelfe Coopluy- 
den bekende van onfe Natie, en die genoech de prin¬ 
cipale mededeelers metten Gravevan Comberland ge- 
wecd hebben , doe hy fijne lclte Entreprinfe m Porto 

nen, — ...-r- 
nen geraken; doch waer’t mogelijk duyfent mannen te 
crijgen > als Comberland hadde , meenen datter geen 
dangier ter wereld in defe Entreprinfe foude connen val¬ 
len,- maer datmen fonder fwarigheyd daer van meefter 
foude connen worden. De Schepen fouden moeten 
voor negen maenden geviéhialieert worden ; want fy 
tot May toe uyt fouden moeten blyven. Bevinden ook 
dat defe Entreprinfe de geheele Navigatie van OolHn*= 
dien foude bevryden , en datmen van daer de Carac- 
quen, die in Meert killeden (in numbervanfeffe)uyt 
Spangien na de Indien zijn getrocken ,in haerlieder we- 
dercomfte foude connen attrapperen. In den eerften 
hebbe ik weynig op defe opininge geacht, tot dat ik my 
breedergcinformeerthebbe, wiedefe Coopluydenwa¬ 
ren ; maer het goed rapport dat ik van henluydenhore, 
heeft my ook gèroert te wenfehen, dat mijn Heeren de 
Staten daer toe middel en macht hadden , om die in 
’t werk te Hellen, miffehien dat de Schepen, die hare 
Majefkyt tot hare affiftehtie heeft begeert, noch gereet 
zijn, en fouden tot fuik een exploiét wonderlijk wel die¬ 
nen ; ook aliftfo, datfy tot ’t fel veExplioét maer defti- 
neren tien Schepen, ten ware maer goed datter meer toe 
conden gebruykt worden, om die Entreprinfe te meer 
verfekert te maken. Indiender dan eenige apparentie 
ware, dat mijn Heeren tot het aennemen van defe En¬ 
treprinfe fouden willen verfiaen, foude daer toe een ex¬ 
pres overfenden, om die in alle hare circumfiantie aen 
te comen dienen; fo ly my die hier ook in gelchrifte voor- 
gelefen hebben, enlbuden eerfl defelve gaernetewege 
gebrocht hebben, by een Compagnie van Coopluyden; 
maer fo niemant apparentelijk daer toe foude willen ver¬ 
foren , fonder al voren d’Entrerpinfe te weten, waer toe 
fy te feer gedivulgeert foude worden, fo achten fy dit 
een fekeren weg; hebben ook, foo ’t fchijnt, veeljaren 

idaer op toe gelegt, en die wel in alle hare ftucken be¬ 
dacht , en feer vorderlijk gevonden; en hebben eenen 

'bequamen en getrouwen perfoon , die fy daer toe ge¬ 
bruykt hebben, dan ik achte datdeplaetfefeer welge- 
frequenteert en bekent van die van onfe Natie is, V. Q;_ 
I.e.QX. ofk.R.g. Wilt my metten eerften ontbieden 
ja ofNeen. By de letters in cijfer fal uweE.de name 
van de plaetfe weten. Hier is van nergens geen nieus. 
Ik hope dat uwe E. mijne voorgaende wel lult hebben 
ontfangen, en verlange na uwetijdinge, God de Heere 
wil uwe E. in lange gefondheyd bewaren. Onderftond, 
Uwe Ed. dienftwillige ; en was ondertekent Notl de 
Car»ti* Van Londen den 2o September i 

V&g 
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oebetbc <&e ctèïepétt DtoSptnola in^lupg gcb?atpt paDDe/ 
öï flBa,'1 maefeten pet Eanb bde moeten / bpfonDcr Die ban 
itpea en gfcdanb; toant men mop gepabig boo? pet <©at ban 
pt #0?* öc^Iupö pouben cemge ban De^tpepen ban©o?loge/ 
scöip ont öe <©alepcn binnen te pouben / betoelbe ato bet pil 
»an ca- toebet toatf upt quanten / en eenige ^epepen befp?om 
rfttpa gen/ ato Die D’een Den anDeren Doo? De calmte niet torn 

öenfjelpen/ofbptomen: Cn onber anDeren quamen 
Defe Ctèlepen tint / en befp?ongen pet <©o?logö ^cpip 
ban Capttepn gegier/ eendoeb Capitcprite toater/ fp 
roepDen af en aen / op pem fepietenbe en groot getodb 
op pem DoenDe/ en pp conDe pent ban De calmte niet 
roeten/gdijb een ©ogd fonDcr bieugelen ,• bieö fp pem 
aen boon quamen / en meenöen pem fpn noer adjter 
uptte Ucpten/en met ^arpioenenfotpten fp fijn^djtp 
baft te maften / en meDe toeep te fïepen j ntaer alfo fp 
t’dbetto met bde jifêufquetttersf fo begroetet toerben / 
berginft ben Den lup / en mollen ten laetfïcn aftopben, 
en bet^djtp meermaciö ban pet gtoföefcbui DetCa; 
ïepen Doozfcboten 3pnbe / to feec beftpabigt en leb ge - 
too?ben.3Ben Capttepn gegier / met toiel ttoimig am 
Dere ban fijn ©olb/ gequetp 5pnbe/mct ttoaclf DoDctt/ 
is nocb tot ©Uiringen in bepouDenDer öanD gccomen / 
met groter eeten. 

3Be ^danbers fonDen tcr|!önD Daet toeDer een an? 
Der ©o?logs ^epip boot / Dat in CngdanD gemaebt 
toas/ en Dat meer Cefcbuttf aebter tipt öaDDe leggen\s 

Daer op Defe^alcpenDen negentienDenCctober toeDer 
upt quamen / en in De caïmte groot getodb op DeDen / 
met op en af roepen/ en Daer op te febieten ? maer aifo 

epen öe anDere ^djepen toat toinDS en boelte cregen / en 
S" Öen nacrDerDen/fo beccDcn en roepDen fp terftont toecb/ 
toec ge, en alö bet bjaepDe / rocDen fp ter|tonD tegen Den totnD 
eebten op/of begaben baer tuffeben De janDen / Daer De 
ans«t <^tUcpcn baer niet bonben bolgen ; en Daer toerDe 
aöen/ra m;ccmaelo gerappotteert/ Dat Defe Ctelepen groot 
biaDen berlies ban ^laben en ©olb in Defe ttoee gebeep* 

ten geleDen/ en ober De ponDert DoDen gelaten psb; 
Den. 

^Dmtralttepten Der ©ereenigbe jleDerlanDen / 
tefolbeerDen oob eenige grote <©alepen re laten bom 
toen/Doo? Dien Die ban^Bupnbctben Doo? DefeCsalepen 
groot boo2bcd meenDen enberboopten te ccpgen/boo? 
pet upt en mbaren ban bare ^aben:©nDer De beftpud 
tinge ban Defe ©alcpcn / berpouten ben Den eenen- 
ttointigiten ©ctobpö feö ^upnbcrfe ©o?log^ ^cbef 
pen upt te baren; maer toerben ttoee Daer ban toeDer 
in gejaegt / anDere ttoee toerben genootfaebt te (ïran^ 
Den / ’t ©olö meelt ontcomenDe / eenige becD’on? 
ben / en tien of elf toerben Daer gehangen / en tot 
©litfingen getoodjt on gehangen. 3Dc ttoee !c(tc 
iècbepen geraèbten t^cetoaettg in / Dan toerben 
berbolgt/ en een toerter ban gecregen en genomen/ 
Daer ban Dattet negen en ttointig tot ï^otterDam ge? 
bangen too?Den / alfo Daer geen quartier ter Eec 
toaö. 
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itote WJM bobben boo? berfjaelt / Dat SonU-©eer gieter 
jn Dc w pan Der ^Doeö / <©enerad banbe©lotebanbe 
S5ST ©ereenigbe jSeDerlanben / Detoelbe na «^pangien ge- 
landen De|lineert toaö en na D^nDtcn/ tot afbeeuli ban Den 

Contnb ban ^pangien/ en tot Dien|t en böo?Deel banbe 
nftaaaboojnootobo ©ereenigbe 3[anDen / ooalof genomen 
•pan» fjeeft ban Den ©jince ,fBaurit5 ban j^ajTau / boo? 
en en Rommel / om fijne repfe te bobberen ,• fo ip bp mette 
antsen ©loto/ UggcnDc ten 2ünbcr boo? Den ©2ide/op ^tinö- 
ege. Dag Den 25 Ifêap/ mettet acncomen ban Den Dage/ 
ifi/ner» ben toinb j^oo?D en ^oo?Dten ©ofren / UcbtenDe bun 
S5ÏS 5CoUeriJ / met fcljoon toeDer in ^ee gelopen/ |terb toc= 
ree/nafenDe ontrent 70 Eeplen (uptgefonDert bot nieutoe 
cato^fbipban ©o?loge tot tlmiterDam toegeruit) ’t toelb 
'h v fp Daerna bonben tomen ban De Catonie/ altoaer fp / 

' na Datfe Den 28 r©ap upte a©idingen gcjenlt toaren / 
ontmoeten bot ^cbip ban nDillom <©irchf3Clopcr / 
toefenDe ^CDmirael denerael / genaemt ©?angien / 
Daer 5!onU-^cer gieter ban Der ^©oeo op toaö / enDe 
boerenbe boben een <©?angie ©lagge / enfjobbenbe in 
fün <0eneradfcftap ettelube ^edanDer«/ metfommi- 

V. ^ed 

ge §2tipD en ^oo?D-^ollanDfe. gan <0erb?antf5 
boetDe De 3©itte ©lagge/ en toarenonberfijn 
miraelfebap meDe geftelt ^danbcrjS en^aejef-^dje' 
pen : Cn De ©Jaeii ©lagge boerDe Co?nelis? <©e' 
lcpnf5 ban ©Uffingen/ Daer onber meDe gepelt toa= 
ren fommige fiKaesf-^djepen met ^oo^D-^ollan^ 
Dergf / en boeren alfo berbedt onber malcanbcren. 
^aterbag Den 29. |Bap / pebben fp ’t =HanD ban Ca? 
Ito gepen / altoaer Dé ^epepen op De Ipe gelept pefo 
ben/en trarpterpe mgetoacpt. <&e ^eere <0en. peeft 
eenfepote gebaen/ en aepter een ©?ineen ©lagge upt; 
getoojpen / ’t todcht’clUenDefepntoaièf/ DatatoDan 
De Capitopnen aen ’t boo?t tomen mopen / om metten 
<©enerael te fp?ebcn / en eenige faben mettsn anDeren 
te' communiceren. <©en 11 ^unp to De boo?f5 ©lote 
ontrent De miDDag met malcanbcren gccomen ontrent 
De Caroma/altoaer fp binnen fdjooto ban beDBpaiibs? 
©efeput anberben op acljtljien ©aDemen / binbenbe 
alDaer boo?bp De ^taD/ en adjter’t Capeel ban De 
Caronia JcggeuDe pto Callsocnen / een i^ilfe/ D?ie an; 
öere grote&cpepen/noclj Uyf cf fe^epepen banCo?c 
loge / Die De ^pacnfe nlbaer op De Cupen Dagdp$ 
toaren gef)2upbenbe/1\\ 2o.^rancopfen/ gdabenmet 
(Carutoe/ gdtjb fplupDcn bofcomdpb Doo? een perfoon 
alDaer op DeCupen ürromen/onDercigt toaren getoo^ 
Den/fuUto toaeracptig tespn} en paDDe De «Bene*, tod 
berpoopt/ alle De Uosnoembe ^epepen/ fiettoflrc 
boo? eenige 25?anö^ti)epen of eenige anDere miDte; 
len te Doen rupneren maer bnto ’t fdbe niet mogeibb*’ 
fo obermito De grote tncommoDitept/ fo ban ’tge; 
toelD ban’t<©efcput/ al.a©olinn gapenen/ Datfn 
Daer ten oberbloeb bonben, fp bonben Daer oob pet 
grote nieutoe <©o?iogb-^ebip nan ^mperDam. i©ie 
ban Der ^tab en ’t Caped fepoten getodDig in De 
©lote met pun grof<©efcput/ ontrent z *0 fepoten * 
maer DeDen/ <0oD lof ganfep geen fcpaDc/ ’ttoeibna 
menfepen oo?Ded onmogtUjb fepeen te toefen; toant 
fp geen fepepen noep menfepen cn raebten alleen pet 
C§cpip ban jfêop Hambert / maer leeD toepnigp 
fcpaDc / niet iegenpaciiDe bc ©lote fo Diept bp Den am 
Deren lag. ^Be Ceuerael Debc fynen t^aeö enDe alle De * 
Capitepten aen boojt comen / en op fpn^epip berga^ 
Deren / toat miDDden men bep moept aentoenDen / om 
De ^tab en Den ©panbt aen te grijpen, Dan toerDe niet 
raebfacm gebonDen/obermito Den ©panD fo perb op 
fijn poebe toast / en Dat pp tod ober bpf toeben / fo ban 
SCmpccDam ato ban De jpranfepen / pan bare comfte 
berabberteert toaren/ fuibst Dat fp nocb Dien abonb 
ban DaetfdjepDen cn bare repfe bcrbo?DerDen / fonDec 
eenig p20fijt alDaer te connen Doen. ^onDagö Den 11 
3jumj Ijceft Den <©enerad ftberpdpb bdap / Dat pent 
niemanbfüubebctbojDercn binneit <^cpeepsf-boo?t tc 
fpden/ ©erbecren of met teerlingen / ’t 5p om gelD of 
omniet/ oft op belofte. <©cn25^funp 5cplDcn na 
£anb / om ’t feïbe te berbennen / en Hebben gefien Dat; 
tet ïancerotte toaö/ noep een depn SanDeben/’ttoelb 
tuffepen bepbeit lag/ gbenacmt^Ilegamca en noep 
een CplanD/ genaemt 5Po?te ©entura/ ’ttodbeen 
HlanD to met feec poog gebergte. Ctoee upren na Den 
miDDagb bebben Ijet CplanD ban groot Canarien ge; 
fien en atoDoen noep een toepnigp boo?tgdopen, maer 
ato Den Cenerael gefien paDDe/ Dattet feberlpcbpet 
2.anD toast / pebbcnfpaltefamenpaer jenlen in gene= 
men / cn op De Ipe gefmabt / en fo blijben leggen/ 
tot Dat pet ttoeebe quartier oberpreben toab / en ato* 
Doen toeDer 3epl gemaebt / en na pet 3tanD toege# 
$eplt. 

<©en 26 ^umj pim fp boo?t met pare ©lote geco;©e 
men ten anber / onber ’t CplanD ban groot Cana* neraci 
rien / Diept bp pet groot Capeel / ’t todb j$oo?D- 
3^oo?Dtocp ban De ^taD lept/ en pebben feec Dapper 
in De fepepen beginnen te fcpicten j maer Den tornt op 
re Cenerad metten ©ice-3IDmicad / pebben ’t peel 'ttfpianc 
Diept onber ’tCaped gefet met D’anDere ^cpepen/Die^.nD0. 
pet ftoaerpeCefcput op paDDen/ en pebben fo een can«» 
tople met grof<©éfcpnt tegen Den anDeren gefcpotenjdtn. 
ïïBen Cenecad too?De Doo? fpngrote map en boo? fijn 
25afaen~map geppoten/enfyn©icie-2CDmirad/te toe* 

ai a a ten/ 
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Het fes en dertigfte Boek 

Derö bletoen op Den toater-ham leggen/ fo Dat fp aïle 
Den nacht alt’famen tn flag-o?ö?c toaren. 

<®es moigens to?ocg Den z 7 Siunij / 5önfe met alfé 
De fcben (Croupen Dicht cnberoe^taDCanarien ge# 
tomen/ en bleten Daer fo een toepnsg in fïag-o?D?e 
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toepen, cn flDat fp ban tóctó/ ö* 
mcDe fp geDaen aen De iepD/ fo Dapper onDer ons ©olch fcgo# 

SnSsi;si«£= 
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notd Dan ftrange niet toijhen / fo Dattet al fommige 

©eiiCe» 

•Defat.^otmer^ietee uuu 

- ton SC owc/fctft antima W,®5X{2ftr Won «leraei -^u jn f»n nnhcr been geftehen / met noch uci won_ 
banDcï 4 iTiif / en toas m groot pcryhel pan tietoente 

Den m tM/in «2.W1Wöen feiDen &pan# 

JMJUU'H/ s» 
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m^öTnscnÓetoccneouBctmuc/totcm 

Uf * *^»«2£2£*KS 
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Sctt/Wc trafton® ©oïstocBctom ocbcccc 3B® 
SS1ffiSSftrttoS toatcn/Die boo? eeiJDaettoe 
gccommanDcert toaten/hcbben fp Ijaet tnfeDditCtoii' 
SiS / fterb tocfenöe 24 Compagnten ^otoaten 
of2&ootfaefeUen/en Daei* DolgDen 24 ©acnDden/en 3pn 
Doe ten toepnicli Doojt gematcljeett / een cit tDjtnttg 

Het ca* v-jk j.» ffan-o“*ö‘*e. 2tlbus infiag-o?b?e ftaenDe/p?efen# 
8«*J« SttSn fp bet «eel op te gepen / beïjou WUjf en 
Ssciui* goeD/leggenDc ontrent een rnyle 

- t’ SS 

K£e boeren/ öte meDe ontrem20flttftnw^timtogn/ 
pet leben 10Dengcftljonbcn/ 
renöe / De refte taaien Dan ’t febteten DooDgebleben of 
gcblucht. <©c <0cDangenen too?Den alt’famen op t 
lctto aetoacht / ’t todh on0 ©olh alDaet op De reeDe 
feSn l/aDöc met noeïj een pariten een ^clppm 
oè cronD gcfchoten, maet Den «©cnerael Ijeeftet D?te 
Ln De ©toerften bp bent geljouDcn / om pact Dan alle 
gdeg^nthepD te onbei*D?agen. ‘Sn terftonö 3nnöci on# 
ttent 90 iolbaten opgetogen en De0 Contnhs ©lagge 
afgenomen / en een gitteen ©lagge op laten Dtaepdt, 
macc al0 het nu Donhet begonDe te tooien / 3pn fp al# 
t’famen een groot fluit toeegs na De ^taD gemar# 
;£t Sr af Dier Compagnien ^olDatenDafl on# 
Der De S getogen 3»// 
Dertothtl Jjct Wsfoolft met 
bleDen een ft uit toecgö Dan Der ^taD / onöec t<©e' 
bergte leggen / en De Eeeutoen mette Hoo?D-^o«an# 

aen De ^taD lenD/ fo Dapper onDer on0 ©olch fetjo# 
ten / 3ün fp met tbiee (€roupcn onDer eenen 23erg ge# 
troclten / Daer fp een Djepnig Dan Ijet Cafteel beD?nt 
toaren, Dtant Die Dan ijetCafteelDeDen grote fcpaDe 
onDer ono Bolh / eer fp ïjaer Doo? ’t Cafteel begraDen 
haDDen / Doattt fp alterneer Dijf of feö met eenen fcheut 
fchoten: jBaer al0 fp nufagen/ Dat onö ©olh paer 
een hiepnig tegen petCafteel begraDen haDDe / Rebben 
fp Dhf offt0 clepne ^turltenp/genaemt Balhonetten / 
(fcljtetenDc ontrent een ponD pferp) boDen op’t <0e# 
bergte geb?c£ljt/ en fcijoten fomtijD0 ooh met houte 
jollen/ en hebben met ten eerften DaerDeel©olftsi 
meDe gefcljoten, maer ette Bolh / lopenDe met ha^ 
tien of tmaeïf op het oBebergte / heeft Den BpanD 
Daer een af gecregen / Dien fp terftonD in Dier ftutfcen 
ItieuDJcn • t Daeleh onö ©clh fienDe / hebben met Den 
abonD eenen ^paengiaert gecregen / Die fp Dan ge# 
liiltcn geDaen hebben / betalenbe alfo to?eeDl)epDt met 
DjjeeDhcpD. ‘■©en <Benerael merhenDe Datfe fobeel 
Dan on# ©oltt fchoten/ heeft Dtjfmetalen^tuchen 
Doen halen / Dan t Cafteel Dat hP ingenomen haDDe / 
en liebbenDe terftonDt een 25atertjc Doen manen / en 
noch Dien atoom noch D?ie^tucben Daer in gebjaebt / 
tnaer af De ttoee terftonD aengeftelt toecDen/ om t 
Cafteel en Den 23erg te fchieten/ Doch fchoten Dien 
atoonD maer toijf of feg fcijoten. (Cerbotjle on0 ©olfe 
De ^aterije maebte / en het defchut ftelDe/heeft 
Den ©panD fijn Clefchut op De patertje geftelt/ en 
heeft toeel Danono ©olh gefchoten/ eer ongf ^Satertje 
toolmaeht/ en het <©efchut geftelt toast / altoaetDen 
Commij0 ©ieter toan Den CpnDe / ooh fon been af 
nefchotentojiert/ Daer toan hP binnen D?ie Dagen ftojf. 
Cn atft nu Donher toa0 / 3Ü« alle De gene Dte Daec 
boo? De e§taD lagen/ toeDerom toijftten Dthtnfïag- 
o?D?e geftelt/ en bletoen alle Dien nacht alfo tnfïag-. 

°^e0amo?gen0to?oeg Den 2* ^jiinij / i0 een pegelijft 
toeDerom na fijn «©uartier getogen / en Doen too?Dem 
Der noch ttoeeftuchen in De patertje geb?acht/Detoelhe 
terftont meDe op De öampaerDen geftelt toerDen/ en 
benonDen met bier jtuchen op t Cafteel te fchieten/ en 
met lm toijf De na De ^tujeheng Die fp op ’t gebergte 
haDDen fiaen / en Den BpanD op ’t Cafteel / heeft toeel <Tol-+' 
fachen met 3Boi en Connen met fteenen botoen op het 
Cafteel gefet / meenenDe Daer Deo? een toepnig boo? 
oji0 defchut befdjermt te toefen, maer alffer een f fer 
Deo? De bonnen met fteenen tjuam / DeDe toeel guaetsc 
onDer ïjaer, toant De jteen getoelDich fp?onh/Daer Doo? 
Doen Deel Dan De hare om fja$ auamen. i^et Cafteel 
meejt fcïjaDelooo gefcljoten 3Ö«he/ 3ijn Dier Compa# 
anten met©oih op’tCebergte getogen/om Den©panD/ 
Die Daer met Cefdjut lag/Dan Daer te flaen,maer on# 
trent Den miöDag / Den ©panD fienDe / Datfp aen aüett 
hamen befp?ongen toerDen (toantfijn«©efchutmce|t al 
fcliaDdooo toao/en De©oo?te DanDer^taD/Dte DenCie# 
ner. in b?anDe haDDe Doen ftehen/ en nu tn b?anDe honD) 
liebben’t Cafteel met De^taDen Den 25ergDerlaten/ 
en 3hn met alle haer©?outoen/^tnDeren/<©elD enDe 
^utocelcn / en al Datfe meDe tonDen ertjgen / tn t <©e# 
terate gcDlugt,cn onO ©olh DttftenDe/hebbcn haer fel# 
Den t r Dih/in fïag-o?D?e geftelt. ^enCcnerael heeft 
ttoee Sabber o Dan Den ©panD m een föerhebupten 
Der ^taD Doen halen / toaer af D’eme te co?t toasf/heeft 
nochtans felbe tn perfone De ^taD met eene S.aDDer gtb,on= 
beclommcn/ bp eat man teffeao / en 3ynalfo ober Denen. 
i»upren banDet ^taD ontrent De mtDDaggecomen/ 
<n femmige CSaften liepen op ’t Cafteel / fonDer eentg 

‘*s<* oon JiT^lïtlP ttlhO lailfDi toeDerftanD. ^e ©panD haDDe een i©pne tnDe pooj# 
te gelept / maer fofp boo? De IBup? quainen/ ging De# 
felbe aen / fo Dattet nicmanD toan befdjaDtgt toerDe; 
haDDen ooh hter en Daer Crupt geftropt / ’t toe h 
ons ©olh felfi* aenftach: «n fo haeft ais ons ©olh 
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op ’t Cafïcd toas? / petbcn fp Deo coninr Blagge af* 
genomen/ en Degf^incenPan<©?.ingten©loggeIa- 
ten toaepen: «Bacr maren bijf metalen ^tueben op. 
Cn aio fp tut ai Pinnen Dcc «pupren toaren / pebben 
fp paet toeDcrom bijftten bib op een ietsigc plactfe in 
<lag-02ö2e gcjïdt / en tre ^olöaten / Die iango ’t <©e* 
bergte utDcr ^taö getogen moren/ poepten een fBan 
bon Bliffingen boo?Den«©encrad/ Die fp tipt De ge* 
banfieniffe gepaelt pabDen; aio pp bp Oen «©enerad 
gnam / io ben «©enerad terfionD met Ijcm na De ge* 

<®cban» banbeniffe gegaen/ met noep fommige bon pen Capi* 
genen tepnen / aitoaec fp feo en Dertig gehangenen bonDen / 
uerioit. Die terfïom upt gelaten too^Den/ en bertelben boo?to 

Dat fp ttocc «©cbangenen met pun in ’t gebergte ge* 
nomen paDDcn / Detodbc ai bertoefen toaren om ge 
ö;anD te too?Den/D’eenc toas? een oêngeioman/cn D’an* 
Der een «Bupts? mambefdbc paDDen m’tpepltg J^ups?* 
jen gefctcn.Cn pebben aifo met<0oDco puipc pet groot 
Cpianb Canana / niette «^taDSüIlegona/ berobert 
en getoonnen met pun cpgen<©efcput befepoten/en met 
pun epgen gabbers? betlommen. fCegen Den abonD 
3ijn fp bp dtartieren berDeeit in De Bupfen / Die ban 
Den<i3eneradbefcp?ebentoaren/ en belaftDotternie* 
manD ccnigc «©oeDeren motpte uptpalen» Boo?ts? 
io een pegeüjb aen pet pIonDcren geballen in D’anDere 
^upfen; ntaer paDDen ’t befte al in ’t gebergte geno* 
men / en tegen Den abont gttam ai ’t Boib in De^taD 
treeben; elb Capitepn toerDe met fpn ©oibin’tbp* 
fonDcr gefoureert / maer fteiDen al-ebentoel noep 
toacpt op De <©ebergten/fo toei aio in De ^tab, toant 
De Bpanb op ’t gebergte liet pem Dibtoils? pen / fo 
batfe peel ftperpe toaditmoftênpoubein 

Oes? j^aenDaegODcn 29 Swip / 3pnber ’fmo?gcns? 
b?oeg fommige 25ootfgefelIen in’t gebergte geclom* 
men/ Daer ban Datter toei ttointig ban De^pangiaer* 
Den DooDgdTagen en berrafept 3pn s toant De ^pam 

,i3oc8 giaerto De 3Begcn Daer beter bebent 5gn. (CcgenDen 
«11 «a» abonD trodtenDer tod D?ie ponDert ban ons? bolb na 
föciiieti ccn depnCa|teeiften/’t todb een palf upre ban De^taD 

Itig; macr Den BpanD pner ftenDe acncomen / biiitpte 
na ’t gebergte toe / en pebben ’t felbe berlaten. &p 
bonDen DaerD?remetalen^turben <©efdwts?op/ en 
pebben Daer op gefet een Cö2poraelfcpap ^olDatcn/ 
om toacpt te pouben / en D’anDer $pn terftonD tocDcr* 
om na De ^taD getogen. «De Jipacnfe crcrten Dien 
natpt een Jüainctcnel per Du ban ons? Bolb/ Dfc fp ter* 
ftonDDootfïocgen. 

jp?ebt» «Ben lactften giunp begonDen fp pet <©oeD t’fdjeep 
te Doen. «Den ecilten Sub) toetDc inDc öerhc ban 

öe©[te,- <©200t-Canatta een f&cDicatie geDaen/ bp öen|B2cDi* 
fo^ouer, cant ban |ifdmonDe/en <©oD gebanhtban De berleen* 
J i“ o* De ©ictori’e/ en bibbenbe Dat pp Defelbc Dagelpfto toil* 
bpJt De bermeerberen / en toaö Den «©eneraei met 400 per* 
<©?oot- fonen in De^eDicatie. «Den ttoeeben en DerDen DeDe* 
^ai,a’ men alle De Clodten en ’t «öefeput t’fcpeep / met De 

e"‘ ïDijnen en <Dipe / eütoerDen in De ^epepen berDeeit / 
met ooit De 43eüangenen/ bp faute Datfe paer rantfoen 

tv niet op Ipadjten: €n Den DctDcntogcnfpmet2ooo 
^ant1C!1 na ’t «©ebergte / Daer alle De ^pangtacrDen 

«tegen ‘«et ©’outocn en ïjmDercn/ en paren ^cpat/geblucpt 
öe toaren/en Daer bid eenen Dapperen ftag; Dekpan* 

gtaerben namen De biucpt bet op ’t «©ebergre / enfo 
s ?* ons ©oilt De papgie niet bebent toao / jpn toeDerom 

gebeert / acptcriatcnDe ontrent tfebentig jjfèannen / en 
Daer onber Capitepn ^jacob «Dirbfi metfpn^oog* 
bootfman. 

<steï«n ^en bierDen gjulij bcgonjïen fp De <§tab en föerbe 
h»„h in *n ö?3nDc te fteben / D002 Dien fp Die niet toiiDen rant* 
öeStaö/roderen/ en Daer boo2niet bed boDcn/ en aifo rup* 
jjietfcrn neerbon fp De ^taD en iterben / en De Ciooflero Die op 
“1De fïranDe ftonDen / fo bdc fp moepten / en DeDen ttoee 
öettwc" Cafteelen fp2ingcn / en boeren mette floepen toeDer* 
ien Dan om aen De ^epepem©onben noep D?ie metalen ^tuc* 
ö»*ï. bcn/Die fp op ’t ftrange beDolben paDDen.^o paeft onef 

3Mb uptcr d^taD getogen toao/iffer De ©panD torber* 
om ingecomcn/bluffcpenDe Den b?anD fo bed fp conDcn. 

^en bpfbcn Sluip peeft De «©enerad eenige o?D?e 
geftelt / Den HTuptenam ban JDillem «Dirbfj Cloper / 

V. ^eel 

Capitepn gemaebt/in Depiaetfe banSacguefr^irbf?/ 
Die in’t«©ebergte DooDgefiagen toao/cn Dm ^cp?pber 
ban Den «©enerad toerbe atupienam ban Cloper ge* 
maebt; en alfo fp eenige Dagen contrarie toinD paDDen/ 
en anDere inconbcnienten en bdetfd/ en Daer ontrent 
noep toaren/ 3pn eenigct^pangiaaDenmct©2^De- ®«n(gé 
Banen aen boo?t gecc men/en ptbbcn pet rantfoen ban 
fommige gehangene ^pangiaerDen gcb?acpt / en Die Km 
5pn alfo b?p gelaten en te ianDe gefet / D’ongcrantfoe* gerant^ 
ucerDcn namen fp mebciCn jepienbe boo?to met grote 
ongeflaDigpept ban tóinDe / om pet CpianD ban «©o* a«iatcnu 
mera te bejepien/ pebben fp eenige Dagen toegeb?acpt/ 
fo om maicanOcrcn tc toaditen / aio anDerfinto / 3pn 
Den DertienDen Suip bier Ccmpagnicn acn fïrangc in 
De Baiepc aen ’t 3lanD gefet / en aifo eenigc fepoten op 
pet^teDeben ban ’tCpianbban<©omera geDaen toer* Comen 
Den / 10 Daer uptgeen tegentoeer geDaen / alfo fp met 
paer goeD gebluept toaren/paerberbergenbe in ’t«©c* SX 
bergte in febere ^pclonben/ Daer eenige Compagnien mtra. 
paer toiiDen berraffepen / en Den toeg t’onbergaen/ om 
De gebluepte «©oeDcren te betomen ,• maer De ^êpan* 
giaerDen/ comenDe upt paer ^pdonben / pebbenfe be* 
fet / en pebbenDe Daer tegen Den anberen doebdpb ge* 
boepten/ 3pnDer bele ^pangiaecDen D00D geblebm / 
en ban De ^tatife blebenDer taeptentig D00D / Daer on* 
Der ttoce Suptenanten toaren/ Diefeer Deeripbenge* 
maffacreert toerDen: 3Baerna pebben fp pet «^tebeben 
ingenomen enbefet/ en paDDen ’fabonD^ een ^pan* 
giaert gehangen gecregcn / Die paer DdoofDe Dat ïjpfe 
De piaetfen fouDe topfen / Daer De gebluepte goeDeren 
begraben en herborgen toaren ,• maer in Den Donberen 

pp ’t ontbluept/en bp De fpne gccomcn:€n fo De«©e* 
nerael 02D?c ftelDe / om t gene aiDaer gebonDen toaö / 
al0 «©efeput/ Ciotben en 3Bpnen / en allee? anDersf 
t’fcpcepe te Doen Doen / pebben Dacr na pet ^teDeben / 
féerben / Cloofteco en ï|upfen in b2anDe gefieben; en 
fo paefi als? De «©enerad en ai 't Bolb t’fcpecp toas? / 
3pn De ^pangiaerDen upt pet «©ebergte en pare polen 
gecomen/ en pebben Den b2anD/ fo beie fp moepten/ ge* 
biufcpt / gclpb Die ban «©^oot-Canaria 00b geDaen 
paDDen» 

«Baerna pceft Den <©enerad fpn Blote in ttoee Dee* 
len geDeplt/en ober bpf en Dertidj ^cpepenDie toeDec* 
om na pet BaDerlanD fouDe bertreeben/ peeft pp Den ban d« 
itbmiiacl San «© erb/a nt I3al^<© ener ad ober Defelbe 
in fpn piaetfe gefldt/ bcbdcnDe allen De Cffideren/Die 
toeDerom na pups? bccren fcuDcn / Dat fp Den boc2f3 ^n tmee 
San <Gerb2antt5 obcDicrcn en refpecteren fouDm / aio oeeicn/ 
fp fpnen perfone tot noep toe gcDam paDDen / en paer 'n££™ 
allen beDanbenDe ban De gocDe getroutoe Dienfïen / Die pen/ on» 
fpiupDen Den 3.anDe/fpn Crceii» en pem tot Dien tpDe öet -Mtt 

toe / geDaen paDDen / Daer in pp begcerDc / Dat fp ccn* . 
tinueren fouDen; fo peeft pp aen pacr allen feer b?icn* Se 
Delpb affcpepD genomen op Den 21 Snip; en SanOer* om na 
b2antf3 pebbenDe boben een ^inccnBlagge uptpeben/ 
peeft fpnen cours? Cofi penen gelopen / bp Den toint / 
met fpne ss <i§cpcpen /om tocDercm na t jgeDcrianD 
te beeren. Cn Den «©enerael S^nlier ©ietec ban Der 
3£oes? / peeft terftont mebe een P2inccn Blaggc laten 
toapen / en fpn cours? nemenDe EupD-EupD-torp pe* 
nen/ met fes? en Derticp ^ctjepen/Dic alle met een Dub* 
belDe pupt boojfien toaren / tot een b02bere repfe. 

Dat Den <©enerad ban Der «Boes? / alfo ban Den 
Bice-SCDmirad San €Scrb2amf5 gefcpepDen toas?/fo 
is? pp mette ^epepen/ Die pp bp pem bepouDen paDDc/ 
opten bierDen Slugiifïi tenanber gecomen op DcfiecDe 
ban ’t CpianD De jfBapo/ aiDaer pp pent eenige Dagen 
ban toatcr toas? berbcrfcpenDe. 3©at pem aiDaer beje* 
gent is?/ enppb02Deruptgerecptpceft/ ’t felbe peeft 
pp aen De J^eeren Staten 05enerael / Den 1 * CctobjiiS 
i f 9p. in De Blote onDer De Cabo Sopes? «©onfalbes?/ 
in ’t ConinbrpbbanUSanicomgo/ obergefcp?cben / 
gelijb Den gocDtoilligcn ef er upt Den fdben2$?ief/Die 
top pier bpgeboegt pebben / fien ban. 

511 aa £ Mo- 
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Mogende, Edele, enfeer Difcretï 
HE ER EN; 

25?(ef 
bandon 
fcet jöie 
ter bun 
au 
3&oe? / 
smi De 
ï^eeten 
graten 
öBene 
raelge» 

Nderde Eylanden van Canarien opten xxj.]ulij 
van den Viee-Admiiaei Jan Gerbrautfzgeléney- ïi'Vanüen v ice-nuum au j<iü u h ul j,- j 

Jé den zijnde,zijn wy opeen vierden Augulti ten an- 
.coinen opte Reede van d Eyland de May o, en al- 

J_, I-ni- rr orT! Ari r h H P. - 7,110 111011“ 
ftiCi' bCCUUlCU upit IVUWUC V au J ./ . 

daer eenice dagen van water ververlchende, zlJ^m^n' 
feu handen geval len een Venetianilch Schip, geladen tot 
Galis in Andalufien met Spaniie Goederen, en gedelti- 

«ptiu> neet:naFernambucoinBrafil. Item, een 1 ortugeesge 
gg,''laden tot Porto Port, gedeftineert na La Baya de todos 
upte losSanctos in Brafil voortz, en twee andere Spamfe Bar 
ü'.ote in ken in dewelke bevonden zijn de Goederen, in de Lij 

SS “iefxv": O Seev“y. ***» xijnde eu 
eu ol coursZuyd-Zuyd-Oa.Hengel.thel, 

bende, fulks dat alle Capiteynen en Stierluyden conden 
bemerken, dat d’intentie was, de Linie zEquinodtiael 
te palieren,heb ik metten Vice-Admirael CornehsLeynf- 
fen eneenige vande gequahticeerfte Capiteynen, mitf- 
^ aders den Stierluyden, de Linie t’anderen tijde gepa- 
icert hebbende, wat vrymoedigervandegeiegentheyd 
en Rijckdom van deplaetien, gelegen langs de Culten 

(Fol.43) Guinea en Mamcongo, mitfgaders van de Eylanden on¬ 
der delelve Cufleagelegen, en by de Portugefen gepof- 
fedcert, gelijk ook van de gelegentheydderplaetlen, 
die de Portuguelen in Braiii zijn houdende, beginnen te 
difcoureren: Ln lb alle de voortz Stierluyden van advijie 
waren,, da.men op ’t Eyland van S. Thomas en op de 
Reede aldaer, ontwij telijk foude becömen de colten van 
onfe Vlote fond er merkelijk per ij kei. Heb ik, de voortz 
Vice- Admirael, den Qverften Luyrenant Storm en eem- 
ae van de gequalificeerfte Capiteynen goet gevonden, 
’t feive Eyland voor ’t eerlte aen te doen , niet tegenltaen- 
de d’ongefontheyd van de Locht aldaer, en langs dele 
Cufte alhier, die doch niet loer fwart is, allmen defelve 
wel lchildert. ’t Gene ons alhier bejegent, lal ik u M- E. 
terftond na d’expeditie (die ik hope in acht dagen te vol- 

brengenjv^ciers Capiteynen defer Armade (uytge- 

fondert Capit eyn Mota, die overleden is) zijn God dank 
al wel gedilponeert, en gerelolveert om u M- E.dienlt 

tC I?e tiidonfer voyage falaparentelijk langer vallen, als 
die wel was gcraemt; maer ik hope dat die, mitlgaders 
de colten, wel lullen werden gerecompenieert; daeren 
tuflehen bid ik God Almachtig. , r . 

Mogende, Edele, en leer Difcrete Heeren, u M. E. m 
voorfpoedige regeringe te willen continueren , Geldli e¬ 
ven in de Vlote onder de Cabo Lopes Gonfal-ves , in 
’t Coninkrijke van Mariicongo , delen -dertienden 
Oftobris i y99- Onderftond , V M. E. ondei danige 

Dienaer. _ , n , 
Peter van der Does. 

Het opfchriftwas, Mogenden, Edelen,enleer Difcre- 
ten Heeren* Mijnen Heeren, den Staten Generael der 
Vereenigde Nederlanden. 

tiael/ altoaer Ijp met fync beliepen cn ©iotc/ ooft met ®«« 
getoelD óelanb IQ; maer pet %)oï\i ib ban Daer ooft met gEtD!,j& 
naer befte goeberen geblucpt in 5t<6ebcrgte/bie fp ooft 0j tjec 
fochttn bed rantfoenb of te Dingen / namen ooft cenv «ftian* 
ge Cafteelen in met Hlpppcftten cn begrabnigen te^^ 
maften Daerna 3ün Die ban T gebergte toel 7000 fterft gelegen 
afijecomcn / om Be «MlanWtf WiMgygg'. * 
(cn; maec öen l^cnEcacl ban öcv .Dccy ticcftsl , 
Deïiift te rugge gcD?cben / Datfe De biucptnamen / mv ttoctraei ’ 
ïatenDe bele DoDen. «rpnteip tb pet €planD en De k 
^tab ^aboafanwette^tetfttengefteelg^IonDeiy 
en De in De &t$tm gebjadjt/ 3P&e_ öp De öom 
öect iBetalen ftueften (0efcftutb / 9°°° Kiften met 
^upftet ban ^int (Cftomee / toefenDe b?upne 
fteu / ontrent 1400 (©ippftanb-iCanDen / bcei KalimG 
ïnntoaet / Catocn en anDcre 3©aren /lipte ^InDtfe 
^eftepen / Die Daer geöleben maren / ooft meDe goeDe 

^SaSSange op^ee en in Defe €rpïotxten W mur 
fieft maren getoeeft / cn Dat De ïocftt in Defe 4tanDen 
boo2 onfe j^atic feer ongefonD 10 / enDatonfe^atteött ^ 

in DefUieete EanDen feer qualyft conDen goubeeneren/ ^tiano* 
met eten en iD^nften/ en ftun te toacljtenban gMJ 
ten Deb EanDO, foo iö Daer een fteftte onoer JJenlupDen lanöl5Jti 
ontftaen / Die alDaer genoemt bJO?t Calentura/ anDecb 
1«‘JrLïMróa /hfi' fier lanift ban(Êuropa Daer comenDe/ 

herrit 
•Janf5 
«Cacec 
€apt’ 
ttpn / 
Oetlle’ 

«©e bco2f3 bijf en Dertig ^tOepen/onDer gan <0er* 
fiiantfi / 3iin aïle in September toel t ftupö gecomen/ 

ïlleï/uenhcn wbsiöen / altemctö ban Den anDeren 
BiaiUli / «UK UI wt.. V .. 

i berfcftepDcn JBinDcn / aitemetö ban Den anDeren 
DbjalenDe/ en Dan maicanDeren inbjacl)tenDe/3tjnfou# 

o«ae^ bet ongeluft beïjouDen in gecomen. Sin t upt3eplen tipt 
kmöan ^eeianD / to een ^cftip ban 3imfterDam berfteften / 

onDer Den Capitepn <öerarD 3)anf5 Cater / Detoelfte 
aeert ’ ontmoetenDc eentge ctepne €ngelfc ©?pbupterb/fteeft 
mtt «nis ÉL,n rffonttact metfttui aengcgaen/om pet cplanD ban 
9e,fns kint USarta te obcrbaUen / alfo fp Den ttoeeDen ^uip 
©jpbugs DeDen/en rantfoeneerDen t feibe €planD: Den iBupt 
terg / aeDepit ftebbenDe/ quant Capitepn Cater t JH|P$ tot 
otKrtab |m4euDam/ altoaer ftp ban De ^DmiraUtept toerDe 
rantfot» aengcfp?oftcn en befcftulDigt / Dat ftp met oprecljteftjft 

F'? ^SnSefa^bmiDet ^oeb metftjn 5 6 ^diepen/ 
ifta. iö ne^epit na DeCuften ban3tfri)ftcn en43uinca/latigö 
^onSc DeWanDen ban Cabo ©crDe / enfo tot.&tnt (Cljo, 
“— mee / een €planD gelegen onDer De Uime Cquinoc# 

oberbait: «eerage pnuu iju wiy»Vr4- SC L JkZ ouernaii 
aefmoltcn 25oter in ïjaeren bupft IcggcnDe. <©en aBe? iEn t»«c 
neraei bias booi Defe ottgefonDftept toel getoaerfcftout/ oen. 
Dan ftn cn adjtc Daer niet op / gelijftmen upt Den2Ö?ief 
ban Den 13 <©ctob?to 1 s 99. ficn ftan; toantftpbaDDe 
op De repfe meeft toei te pafte gctoceft; 
Heeft Hem Defe fieftte ooft getreft en uptDU ieben geno? 
men f Den 4 ©ctofier/ toefenDe maer elf Dagen na Dit 
fnn fdi?ijben. f)p io alDaeu tn t <2pianD m eenöupj 
toel Diep begraben / en Daerna tb ’t fdbe ftupb met 
cenioe anDere afgefijant/ op Datmen jftet HlicDaem met 
binDen nodj opgraben fouDe. 
doeft eu bciftanDtdj man/toab groot ban getoab/Dtft» 
en bedepbidj/ fterft bannatupren; öptoabDanf0nb« 
ionne iaten in Den Krijg opgeboeD/ en tot fijnen byf 
tieifjaren DienenDe boo? 2tbelbo?ft in De <©o?loge / toe- bacöt^ 
fenDe Hoog opgefeftoten en fonDer baert; toerDe op j@e«bi 
eenen fefteren tpD ban een ouDtadjtig »an boo? eenen mm 
jongen gefdjoiDcn/ Dat enconDeftpinfpnftooftmetöe/3lai 
berD^agen/ en ftpDe/Dat ïjp geenen jongen toab; toant mupcn 
Hp berDienDe ’b EanDb geiD / cn ftonD Den p?tnce ban ensji 
Itmwn (3©illjelmu0) boo? een 
foeften / fepDc Ijp / tegen fpn partepe / tjp toab Daer toe 
krept / de. i^p ib getreut getoeeft mette ^ufter ban smog 
Den ban3©armonD/ Daer ijp eene ^oefjtet bp Je(”1“ 
achtergelaten ijeeft/Die Daerna getrout tb motten ^0^ ben, 
nc ban Den leere üDitacn ban jiBadjeneffe. I^p fteeft 
becfrijenDcn eerlijfte ICmpten / Staten en <©fftcien be^ 
Dient / fo in De i©o?Icge alb politie / in allen fteeft ijp 
ficfttocl geD?agen/ eere en reputatie beftadt/ en ban 
grote en depne bemint / cn toab feer lieftijft en b?tenDe^ 
uift ban toefen; en ijoetoel ijp toepmg gcftnDeert tjab? 
De / obermiDb l)p Ijewfo b?ocgin De <©o?lcge begeben 
■ aDDe/ fo toab ijp noeptanb feer toeIfp?eftenDe/ tn Dc 

cmeene s^uptfe (€ale* f|p HaDDeooftfnöen 3iare 
y88. alb De ^paenfe ©iote €ngdanD en ^cDedanD 

gieter 
öanöie 

ban De aiaimpel ter eeutoiger iBemorte noeft tn t 
Cftoo? ban ^ieterb Kcrfte tot EepDen ib Pangem 
De. ^©aer ib ooft geftojbenfpnen SebeS'onfter^e? 
oigiub ban Der SDocb/ een feer geleert en gefcfjtftt 
jongman/ ^cne ban Den feer geleerDenen toelber- 
maerDcn Kcere / ^onft-^eer Sioljan ban Der ^oeb / 
fêcere ban Soo?ttopft / €attcnDijft/ dc.ooft beieCa^ 
pitepnen/ fo ban T Krijgebolft aio fdjeepbbolft / tot 
bijftien toe/ en tod ontrent ttoaelf ftonDert / foKrijgb^ 
boift alb fdjeepbbolft: ïïDaer togen ooft met Ijem beje 
ionge beDo?ben f oonftenb/Daer ban Dc <©uDerb meeft 
bleben ontlaft / Doo? Dien fp meeft alle op De repfe fto?- 
benenadjter bleben. 

Jaer- 



Vervolg der Nederlandfe Oorlogen, 
Jterdicht op het afjlerven van Jonker Pieter van der Does , Gtnerad 

van de VLote van de Heeren Staten Gener*el. 

JonCkcr Pieter van der DoesCoragleVs GeneraeL, 
Ter eeren bedient hebbende VcLe goede Staren, 
Sterf bVIItenIn 's Landtsdlenft , Van een befMettende qVuacL, 
En ander Capltellnen en IiVcrlghe SoLdatcn. 

9m€o« $a be boob ban gfonher peter ban öer ©océ / ie 
in fijne plaetfe gefuccebecrt 2fonher<0erarb^to?n 

«etatD ban 3©ena/ fijnen üuptenant ©enerael/ cnColo 
Atoira nel ober het ferijgébolh op be Blote toefenbe, Ijcef. 
JJ“ • boen necrfielp boen oberleggcn / be gdegcnthepb bat 
KOf ’rt *t «Tafïed albacr / om ’t felbe te fortificeren / ento. 
in piaet. behoef ban be poeren <§taten in tepouben / en ik. 
?*« boo? be3ingenieucs©antdaigilenéen©trh3lib2iaenf 
mtad «Schdben/baer ban ttoec planten of affïehfdé maften 
aoniuc maer tocrb bebonben/ batmen be eenc foube mog.< 

opmahen met 600 man / in ben tijb ban tien toeben 
®o«/ en b’anbere in bobbelen tijb/ en bat ter oo?fahe/ bat b 
inabt^ aerbe3anbichié/ en berre om haten / en batmen Du 
PjJ* met palen foube moeten hepen/ en batmen baertc 
L* 3ianbc niet ban met halbe bagen ban arbepben / ober* 

mtté be Ijette/ fo bat niet oojbaer ie bebonben / om 
be fortificatie te boen boen: €n iéoberfulhéoo?; 
baer bebonben te belaften / bat Capitepn Conidto 
jHepnfj/ nu jtbmirad <0eneracl / alle ben 23upt en 
’t goeb t’^cljeep foube boen / en bat oohal’t©olï? 
met ben gehangen ©oubetneur ©on f rancifco |©c; 
nefié/ te fefjepe fouben gaen en na hupé 3eplen; en 
fonben noch fc£ offeben Schepen met een klacht tod 
gemant/ en boo?fïcn ban alle noobb?uft/ onber be 
Capitepnen/ hartman/ 25?oer en anbere/ om op 
be Cufïen ban 23?afilien te baren/ na be inflructie 
haer mebe gegeben. 

©e boo?noembe SCbmirael Co?ndt'é 3tepnf5 mebe 
fieb 3ijnbe / ie' mette refte ban be Schepen in f eb?ua. 
1600 t’ljupe gecomen / metten 2Supt en <©ebange 
nen/ feec onfterh cn ftoali ban ©olh / en meefl fieb ^ 
toant comenbe op be hoogte ban 4 r cn 46 graben / in 
couber lucht / heeft be haeftigc beranberinge / op nicu 
bde fïébten bcroo2facbt / fonberlingc ban ’t ^cheur- 
bupb/ baer ban en ban anbcreficbtennocljettclijbe 
honberben fro?ben/ (en onber anbere 00b ben Colo; 
nel Sonber <©erctt ^torm ban 3Dena / bie ben acht; 
ften fcö?uarij ióoooberlect/ en fpn 252oeber 3jom 
ba- jprancopé ^to?m ban 3©ena/ bic als? ©aenb?ith/ 
(üuptenant en ©apitepn op öefe repfc gebient habbe / 
en ben ttoeeben f etouarij te booren geftorben toaé) fo 
batfe be macht quaJijh habben / be Schepen met 
haer ©ootébolh te regeren/ en genoobfaebttoaren 
een ^chip te boen ftnhen / be koeboren ober-geno; 
men hebbenbe/ cn bit boor geb?eh ban ©olh: €n 
eenige raebten in €ngdanb/ baer fp ban ©olh ber; 
fierbt toefenbe / fo noch t’hupé quanten. £en^>cljip 
berftah in fSerlanb / baer fp grote aenbechtinge ban 
be ©eren habben/cn genoeg te boen habben het ^chip 
te befenbcreUj boch quanten cpntdijh mebe t’hupé. 
©e gene bie na 25?afilien gebaren toaren / cregen ah 
baer op be Cuftcn noch eenigen 25upb ban «^iuphe; 
ren / en beben ben ©uanb grote fchabe acn: ©er; 
oberben baer 00b een ^paené ^chip / baer op 31 au? 
renö ©icher / Coopman ban 3Cmftcrbam / geban; 
gen fat / en na ^pangien of ©o?tugad geboert tocr? 
be: toant hp ban beef Coninr ban ^pangienö fïaben 
upt Sfnbien albaer gefonben too?be / albaer men hem 
omgetoacht foube hebben / fo fiP ’t alfo niet habbe 
ontcomcn j fp 3ijn in ’t nabolgenbe jaer mebe t’hupp 

(Tui. 44) gecomen. ©nber anbere ie een ban befc Schepen / 
bp geb?eb ban gefonb ©olb cn eenen goeben ©ploot / 
bp bonber mifticlj toeber tot ^lupë in gebaren / heb; 
benbe gdaben bier ofbijfhonbertötken^upbero/ 
rettich 0elb en eenige anbere ïBaren / en i$ albaer 
goeben ^?ijö gemaebt. 

©an befe ©lote/ onber ’t bdepb ban 3Jonbljeer 
©ieter ban ber <©oeo uptgefonben / toatf grote hope / 

v. 35ed. 

lat pet notabdö uptgerccht foube to.02ben / ban fp 
ntflcn ccijt be ^pauife ©lotc ban £aüö na JBefl- 
3jnbien barenbe / baerna fucccbeerben bed bingen 
liet na ben booafTag/ en to.rbenbojbcrbanfiebten 
n flerfte oberballcn / om bat fp boo? contrarie toin; 

ben fo lange op bic pectc Cuften moflen blpbcn leg; 
gen / en obermibo be boob ban ben <0enerad ©es; 
locö / fo tb het p^inripael beffepn / baer be erpebitte 
3P acngdept toao / niet geattenteert. ©iettemin ah 
joetod het hooibed/ bat be 3lanben bnbefen^ee- 
ocht gcbaen heeft / niet feer groot toa.07 fo ie be fclja; 
ïe / bie ben Coninh ban^pangicn baer mebe aenge; 
bacn ie / groot getoceft; toant hP ie op feec uptne; 
menbe grote cofien gejacclk/ en heeft bde ban fijne 
reputatie bedoren/ en groot achterbenhen gemaeht / 
bat hP fnlhe floten meer te toacljten habbe / en battet 
niet fonber groot perijhd toa.3 / bat ïjp eenmael fijn 
£5db ©lote foube mogen comen te berltcfen j toant 
te boren toao fijnen iiaein fo ontfaccfjdijh/ bat alle be 
toerelb boo? Ijem bebieeft toao / en geenc Coningen 
noch potentaten habben hen tegen hem bo?bcn ftch 
len j maer be Turannuc bie hp tegen fijne <©nberfar 
ten gebjupftthecft/ hoeft hare lange en grote patien; 
tie bertoonnen / en vi3ob heeft be clepne mibbelenban 
befc Htanben/ tegen be "grote macht cn getodbban 
^pangien fo gefegent / batmen Ijem ooh felfe in fhn 
epgen cn geoccupeerbe 3lanbcn/ heeft bobben ach? 
tafïen en beftoohen / ’t todft in befc cn nabolgenbe 
'©eden meer cn meer fal bebonben too?ben. 

<©m befe g^eberlanbfe ©lote af te toeeren / toajS in 
^pangien tod eenige tegentoeer gemaeht ban eenige 
getoapcnbc<0allioencn en groteBo^log.O-^chepcn/en 
beflonben in bijftig grote Schepen / toaer onber ach5 
tien grote «©aliocnen toaren/ dr ban achtljonbert 
maften/ bier grote 31 ebanttfe/ fes ©lie-23ootö / dr 
ban bier tot bijf Ijonbert 31 aft / tien grote jpranfe 
Schepen/ toaer ban het mïnfte toaö banb?iehom 
bert Htafr/ en fommigc ban bier en byf honbert 3laft/ 
feo ©attaffen / elho ban tfebentig tot tachtig Saft / 
fc?S Carbeelen ban bijf en bcertig tot bpftig % aft / be; 
halben b?ie en ttoiutig ©alepen/ en bat fp fïaetmadh 
ten / om ben 25- 3Cugufn te bertrechcn / en tn €nge; 
lanb of ©ebeclanb te ballen/ bat ben Sibdantabo / 
<0enerael ban befe ©lote toao / en bergabert te jperol 
en Coroniamaer eer befelbe noch afbber / habbe 
be Comnh ban ^pangien ben 21 ^ugufti een Courier 
aen ben Stbclantabo gefonben / hem tijbingc b?engcn= 
be / bat be ©eberlanberjO in be Canarife £planben 
geballen toaren/ baer fp jpo?tcn gemaeht habben/ 
cn b?ie of bier bupfent mannen gdaten / om bie te be; 
toaren/ meterp?eohebei/ bat hp allefahenccffcren; 
be/ met fijn ^cïnp en be ronbc Schepen/ bie hP 
habbe / haer fecoureren foube s en terftonb iö ben' 
booanoemben 2ibdantabo ben 22. ban bcCaroniaber; 
trochen / en ie ben ttoec en ttoimigften 3tugufti boo?t; 
geropt / tot op ttoec mijlen na bp be J^ftiben ban jferol 
boo?noemt; baer toefenbe / ié hem anbere tijbingc 
ban ben Coninh ban^pangicngcccmen/ hem ab; 
berterenbe / bat be Seberlanbero bcrtrochen toaren/ 
en be boo?noembe €planben berlaten habben / en 
bedjalben/ bat hpbetocgna£crcerariemenfoube/ 
om be ©lote in ’t gemoct te romen / bt todhe ettdijhe 
IBillioencn <0outö mebe D?acbt/ bie be 3;iibianen 
hem gaben ban toegen fpne hnlbingc tot beCrone. 
©eé mo?gené ging be boo?(3 ©lote t’3epl / nemenbe 
haren couré na (Cerccra / altoaer na bat fp bijf ba; 
gen met goet toeber gc3eplt habben / en ttoee met 
calmte/ 5ijn fp getreft ban een groot tempeefï en or; 

a a ? toeber/ 
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\tiL'h,'r/jw hieificïiacc acn allen bantenberftropt beeft/ f ben nen Den Coninb alDaer / om Den felben te berfoe* 
“ MmmSSataSnoTmotllt mate/ feit öefc Si»/bat Ii» tepuMtam ban ben dbatpatcatc ftu- 
Blote bit hier nenocö te niet getoacbt toaö / en De op; De geliebcn goet te tomben / en fteti genabelyb te laten 
fl0tf ::1 gebaUcn / en fijne iBöjefï. te toei-feberen / Dat tn Defe» 

fo cibilijben met fijne LDnjcfïo. ©nDeifaten (tnDtcn 
fti-h ttntiMithoit rtiinmt'jï Iwlnwii / filimpn iinrmrc 

uit pat yuiytu m nul wtw, V” ~ 
fetten en aenflagenDaer ban bei*D?ohen. 3F>e ©alepen 
maren te jfeiol ncbleben / neeommanDeert ban <Bcu 
f ronttn po?tccamicre / en mepnen te tointcr met te 
bem*ecben.<Befe 2irmnDe bcjïcnD tipt gooo.ftejjDbare 
mannen berDeelt in tucr^cDcepo CfeobaDeö/nift:ge; 
nerael gecowmaiiDcert ban Den boo2nocmDctv3iDelam 
tabo 3Don SMcgo De 2S?ocbero toas Bice- JtDmnael/ 
^)on ©eD20 De JÜurtago / ©en. ban een ban De <Cfco; 
baDeö/^artï)e2ïnDono/43enerael ban De ttoecDe/Btlle 
Bicofo ban De DerDe / enDe DebieiDe toaö gecommatf 
Deert ban Dett ©enerael 3tulifro/ of Dcn»tqut3 ban 
ülemblacu: €n te lanDe üDon So^n De Hiaguilla/jBa; 
rcfcltal ©enerael ban ’tBelD/en De boojnoemDe ï|ep?- 
craebten toaten geDcplt tn ttoee «cgmtentctt / toaer 
ban bet eene ftouD onDer «BonjfcrDinanDo ©jebevon/ 
en bet anbere onDer ©on ftoD?tgue£ D’©2cfqueo; 

tDcfc Blote IjaDDc De ©ontumnnetngroot aebter; 
te ibcngcbouben/cn alle bare ©02logö-^cl)epen Doen 
toernften / en geljeel ©ngelabD te lanDe bn-na InlBa; 
penen en op getoeer geftelt/ en Doen monteren; toant 
albottoel De Coninh ban ^pangten / De ©omngumc 
baDOe Doen acnDienen en berfeberen / Dat bp op ©nge; 
tanD of De comnginneng EanDen noch ftijben / met 
botlDe in ’tminfteboomemen/fo bertrouDe fp Daer met 
op / aeDatljnci) 5ynDc De ijanDdmgc ban B:ïDe in Den 
iare! f83. boo?gcnomcn/ DoebP <£ngelanD en üScber; 
lanD/ t’famcn meetiDe te oberballen met fijne onber 
bJinliihe 2ürmaDc/fo bp Die Doe DeDe noemen ; toaerom 
f,i nu niet cnboc2fien nocb ongep?epareert toüDc üe^ 
bonDen tocaben / 'bcrfocljt Dacrom oob affifïentte ban 
Sfbepen ban De graten / en bcfcb?eef ooit Den Beere 
itiDDer Beet met tljten Cngelfe BaenDelcn/gelijb bnr 
boren aengeroert iö / Dat fijn ©jccell. alneDemieenig 
Bolb in SelanD gefonDen baDDe / boe qua lyb bet te 
paffe quant. 

öaet upt 
te reef), 
tCDtlt 
laftöab 
Den. 

Deere ban ïïijttfaterb30iiDe/3temupDen en iPbcsexuup 
«©etan^ ipüDcn een Blote BO’logef-^cbcpenfenDcn op De Cu 
tenteren, ftCll cn ©gbcnett ban ^pangien en ^o?tugad / en te 
^eUaen onDerfcdten toat tocrufltnge ban Bojtog^-^cbepen 
Sur* Dcfelbc contnb alDacr tegen Dcfe^anDen enCngdanD 
'jan ©C n>ócru boen bcrenDctt / Defelbe te rutjneren en befclja^ 

öigcn / fo bde bet mogdtjfc toaö/ en Dett felben bo?Dere 
toat D«= cp anbere plaerfcn cn oo?Dcn/bct btare tnBofl cn^- 
mtie ai, GgjnDicn / De Culten ban ?tfnca / onDei tgebtcDbnn 

,,nf Den Conrnb ban ^pangien flaenDe/ alle fcfjaDccnag 
te Doen / Dtc fp fonDen connen cn tnogen; t tot ut 

fp DenoDtcbt tom en te Doen / om De rreften Dte Den 
felben Conitib geDaen baDDe tn^pangten/op De^ebC' 
pen ett goeDcrcn ban De j^eDeriauDecö / en Dc ^ebtP' 
peren en Boorfgefdlen feer to?ccDelijb banDelenDe / en 
op De <öalcpcn en in De gebanbeniffe fmtjtenDc; Dacr 
tegett De boo2f5 ïcercn Staten 03enerael bjeDerom 
een Blaccaet untgegeben Ijcbbcn / in Date Den ttoeeDen 
Wmimmo»599. Daer bp De^pangiacrDen en goe; 
Deren boo2 gocDen Bdufe bertlacrt too?Den/ enbo?^ 
Dcrö berbob geDaen toojDe / Defelbe en l)me 3fDbccett' 
ten / BnanDcn ban Defe EanDcn/ centge toeboer te 
Doen / mitfgaber# bet uptgcbett bon centge «^aube? 
garDen of te gdunoeben; berbicDetiDe oob alle en ec; 
nen pegdijben/ ban toat ronDitien / ïïijben ofte %aiy 
Den Die m\ / in Dc üyben ban ^pangien / 5Bo?tngad/ 
of anbere tanDen ban Curopa / toef enDe onDer t ge; 
bieD ban Den iegetttoootDigcn Coninb ban ^>pangtcn 
Bbiltpo Dc ö^crDe / eri De Crtj-Dcrtogc 3£lbert ban 
Bottenrnb / «f D ^nfante ban ^pnngtcn / tetoatee 
ofte te lanDe/ DircctcHjb of inDirectdijb/ onDer toat co; 
leur of pietcjrt bet 50/ ccnigc toeboer te Doen/ optc ber^ 
bcurtc ban alle Defelbe / ett bo?Dere cn ftoaerDerpeene 
in Den booift Blbccatc uptgeDmcbt. ^0 bebuett De 

jicb pemanDeit qttamen te berlopen/ alpncn Ijcopte 
neen) gcbanDdt fouDc too?Dett / en bojDere’ aio b?ee^ 
Der in bare 3n|trucnc / Die Daer op gemaebt engear# 
refïeert foube too?Den/ inbouDenenmetb?engcnfoui 
Den. (Cot todbc Segatie bp De 3§eecen Staten <i3e^ 
nerael gecommittcert 3tjn getoeejt De J^oog-gdeerDe 
l^eeren «©erarD Boet/ C>octC2 in Den ftecijten/ KaeD 
DeO Bo?flettDomO ©dDer en ©iacfffbapo Eutpbcn / 
cn ^tcaftuö De ^tlle/ ütaeD en ^enfionariö Der ^taD 
JimfterDam; en toao De 5nfauette boo? Defelbe Jgee* 
ren ©efanten ban Dcfen naboigcttDe inljouDen; 

5, E voorft. Heeren Gcfanten, gedaen hebbende 91n(l«»c» 
b d’ootmoedige gebiedenilfe van de voorl/Heeren *j*e 

Staten Generael, aen fijn voorfeMajefteyt,met * 

prefentatie van haren feer bereydwilligen dienft; Steertn 
fullen fijn Majefteyt indachtig houden, wat maten wel- ®erart 
gemelte Heeren Staten Generael in vorige tijden,fo wel ®oCta, 
den Doorluchtigften, Hooggeboren, Grootmachtigften jn öeu 
VorPenHeere, Heere Frederik, den anderen Conink 
van Denemarken, Noorwegen, der Wenden, Gotthen,1^*® 
&c. fijn Majefteyts Heere Vader (Hoogloflijkcr Chrift-ftu^öe 
milder gedachteniffe) als ook lijn Majeüeyt, en anders Ai tic/ 
Keur en Vofften, de w'are Religie toegedaen, tot meer- 
malen vertoont en aen gemoet iiebben,met wat hooveer- J^ri3 

diger geweld, tyrannije, heyrcrachten, en bedriegelijke 
handelingen, de Conink van Spangien en fijn Adheren-JjJJ*^ 
ten, defe Nederlanden, tegen alle recht, Privilegiën, en t,etI $0, 
gedane Eeden, nu over de fesentwingjaren bedroeft en ntnfcbw 
aengevochten hebben. 

Dat hv den voorfz moetwille niet alleen indevoorfz 
Nederlanden, maer ook , door fijn onverfadelijk ambi¬ 
tie, tegens alle Potentaten en Kepubïijken (der Roomfe 
Religie niet toegedaen zijnde) voorgenomen en ver- 
meert heeft. 

Ja dat het pretext van al-om te fiabilieten en in tevoe- 
ren dePaufelijkefuperftitie,een dekmantel is geweeft.om 
alle Coninkrijken en Landen van Chriftenheyd t’incor" 
poreren, en de rechte (van God ver ordente) Eygenaers 
en Befitters, ook den rechten natuyrlijken Erven daer 
van te priveren. 

Dat hy daerom fo velemoeyten en coften aengewent 
heeft, om de VereenigdeNederlandeneerftonderfijn 
jok te brengen, en Sedcn btUi daer in te letten, om daer 
uyt te gevoeglijker alle nabuyre Coninkrijken en Lan¬ 
den, te water en te lande, (na fijne befte gelegentheyt) 

tebekrijgen. 
Daerom hy ook met praftijken en geweld gepoocht 

heeft, de Coninkrijken van Vrankrijk, Engeland en an - 
derein fijn geweld te brengen, hetwelk hem metgefuc- (Fol.45) 
cedeert is, uyt voornemcr oorfake, dat hy meeft alle fijne 
middelen heeft moeten aenw'enden totten ktijg tegen 
de voorfz Nederlanden, hoewel hy middelertijd niet 
heeft gedefifteert na der Coninklijkeren Vorftlijkerper- 
fonen, lijf en leven, heymelijker wijfe, met vergift en 
moorden, te trachten. 

Welke onverfadelijke geafFe£feerde Spaenfe Monar¬ 
chie noch door den dood des verleden Coninks, noch 
door de gepretendeerde Donatie en overdracht van dc 
Nederlanden aen de Infante lijn Dochter, noch door 
der felver houwelijk aen den Doorluchtigften Heere, 
Ertz-Hertog Albert van Ooftennjk, met is geftorven, 
maer veel meer ontfteken en vermeerdert, inden jegen- 
wroordigen jongen Conink Philippo den derden des 

na Want hy defelveOorloge onder fijnen naem en coften 
(even fo vuyrigalsoyt tevoren gelchietis)continueert. 
Ja daerenboven der nabuyre Keur en Vorften, enan- 
derer Neutrale StendendesH. Rijks Landen en Steden 
(als des Ertz-Stifts van Ceulen, des Vorftendoms Clevc 
en Berg, desStiftsMunfter(volgended’oudeprojeden 
van fijn voorfz. Heer Vader)verwroeft,hem niet ontfiende 
i rui o ^,, A.... tf* forcprpn 

bornf CraiJta^ ooctill vacDfacm van lijn voorn Heer vMer|vcrwoeu,.,cuu™^.=c 

der fdra SKdmmet G£fchut KforC£rcn’ teS: 
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lchatten, intenemen, met fijne Spaenfe en andere Sol¬ 
daten te befetten; de plattte Landen te devafteren, Vrou¬ 
wen en Dochteren tc Ichoffieren , plonderen, rovcnj 
moorden en branden, Tonder ook teverfchonen Vor- 
lïelijke, Graeflijke of Adellijke Huylèn en perfonen. 

Veranderende opentlijk de Religie en Politie ove^ 
des H. RijksSteden en Landen, metgeweld, dreyge- 
menten en andere onbehoorlijke handelingen, afïtelJen¬ 
de de ware en by den Rijke aengenomene Chriftefiike 
Religie, en fijne vallche Paufclijk'e en Jefifijtfe lupérrahe 
en inquifitie daer tegen invoerende. 

Behaiven dat den jegenwoordigen Conink en d’In- 
fante lijn Sufter, 1 'o in Spangien als in de Nederlanden, 
niet alleen bedrieglijk, maer ook metgeweld, turbe- 
ren-en beletten alle navigatie, Trafijken en Commcr- 
cien, fo met den Ingefetenen der Nederlanden, als van 
andere Coninkrijken, Landen en Steden, tyrannelijk 
tracerende de perfonen , aenflaende haer Schepen en 
Goederen, ook tegen beloften» hen by den overleden 
Conink folemnelijk en openbaerlijk gedaen. 

"Waerom , gemerkt de Vereenigde Nederlanden, 
door Godes machtige hand, affiftentievan de Conink - 
lijke Majefteyt van Engeland , en andere Coningen, 
Princen en Republijken > eenfamentlijk hare patiëntie 
en goede devoiren, dit tyrannich voornemen (tot nadeel 
van de geheele Chriftenheyd ftreckende) velejaren heb¬ 
ben wederftaen, en vorder (met Godes hulpe, affiften- 
tie, faveur, en devoiren, als voren) te wederftaen , ge- 
refolveert zijn; hebben welgemelteHeeren Staten fich 
eyndlijk voorgenomen , den Spangiaerts, in de Co¬ 
ninkrijken en Landen by hen geoccupeert, met een 
aenfienlijke Armade tc water te befoeken, om ’t voorfz 
fchadelijk en tyrannig voornemen, niet alleen te belet¬ 
ten , maer ook de gedane fchaden te doen repareren of 
vergelden. 

Hebbende een vaft vertrouwen , dat God der felver 
oprecht, en nochtans noodlijk voornemen legenen, de 
Nederlanden eenmael van de tyrannijeder Spangiaer- 
den, en der felver Adherenten, geheclijk bevrijen, ver¬ 
tolken . en verder verwecken faj fijn Majeft. en andere 
Coningen, Keur en Vorften, Grave, Heeren, Repu¬ 
blijken en Stenden, dat defelve (recht op hare faken let¬ 
tende) ook de wapenen nemen, en gebruyken (lillen, 
om haren gedreyenden enpericliterendenftaetteverfe- 
keren, en de Spacngiaerden met hare Adherenten van 
des Rijks-bodem , en voorts uyt de Nederlanden , te 
verdrijven. 

Tot welken eynde hebben welgemelte Heeren Sta¬ 
ten, geheel nodig gevonden, en vermogens aller Vol¬ 
keren en Keyferlijke Rechten, en fijn ConinklijkcMa- 
jefteyts Heeren Vader Hoogloflijkftergedachtcniftè, en 
anderer Coningen en Potentaten exempelen, genoeg- 
fiiem gevoegt zijn te verbieden en beletten den toevoer 
van Schepen, goederen en Coopmanlchappen, na de 
Landen den voorfz Spangiaerden in Europa onderwor¬ 
pen zijnde, om hare voorfz Vyanden mette felve niet te 
laten verfterken , tot haer endergemeene Chriftenheyt 
uyterfte verderf. . 

En of wel den Krijg niet fchijnt gevoert te worden 
met alle Coopmanfchappen , nochtans alfo defelve niet 
connen over Zee gebracht worden, als met Schepen, 
die gemeenlijk veriien zijn met Vi&ualie, grofGefchut 
en munitiën van Oorloge (alwaer ’t maer onder’t pre¬ 
text van den nood en defenfie tegensde Zee-rovers) en 
dat het dagelijx gefchied, ,en bevonden is, dat de Span¬ 
giaerts defelve Senepen arrefteren, daer uyt nemen wat 
hen dienlijk is; de bequaemfte toe-ruften en misbruy- 
ken, tegen het Coninkrijk van Engeland en de voorfz 
Nederlanden, als onder anderen in’tjaer i f88. opent¬ 
lijk genoeg gebleken is. 

En dat’t felve in denjegenwoordigen tijd,als de Span¬ 
giaerts met de voorfz Vlote aengevoc-hten worden, 
meertebeforgen is als oyt te voren: So hebben dc Neu¬ 
trale Coningen en Potentaten, en der felver Schip en 
Coopvarende Onderfaten, fich des te meer daer voor 
tebeforgen. u 

Verfoeken en bidden daerom wel gedachte Heeren 
Generale Staten der Vereenigde Nederlanden onder- 

dienftlijk, dat fijn Majeft. als der ware Religie toege- - 
daen Conink, en een voorncemfte gelid des H. Rijks, 
en den welken aen delen krijg vele gelegen is , dit gebod 
fich genadigft wil laten gevallen. 

Dat fijne Majeft. verlekert mach zijn, dat ook in de¬ 
len fo civilijk met fijne Majefteyts Onderfaten (indien 
fich eenige quamcnteverloopen, als men hoopt) neen 
gchandelt fal worden, als eenigfints mogclijk fal zijn. 

En lullen de Gedeputeerde onderdienltlijk preiènte- 
ren en bidden, fo verre fijn Majefteyt (alfimen niet ver¬ 
hoopt) hier in eenig bedenken mocht hebben , in grond- 
lijker en getroulijKer communicatie met fijn Coninklij- 
ke Majefteyts verordende te treden ; verhopende de- 
lelve met luiken berichten redenen te bejegenen, daer 
mede lijn Majefteyts een genadigftgoed genoegen heb¬ 
ben fal. 

Als welgemelte Heeren Staten Generael niet twijfe¬ 
len , of de Doorluchtigfte Coningen van Vrankrijk, 
Engeland en Schotland (der welker Majefteyten aenmel- 
dinge medegedaen wordt) lullen ’tlelve medegoed vin¬ 
den , en hare Onderlaten doen volgen. 

Indien fijn Majefteyt gelieft eenige te verordenen, 
om te comen in de gcprelenteerdeconferentie, fullen 
de Gedeputeerde ’t voorlz Placcaet en goede intentie 
van welgemelte Heeren Staten Generael juftificercn, 
met alle mogclijke middelen, fo van rechten, als ge¬ 
bruyken van Coningen , Potentaten en Republij¬ 
ken , en namentlijk van fijn Majefteyts Heeren Vader 
felfs. 

De voorfz Heeren Gefanten hare legatie by fijn voorfz 
Majefteyt verricht hebbende, fullen in hetwederkee- 
ren de Rijks-Steden, van wegen de voorfchreven Hee¬ 
ren Staten Generael , ook begroeten en aenfpreken, 
en alle mogelijk devoir by defelve doen en aen wenden, 
met alle goede middelen van induftie, ten eynde fy, ten 
relpe&e van de redenen, in defe Inftruöie aengetogen, 
en andere conlideratien, die de voorfz Heeren Gefan¬ 
ten na gelegen theyd daer toe lullen weten tc voegen, de 
goede meyninge en intentie van de Heeren Staten in de¬ 
len ten beften willen verftaen en afnemen. 

Adverterende defelve Heeren Gefanten van tijd tot 
tijd de Heeren Staten Generael van haer wedervaren, 
en fucces van haer beloigne. 

Aldus gedaen en gearrefteert ter Vergaderinge van 
de voornoemde Heeren Staten Generael binnen*sGra- 
ven-Hage, den fesentwintigften May 1599. En was 
geparapheert J. van Oldenbamevdd'V t- Lager ftond>Ter 
ordonnantie van de voorlz Heeren Staten Generael; on¬ 
dertekent C. ^erjlcns. 

3©e!fcen bolgenfee / fee boo?f3 Decrcn<0cfamcn nett 
fee Comnfclijfce iDajeftcpt ban ïDcncmailtcn en fijnen 

, ftaöe gcfeacn Ijeböen fee nabolgenöc $?opofme / öie fp 
öaer na fcfinftelijfi Rebben obergclcbcct/lupöcnöe alff 
bolgt: 

Doorluchtiger , Gmtnutchüchjler Vorjl, Genadichjler 
Heer Conin){. ®E Doorluchtige, Hoog en Welgeboorne, Ede- 

le, Geftrenge, Erentfefte, EerfameenWij-SSt 
fe Heeren, de Staten Generael der Vereenig- te <8>t* 

de Nederlanden, onfe gebiedende Over-Hee- gjj 
ren, Hebben ons aenu Coninkl.Majeft.metCredents- 
Brieven afgevecrdicht, die wy Hier met onderdanichftmrail 
prefenteren, met bede die genadichft te willenaenne- «Jg 
men, en ons daer op audiëntie verkenen. toan©e* 

En hebben ons welgedachte Heeren voor allen opge-nimars 
leyd, u Con. Majefteyts haren bereyden dienft en allen «*•>. 

goeden wille aen te bieden: Ook den felven, lamt fijne 
lieve Egemalinnc , en fijn Coninkrijken, Landfchap- 
pen en Onderdanen, van hogen enleegenftaet, famt 
en by (onder, Godes fegen, heyl, en alles goeds toe te (Fol.46) 

wenfehen. , 
Volgens dat welgedachte Heeren Staten onnodich ach¬ 

ten u Con.Majeft. te erinneren, wat fy te voren, den ook 
Doorluchtichften, Grootmachtichften Vorft en Heere, 

?ïaa 4 Heere 
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Heere Frederik denanderden, ConinkjanDcnc lor¬ 
ken Noorwegen , der Gotthen en Wenden , &c. 
Chriftmilder hoochfter gedachten , ^1Con- 
Heere Vader, u Coninkl. Majeft. felve, ^L.ur 
en Vorften desH-Roomfen Rijks, der ware Chnftehjke 
Religie toegedaen , door verlcheyden befendingen en 
anderfints, hebben laten voordragen en 

Als namentliik, dat den Conink van Spangien, lamt 
fynen aenhank.J met den Krijg , dienjhytegen de Ver- 
cenigde Nederlanden, tegen God, ^oord alle 
rechten reden, lynen eygen Eed, met aller geweld, 
cellen en «fwn dicheyd, te water en te lande, nu over 
de aólaren, onophoudelijk enlbndereemgenftiUtand 
pevoert heeft gelijk hy ook noch met die meenmge 
K, als oft om defelve Nederlanden alleen te doe„ 
wier en derhalven na verovennge van dien (dat hem 
de Ueve trouwe God nimmermeer vergunnen wil) hy 
fichdacr mede verfadigen en derhalvendesKnjgseen- 

"St' natneWvóoCrgenotnfn en geageerde 
tyrannije , noch veel hoger en w.jder gctrachtet als 
namentliik, dat hy, na verovennge der lelvcNeder 
knden daer in Stdcm Mi maken moge, om daer uyt 
met beter gelegentheydte water en te lijnde, eer ft d aen- 
grenfendegConinkrijken en Landen, en daernad ande¬ 
re, fo lang te vervolgen, totdathy de ganle Chnfte 
heycLonder des Paus voeten, en onder fijne Spaenfe Mo¬ 
narchie gebrocht töude hebben ; denatuyrhjke, van 
God verordendeConingen en Heeren van haer Conink¬ 
rijken en Regimenten afgeftoten , en fijn Spangiaerts 
£ mgen op-gefet, de ware Chnftehjke Rdigiedaer 
uyt verdreven,en dePaufelijke en SpaenteInquilitiedaer 
in Gedrongen ; alle goede Politie, Rechten, gebruy 
ken en Privilegiën der Landen wechgenomen, en fijne 
Spaenfe tyrannije en moetwillicheyd daer in geplant, 
eyntelijk alle Chriftelijke, natuyrhjke en lohni[eVry 
heyd, famt alle hare have on goed, den Landen en men 
fchen benomen, en die wederom in een eeuwige flaver- 
niie, eygendom en armoede verftoten. 

Gelijk ïulks alles uyt fijne hoveerdige namen, ver 
fcheyden Brieven, en andere Schrftten en handelingen, 

^WaennhySnoemtï^gemCMicum, datis,^een 
algemeynen Conink, daermethyduy ^ven ^p,lufftF. 
fijne-voorgenomen Monarchia, als de R 
liike Kerk om onderden fchijnvandeRoomfe Kerk, 
IfberScnTtuyttebreydcf 
men, om alle Coninkrijken ende LurJendet -inlche 
Chriftenheyd aen te grijpen, en fijnen Catholiten Rijke 

tC GeïjkWhyPfulks voor velejaren in Vrankrijk ^Enge¬ 
land, Yerland, en elders heeft aengevangen m twerk 
te ftellen daer in hy eerftelijk d’Onderdanen tegen haer 
natuvrlhke Coningen , en daerna d’Onderdanen felfs 
(die o©k te famen cener Roomfer Paufehjker Religie wa 
ren) met fpaltingen, Se&en, nieuwe Liguen, derma- 
ten tegen den anderen opgeroeyt en verhitft, datook 
de voorgaende Conink van Vrankrijk , höe Catholijk 
hy ook was, vermoort is geworden. 

Welken handel hy eerftelijk met geld en practijken 
hevmelijker wyfe aengevangen; maerdaernaopentlij- 
ken Krtige gevoed heeft, daer toe hy tot ettelijke malen 
fijn heyrcraeht uyt de Nederlanden (die hy noch onder 
fich heeft) daer heen heeft gefonden; doch is daer met 
tot firn voornemen niet gecomen, uyt oorfaeke dathy 
fijn meefte macht tegen de Nederlanden heeft moeten 
gebruyken, die hierentufichen hem ook veel Steden at- 
genomen hebben. . 

Ondertufichen heeft hy met gevyert de Coningen en 
Vorften, door fijn aengeftelde Moordenaers, met ver¬ 
gift moord en anders, na haer lijfen leven te trach¬ 
ten’ gelijk fulks, der Moordenaers bekenteniflen, en 
der Coningen van Vrankrijk en Engeland verfcheyden 
Placcaten en uytfchryvensmetbrengen. c r 

En heeft defe onverfettehjke voorgenomen Spaenle 
Monarchie, noch met des leften Coninks atfterven,noch 
met eenevermeynde Donatie en ceflïe der Neder 

aen de Infante, of Dochter van Spangien , noch met 
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haer houwelijk aen den Ertz-Hertog en Cardinael Al- 
bertus, niet opgehouden; maer is veel meer in des je- 
genwoordigen jongen Cooinks gemoed ontfteken en 
vermeert. 

Door dien hy den felven Krijg , onder fynen naem, 
met fyne beftellinge , geld , krijgfluyden , coften en 
anders, veelhettigervoert, alsoyttevorengefchiedis. 

Door dien dat hy met opentlijken krijg des H-Rijks 
Keur-Vorftendommen en Stiften Ceulen, Munfter, 
Cleve, Berge en Mark, aengrijpt, vele Steden en Veftin- 
gen der felve met geweld en fchr ickinge, fondereenig 
onderlcheyd, infieemt, met fijn Krijgfluyden befet, 
de Jonkvrouwen en Vrouwen Ichendet, de Landen en 
luyden berooft, moord, ja ookGraeflijkeperfonenen 
Huyfen niet verfchoont ; fumma dermaten daer huys 
houd, dat de arme luyden anders nietwenlchen noch 
trachten, dan hoe fy met haer naekte lijf baergeweld 
moeten ontrunnen: Daer het fijn Keyferl. Majeft. ook 
genotigt is geweeft, hen in des heyligen Rijx Achtte 
verclaren, en dien volgende de Keur, Vorften en Sten- 
den fich tegen hen toeruften. 

Daer toe noch gecomen is, dat als de lefte Conink 
van Spangien, op het nootdruftich enfchreyendebid¬ 
den en aenhouden, etlijker fyner voorneme Steden in 
Spangien, eene opentlijke en gemeyne vryheyd enfe- 
kerheyd des Coophandels toegefegt hadde, daer op ook 
vele Coopluyden , met haer Schepen en Waren, in 
de Spaenfe en Portugaelfe Havenen gecomen zijnde; dat 
doch contrarie van dien , defen tegen wöordigen Co¬ 
nink hare Schepen, perfonen en goederen, fonder eenig 
onderfcheyd, offyuytdeVereenigdeNederlanden,of 
elders van daen waren, heeft aengehouden, de Sche¬ 
pen en Goederen tot fich genomen, de Schipluyden , 
famt haregelellen, metvangen, fpannen, invuylege- 
vankeniflèn en Galeyen te verftoten, en anders, jam¬ 
merlijk getra&eert en gemartert. 

Dewijl dan welgemcke Heeren Staten, door Gods 
Almachtige hand , met byftand der Doorluchtichfte 
Coninginne van Engeland, haer eygene middelen en 
wegen , ook eeniger Coningen en Potentaten gunften 
faveur, defe Spaenfe Coningen, der ganfe Chriften¬ 
heyd ten goede, tot noch toe hebben opgehouden, en 
’t felve voortaen te continueren gerefolveert zijn, en tot 
defen allen het voorfz fchricklijke en onlydelijke aenflaen 
en arreft gecomen is: So hebben voorfz Heeren Staten 
lich tot een tegenweer en talionis legem (dat is, vergel- 
dinge) moeten bedenken, en dien volgende een gewel¬ 
dige SchipvaertofArmade, met Krijg en Schipluyden, 
Proviant, Amunitie, en alle andere noodtdruft, voor 
een geruyme tijd tamelijk verforcht, na Spangien en fijn 
andere Coninkrijken en Landen afgeveerdicht,niet twy- 
felende,ofden lieven trouwen Godfalooktot ditnoot- 
wendige Chriftlijke werk fijn fegen geven, en door dat 
een of ander middel de Vereenigde Nederlanden een- 
mael van defe Spangiaerden,Karen bloedt-dorftigen krijg 
enoverlaft, verlofien. 

Tot welker expeditie voltreckingveelgedachte Hee¬ 
ren Staten, vooreenenhogen nooddrufterachtet,allen 
Coopen Schipluyden alle toevoer van Schepen, Amu¬ 
nitie , Proviant en Coopmanfchappen , na Spangien, 
en daer toe gehorende Landen, met Placcaten en infi- 
nuatie te verbieden. 

Daer toe ook veelgedachte Heeren Staten bevoegt 
zijn, niet alleen dat fy defen Krijg (alsvoorverhaeltis) 
derganfche Chriftenheyd te goede voeren; maer ook 
na natuyrlijkcn, aller gemeynen Volken, enbefchre- 
vene Rechten ,' ook na harer Nederlanden welherge- 
brochten gebruyk; en eyndlijk ook u Coninkl. Maje- 
fteyts Heeren Vaders hoogfter gedachten, der Conin¬ 
gen van Vranrijk, Engeland, Polen, Swedcn,enan- 
derer Potentaten exempelen, gelijk dan ook Hoogftge- 
dachte Coninginne van Engfeland Raden, defequeftie 
in terminis, tegen den Poolfen Gefante, den dertien- 
den Augufti Anno \ 597- verdedigt hebben. 

En hindert niet dat niet alle Schepen en Coopman¬ 
fchappen tot den Krijg tuchtig of dienlijk mogen zijn; fo 
doch de Coopmanfchappen niet fonder Schepen connen 
vervoert worden; als ook d&t die Schepen, die anders 

tof 
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tot den krijg onnut fcheynen te zijn, doch tot des krijgs- 
tuyehs, als des Gefchuts, A munitie, Proviants, en 
anderer nooddruften navoeringen gebruykt worden, en 
daer benevens haer Maften , zeylen , kabelen, ankers 
en anders, tot andere Oorlog Schepenaengewent, te 
verfvvygen, dat Schepen vaft met noodwendigen voor- 
raed van fpyle , drank, Gefchut, (ten minften tegen 
de Zec-rovers) ook Schipluyden , famt hare gefellen, 
verfien zijnde, die den Vyand altijd tot lijn voordeel ge- 
bruyken can, gelijk wy hiervan een levendich exempel 

- Anno j f88. tegen Engeland en Nederland gelien heb¬ 
ben. 

(Fol.47) Tot welker toegrijp en Arreftde Vyandrechtevoort, 
nu hy met luiken Armadein fijneygen Coninkrijkenen 
Landen verfocht en aengegrepen word, meer veroor- 
laekt en genoticht lal worden, dermaten dat defe Ar- 
made by lichfelfs, fondereenig Placcaet, een yegelijk 
een gemeene en opentlijke waerfchouwingezijn foude, 
om fichdes Spaenfentoe en af-varen te onthouden 

Waer door wy ook niet twyfelen, ofdeConingen 
van Vrankrijk , Engeland en Schotland , Tullen lich 
’t felve Placcaet alreede hebben laten gevallen, fo het 
hare Majefteyten door der welgedachte Heeren Staten 
Agenten, by defelve redderende, voorgedragen is. 

Dewijl dan hier uyt der Spaenfergeaffeöeerder Mo¬ 
narchie dorfticheyd, tot onderdruckinge aller Chriftlij- 
ker Coningen en Heeren, en infonderheyd van die, die 
de Paufelijke fuperftitieniettoegedaen zijn, genoegfaem 
te lien is; daer toe noch dat Barbaris en woedende Arreft 
is gecomen, daer tegen de voorfz Armade en Placcaet 
afgeveerdigt is. 

Defen allen volgende, genadigfter Heer Conink^ 
willen veelgedachte Heeren Staten lich getrooften, en 
ophetvlytigftu Coninkl. Majeft. bidden, datfy willen', 
na haer hoog van God begaefde verftand, rechten yver 
tot de ware Chriftelijke Religie,- en Coninklijkevoor- 
forge, die fy tot haer Coninkrijken, Landen en Luyden 
-dragen , defen Spaenfen Krijg nu niet achten, als een 
■privaten, tuflchen de Spaenfe en de Vereenigde Neder¬ 
landen; maer alseenenalgemeynen, tegen de ganfche 
ware Chriftlijke Kerke,en voornemelijk der felver voof- 
ftaenders: En derhalven bedenken, hoe veel u Coninkl. 
Majeft. en der ganfche Ghriftenheyd daer aen gelegen is, 
en vorders hoe defen belbrgden gemeenen onheyl, met 
goeden raed en gemeene hulpc te bejegenen en te ftoren 
zijn; daer na’t voorfz Placcaet, gelijk ook Hoochftge- 
dachte Coningen van Vrankrijk, Engeland en Schot¬ 
land, alreede verhopentlijk gedaen lullen hebben, lich 
ook laten gevallen. 

Doch fo verre dit alles onaengelien, u Coninkl. Ma¬ 
jeft. noch eenich bedenkenmochtehebben, en derhal¬ 
ven door lijn Gedeputeerde eenich wyder bericht van 
ons begeeren foude j fo willen wy ons daer toe hier met 
erbieden, der hope dat wy defelve met fulke redenen en 
belcheyt bejegenen lullen, dat u Coninkl.Majeft.daer 
aen een goed genoegen en gevallen Tullen hebben. 

Vorder , Genadichfter Heer Conink , is ons hier, 
in ’t verwachten van u Coninkl. Majefteyts wedercomft, 
voorgecomen , dat een Scheeps-Capiteyn, der veelge¬ 
dachte Heeren Staten, op u Coninkl. Majefteyts wate¬ 
ren een Coopvaerder genomen , ook eenige andere 
Schepen in haer voor-hebbende reyfe verhindert heeft, 
dat ons vreemt? en der gedachte Heeren Staten, ook 
des voorlz Placcaet wil en meyning contrary, gedacht 
heeft; derhalven wy ’t felve veelgedachte Heeren Staten 
toegefchreven hebben, die ons daer op hebben geant- 
woordt, dat fy defe daed met leedwefen van ons ver- 
ftaen hebben ; dat ook haer wil en meyning niet lozy, 
hebben ook hier van aen den voorlz Capiteyn, of geenen 
anderen, geen bevel gegeven , te gefwygen op u Co¬ 
ninkl. Majefteyts Wateren. Twyfelen wy ook niet, of 
dat Schip, lbhaefthetdaeraengecomenis, fal met al lijn 
-goed vry en los gegeven zijn, en tegen den Capiteyn 
alfogeprocedeert, als dat na rechten behoort. Derma¬ 
ten dat wy hopen, dat u Coninkl. Majefteyt daer aen 
een goed genoegen hebben fal, alsveel-gedachteHee¬ 
ren Staten der felve ganfchlijk toevertrouwen, en wy 
haer daer vlij tig om bidden. 

2CI.Ö Den 27 SJuIij / in jcgcntooi^Digpept Der Co¬ 
ninkl. Ifèajeft. De biet iTecijtö-ttaden / en ©cnrift 
Kamelacrö «Duptfcn Cancdacro/op Den lobe ’fnto^ 
genö ontrent negen noren/ D002 Den Igeere<0erarD 
Doet / Defe ©20pofitic geDaen toao; ijeeft De booj? 
noeniDe ^eereCancelacr Daer op geanttooo?D/Dat fijne 
Coninftl. |Baj. booj De eerbieDinge en toetonfeptnge 
ban fijnen perfoon en Kegeeinge/De ifeeren^taten ge? 
nabehjft DeDe beDanïien; fobeel De feer ouDe co?refpon? 
Dentie en b?icntfcïjap/ te boren bp fijne Coninftl. |©a? 
je|ïst. Dooj-DuDeren / en nu metten feiben onDerfjon? 
Den/ acnlangt/ toaer Daer toe toel genepeftt en toil? 
lenö te onDerfjouDeu/ fo berre fun .fDajelï. noclj pet 
Daer toe conDe ftdpcn / Dat Den iangDurenDen üanjg 
eenmael upt Den gronb neDergelepD meebt toojDen / 
Daer toe toilDc fijn Coninftl. jBajefl. Dat fijne Doen. 
©oo2t toat De anDerc poincten belangt / Daer op fou? 
De Den <0efanten Daerna anttooo?De gegeben tooi? 
Den. 

<Den 29 Deo namibbaegö / ontrent D?teiipren/ io®e€o* 
De <Duptfe Cancelaer D002 fijn Coninftl. jfêajeftsft «inSfent 
bebel bp De boo?f5 <0efantengecomen/ enbtacgöc/ 
Detople fp baer na De gcDane ©20pofine / paDDcn er? canfe» 
boDen tot toijDer communicatie / of top toat ber? ia« m 
Derö boo? te gebenpadden* infondetftepö toat Dat'*1100!,, 
toare / Dat fp berfoepten ban fijne iBajeftepto ge? 
naDicpfte berclaringe ban berDer Alliantie en ©er? ©«fan» 
bonD i <Daer op na geïjoubenDe conferentie too?D«“* 
geanttooo?D : <©at fp ccnftelijft ijabDen bertoont / 
Dat De nooDtoenDige ooifaften / toaerom paren 
©ber-lceren Den aengegeben ©jebe-panDelinge 
ban Den Crtj-lertog Ccncfto pebben afgeflagen/ 
Die booinemelijft ttoee toaren ,• De eerjte/ Dat on? 
Der aüe booigaenöe ©lebc-panöclinge niet anberO 
gefoept toaö / Dan om pare ©nie te betreken/ ’t toeft» 
alleo fpn Coninlijfte Majeft. betoufi toaö; De anDerc 
toaö De befteftinge Deo loog-geDacpten €rt3-éerto? 
gen/ Die pp met uentes/ <0uiïiaume De ^ainct 
Clement en ^Ibarra/ afteo Doen en laten fouDen/ ’t 
toeft» Docp De genige toarcn/Die DenConinb ban©?anb? 
njcP/ Coninginne ban CngelanD/ en fpne Crcell. 
na ’t lebentraepten/ metten toelfeen pet beDentteïpbc 
toare te panDelen/ en Die ooft geen geloof / fotebe? 
fo?gcn fïouD / fouDen pouDeiu ©an Defen allen peb? 
ben top / fcpDert De «öefanten / onO erboDen topDer 
berclaringe te geben/ Doo; Deo Coninrban,§pan? 
gien / aen De geDacpren «jfiatrrt Clement / fijnen2fm? 
baffaDeur bp Den üepfer / afgctotgjjen Bneben / ooft 
upt De Dcpofitien ban j^tippano D 3fnD2ago / en 
tï,©icpaelO JSenicpon epgen beftenteniffe; fo berre fijne 
Coninftl. .ï©aje(t. Dat gefinnet toare / top teiiDen De? 
felbe fyne Coninftl. Jfèajeftjs. onDeiDatiigft mcDe? 
Deplen. 

Cüefanten / bolgenDe Den laft in pare Sinflruc? 
tie / pebben aen pare principalen gefcp2eben/ toat paer 
alDaer toaö bejegenende: <©oft ban feftere clacpten bp 
Der Staten ©02logö ^epepen / aen Deo Comnftö 
^Jngefctenen en Subjecten gedaen / Dat guaipft geno? 
men toerDe/ en Dat De Contnft en Coninginne boo? 
een tijb ban ’t lof fouDen baren. <©p toelfte 252 «ben 
De Staten <©encrael pebben geanttooo2t / en penlup? 
Den b002t0 obergefonDen feftere 252teben ban toegen 
De leeren Staten <©enerael aen De Undcc-^teDen / 
te toeten/ ^ant5ift/ Subeft/ lamburg/ ^taDen/ 
252t’men / ^tatijn / ^traeifont / 3©ifmaer/ Ko? 
ftoeft / <©2ipotoolD / Coninftébergcn/jï©elbing/De? 
felbe boo2t te fenDen. 

5^en 2ö2ief ban De leeren Staten <0enerael aen 
pare boo2f5 <©efanten/ toao lupöenDe alDuo: 

Erentfefte, Hooggeleerde, Vrome en feer Difcreten, lieve } 
befondere, 

Y hebben ontfangen u 1. Briefvan den twee- 
en-twintigften Junij, en daer uyt verftaende, ten <tBe= 

dat lijn Majefteyt alnoch niet wedcrgecomen nerael / 
was, en datgyluyden ook niet beter van de- 
felve wedercomftezijt onderrecht, als by u 1. 

% 3 a S vorige 
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marken. 

fiu$£>il* vorige fchrijvens (niet tegenftaende alle gedane devoi- 
le/'öaer ren, om daer na te vernemen)vindenalnochgoet, in 
<©efan» conformité van onfe voorgaende , dat gyluyden uwe 
g-a. Propofitie fult openenaende Heeren Holmeeiter, Cant- 
lünk ban felier en Rijks-Raden, en van hareE.u lieder affeheyd 
©ene' vervolgen en wederkeeren. Dan zijn bedroeft over 

ieU' de dachten, dat onfe Schepen van Oorloge eenige Sche¬ 
pen opte ftromen van fijn Majeft.genomen, en andere 
in haer reyfe verhindert fouden hebben, overmidsde- 
felve Oorlog Schepen daer toe geenenlafthebben, en 
noch veel min om dat te doen opte voorfz dromen (fo 
gyluyden u ook lult weten teerinneren, dat ten relpe&e 
van de uytheemfe en Neutrale gerefolveert is, datmen 
defelve inde Spaenfe Zee gevonden wefende, vooreerft 
alleenlijk in de reyfe foude beletten;) Waer over wy be- 
geeren, dat gyluyden de Rijks-Raden hier van fult on¬ 
derlichten : En om alle fwarigheden te vermyden. glim¬ 
pelijk met alle goede middelen arbeyden , en devoir 
doen, om defelve Rijks-Raden te geven contentement. 
Nemende tot dien eyndeoverul.de genomen Schepen 
tc doen ontllaen, by fo verre die alreede niet zij n ontlla- 
gén, te weten, niet alleen de gene die opten droom van 
lijn Majeft.maer ook alle d’andere die genomen zijn voor 
date dat fy het advertiflèment van ’tPlaccaet hebben ge¬ 
had ; daer aen fult gyluyden ons doen een feer aengena- 
me fake. Wy hebben geordonneert te lchryven aen de 
Anzee-Stcden, volgende u 1. advijs, endecopye van 
de Brieven hier bygevoecht, op dat fy intijds haer On- 

, derlaten mogen waerfchouwen, hen van fchade te ver¬ 
myden. En hier mede u 1. voorfz Brief beantwoord 
hebbende , hebben wy u 1. voor nieuwe tijdinge wel 
willen adverteren, dat lijn Excellentie tot Herwerden, 
over d’ander zijde van de Riviere, heeft doen opwerpen 
eenhalveMane, ’t welke den Vyand merkende, heeft 
hem met fijn geheel Leger, entweeofdrieftuckeuGe- 
fchuts opgemaekt, en ertien geweldigen aenval opte 
felve halve Mane gedaen ; maer was die in fulke defen- 
fie gebrocht, dat die met het goet devoir van onfe Sol¬ 
daten, door Godes genade, leer wel gedefendeert is 
geweeft, en dat den Vyand met grote fchade wederom 
is geweken , met verlies (fo d’overcomers feggen) fo 
dood als gequefte, van 6oo Mannen; dan het fchijnt dat 
hygereetfehapmaekt, omdefenaenval te hervatten, de 
Heer geve on? een goede uyteomfte en Vidtorie, en ver- 
leene u 1. 

Erentfefte, Hooggeleerde, Vrome en feer Difcrete, 
. , lieve befondere, in gefondheyt een lanklalig leven. In 

(r0 ’4 ^’sGraven-Hagedenleften Julij I f99. Wasgeparapheert 
Hecrmalen Vu Lager ftont , Ter Ordonnantie van de 
voornoemde Heeren Staten Generael, Ondertekent 
C. z_Aerffens. Het opfchrift was aldus: 

Erentfefte, Hooggeleerde, Vrome en feer Difcrete, 
onfe lieve befondere, GerardVoet, Raed indenHove 
Provintiael van Gelderland, en Nicaliode Sille, Raed 
en Penfionaris der Stad Amftelredam , Gefanten der 
Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, 
aen de Coninklijke Majefteyt van Denemarken. 

25?teücn aen öc boojnoemöe SJnsce -«^teöcn 
toaren lupöenöe als bolgt 

JErenfefie , Eerfame , Vrome , Hooggeleerde, Wïjfe, 

Difcrete en feervoorfichtige Heeren ^befondere goede Vrun- 

denenNabuyren. 

25jief m 
Dei &>t*t ij 
ten ©Es 
neracl 
aen De 

Et is alle de Wereld kenlijk en openbaer, dat 
den jegenwoordigen Conink van Spangien, 

£ d’InfanteendenSpaenfenRaed, foin Spangien 
als in de Nederlanden, niet alleene bedriege¬ 

nde- lijk, maer ook met geweld turberen alle Navigatien, 
handelen, trafijkenen Commercien, fo met de Ingefe- 
nen der Nederlanden , als van andere Coninkrijken, 

©nnt> Landen en Steden tyrannelijk tradlerende deperfonen, 
aenflaende haer Schepen en Goederen, ook violerende 

4am. hare gegeven beloften, te water en te linde , alle ’t felve 
öutg / pretexerende, door dien wy tot noch toe haer geweld, 
jfetaDen/eenfamentlijk haer valfcheen bedriegelijke handelingen 
ademen/hebben wederiken, enons niet laten bewegen, om de 

Vereenigde Nederlanden , en de goede ïngefetenen £tstfn/ 
der felve, hare Barbanfe tyrannije en moetwillige heer- «ètrael» 
fchappije te onderwerpen, en ons tot een bruggete la- f»»®/ 
ten gebruyken, om der nagebure Coningen, Princen 
en Republijken Landen te beter haer tyrannije mede te EoltoW 
onderwerpen. En allo wy mitldien , om niet alleen <©?ipj8s v 
’t voorlz befwaerlijk, fchadelijk en tyrannis voornemen 5olD/ 
te beletten j maer ook de gedane ichaden te doen repa- tKigsn? f 
reren of vergelden, fo door onle Schepen en volk van MeU , 
Oorloge, alsdoqrdegeinterelfeerde, op onfe beftellin- 
ge, gerefolveert zijn den Spangiaerts in de Coninkrijken 
en Landen, byhemgeoccopeert, tebefoeken, en daer 
in te verfien , dat den lelven geenen vorderen toevoer 
van Schepen, goederen of Coopmanlchappen, te wa¬ 
ter, te lande, of anderfints worde gedaen : gelijk dat 
nietalleen is geoorloft na der gemeene Volkeren , maer 
ook de Keyferlijke rechten, en het gebruyk van alle Co¬ 
ningen, Princen en Republijken in Oorloge zijnde, en 
by vele vorige Ordonnantiën en Placcaten, uytgegeven 
en kenlijk gemaekt is, fo van wegen de Coninkl. Ma¬ 
jefteyt van Engeland, met dewelke wy in vafte verbin - 
teniffe ftaen, als mede van defe Landen; fo hebben wy, 
om een yegelijk van dele onié rechtmatige refolutien te 
adverteren, doen emaneren het byleggende Placcact, 
en goet gevonden ul. eenige exemplaren van’t felve toe 
tefcndeh, daer uyt u 1. naer onfe redenen, goede mey- 
ninge en intentie in defen fullen verftaen. Verfoeken- 
de en begeerde vruntlijken nabuyrlijk , datu 1. gelieve 
dien volgende fulke provilie en ordre te ftellcn, en waer- 
fchouwinge te doen aen hare Inwoondersen Onderfa- 
ten, fo wel Schippers als andere, die op eenige Have¬ 
nen, Steden of plaetfen van Spangien , Portugael, of 
andere Landen van Europa, wefende onder het gebied 
van den jegenwoordigen Conink van Spangien , den 
Ertz-Hertoge Albert van Ooftenrijk , of Infante vari 
Spangien, te water oflande, plachten te handelen, dat 
fy gedurende dit jegenwoordig verbod , hun van defe 
vaert opte voorfz Havenen , Steden , of plaetfen ont¬ 
houden , op dat defelve u 1. Inwoonderen en Ondere¬ 
ten , hun van fchade by tijds mogen verhoeden: Ver¬ 
trouwende datfe hun na defe u 1. ordre gehoorfaemlijk 
fullen dragen en reguleren. Hier aen fullen ul.doen 
wat redelijk en billijk is, dat wy t’allen tijden feer willig 
fullen zijn te verfchulden. Hiermede, Erentfefte, &c. 
U 1. in fchut en fcherm des Almachtigen Gods beve¬ 
lende. 

Wt ’s Graven-Hage den twintigften May 1 f99. On¬ 
derhond, Ul. goede Vrunden en Nageburen, de Sta¬ 
ten Generael der Vereenigde Nederlanden. Lager ftond, 
Ter Ordonnantie van defelve Heeren Staten Generael. 
Ondertekent C. „Acrjfens. 

blng. 

gen 
öp gefefeifte / lupöenöe alë üolgt: 

E Coninklijke Majefteyt van Denemarken, StfftfeUfc 
Noorwegen, &c. onfen genadigftenHeeren 
Conink, heeft fo wel hy giftrigesdaechs ver- 
leende perfoonlijke audiëntie, als te gelijk ook ten ‘Se¬ 

in fchriften met overgegeven , vrundlijk , gunftig en 
genadigft aengehoort, en in ’t lange goedermaten wel 
vernomen, wat in name en van wegen de Hoog en Wel- ©oet en 
geboorne,ook Edele, Geftrenge, Erentfefte, Eerfame 
en wijfe Heeren, de Staten Generael der Vereenigde jJJne/ 
Nederlanden, hare af-geveerdigde Gefanten, de Hoog- nit betel f deerde Gerard Voet en Nicafius de Sille, beyde der bes €0» 

Lechten Dodtors, cierl ijk en met goeder befcheydenheyt Saa9e* 
voor en aengebracht hebben. nemae- 

Aenvanklijk doen fich Hoogftgedachte ConinklijkeSen/ge* 
Majefteyt, tegen defelve Staten, van wegen haer ganfchs^l:,et,' 
vruntlijk en onderdanigfte begroetinge , geluk-wen- 
fchinge, en vorders welgeneygenden bygevoegden toe¬ 
ontbieden, ganfeh vrundlijk, gunftig en genadigftbe- 
danken. Verloeken ook aen de Heeren Gefanten, met 
genadigft begeeren , dat fy Hoog en Welgemelte Sta¬ 
ten Generael, haer Overheeren, niet alleen dele voorfz 
fijn Coninklijke Majefteyts vrundlijke gunfte, genadig- 
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fte dankfegging; maer ook fijn vrundfchap, velceere, 
liefs en goeds, ook Coninklijken, gunftigen engena- 
digften wille» nevens wenlchinge veler gelukfaligheyt, 
genadigesopnernens, en aller welvaert, te beter geluc- 
kiger wedercomft aen te melden, onbefwaert zijn wil¬ 
den : Sulks fijn Hoogftgedachte Coninklijke Majeft. te¬ 
gen den Heeren Afgelanten, met Coninklijke genade 
wieder te erkennen, genadiglt welgeneygt. 

Wat dan vorder de hooft-poin&en der gedane Propo- 
fitie belangt, hebben hare Coninklijke Majeft. fo wel 
voor deler tijd, uyt den gemeynen roep en verfcheyden 
ingebrachte relationibus, als ook by der Heeren Afge- 
fanten wijtluftig en volcomen bericht, by der audiën¬ 
tie gedaen, mee beweegden gemoed metlydentlijk wel 
verltaen den jammerlijken ftant, daer in niet alleen de 
Nederlanden, maer ook alle andere nabuyre aengren- 
i’ende Coninkrijken en Landen , die fich tot de ware 
Chriftlijke Gereformeerde Religie bekennen, zijn: 
Want of'wel de Nederlanden alleen principalijk rechte- 
voort aenge vochten worden, fo gelde doch het uytvoe- 
ren van dien den felven ook mede, door dien dat nu, 
gedurende het krijgs-welen, daer door foveel Chrifte- 
hjk bloedt, nu vele jaren her, ontfchuldig vergoten, 
ook alle hanteringen en Commercien , tufichen den 
Landen (fonder welken gcenen ftant in fijn wefencan 
behouden worden) geturbeert, verhindert, en nage¬ 
laten zijn. En is fulks fo veel meer te behertigen, dat 
of wel tot verfcheyden malen van vele hoge Potentaten, 
(daer onder Hoogftgedachte Coninklijke Majefteyts 
Heer Vader, onfen ook gewefen genadigften Conink 
en Chriftmilder hoogfter gedachten, als een vreed-lie- 
vent Chriftlijk Conink, niet de geringfte geweeft is) 
groten vlijt, moeyten, en oncoftenaengewentzijn, op 
dat fuiken erbarmelijken bloedigen krijgs-welen afge- 
fchaft, en daer tegen ruft, vrede eneenigheyd weder- 
gebracht, gefticht en behouden werden mochte, niet 
alleen tot noch toe niet vruchtbaerlijks bydenpartyen 
gefchaft en uytgericht is ; maer de verbittering tegen 
den anderen van dage tot dage hoe langer hoe meer ge¬ 
waden en toegenomen: Dat Hoog en welgemelte Hee¬ 
ren Staten der Vereenigde Nederlanden, noodlijkver- 
oorfaekt zijn geworden , den krijg tegen Spangien te 
continueren , en met een Hatelijke Armade te water 
haren Vyand t’huyste foeken, om niet alleen fijn voor¬ 
nemen tegen de Nederlanden te verhinderen ,• maer ook 
het aen hare Landen, Schepen en haven, geoeffende 
geweld en fchaden te verhalen en repareren. Tot wel¬ 
ke voorgenomen expeditie, Hoog en welgemelte Hee¬ 
ren Staten , voor een hoogen nooddruft crachteden , 
allen toevoer harer Schepen , Munitiën, Proviant en 
Coopmanfchappen , na Spangien en den daer toe ge- 
horigen Landen, met Placcate en infinuatien te verbie¬ 
den, en fulx na allen natuyrlijken, der gemeene Vol¬ 
keren enbefchrevene rechten, ook ouden hergebrach- 
ten gebruyk der Nederlanden; gelijk dan ook niet wey- 
niger na den exempel veler aengetogener Potentaten en 
Heeren, welk Placcaet hare Majefteyten van Vrank- 
rijk, Engeland en Schotland, na der Heeren Gefanten 
giffinge, nu fich alreede fondertwyfelfullenhebben la¬ 
ten gevallen, dewijl veelgedachten Heeren Staten fulx 
hare Majeft. door hare by den felven refiderenden 
Agenten , hadden laten voordragen. Derhalven fy 
ook by Hooglt-gedachtefijne Coninkl.Majeft.onfen ge¬ 
nadigften Conink en Heere, door haer gefanten vrund- 
lijk en vlytig hadden laten verfoeken, dat fijn Coninkl. 
Majeft. na ’t exempel der Hoogftgemelte Potentaten, 
fuik Placcaet, ’twelkfy, in originali gedrukt, terftond 

'(Fol.49)gcprefenteert en overgelevert hebben , fich gevallen 
laten, en in haren Coninkrijken en Landen, vooraen- 
genaem hebben en houden wilden. 

Of nu wel Hoogftgedachte Coninkl. Majeft. niet be¬ 
vers gefien of gcwenfcht hadden dan dat fy Hoog en 
welgémelte Staten Generael, in defen hadden vrund- 
Ijik, gunftich en genadichft welvaren mogen; fo moe¬ 
ten fich doch haer Coninkl. Majefteyt der tufichenbey- 
den Coninrijken Dcnemark en Spangien overoude 
vrundfehappen, die tot noch toe beyder-zijds, totop- 
ten tegenwoordigen ftondc, bondich, vaft, enonver- 

breklijk gehouden zijn, erinneren: Sonufijn Coninkh 
Majefteyt dat Placcaet of Mandatum inhibitorium , alfo 
fimpliciter bewilligen, en ’t felve in fijn Rijken en Tol¬ 
steden publiceren laten foude, foude dat voorwaer een 
feltfaemaenfien by de Coninkl. Maj. van Spangien ge¬ 
winnen, als offijnConinkl.Majeft.defelve, fonderal- 
legegevene oorfake, onverfchulder faken, alle vrund¬ 
fchap ipfofafto renunceren wilde; hebben dcrhalven fijn 
Coninkl. Majeft. fich tot nu toe tegen beyde partyen 
Neutrael gehouden, en niet meer des cenenals des an¬ 
deren deels faken aengenomen; maer den eenen fo wel 
als den anderen altijd, fo veel by haer geweeft is, alle 
vrundlchap, Coröhklijke gonfte, en genadichften wille 
betoont: Daerbeneven weten fich de Heeren Genera¬ 
le Staten goedermaten wel te berichten, dat des Co¬ 
nink s van Spangiens Landen fich wijt ftrecken, welkers 
gelegentheyd ook alfo befchapen is, dat fijn Coninkl. 
Majefteyts getrouwe Onderdanen, na haren nootdruft, 
ongaerne daer van verfteken foudenzijn. Derhalven 
dit een gemeene fake is, die niet alleen fijn Coninklijke 
Majeft. van wegen haer eygen perfoon; maerook der 
beyde Coninkrijken en Landen, en der felver Inwoon- 
ders, lamtelijk alle hare getrouwe Onderdanen, betreft 
en aengaet, welken fy door fuik verbod, haren handel 
en wandel, en alfo haer ganfche neringe, hun tot fcha- 
de en nadeel, allerdings onverwacht, tegenhacrCo- 
ninklijk ampt en Hoogheyd, vercorten en affnyden fou- 
den. Wilden derwegen fijn Coninkl.Majeft. de Hee¬ 
ren Generale Staten, dat fy hen voor ditmael, hoegaer- 
ne fy ’t anders ook wilden, niet hebben te gevallen zijn 
connen, vrundlijk en onderdanichft ontfchuldigt hou¬ 
den. Doch op dat Hoog en welgedachte Heeren Star 
ten, fpeuren en fien mogen, dat fijn Coninkl. Majefteyt 
aen fijnen vrundlijken, gunftigen, welgeneychten en 
genadichften wille, niets wil veranderen laten, en de¬ 
wijl dit, als...eenergemeener fake is, fo zijn 
fijn Coninkl.Majefteyt gerefolveert, eenen algemeynen 
Rijkfdag op ’t vorderlijkft uyt te fchryven en te houden 
laten, daer by ook defe fake geproponeert, en daer over 
der algemeyne Rijx-Raden ad vijs gehoort en genomen 
worden fal: Watalfdan daer, defes poin&shalven, fina- 
lijk befioten en gerefolveert werd, fulks zijn fijn Co¬ 
ninkl. Majefteyt den Hecren Generale Staten in toeco- 
menden Oftober defesjaers te openen, en haer verfochte 
intentie, fo veel doenlijk en mogelijk is, vriendlijk, gun¬ 
ftich en genadichft...erbiedich. En onder- 
tuflehen doen fich Hoogftgedachte Coninkl. Majeft. ge¬ 
lijk alreede ten deel aengetogen is, tegen de Hoog en 
welgemelte Hceren Generale Staten , tot alle nabuyrlij- 
ken Vrede, vrundfchap,eenicheyten anders, geheelijk 
tot alle Coninklijke genade en goeden wille aenbieden ; 
met genadichft verfoek en begeeren , dat de Heeren 
Gefanten fulx alles willen met gelijker befcheydenheyt, 
als fy haer bevolen aenbiedinge by fijn Coninkl. Majeft! 
afgeleyd hebben, te rugge brengen : Sulxzijnfijn Co¬ 
ninkl. Majeft, om de Heeren Gefanten, ftampt en belbn- 
der, in Coninklijke genade, daer met fy hen even wel 
toegedaen en genegen zijn, te vergelden en erkennen, 
genadichft, aenbiedich engeneycht. Signatum onder 
fijn Coninkl. Majefteyts handteken en Secreet. Croo- 
nenburg , den negentienden Julij 1599. Ondertekent 
Cbriftiaen. Met een groot opgedrukt Zegel. 

öp toaönocï) den navolgenden 25?tef. 

CHRISTIAEN de Vierde, &c. 

Nfe vrundfchap, en wat wy liefs en goeds ver- 2S?«f 
| mogen, ook gunftigen, geneychden en gena- 
£ dichften wille bevorens, Hoog en Welgeboor- j,an ©e* 

'*^rt,6^ne, Edele, Erentfefte, Eerbare, Eer/ame en nemar». 
Wyfe, beföndere, vrundlijke, lieve Neven, ookbe-^“aei* 
lönderc lieve, en lieve befondere: Het hebben onsul.teJ(|£" 
en uwe aen onsafgeveerdichde Gefanten, de Erentfefte trri <®e* 
en Hoochgeleerde Heeren, onfe lieve belöndere Gerard neP®J» 
Voet en Nicafius de Sille, beyde der Rechten Doftofs, 
u 1. en uwe aen ons gedane fchryvens welbehandicht, 
daer op wy hen ter perfoonlijker audiëntie ontfangen j 
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ook watfy, vermogens haerlnftmftie en bevel, aenons 
hebben geproponeert, aengehoort enverftaen hebben. 
Allo wy ons nu, na gelegentheyt der faken, met vrundlij- 
ker en genadichfter refolutie wederom vernemen laten; 
fo twyfelen wy niet, offyfullenul.enuliedendefelve 
met gelijken vlijt en befonderebefcheydenheyd, alsfy 
baer Propofitieaenonsafgeleyt hebben, wel weten we¬ 
der te brengen : Ook u 1. en gylieden met fulkc onfe 
vrundlijke en genadichfte vcrclaring lullen te vreden 
zijn. En wy zijn ul. verder in vrundfehap, en u lieden 
famten befondcr, met Coninklijkengunften en gena¬ 
den , toegedaen en wclgenegen. Datum op ons Slot 
ende Veiling Cronenburg, den negentienden dach]uiij 
i fö?. Ondcrfchreven 

C H I^I ST I A E N. 

^omttgmnetoan ijttft ooö/Defen 
genoeg confojm / aen De ï^eeeen Staten <©enecael 
geftD?eben. 

ANNA CATHARINAm» Godes 

genade Coninginne van Denemarken, OTc. Gehoor rie Markj 

Gravinnt van Brandenburg, Hertoginne van Schlefivijc^, 

&c. 

Nfer, &c. (de geheele groetenis en repetitie comen 
toau ae ^^met den voorgaenden Brief des Coninxover-een.) 
<£onina Alfowyonsnu, nader faken gelegentheyt, wederom 
ban ®e‘ met mondelijke refolutie na behoren verclaren en verne- 
aemat. men laten, fo twyfelen wy niet, offy fullenu hen u lie- 
Sm aen den defelve&c. (de reflgelijk indes Coninx Brief, uyt- 

teii43e* genomen> Sullen te vreden zijn,) Item, Mctfonder* 
nsïae!* baregunfte, geneychden wille en genade toegedaen, en 

ganfeh wel genegen. Datum Cronenburch den tv/in- 
tichflen Julij l f99. 

Was onderfchreven 

A N N cJ C <AT H <J. N 

<£n aïfo öacc 11a nocï) centge giebelt / Defe fafie 
aengacnDc / Dan toegen öefelbe Coninfilpe iüöaie= 
(1 cpt t aen De J&eecen Staten <0enecael gcfcf)?eben 

/ fo jijn Defribe fip öe I^eccen Staten <*5enerael 
acn Den Contnft öeamtooo?t in nabolgenDer manie; 
ren / fo tb bpDefjanö ban Den ^eeceCancdier Boet 
ö^bonöen ïjdibe. 

Doorluchtigftet , Groomachtigjler Conink, # Coninkl. 

Majeft. fy onfen goetivtlligen en befeyden dienjt jleejs te 

voren. 

•Eohmj)* Enadichüer Heer, VConinkl.Majdleytsbey- 
trner MuSÈm de Brieven des vijfden en21 jongden Februa- 
■®aW*,e rij, daer in fy ons aenlangen, dat wy wilden 
jen^e Georgen Oeloffz , en Jenfièn Skonf, u Co- 
baa <©e= ninkl. Majelleyts Onderdanen, aengehouden Schepen, 
nemar» fonder ontgeltenis relaxeren en reftitueren, met haren 
brPt w'J^er inhoud,hebben wy den 29 ende ; 1 des voorleden 
4Tant$« Maend Martij wel ontfangen,daef op wy defelvc dienll- 
hetB lijk, tot onfer noodwendige ontlchuldiginge, en gron- 
fetsdf en beftendigen jegenbericht, niet lullen verhaken, 

dat wy niet twijfelen, of wy hebben in onfe jongll aen 
u Coninkl. Majell. gedane befending , onfer vercon- 
dichde Placcaten, vanjden Conink van Spangien, of in 
fijn Landen geen toevoer te doen, dermaten gejullifi- 
ceert, dat het felve niet alleen aller Volkeren, denge- 
meenen befchreven Keyferlijken Rechten, aller Chrift- 
lijker Coningen, Potentaten en Heeren, ook u Conink- 
lijke Majelleyts Heeren Vaders Chrilliaen Hoochlll. ge- 
dachteniffe exempelen, en defer Landen oude gebruyk; 
maer ook allen natuyrlijken reden en gemeenen verlland 
conform is, na den welken niemand gaerne toefiet, dat 
den Vyand tot lip afbreuk en nadeel geholpen en ge- 
fierkt werde. En dcrhalven hadden wy ons getrooll, 
dat u Coninkl. Majell. lich’t felve foude laten gevallen, 
fo niet met opentlijke promulgatic, doch ten aldermin- 
llen met waerfchouwinge der fijnen, in de Tol-Steden 
en anders, voor fulkc fchaden, als het voorlzPlaccaet 
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met brachte: Daer op u Coninkl. Majell. ons doenmaels 
in effeét ten affeheyde gegeven heeft, dat fy de fake in 
rijper conlültatie enber aetlhging met den Rijks-Raed , 
tot in Odtobri wilde uytlldlen, na Juyd van de verder 
inhoud des voorfz fchriftlijken affcheyts, En ofwel dien 
volgende u Coninkl. Majelteyt in lijn fchrijvens van den 
29 des voorlz Odtobris, grote en gemeene inconvc- J 
nienten voorhouden, waerom fy ’t lelve Placcaet niet / 
connen bewilligen, noch publiceren laten , als nament- 
lijk , dat fy daer met fouden op lich laden alleNabuyre 
Coninkrijken, Natiën, de Oollerfe vrye Steden, ja dat 
ganfche Roomle Rijk,volgens dat alle Neringe en Coop- 
manfehappen, in der Coninkrijken en Landen, neder- 
leggen foude, waer door een onverwinlijke fchade en (Fol.50) 
verderven, en volgens een oproer te belörgcn ware : En 
eyntlijk, dat dit u Coninkl. Majeylleyts, tot nu toe ge- 
pleechde onpartydige Neutraliteyt tegen foude zijn; na 
verder inhoud deffèlven fchrijven, daer op ook beyde 
voorfz Brieven van den vijfden en een-en-twintichften 
Februari) gevolchtzijn. 

So fullen wy doch niet voorbygaenu Coninkl. Ma- 
jefl. te gemoet te voeren, datonlè Afgefantenden 19 
fjulij des verleden jaers, in hare communicatie met u 
Coninkl. Majelleyts daer toe verordende Rijk-Hofmee- ^ 
lier, Cantzlier en RaedDoélor Schoemaker, daer fyde- 
fe inconvenienten ten deel hebben verltaen , gebeden 
hebben, dat fo verre de publicatie en waerfchouwinge 
in lijn Tol-Steden, volgende het Placcaet, nietgefchie- 
den conde, dat doch u Coninkl. Majell. dat dulden en 
toclien , en daer met tegen zijn wilde, allo daer met nie¬ 
mand u Coninkl. Majell. conde verdenken, datfyyets 
tegen de opgerichte Neutraliteyt gedaen hadde. 

Gelijk dan ook de Doorl. Grootmacht.Coningen van 
Vrankrijk, Engeland, en Schotland, ddlèlven Plac- 
caets elfedl niet tegen geweell, noch verhindert hebben, 
hoewel denHoochll-gedachten Conink van Schotland, 
in den aenvang eenich bedenken daer in gemaekthebbe, 
dermaten dat geen der Hoochll-gedachten Coningen, 
tot nu toe het voorlz Placcaet verhindert ofyet daer tegen 
voorgenomen hebbe. 

Sonder twijfeluytdeferoorfaken, dathareConinkL 
Majelleyten verltaen, ja metter daed acn hare Coninkl. 
perfonen en geheele Coninkrijken bevonden hebben, 
dat den Conink van Spangien, famt fijnen aenhank, met 
defen Krijch niet alleen dc Vereenichde Nederlanden 
meynt; maer onfe algemeene ware Chriftelijke Religie, 
famt der felven geellclijke, Politife en natuyrlijkeYjry- 
heyd, en dien volgende alle der felven toegedanc Co¬ 
ningen, Potentaten, Landen en Steden, Voorllanders 
cn Aenhangers. Dat wy hier met andermael bidden 
u Coninkl. Majell.uyt foogcnfchijnlijken en hand-grij- 
pelijken aenflagen, praélijken, Liguen en daden, wil¬ 
de gewilïèlijk geloven en behertigen. 

En fchijnt niet, dathare Con. Majelleyten verltaen, 
(hoewel fy aen Spangien acngrenfen, cn daer door gro-“ 
ter en meerder inconvenienten te beforgen hebben)dat 
met defen Placcate hare Neringe en Coopmanlchap op¬ 
houden ; maer hebben noch allenthalven Coninkrijken» 
Steden, Landen, en Havens gcnoech, daer fy hare ne¬ 
ringe en commercicn, Ooit en Welt connen drijven» 
dermaten dat fy niet weyniger nu floreren, als oyt te 
voren. 

En doch of fdioon eenige inconvenienten hier uyt 
mochten volgen, dathare Coninkl. Majelleyten die veel 
geringer achten, dan het gemeene onheyl, dat uyt de op- 
houdinge en verhinderinge des voorlz Placcaetetebe« 
vreefen llaet, infonderheyd allo dit Placcaet alleen eeni¬ 
ge weynige Inwoonderen, namentlijk, den Coopluy- 
den en Schippers, en niet allenInwoondersder Landen 
eygentlijk aengaet, boven dien dat ’t felve niemand eeni¬ 
ge fchade aen fijn Have en Goederen toebrengt ;macr al¬ 
leen profijt en gewin, dat hy uyt de verhandelingc ver¬ 
hoopt, Atque ito. non damnum, fed liicrum cejfans, (Dat 
is; cnderhalvcn geen fchade; maer ophoudinge van ge¬ 
win) alleen uyt denSpacnfen Landen verhindert. 

Wt defen boefem is ookhercomen, dat den Admi- 
rantvan Arragon, Spaenfer Veld*Overfte, in den ver- 
edenjare in het Roomfe Rijk, in de Stiften Ccu- 
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len en Muufter,en Vorftendommen Cleye,Berge,&c in¬ 
gevallen is, hare Steden ingenomen heeft, &c. welken in¬ 
grijp doch ook de Roomle Keyferl. Majeft. doorlïjne en 
des Heyligen Rijks Acht verboden hadde. 

Dermaten dat wy hopen , en ons tot u Coninkl. Ma¬ 
jeft. gpwiflijk vertrooften , dat als fy na haren hogen, van 
Godbegaetden verftande, de Nabuyre Coninkrijken, 
Landfchappenenvrye Steden, ook hare Coninkrijken 
en Onderlaten , met defe reden en bericht genadichlt be¬ 
jegenen fullen, dat alfdan niet alleen alle voorfz incon- 
venientenvermijden; maerook daer aen een goet ge¬ 
noegen en groten dank lullen hebben : En evenwel dat 
de Conink van Spangien mets lal vinden , dat hy dele pa¬ 
tiëntie, als der onpartydiger Nentraliteyt contrary, met 
voegen falbefchuidigenconnen. 

Welken alle volgende, wy u Coninkl. Majeft. ten 
dienftelijkften bidden, dat ly doch willen ons tegen ak 
fulke natuyrlijke redenen , algemeener Volkeren en be- 
fchrevene Keyferl. Rechten . aller Chriltlijker Conin- 
gen, ook u Coninkl. Majefteyts Voor-Vaderen, Chrift- 
lijker en Hoochfter-gedachten, en anderer Potentaten 
en vrye Steden exempelen, deler Vereenigde Nederlan¬ 
den welhergebrachten gebruyk , ja tegen het genige, 
datuConinkl.Majeft. felts in gelijken geval (daer haer 
doch de lieve God voor Krijch hoeden wi!) vermoedent- 
lijk doen foude: Ook na den exempel der Hoochft-ge- 
dachten Coningen van Engeland, Vrankrijk en Schot- 
landt, in des voorfz Placcaets executie niet tegen zijn. 

Doch wat aengaet de Schepen en Goederen van u Co¬ 
ninkl. Majefteyts Onderdanen, die tegen de voorfz Plac- 
caten in de Zee gevonden en aengehouden zijn, onaen- 
gefien de voorfz redenen, ook alle grote coften, die wy 
dagelijks totvoltrecken fulkerPlaccaten doen moeten, 
ook dat hier met delèlve Piaccaten een inbreuk gefchied: 
So hebben wy doch defelve, u Coninkl. Majeft. ten fon- 
derlijken gevallen en eere, gerelaxeert,met dien befchey- 
de, dat de Goederen en Waren der felven in Vrankrijk, 
Engeland, Schotland, deler of anderen Neutralen, en 
niet in den verboden Landen, vervoert en verhandelt 
mogen worden, dat wy bidden u Coninkl.Majeft. lich 
allo te willen laten gevallen, nevens hope dat u Coninkl 
Majefteyts Onderdanen .fich voortaen fulker Schipvaert 
allo onthouden fullen, dat tufichen den felven en defe 
Landen, deover-oudevrunden Nabuyrfchap, onder 
houden en gevordert moge worden, gelijk wy defelve 
hier met daer toe bidden: En dat wy bidden u Coninkl 
Majeft. fich fo willen laten gevallen, en voortaen d’On 
derdanen waerfchouwen,die wy dit cortlijk tegemoet te 
voeren, uyt onvermijdelijken nooddruft niet hebben ful¬ 
len onderlaten.Enbevelen defelve hier met,famt fijn lieve 
Gemalinne, in de genadenrijke fchutsdes Alderhooch- 
ften, tot langdurige gefontheyd, gelukfalige Regerin- 
ge, en allen Coninklijken welftand. Datum’sGraven- 
Hage dentwee-en-twintichften Aprilis 1600. 
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Wgï fullen end nu ten# toeberom becren tot den 
€rt3-i$crtoglllbertud/met tf Infante fijnere# 

mad/na bat ton balt berpael gemaebt Hebben ban ’t gc? 
netn ^ebedanb en aenpalende<©ebupr-landett/Clc; 
bc/<©ulib/ JBepppalen/ iDunper/cn andere janken / 
onder pet fcoomfe ftpe en$eutralc$rincen/bcporcn? 
bc/gcfcpicd is'/onöert belcpd banUndread/Cardinad 
ban ©oftcnryb / en ben Sfldmirantban Hrragon/ fyne 
<©emacptlcpde/ gedurende be abfentieban ben Cardi? 
naemibcctud ban<Dopenryb/oob be boutotnge banljet 
ïtopale 5fo?t ban ^int ündried/cn toat bied aencleeft. 
Hld nu ben <£ct5-ï£crtog Hlbertud met fijne 25?upb al¬ 
om feer feepelyb ontpaelt en getracteect id getoeep/ en 
bat lip oobtotïBadril toad getoccp/dc oude&epferinne 
fijne fBoedcr befoeben/en boort ben 18 3tipnl tot©a!en 
ten getrout met fyncboorf5 55rupd d’lnfante Ifabel 
la €lara <£ugema/beb Coninr JjuPctgdybdaec 00b 
be Comnb ©Pilipd be «Derde banbten name/met fijne 
25?upb/ ©routoe $©argrteta ban Dopenryb / ten fel 
benbagemebegetrout 3jjn: ^e Ceremoniën/ jpee 
pen en pompen / bic baec gepouden3yn/ fullen top 
niet in’tb?eebe berljalcn/ ffggen alleen/ dat befelbe 
metfo grote copdybpepb 3pn gepouden/ al.d be groot 

VI. <Dceh 

Ijepb banfobanige Jdrmceü berepfcljt. 3Cl.d fp lange 
oen tyd in befc todlupen ijabben obergebraept / fo troh 
ben Comnb met fijne Comnginne na .iDabrtl/ en be©e 
Infante met paren JiDan na 5öaicc lorna/ en id albaer 
benaeptpen luny CêcJjeep gegaen/ en ben i'd tote„S- 
OxSenua aehgecomcn / niette i^moginne ^>oimgi?re fance 
ban25epercn/ bc.{Boeder ban ocConinginnc / bic na jj ltrrc ' 
ijnpd te »a?atd in ^tiermarh repdbe: Prtnce J21. 
tDo?tagelepbcfemct24»0a!epen/ nitoacr iumbetoe? sienna 
feit toeroe allebe courtopfteen cierlyb ontpaei / die der 
felbe itcpublijbegetooonlyb id be Comnglybe Pcrfo?£j„ " 
nen aen te boen / fp 31)11 albaer ttoaelf dagen gdileben/ 
enüpbe^eigneurte met alle magnificemic gebefro^ 
peert tot parabat roe/ en 3i)n ben bijfden gillij te 
IDpIanen gecomen: <?>: Crt3-^ertog niette infame 
3pn lanr Iitóplanen ober be Slllped Gebergte getrob- 
ben / ianbd 2öafel tot Jöefanfon in ©outgoïgmen / ah 
toacrfp Ijaer eentge dagen geruit ijcbben/ paer ber* 
berfepenbe bande grote petten/ en alfa tot Eutfcnburg 
gecomen 3i)nöe / ben 2,6 ^ugujli tot karnen gctoeejti 
nubbelertyö toerden alle preparaten enen ftctb ge? 
maebt totee 3lncomfIe ban ben Crt5-^ertog mette 
3fnfonte.<©cn Carbinacl Hnbread toad noefj totBiuf 
cl/ banfoubealbertrocben3i)ngetoee(lober ttocc of 

brie bagen/ban toilbe eerft fyne fcljulben betalen/toaet? 
oinöpbaftfinantie toad foebenbej pp Dabde al bcle 
ban ben fijnen ber teert en luttel recompenfe: sDaeina 
id ypbertroeben. 

<De hertog ban iDantua/ ©inccntio Confago ge? 
naemt/ljaböe be Comnblybc2örupb en ben Crt3-^ct? 
tog 9Clbertud feer fjeerlyb doo? fyne landen repfenbe/ 
gefejtopeertengebefrcpeert/gelyHtopberpadtljebbcnj 
dejen toad nu upt©?anbryb gecomen(bacr bp fijnere? 
ben be hertogen ban iSiberd en ban longebillc Dab? 
be toefen befoeben) tot 25ruffel/ bc Crty-I^cttijg daer 
noep niet 3ijnbe/ om befelbe mede te befoeben/ en baec 
bed €ct3-l|ertogencom|te te bertoacljtcn; mact pp 
toad albaer niet ontpaelt / fo fyn toeerbiepepb betaem? 
be/en na be grote brunbfcpap/bie pp be infante en ben 
<Êrt5-^crtog /al-om tot fyne grote en onuptfprcbclpbc 
coflen / feer Pberalybcn gebaen pabbe / gdyb top ber? ^0i. 5 >) 
paelt pebben / berpalben pp upt truffel bertroebm 
id; rnaer men peeft pem toedcccm gepadt cn mette 
befte maniere men gccojï peeft / alle# geereufeert / fo 
bat pem contentement gebaen/ en pp neep geblebcn 
id: boojf5 I^crtog foube toel liiffc gepab pebben 
Rolland en ben §B?ince üDaurittud eend mede tebcfoe? 
ben/ boo? dien Den Colonel^on ?H5fonfo b^balod/ 
pem bed ban bed-fdben Armeen grote ©rundfepap 
en bcleeftpepb / ald pp geguetft en gehangen gelegen 
pebbende/ onder ben fdben ^rince/ berpadt peeft/ 
poeppbanpemgetractcert id gctoccft ,• maeralfo fp 
malcanberenperfoonlybte befoeben pebben moeten na? 
latcn/boo? bat b’öorloge/be jalouficn/ be plaetfe en tyü 
fulbd niet toe lieten/ pcbüenfe malcandcrcn methoden 
bcfogt/cn befeponben met^acrben/3©apencen brerge? 

, bjbe/ tot bat andere occafien fottben mogen boo?ballen. 
^en Iepen 5fugupi toaren be «iBebcputeerbe ban 

bc Staten ban 2&rabanb / ald / namemiyb / ben 
afrt3-25iffcljop ban nsecpelen / -©ifTcpop ban 2£r.t? 
toerpen / en ben hertog ban Zeeppot / en ttocc of d?ie 
andere ©aronnen/ gacn refcontrcren pare I^oogpe? 
ben/ ontrent Uibelle / en pebben albaer befelbe alle be? 
i)00?lybe ccrbicdingc gebaen/ en paren <©2ifficr tfDaed/ 
bede be ^aranguc op fyne bnpe! <Dan cregen tmtocor? gtoots- 
be op fyn c^pacnd / met luttel tooo?den/f onder bat fijn ^ert’si 
Igoogpcpd eend aen fynen poet of bonette roerde ? 
maec lufricp pem a la granddfa Spanola piel/ daer «rt5- 
af be goede lupben pet bepe bepagen niet padden. 
t©en ttoeeben ^eptemb2id idpn al tmprobifc / ter? 
toyle men alljier alle pteparatten tot erccfftbe co? ^eöcph- 
pen maebte/ om pem tegen bondag in te palen/ 
in gecomen met be infame al Pcpmclyb met een^S 
fóoetfe / cn 3yn fonber pcmanbd bcortocten / en ^>ta- m 
aepter boor be J&arande in ’t ï^of afgepacn / en^n^?,?- 
albaer geblebcn totten abonb / bat fp toedercmbani5- 
tot ^alle 5ijn gecomen / altoacr fp geblebcn 3tjn 
totten bierbtn/ toefenbe Saterdag / en gecomen ten 
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felbetibage W 25?uffel in een Ciooper bp ^omuen- 
og0frh / genaemt tcc Cameren / en be0 ,^jonbaeg0 beo 
ifocn Ifptemb.i0PP met (eer grote fcammge« 
ropen/lSe%r«tt#<€rttimppael of €ecen-poo?ten/g^ 
maebt en gepelt toefenbc/ baer onbec fp noo? «Den/toe- 
fenbe feetcopelpft gemaeftt en berciert/ tot 
aehaeït- ©eCrt3t^jertog toa0 oub 39 inrcn/al^ gebo^ 

‘ ren ben berben $obcmb?té if6°* en b infante toa0 
aebocenben 26 élugupt/ toefenbc ^mt Ciara oag/ 
|jnno i fóó.en ober fulbö oub ? ? j aceJ-f€ot^?uffel ga 
romen toefenbe/ ftebbenfe be Staten ban parellanben 
SleTS iafte Ban fiaïc ©crtctaltcepf/ .err Bern 
miamett Bcatoeten/ enractflaeoBentfamctroptrare 
fiuibtnaen / en bun blpbe incompen te boen/ in be P?in# 

ifafficim cn 2£ nipten bereecenbe / 3pnbe tot punbet tn- 
^ttSeewflet«0ulben©liesf(baerban be Coninft 
ban^nanntenbe^ouberainiteptaen pent bepouben 
babbf)Sbcn aen ben $?ince ban <©?angten / ben 
laertonban Sfierfcpot/ ben |Bargut3 ban ïèab?c/ ben 

mntot 5JSSÏÏÏ Sberg /bie mebcgemachttoaö Iflbmt* 
& adfte ©?aBc flans Ban ®artapmont / Be «Bate 
<fflnih»r» ^intonb/ be <©?abe H^gilip0 be erop/ 

bemb?i0; bmert5~^erto^mette3Bnfanfe malieparen 
Itaet / 3ijnfeer peerlpften tCriumppantelpfe albaer in# 
gepaelt/en toaren Uergefelfcpapt metten ^mbaffabepc 
ban ^pattgten / ben i|crtcg ban ^umale (Die tipt 
©?anftrpft gebannen toajï) ben 3!Bargui3 ban 3^ab?ecp/ 
ben <J3?abe ban iBansMb/ ben Hömirant ban 2i)ria# 
gon/ ben $2eftbent föicparöot / be ïïaeb0-ï$eere bJ2Cf# 
fonbille / ben ïgeeren Cancelier ban 55?abanb/ ï^ecre 
$iclae0b5$!mmanD/enbcn 26uDiencter: ©aer toaren 
bele Ccren-pookten gepelt inbe praten / baer fpiupbert 
boo? pafferen mopen. ©e praten toaren bol ©olft0 en 
be benperen lagen bol 2|]offroutocn/jonge©ocpteren en 
anberfintsf / gelpft in fulfte gelegentpeben getooontlpft 
10 te gefepieben/ baer ban top geen berber berpael ful# 
len maften / betopleinonfe boo?gaenbe Moeiten ber# 
fepepben (Criurappantelpfte incompen / en befer gclglte 

Sr? MÉrtTiörtSwfi»*' B®> W 

“ SSsssse 
ssnssss9fOfflSé nien / Cteaben en l^cercn Étnberen / boo?t^^^lleuac-' 
bterë/ ^rtficr0 en anbere <©pitieren/en toerbe ben on# 
rnft bin be teeiincte ban be €rt3-ï|ertog/b5^nfante en 
ftaer ©ofgefin / geracmtopttoce bupfent gulbcn alle 
bane / üepalbcnbc gagien ban be 
uitdun ban be <0arbc ban be ^aerben /Jtoa0 ^on ^0# 
hi ji-ïfi hj’ 3T offo'^n fonben al-om pare 2Cmbapabeur0/ 

al0ben 3D?ince ban<©?angten tn ©?anBrpB/ en 

a°S bSecommitteerbe ber ^?Dbintien / öie paer 
miamen benroetenentoillecomcn/ pebüenfp berfoept 
baer liulbiitne te bobberen en blpbe incompen te boen / 
5S3S Bictai, taant Bc ÏLanOcn U«focB< 
fen nrtberfcPepben Stcgucpen / bat pare ^°°öPeöen 

Bcmcnt«SmicBuniin^BaPteS!/ tcifwaccB?'j 
nabolgenbepoinctcnbolb?acpttoaren/«toeten. ^at 
«o ritmne IBPbilegien alle b?eembc ^olbaten tipte 
grfjrtticti getoeert toerben: 2fille tfimpten cii^taten bp 

ISEssSiïSfarasss 

»Sfi»«5S! 

Sf”tt“‘frtB- 3sc«clatcncn»BKii Ban cfficmmipte/ 
%Mm StetffiT®Sm/W*/t?cpBcf)ppn/f>l 

i?c0 en ban ©liebequc/metteMcpoppe^ ier0 en ban 
tonen-BofeP/ 2£nttoerpcn/ en ben€rt3-BtPtpopban 
sasrs5 IWteSBtt tttecBc ar .6/ te wmw- 
inEcrcn Ban ^Saffinnp/ 'öjiitiBcvg cn jbccfmalo / Bc 
ScBatfrcK/ Bc «acunij Ban ©erger, op 
^oom / ben^?incebana?angien/ 

BaZ tocfSc liet BcrBc3.ro / BefcBcpntccrtcBm, 
aeuben / B2uPcl / Snttoerpenen 0 ^ertogen-BOPP* 
z&m bag ban be l|uibmge mm aengcpelt ben 14 M' 

. / 

jpeepen berpaelt en te pape geb?acpt 3pn / en bie Tnp 
peeft baer ban b?eeber befepepb te toeten / fal baer ban IjKCfl wötr man wn-ytpw u# wuw / jn* vm*.v 
mogen lefen be Befrp?pbingen baer ban gebaen bp oB». 
3(oanne0Bocpiu0/^ecretari0 ber ^tab Stnttoerpen/ 
geb?uftt in be ©^ueberpeban ^lantijn tCnno 1602.3©? 
fepepben baerombaer co?taf<©en Cancelier banB?a= 
b?anb bebe baer eene <©?atie / congratulerenbe ben 
€rt5-^erteg en be infante/ enberpalenbeitVt co?te 
generalgb b’inpoub ban be §^?ibilegien ban ’t ï^ectog^ 
bombanB?abanb/ en toerben bp ben Siubienctet be 
blpbe incompen enpjibilegien/pi bie bpbeCrt5-^e>> 
togenb 
fen/in5t 

Jnfantegetebenten be5cgelt toaren/boo?gele 
v; jtatpn en <©iipt0/betoelpe eerp bp be infante 

op paer bnpen leggenbe / beftooren 3pn / én Daerna bp 
ben Crt3-l|ertog/op5t^ Cuangelie; Cnpebben pter 
op 00b beb?ie Staten ban 95?abanb en ©ber-j®afe / 
ban toegen pare^aitipalen/alle bepoo?lpbe onbetba# 
nigpepb beftooren j be0gelpb0 3pn 00b be p?ibtlegten 
ber ,j§tab en ëniberfPcpt ban Eeuben mebe geftoo# 
ren j daerna peeftraen boo?t0 ben tpb beur geb?acpt (roi.jaj 
met goebe riere te ma Wen alle tebenenban blptfcpap 
getoont/ be repe ban ben bag/ en eenige öagen baer aen 
boigenbe / en gelijb alle toeceltfe b?eugbe een epnbe 
neernti/ fo 3pnfe ben 28 $ob. toeberom na B?upel ge# 
beert/baer notp be€eren-poo?ten/ban bat fpbaec eerp totöet 
tngepaelt toaren/ober epnbe ponben/en toerben albaer 5°*.. 
00b met bepoo^lpbe Cetemonien gepulb/en be Jtëagt; gg'jr 
praet ban be eètafc pebben pace^oogpeben bereert en oon & 
ftjefeponben met een (C?efoo? ban ^ilbertoerb / geepi# w 
meert op f20000 gl: <©e c rt3-3|ertogen pabben boen ro 
paen eenige <6oubcn en ^ilberen penningen met pa# 
re Beeltentpen/ bie albaer ter benperen upt te grab# 
beien getoo?pen toerben. ^©aerentupepen toerbe ooft 
tot Sünttoecpen alle gereeöfcpap gemaebt / om albaer 
mebe pare Éncompe en pulbinge te boen/baer toe gee# 
necopen gefpaert toerben/ enbe ^Ineompe gefeptebeÖBlt)lll 
ben aeptpen ©ccemtotë/altoaer be pompewopepb bo# fle tot 
ben al groot toa0/3pnbe albaer ober be bertig 3lrften- antwet* 
€riumppael/met feer g?ote copen opgepjonftt/en ble#?w* 
ben baer tot ben 2® toe/ enaïle0 toel beftenbe/ ooft pet 
Capcel/ altoaer ben Capelepn / ©on SCuguppn me# 
ria/ befelbefeertrePelpft ontpaelbe/en be ^ulbtnge ge# 
fepiebe ben 1 o ©ecemb?i0. M bat ben BiPcpop een 
^oog-|Bipe in bc öerfte gebaen pabbe/fo 3Ö« beCrtj- 
hertogen bclept met grote pompe en Ceremoniën / na 
pet dêtab-pup0 gegaen/aïtoaer be pulbinge gefepiebe 
op een toelbercierbepellagie/ en gefcpiebe.ben Ceb in 
befer fo?me: WY Albertus en Ifaltlla Clan Eugc*:a, Infante van 

Spangien, by der gratie G odes, Ertz-Hertogen van j^t«o? 
Ooftenrijk, Hertogen van Bourgoignien, Lotteringen, gen/gc* 
Braband, Litnburch, Lutfenburch en Gelre, Graven van Ofwnjja» 
Habsburch, Vlaenderen, Arthoys, Tyrol, Bourgoignien, jf^K, 
Palatijn van Henegouwen, Holland, Zcland, Namur,pgn. 
Zutphen , Mark-Graven des Heylige Rijx, Heeren van 
Vriefland, Salins en Mechelen, van der Stad, Steden en 
Landen van Utrecht,Over-Yflèl en Goeningen: Vercla- 
ren,te weten, ik Ertz-Hertoch, als Man en wettig Voocht 
ofMomboir,van de voorfz Infante,alsPrince en Princefle, 
en Eygenaers van de voorgenoemde Landen, om te vol¬ 
doen ’tgene,dat den 21 Aug.in ’t jaeri f98 by ons en van 
onfen wegen belooft en befworen is geweeft, alle en elk 

by- 
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byfonder: De Staten van defe Nederlanden (doen tot 
Bruflel vergadert op de grote Sale van haer Palays) fwe- 
ren, dat wy het recht van de H. Kerke, en het recht 
van het Mark-GraetTchapdes Heyligen Roornlen Rijks, 
univerfaliter alle hare Statuten , Privilegiën, Chartren, 
Vryhedcn en alle hun Gerechticheden , hercomen en 
gewoonten , oude en nieuwe , als ook de Privilegiën 
van onfe blijde Incomften, die wy vanonsenonfe Voor- 
faten de Staten vanBraband gegeven en verleentzijn, 
niets uytgenomen, volcomenthjken tefullen onderhou¬ 
den en doen onderhouden , en dat wy tegen defelve 
niet doen, noch gedogen fullendat daer tegen gedaen 
worde , in deel of geheel, in geenderlcy manieren j 
endatwy alle het gene doen lullen, dat goede recht- 
vaerdige Heeiren en Mark-Graven des H, Rijks, fijn goe¬ 
de Onderdanen van’t felve Marck-Graeffchap gehou¬ 
den en fchuldich zijn te doen: En fo wat ter contrarie 
ware ingebroken ofvernieut, fullen wy beteren en in 
fijn geheel ftellen: So moet ons God helpen en alle fijne 
Htyligen. 

3£aeropbeeftDe jBagtftract/ inname en plaetfe 
ban de ^tab / (Den Sfiubiencicr bet tooo?ö in 3£upt0 

boerende) Den CeD met opgereebte tongeren aldus* 
gedaen: 

ffrsIran VT7Y Burgemeefteren, Schepenen, Raed engemeyn 
afltwirt Inwoonderen der Stad van Antwerpen, yegelijk 
ban en elk befonder, fweren u lieden , Doorluchtige Vor- 
Jtnttoer* ften, Albert en Ifabella Clara Eugenia , Infante van 
,in' Spangien, by der gratiën Gods, Ertz-Hertogen van 

Ooftenrijk , Hertogen van Bourgoiguien , Braband, 
Limburch , &c. Graven van Habsburch, Vlaenderen, 
Arthoys , &c. onfe Overfte Heeren, en wettelijke Prin 
een, die hier tegenwoordich zijn, datwylieden, ulie- 
den fullen wefen goed en getrouwe, en alle te doen, dat 
wat goede en getrouwe Vaflallenen Onderfaten hunnet 
wettelijken Heeren fchuldich zijn te doen: So moet ons 
God helpenen alle fijne Heyligen, 

©o?dcr toerde ban defen onderling gedanenCcd/een 
publijfc5ln{lrumentgemaelit/ en achter Defe Ceden 
geflclt aldus*: 

ffBctnp» \ Ldus gedaen in onfe Stad van Antwerpen, ter pre 
be" on” •^■fentie van den Doorluchtichften en Ecrwaerdiehfien 
btrlingm Vader in God, den Biflchop Tricarifenfis, Nuntii3s(4P0‘ 
BfDan*n ftolique , Heere Balthafar de Cuninga , Ambanactear 

van den Conink van Spangien, den Hertoch van Auma 
le, den Vorften Grave van ManlVeld, &c. den Hertoch 
van Aerfchot, &c. den Prince van Orangien, den Mar 
quiz van Havrech,den Grave van Arenberch, den Gra 
vevan den Berge,Marquiz van Bergen op Zoom, Heer 
Joan Richardot Ridder, Heere van Berly Prefident, Heer 
ChriftoffervanAflönville, Heer van Alteville Ridder, 
Heer Niclaesd’Am mant, Ridder en Canceliervan Bra¬ 
band, met meer andere Perfonagien en Officieren met 
omftanders. Was ondergetekent 

LAlbertzn Alfabel,! 
Lager ftont: Ondergefchre ven,B y lafte van hare Hoog¬ 

heden» Ondertekent 
Verreyekfn, 

©o?der toerden al-om De fbulDinge gedaen met gro# 
ter (Criumphen / alö Den 28 ^flanuactj 1600 tot <©ent/ 

tocrfcöep.altoaec Den teilen gjanuacg Die ban25?uggeen’t©?ije/ 

ïiaetfeii met anöere / öeur gedeputeerde / pare huldingen 
1 en Ceben geDaen hebben. <Den Derden jpeb2iiartj ge* 

fcljieDe De huldingen en onderlinge CedentotCo?trbh/ 
denfeflentotiBoojninh/ Den negcnDen tot <©ouap/ 
enfo boojts* ai-om in d’andere Steden, 

ntngas np Crtoplen Dat De€«5-^ertogen ai-om gefluit too? 
"L öfm / fo öccft De ©2incc ffèaurftiue* een 5ïcnfïag 

gep?actifeert op a©acf)tendonh/ een fterh Stedeken / 
tic-, op gelegen in ’tCtoerquartier banOdderland/ op De ïti# 
Übmm^e $&ers* / todke fftbiere begint ontrent Ijet <©02p 
bét Ca. ban^intadntljonio/ en loopt ,föoo?dtoaerts* ten 3©e# 
ntciban(ienDoo?3Bacf)tenDonfi/ Dacrnaboo2 De ^taD ban 

Xé&<0elö?e/ enDoo?<®ocD/ enbaltepndeltjkeentoepnig 
Kn boben Cfennip in De itëafe. ï|ct Stedeken jachten# 

VL i©eei. 

Unöeie 
®utbin* 
gen in 

denk ijeeft een Cafleel / en tó gelegen ttoec mijlen ban 
<©elder/ ’t toelk te ©ereenigde Nederlanden in Den 
gjare 1*88. bp <©raef Caret ban !©ans*feld afgeno# 
men toas* Den 20 <©ecemb?is* :ljp(te toeten/ Den $?im 
ce j©aurit3) Ijeeft Den 2z gjanuanj Doen bergaDercn 
in’t Cloo|ter 25ebber bp Cleef/ aclit Banen Kuptc= 
ren/ en ontrent 800 mannen te boet/ onDer <6?abe 
‘JloDetoijit ban ^affau / en Den Colonel €Dmont / Die 
ban Den boo?noenebegonDen te marefjeren met eenige 
3©agenö Dertoaerto/ en quamen inDer naciit te jSpe? 
herben bp ïDacljtenDonh / Daer fp een toepnig rullen / 
en Doe boo?tg na ’t boo?f5 ^teöeiien togen / censSbeeinS 
ober ’tf.ö/ en cenoDeclö doo? De <02acl)ten / en qua# 
men ober Den 3(Bal in De ^taD/ Daer niet üoben 80 
^olDaten/ foinDe^taDalOop ’t Cafteel/ toaren,- 
nam bet IpaerDeboih Dat Daer in <0arnifoen binnen 
lag / toao om 25upt naCeuien gaen moefcoppen / en (Foi. 53) 
plonDerDen Dat «^lot 3©anöerfïupten / altoaerfp ban 
een Deel Soldaten / ban bet *öarmfoen ban jBopma en 
ban Bupler / gefïagen toerden. Ifilö <6?aef.ïBauritj 
©olh nualfo binnen JDacOtenDonhgeraelit toaren/toaaf 
terlïont Den 3lllarm groot j maer Daer toao geen ©cifc 
om bebo02!tihrefifïentte te Doen/ in boegen Datfpiub; 
telyh meeftec ban De ^taD toerden. <©aetna namen |p 
een Deel jBufquettiers/ Die fp op een 3©ai ban De ^taD 
{leiden / en geflaDelijb Deden febieten na bet Cafteel/ en 
alle Die fp in tegentoeer fagen: iDe ijeere ban <0elepn/ 
<0ouberneur en ©anDljeer aldaer/toert in ftjn fteele ge# 
quet|t/en nocb eenen €on(lapel/en andere Dood gefebo# 
ten.^ef§eereban<©elepn baDDe maer ontrent jo^ol# 
Daten bpljem / en baDDe aen Den <0?abeban Den 2öet# 
genaütuermonde om bulpe gefonDen / Detoelhc ter# 
jtonD alle bpleggenDe <éarnifoenen Dertoacrto DcDe 
trechen,- maerfpqttamentefpaDe/toant<02abe3lo# 
Detoijlt ban ^affau toast Daer al met fijn ©aerDen en®e^tt* 
©olhbpgecomenj DaecentuflTcben Dat ctlijlie 0upte# 
ren ban De ^aerDen afgefeten toaren / ober Den 3©al tmöoai 
ban Den Caitecle geraeftten / en ’t bolch Daer binnen®*'^ 
3ünDe / beloofden ’t leben te falberen. <&o (regen fp De JéCeö£Cf. 
^$taD in Den 2 3 januari) 1 éoo. 

<©efen lenjlag alfo geluchelijft bolb?acbt bobbende/ 
iiS Daer boo? <0ouberneur inge|lelt / De ^eere Sloupst 
ban Der Catbulle/ Igeere ban öpboben; en mitst Dat 
Defe «gtaD ban ponten / ^cljoppen / spaden en ban 
meer ander gereetftbap onberfien toast / fo toogDen 
Colonel CDmont / Den bqfden 5?eb?uanj / toeder Der# 
toaertst met een goed Conbop/ Dacr binnen boerende 
alle ^?obifie en nooddruft / en ’t felbe toel berfiende. 

^en i45feb2uarij daemaDede}3?ince imaurit3ban 
kaffan / onder ’t belcpD ban Den boo?noemDen »a?abe 
SoDetoijft/ toeder bergaderen 17 ©anen iïupteren en 
toel ttoeeDupfent te boet/ om een bojder Conbop na 
a©ac(jtenDonfi / of onder Dat dcrel eenige ander ^en# 
ftag te Doen; Docb fo bp aen ’t marcheren toast/ fo ber# 
nampmen/ Dat De Colonel ClauDio De la 25ourlotte 
met fijn Regiment/ en betflegiment ban 3BfcDicourt/ 
mede marcheerden in 2&?abanD/ om feftet Conbop of 
Crploict te Doen. <©en i^eere «SiDlenistftp / leggende 
tot bommel/ ombetoogeenopficbtopallest te heb# 
ben en houden/ contremandeerDe <0?abe HoDetoijh/ 
om met alle fijn ©olh te tomen na De (Cielretoeert en 
Daer ontrent/om daer mede Den 3fenflachban laBour# 
lotte te b?cften/ ofte berbirtderen / alfo bot gebeurde. 
<©efgelyhsttoaobier Doo? ooft Den?Cen|Tagban Ci?abe 
2,oDetoi)h gebroken en berbindert. 

%a 25ourlotte mepnDe tot fbnen 3fen|Tag mede te 
gebjuphen De gemuptineerde ban l^amont, maer de# 
felbe / (rijgende achterdenken / toilden niet optrcchcn/ 
boetoel fp te boren Daer hope toe gegeben hadden. 3|p 
meendeooh mede te nemen een Deel ban ’t *©arnifoen 
bande ^cbanfe ban ^int ^ndjiest/ mogelbh om ’t 
felbe teberanderen/ endededieDcn feiben dag mon# M 
lieren; maer alfo fp berjlonden/ dat bp De monjlerin# „j®^ 
gegeengeld toa.o/ en toilDen niet optrechen/ enbe#»an^. 
gonden ten feiben dage te muptineren / febietende met 
<©efcbutoberdc^cbanfe/ namen alle bun Officie# ** 
ren en C5ebieDerg gebangen/ en plonderDen De^ <0ou# 
berneurst Eogement.ëDen fciïtenden fondenfpalle ba- 
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tc geDattgêii <0fftaet*$ / tttèt béd ©?outöcn en Btnöc; 
ren na ’0 hertogen 25ofcïj, ’t toeifi fetc nan Crebcccur 
fjorenöe / en öemechenöe ïsat Uoo? t)aa* coft geen anöcr 

. . Detaltnge toasS/ Uoïgïicn fp öcn fcnentfjtcnöc ’t feine na/ 
£ncsL m öegonöen meöe te mupttneren^ter öoo? Ia ^urlot* 
tsecoaii-. te fienöe/Dat fijnen üentïag geöeel geloften toags/neer^ 

öe toeöer na öe |Bafe. , ^ 
3|terentuffcDen toagf Det rumoer ban la^Sourlottens 

(€oct)t fo groot in ^oüantr geto02Den/öat$2tnce;jpai!' 
ntttié felbe na €to?cum tooclj / en öertoaertgj beei 
Brijggbolcft beöe marcïjeren/b?eefcnöe eemgenmoai/ 

<©eoote om hot f?rr 333 alom fmrfiart lag/ ja fo feer toatt/öat* 

25our!otte/ en toog $21110 3iBaunt3 ooit met bo?ber / 
ïjeöDenöe ober-ai goebeo?ö?e gcjtdt. 

^e Crto-lertogen ïjebben m öefe työaeno eene 
?iiöe aenöeConingtnne ban €ngdanö 0are 
teeröe en <0efanten geïjaö/om öefelbe boo? te fjouben en 
te berfoer ben tn een $?eöe-öanbetinge te treöemöan al* 
fo De <©efantcn T feibe noclj al met belc bepnftngen en 
öuöüdtljcöcn Dcöen/beeft Dare IBajejt. ben feïbcn boeg 
al mebe geböïtffiffiüdjtanö toaccn bepbe partöpen oaer 
toe feer genegen/öan elft frtcït Ijem al op/fö öatmen met 
toift / matter af ballen fouöe. 3©p fullen nu Daer een 
tDcpmcI) af ruften/ om te berftaen mat ban een anöer 
jjjöeaen De DereemgOe Staten meöe gebaen toeft 

De Henferl pe i$ajeft.!jecft totberfcljepbentijben/ 
berfcijepöen ®2tcben en 43cfawen gefonben aen 

benbe partpen/om befelbete öctoegen/om in Ijanüeltn* 
ge ban ©2ebe te treben / ban Oet i.ö ai te Hergeef# ge* 
bJccfMnaer aifobc€rt3*^ertog mettc^nfanteniitoe* 
berom bier te Èanbe gecomcn toaren / en baer al-om 
beben pulben * fo fjdffien be Staten ben €rt5-J|ertoge 
fijne beloften boojgefjou&en / enberfoept/ batfebaer 
toat afmaben fouben/op batfc een# upt befe langbup* 
rige <©o?logc fouben mogen gerabem ^e <öïct3-i§ee* 
toge ftenbe/bat fijn itttjgoboifc al-om toaren muptme* 
renbe/ beeft oen fijn 23?oebcr ben öepfer aengepouben/ 
om be beloofbe Eegatte aen bc Staten te fenben. 3Mfo 
iö ontrent befen tpc bp be <0ebeputeerbe ban be &ep* 
ferlpe iDajeft. een «fiSijfibc aen be i^eeren $eeren 
Staten «üknerael gecomen / lupbenbe alp bolgt: 

Hoge en Welgeborene, ooliEdele)ErentfeJleiHoog-geleerdei 
mlVfiijfe, en Voorfuhtige , Genadige, ook gunjlige 

Heer en en Vrunden. 
Adien ons ondergenoemde, der Roomfe Key- 
feriijke Majefteyt famt en byfondere, Gede¬ 
puteerde Commiftaris van der felver alder-ge- 
nadichd, geinjungeert en bevolen is, ons in fa- 

daeraen Hooch-gedachte Majefteyt en den gan- 
fchen Roomfen Rijke, hooch en veelgelegen, op"’t i'poe» 

rènjêta-, dichfte enongefuymt totul. Gen. ook Vorftelijke Gen. 
tm©£5 in peribne te vervoegen , en alvorens vermoge onlèr 

deshalis hebbender Inftruétion, om gebuerli]ke Pas, toe- 
gank engeleyde, tot vermijdinge van alrehande defer 
djdsonfekerheden en inconvenienten, aen te houden : 
So hebben wy den tegenwoordigen Trompetter tot u-1 
Gen. ook Vorftelijke Gen. mitldefen atgeveerdicht, 
dienfteri vriendlijk biddende, ons by den felven, be- 
neftens vryen , fekeren geleyd en Pas-Briei, gewiflè 
tijd enplaetfeaen te noemen, daernawyons gebuyrlijk 
reguleren, enonfe aenbevolene Commiffion ten fpoe- 
dichften expedieren, en afleggen mochten •, dat werd 
Hooch-gedachte Roomle Keyferl- Majefteyt fo wel, als 
ook den ganlchen Roomfen Rijke feer aengenaem zijn, 
en daerbeneftensu-1. Gen. ook Vorftel.Gen. felfstot nut 
en eeregereyken , en wyfulkesby Hoochft-gedachte ha¬ 
re Majeft. te roemen, ook van u-1. Gen. ook Vorftel. 
Gen. na behoren dienftelijk en vrundlijk te verfchulden, 
voor onfe perfonen , goetwillich en oirboedich. Datum 
Grenflauweden leften Oétobris Anno If99* Onder- 
ftond ,u-l. Gen. engunften, dienften vruntwillige: En 
was ondertekent Salentijn, Graef und Heer zu Yfen 

25?ief 
toanög 
ïïepfal 
Coiii-- 
tntffjrt s 
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burch, Herman Graef zu Manderlcheyt, Carel Nut- 
zeil van Sonderfpuhel. 

De fuperfcriptie was. Den Hoog und Welgeboren» 
ook Edelen, Erentfeften , Hooggeleerden Heeren, Wel- 
wyfen en voorfichtigen Hceren Staten Generael der 
U nier ten Nederlandilchen Provintien, onleren Refpe- 
dtive geliefden Vedderen , genedigen , ook gunftigen 
Heeren und Vrunden. Opte kant ftondt, Recepta 
Novembris i f99. 

3©aec op be Zeereu Staten <©encrael befe nabol* 
genöe ^nttooo?t geftfiteben / en metten boo?ncemben 
(Ctompettee aen be boo?f5> <6ebcputccrbe Commiffa* 
cifen gefonben tjebben. 

Hoog en Welgeboren Graven, ookjEdelen, Geflrengen Hee¬ 
ren, infonder $ goede Vrunden. 

Ns is u 1. en gunften Brief, gedateert den leften 3jnt» 
Odtobris tot Grenflauwe, by den Trompetter, toooiöe 
Brengherdefes, wel gelcvert, daer uyt wy ver- 

ftaen, dat defclve , fampt en befonders deputeerden Staten 
Commiftarifen by den Keyierl.Majefteyt aldergenadichft 
geinjugeert en bevolen is, by ons, om faken daer aen 
Hoogftgedachte Keyferlijke Majefteyt, en eonfequen- “elj. 
ter den ganfehen Roomfen Rijke, hoog en vele gelegen Com*_ 
is, fich in perfone te vervoegen, en alvoren omgebuyr- ratffaN* 
lijk pas, toeganken geleyde, totvermydinge vanaller-'w“ 
handeonfekerheden en inconvenienten, aen te houden; 
Dat daerom u 1. en gunftig begeeren, beneffèns vrijen 
fekeren geleyt en pas-brief, gewiflè tijd en plactfe; om 
devoorlz. Commiffion op’t fpoedigfte te mogen expe¬ 
dieren en af-leggen. &c. 

Waer op wyu hen gunften, om het refpeót, ’twelk 
wy onderdanigft fijne Keyferl. Majeft. en den ganlchen 
Roomfen Rijke dragen, onvcrmeldet nietconnen laten, 
dat wy ons aen Hoogft, Hoog en Welgedachte Keyfer¬ 
lijke Majeft. Keur cn Vorften, en andere Stcnden des 
Rijks, ten hoogften verbonden houdende, door defelve 
verbinteniflè, eenfamèntlijk vele andere goede confide- 
ratien, bewogen zijn, ul. en gunften te openendat 
ons van goeder hand geadvijfeert is , u 1. en gunften 
Commiffion aen ons, tebeftacn in twee poindten 3 als 
eerft. om te vorderen een handelinge of Tra&ation, 
tuflehen den Doorludvtichften Ertz-Hertoge Albert, met 
d’Infante van Spangien, en ons. Ten tweeden, opte 
reftitutie van de plaetfen gehorich onder den Heyligen 
R^y^e ,*en afdoeninge van fchaden op den Rijx-bodem. 

Wat nu het eerfte poindt aengaet, weten u 1. en gun¬ 
ften fich te erinneren, ’tgene by ons in den Jare If9i. 
aendc Hoogftgedachte Keyferl. Majeft. in ’t lange daer 
op by onfe demoedige Brieven is vertoont; ook ’t gene 
by ons in den volgenden Jare 1 f9z. aen den Vry-Heere 
van Reyd, ten gebuyrlijken antwoord opte gedane Pro- 
politieis gegeven : Wat vervolgens in den Jare If94- 
opte Brieven van den Hoogl. Ged. den Ertz-Hertogc 
Ernft, by ons is geantwoord, en terativelijck in den 
jare van vijf en fefentnegentich , geremonftreert aen 
Hoochft-gedachte Keyferl. Majeft. den Keur-Vorftcn 
van Mentzen Ertz-Biflchop van Saltzburch, &c. Admi- 
niftratoren van Saxen. Pfaltz-Gravc Philips Luwich van 
der Nieuburch, fampt den Steden van Ceulen, vnd 
Neurenburch, ook aen de Gefanten van de Coninkl. 
Majefteyten van Polen en Denemarken; en leftelijk aen 
uwe gunften Carel Nutzell van Sonderfphul, op dele 
poin&en is verclaert, van alle ’t welk copye neffens defen 
gaet; daer uyt Hoochft, Hooch en welgedachte Key¬ 
ferl. Majeft. Keur en Vorften, en andere Standen des 
ganfehen Rijks, lichtelijk hebben connen oordeelen, 
met wat apparentie het voorfz poin£l alhier foude connen 
bevordert worden : Ook niet tegenftaendc voorge¬ 
bracht foude mogen worden, dat de faken der Neder¬ 
landen, zedert verandert fouden zijn, deur de gepre¬ 
tendeerde Donatien van defelve Landen, aen de Infante 
gedaen, midfgaders het overlijden van den ouden Co- 
nink van Spangien , en het gevolchde houwelijk tuflehen 
den Ertz-Hertoge Albert en d’Infante. Alfo daer jegens 
dient, dat de Vereenichde Nederlanden nu veel meerder, 
hoogwichtiger enonuytlprekelijker redenen hebben, om 

i befwaert te zijn tot eenige handelinge mettenSpangiaerts, 
den 
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den Ertz-Hcrtog of d’Infante, (als Yan de Spaengiaerts 
dependcrcnde) te verftaen, als oytte voren, gelijk eenf- 
deels uyten Placcate byonsdaeropin Aprilileft-ledcn 
uytgegeven,mede nefFens defegaende,is te verftaen; foo 
daer in cortelijk aengetogen zijn eenige principale poin- 
ftcn > waer door den jegcnwoordigen Conink vanHif- 
pangienen den Ertz-Hertog,hem jegens defeLanden en 
den goeden Ingefetenen der lel ver,jegens des Rijks-Lid¬ 
maten en Standen, ongelijk tyranniger en wreeder, no¬ 
pende hare Rechten en Vryhedcn,zijn dragende,als den 
overleden Conink heeft gedaen, Dat onder het gebied 
van den Ertz-Hertog,ter oorfake van de Chriftelijke Re¬ 
ligie,feer tyrannelijk is gehandelt; dat ook den ftaet niet 
alleen van de VerecnichdeLanden;maerookvan deNa- 
gebure,en namentlijk, van vele Standen des Heyl. Rijks, 
tb onbehoorlijk enonwecrdelijk is getraéteert; dat met 
verwonderinge verftaen word van des Rijks-Lidmaten 
en Standen, noch eenige te wefen, die niet tot reparatie 
van het ongehoorde geweld en ongelijk, allcuyterfte 
middelen begeeren te gebruyken; temeer, nadien een 
Veld-Overften van den Conink en Ertz-Hcrtoge, ver- 
maent zijnde tot onderhoud van de gedane beloften, fo 
openbaerlijk felfs aen des Rijks -Lidmaten heeft ver- 
claert, dat hy de gedane beloften van den Ertz-Hertog 
niet conde genoeen doen, overmits Godes, en des Rijks 
dienft anders vereyfchften. Te kennen gevende, dat hy 
des Rijks Standen en Onderfaten, onder fuiken pretext, 
ook bovengegeven beloften,alle foorten van geweld en 
tyrannije wilde aen doen, in ’t moorden, roven, branden 
en andere execrable aften,ook in ’t veranderen vanWet- 
tcn,Politien,ja Religie; en in plaetfen dat den Ertz-Her¬ 
tog behoorde refentiment te tonen vanalfulke proce- 
duyren ,hy niet alleen fulks niet doet;maer des Rijks Ste¬ 
den inhoud, en boven dien hem noch vantcert van een 
grote Viftorie over des Rijks volk van Oorloge vercre- 
gen te hebben , gelijk ’t felvc met goede autentijkebe- 
fcheyden can bcwefen worden : Eenfamentli jk, dat hy 
niet meent d e geoccupeerde Steden te verlaten; maer de- 
fclve tot fijn welgevallen te behouden.Behalven dat noyt 
claerdcr is gebleken, als jegenwoordich, der Spangiaerts 
en hare Adherenten meeninge te wefen,»» ptrfetuHm, den 
welftand , Rechten en Privilegiën der Nederlanden, te 
willen inquieteren , en daer over onrechtveerde'ijk, tot 
ruijne der felver,en onuytfprekelijk intereftvan allena- 
gebure Coningen,Princen en Republijken; maer vooral 
van de Standen desRijks,te heerfchen,ook den Ertz-Hps- 
tog met de Infante, en hare Nacomelingen, houden in 
eeuwige fubjeftie, om de Nederlanden en den goeden 
Ingefetenen der felver,in ’t (luk van de Chriftclijke Reli¬ 
gie, en andere hooft-poinften, den welftand van dien be¬ 
treffende,niet te mogen yet accorderen. Hier toe is niet 
nodich ul. en gunften openinge te doen, noch van de 
Brieven van renverfc,daer by geaccordeert is, dat altijts 
vier of meer van de principaelfte Steden en Sterkten der 
Nederlanden,met Spangiaertsfullen belet blyven;noch- 
te fecrete vermaninge des overleden Conincx van Span. 
gien ,aen denjegenwoordigen gedaen, aenwyfende by 
wat middelen hy altijds occafie fal konnen nemen, om 
over den Nederlanden teheerlchen; maer is genoech 
den text van de voorfz gepretendeerde gifte, daer by den 
Ertz Hertog, d’Infante en hare Nacomelingen, voor al- 
tijdjhen hebben verplicht, en by Eedeverbonden» fo 
wel de Vryheden,Rechten en Gerechticheden der Lan¬ 
den , als het ftuk van de Religie in defelve, na des Span¬ 
giaerts wille en appetite, te doen beleyden; de perpetue¬ 
le fubftitutieinde fucceffie der Nederlanden ; devoog- 
dije van de Spangiaerts over den Kinderen; de macht 
van dat de Coningen van Spangienhen aen defelve, of 
hare Kinderen fullen mogen hou welijken, of dcfelve na 
haren wille in houwelijk geven: De Nederlanden voor 
een SpaensLeen, ofachter-leen te houden: Den Ne¬ 
derlanders tebeletten hare vrye Navigatie en Negotia- 
tie, en alle en elk poinft van dien, op de verbeurte van 
de Nederlanden, brengen dit claerlijkmede; alsook 
dat fy hen hare Nacomelingen, aen het onderhouden 
en doen onderhouden van de RoomfeReligie, op ge¬ 
lijke penen verbonden hebben; gelijk alle’tfelveden 
claren text van de voorfz Donatie (ook neffens defen 

VI. 

gaende) medebrengt, fulx dat noyt min der appafentie 
conde welen, noch voor de Keyfcrl. Majeft. noch voor 
den Rijke, noch voor defe Landen, methandhoudinge 
van hare refpeftive vrye en Gerechticheden en Religie, 
tot handelinge te connen verftaen, als jegenwoordich 
mette voorlz Ertz-Hcrtoge. Te min dat boven dien 
alle proceduyrcn desjegenwoordigen Coninx vanSpan- 
gien, en des Ertz-Hertoge, niet alleen niet verbeteren 
de voorgaende van den overleden Conink; maer veel 
eer verergeren de voorverhaelde wreedeen tyrannijc 
proceduyren inden Nederlanden , en den Heyligen 
Rijke geven ten principale daer van genoechfamegetuy- 
geniffe. En is kennelijk, dat gcduyrendc de prepara¬ 
tie, nu binnen’sjaers van de handelingc, tuffehende 
Coninkl. Majéft. van Engeland, by den Spangiaert en 
Ertz-Hertog, op den ouden voet is gehandelt; nament¬ 
lijk , dat delelve foudc ftrecken tot ccn attrappe, om on¬ 
der’tdckfel van Vredehandelingc, meerder gewelds te 
gebruyken. ’T felve heeft geleert de geweldige Arma- 
de in Spangien, binnen ’sjaers toegeruft, dieuytalle 
QuartierenVvan Spangien en Italien, gebrocht was in 
Ferol, om pp Engeland een inval te doen; gelijk ook 
datelijk in Augufto leftleden foude zijngefchied, indien 
God den Heere Almachtich door fyne genade, niet 
hadde belieft de voorfz Armée te diverteren, in’t ver¬ 
volgen van de Schepen van Oorloge defer Landen, op 
de Rijken van Spangien gefonden. Behalven dat de 
hoochmoed van den Ertz-Hertog en Infante fo groot is, 
dat, niet tegenftaende fy wel weten geen recht tot de 
VereenichdeLandcn te conncn pretenderen uy te voorfz 
nulle Donatie, of cenigc andere titul, fy defelve by Plac- 
cate enpublieque fameufe Libellen, houden voor Rebel¬ 
len, onbedachte, onweerdigc en onrechtveerdige aftien, 
dietotegeene tydenfullen connen verdedicht worden. 

W^at nu het voorlz tweede poinft raekt, verhopen wy 
Hoogft,Hoog en welgemelte Keyferl.Majeft.den Keur 
en Vorften, en andere Standen des Rijks, niet alleen by 
prefentatie; maer ook datelijk onfe oprechte goede mee¬ 
ninge bewefen te hebben: Salks dat ons feer vreemd 
voorcomen (öude,dat in plaetfc van den gcmeeneVyan- 
den in hare hoochmoed neder te fetten , en tot reden te 
brengen, wy daerom vorder fouden werdengemole- 
fteert. 

Wt defe en meer andere redenen,can lichtelijk geoor- 
deelt worden, tot confcrvatie vaa de hoochloffelijke re¬ 
putatie van de Hooehgedachte Keyferlijke Majeft. en 
den ganfehen Rijke, niet dienftclijkte wefen, dat u l.en 
gunften,om de voorfz poinften alhier comen: Gelijk wy 
(geenfints ’t fclvegoet vindende) ook dacr toe geen de- 
pefchen fenden; maer vertrouwen vaftelijk,dat Hoochft, 
Hooch cn welgemelte Keyferl. Majeft. de Keur en Vor¬ 
ften, en andere Rijks Standen,defen gefien hebbende,on¬ 
fe jegenwoordigedevoiren genadichft, genadich, vnd 
gunftlich fullen verftaen; namentlijk,dat wy u 1. en gun¬ 
ften van de moeyte en befwaerniffe der voorgenomen 
reyfe,by defen begeeren te ontledigen;gelijk wy de Key¬ 
ferl. Majeft.alder-onderdanichft zijn verfoekende,cn u 1. 
en gunften biddende, om daer aen ook de goede hand te 
houden, daer aen de Keyferl. Majeft. en den ganfehen 
Rijke dienft, en ons vrundfehap gefchieden fal, die wy je¬ 
gens u l.en gefamentlijk, fampt enbefonders, altijds 
te erkennen fullen bereydiwefen. 

Hier mede,Hooch en Welgeboren Graven,ook Ede¬ 
le,geftrenge Heercn,infondersgoedeVrunden,u l.enGe“ 
ftrenge, in fchuts en fcherm des Almachtigen, tot alle 
GraefFelijkheden vndgewunfchfte bevelende.Wt’sGra- 
ven-Hage den tweeden Decembris i f99. 

Onder ftond aldus: 
U1. en gunften, goedwillige en goedgunftige Vrun- (p0y f 

den, de Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. 
Ter ordonnantie van defelve,getekent C. lAerfcns.'tOp- 
fchrift was, Den Hooch en Welgeboornen,ook Edelen, 
Geftrengen Heeren, Heeren Salentin, Graven vnd Hee- 
ren tot Yfenburg,&c.Herman,Graven totManderfcheyd, 
ende CarelNutzel van Sonderfphul Ridder, derRoomfer 
Keyferl. Majefteyts Gedeputeerden Commiffariïen,on- 
fen infonders lieven gunftigen Heeren en goede Vrun- 
den, fampt en befonders. 
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$82 Hetfesendertighfte Boek. Ï99' 
- «Be ©«ren Staten €>tfia*ad ïjaöhen tod gedoopt/ 
m fp met öefe tiarc amtooo?lre/üo?ïjet ongemoept fou- 
öcn gclieben sjcliöm/ fon'oedüige öetosjlc fpöaci' tn 
bmt genoeeïj pare mav.ingc uptgeöjuht / cn jjet outo 
ödt Pan öe fïisckcti/öaa* toe fp Daer toaccn i*cfecei*cnöe/ 
fraer Bp gcPoedjt ïjaöben $ maer Dc Poo?f$ SWJhÏÏ 
lïijhö CömnHffarijen/ïjcböcn öen 
op toeöei* gefcfjjebenacnöc ï^cetcn Staten <©entcaei/ 
Dit natioïgenöc: 

Öen25pcf 
banöc 
Siao?» 
noembe 
ïitpfera 
Ipe 
41® uit* 
ftept.3 
Cent, 
mifTaria 
feit den 
öe Ibee 

aenonst 

Hoge en Welgeborene, Gcjlrenge, Edele, ookErentfejle lieve 

Vrunden. 
Enadige en ook gundige Heeren; Wat ui. 

- en eyluydenook. VorftehjkeGen.engunde- 
\ lij ken ook aen ons, famentlijk de dato ’s Gra- 
i ven-Hage den tweeden Decembris leltle- 
den, by onfen afgeveerdichden Trompetter, 

___ tot antwoord gelangen laten,dat is ons,benedens 
de bygevoechdc ftucken, behoorlijk overgelevert, en 
hebben ’t (èlvc lefende , deninhoud gcnoechfaem ver¬ 
dien ;ofwy nu wel daer uyt fo vele bemerkende, a u 
en gyluydert, ook u Gen. en Gunden, als ottyalree cex 

ReiatiomaliorumvanonfeLegationcntoecomdigenpro- 
S’rSr hibition, ten vollen geinformeert waren, fich felts perfua- 

deren ; wy ook wel bekennen moeten, datfo veel den 
eenen poind,namentlijk,de intuyminge en remtutte van 
de plaetfen desHeyligen Rijks, en toegevoechden fcha- 
den belangt, wyfulkes vermogens der Keyferlijke pce- 
nael Mandaten, by den eenen en den anderen deel, met 
allen gebuerlijken erndte folliciteren, (onderlinge e 
ladetzijn,fo is het doch metten anderen poinét der mee- 
ningeganfch niet, dat wy van wegen Traction des V re 
des,ons voor onfe perfonen,of uyt bevel Hooch-gedach- 
ten Keyferl. Majedeyt, u 1. en u lieden, ook u Gen. en 
Gunden,tot eenige handelinge inlaten Tullen, maer we 
ten niet anders,dan dat fuik werek den tot Regensburc 
Anno i f94. daer toe deputeerden Keur-Vorden, y or- 
den en Standen des Rijks,tot gebeurlijker tijd te verrich¬ 

ten s bevolen blyve. 
Wat anderdnts de overgefonden ducken aengaet,we¬ 

ten wy ons gelegentheyt des verloops en midrouwens, 
tudchender Coninklijker Majedeytvan Spangienende 
Nederlanden,tot der geheelder Chridenheyt grote fcha- 
den en nadeel, leyder te erinneren. 
' En of wy wel, dies aengaende.van der Roomler Key¬ 
ferl. Majedeyt,onfen alder-genadigdenHeeren,ons met¬ 
ten eenen of anderen crygenden deel,tot eenige difputa- 
f ie in te laten,egeen lad hebben,fo Tullen doch u 1. en gy- 
iuyden ook U. Gen. en Gunden, vergewiflèt en verle- 
kert zijn,dat der Keyf Majed. famt allen Keur-\ orden. 
Vorden , en Standen des Rijks, aen beyder zijds, maei 
voornamelijk op der Spaenfer zyde begangene,en by u 1 
Vordel. Gen. en Gunden geallegeerden onbehoorlijk¬ 
heden, dat alderhoochde ongevallen altijd gedragen,ook 
fulkesdoor gebuerlijke middelen en wegen te remedie- 
ren, en dat Rijk, mitfgaders den felven, by den eenen of 
anderen crygenden deel,geopprefleerden Gelederen en 
Onderdanen,voor ongebuerlijken geweld en inval te be- 
vryden;dele ons opgeleyde Commidion van Hoochdge- 
dachten harer Majedeyt op ’t alder-onderdanichde ver¬ 
doeken,raed en goed-vinden des Rijks Keur-Vorden en 
Stenden,voornemelijk aengeden werden,gelijk u 1. Vor¬ 
del. Gen. en Gunden,tot onfer aencomden wijtloopich, 
en met meerder omdandichcden werden vernemen-Dc- 
\vylc ons dan vermogens des aengaende hebbende In - 
ftruéüon,in alle wege gebeuren wil,dat eenige,fo ons van 
Hoochd-gedachten Keyferl. Majedeyt aldergenadichd 
opgedragen,en het welke,fo wy uyt u 1. Vordel.Gen. en 
Gunden fchryvens vermerken , den felven noch ter 
tijd niet bewudzijn can, onderdanichd te verrichten, 
cn by den Heeren Staten Generael na behoren voor te 
dragen. 

Soo dellen wy in geenen twyfel, u 1. en gyluyden,ook 
Vordel. Gen. en Gunden, werden alle’t lelve na beho¬ 
ren behertigen, ons als Keyferlijk Gefanten, die begeerde 
geleyd en Pafle-Brief,tot verclyneringe der Keyferl.Ma- 
jedeyu autoriteyt en reputation^egens behoren en aller 

Volkeren Rechten,niet alleen vermits niet verweygeren, • 
en ons ongehoort onfer wervinge , fo van der Keyf Ma¬ 
jed. en den Rijke,den GeunieerdenProvintien ten beden 
gemeynt werden,fofchimpelijkafwijfen;maer veel meer 
vrundiijk, genadig en gundelijk verdachtzijn,daer mede 
defaken vervordert werden,en totgebcurlijke audiëntie 
en aflegginge onfer aènbevolener commiffion , die wy 
vermogens onfer IndrucHon en hebbenden bevel, wy- 
dersnoeh langer nietdilayeren , metten eerden geraken 
moge. Alle’t welke wy dan hier mede vrundiijk en dien- 
delijk niet verhalden, Tullen ul. Vordel. Genaden en 
gunden,betredens dien infehuts des Almachtigen,enons 
tot der vrundfehap bevelen.Datum;i8Decembris Anno 
i f99. Onderdond,Ul Vordelijke Genade en gunden, 
Vrienden en diendwilligc j Ondertekent Salentijn, Graef 
vnd Heer zu Yffenburch , Herman Graef zu Mander- 
fcheyt, CaraelNutf. U. S- M.propria. 

<8p öefen öcböcn Sc bööjnocmSe ^ccren^ta* 
ten <®cncracï ook toeöcrom geasutoooiS / Senlaetfïen 
januari) iéoo. atëboigt: 

Hoge en Welgeborene Graven, ookEdele, Gejlrenge Heeren ? 

infonder e goede Vrunden. 

Y hebben u 1. en Gunden Brief, gedateert <®ttoeebt 
den 28 Decembris, refponfive op den onfen, 
van den tweeden derfèlvermaend, van den öer 
brenger defer,welontfangen,ennadatonfe ten.&tc» 
verfamelinge (die jegens de vergangenKers- j5Ee”a^?s 
eenierp Oprlpnnfpprripn wasp-rfwaktJ weder- j,g ' dagen van eenige Gedeputeerden wasgefwakt) weder 

om in behoorlijken getale,by den anderen gebracht is ge- Cammk 
weed, hebben wy den felven ul. en gunden Brief,mette dar^£n 
redenen daer in vervatet, wel en rijpelijk geexamineert, 
en na volcomen deliberatie daer op gehouden,eendrach- jaajcfï, 
telijk goedgevonden en gerefolveert, u l.en gunden,als enöps- 
noch teverfekeren,datten aenfienvanhet refpe61:,’twelk 
by ons, fijne Keyferl. Majed, den Keur en Vorden, en 
andere des Rijks Standen van ganfeher herten toegedra¬ 
gen wort; wy u 1. en gunden, continuative begeerte niet 
connen goed vinden, wetende hoe vele degeraeene 
Chridenheyd, fijne Keyferl. Majed. eenfamentlijk den 
Keuren Vorden, en andere Standen des Rijks daer aen 
gelegen is. dat Hoochd-gedachte Keyferl. Majed. en des 
Rijx Standen Hoochloflijke reputation, na onfen uyter- 
lkj|.vermogen,by ons mede mach gehandhavet worden. 
UT. en gunden, hebben uyt onfe voorgaende genoech 
connen verdaen, wat reden wy nu meer hebben, als oyt 
te voren , om ons metten Conink van Spangien ,ofden 
Ertz-Hertog Albert en d’Infante, in eenige onderhande- 
linge,direóklijk of indiredelijk,in te laten,en dat ’t felve 
niet alleen voor den weldand derVerecnigde Nederlan¬ 
den,en den goedenIngefetenen,voor deNabuyrigeEuan- 
gelife Coningen,Prmcen en Republijken,nochte deLan- 
den, Steden en goede Ingefetenen der Nederlanden, al¬ 
thans onder der Spaenfer tyrannije dichtende; maer felfs 
niet voorde Keyferl.Majed. den Keur en Vorden,noch- 
te andere Standen des Rijks, geraden is. Nu mogen wy 
ul. en gunden verfekeren,dat boven defelve wichtige en 
onder-wederfprekelijkderedenen,veleandere dagelijks 
aen den dachcomen,die ons in ’t felve gevoelen bevedi- 
gen. Wat nu aengaet ’tpoinót van de reditutie, die van 
ons begeert foude mogen werden , van eenige Ste¬ 
den of plaetfen, die wy tot onfen en desHeyligen Rijks 
diende,tot afweringc van de Spaenfegewelden en tyran¬ 
nije,niet alleen van defe Landen; maer ook van des Rijks 
Onderfaten en Standen,tot onfer notelijker defenfie met 
Garnifoenen befeten hebben, en tot onfen coden onder¬ 
houden. U1. en Gunden zijn by onfe voorgaende Brie¬ 
ven,en de redenen daer in vervatet,genoegfaem geinfor¬ 
meert van onfe oprechte goede meyninge,tot desHeyli¬ 
gen Rijks en defer Landen dienden. Ook connen wy u 
E.en gunden niet onthouden, dat ter oorfake van dien, 
en’t gene daer aen cleeft.jegenwoordich alhier zijn Ge¬ 
fanten afgefonden op den naem van den Vord van Cle- 
ve,Gulik, Berk,&c. en van de Naburige Standen,die ha¬ 
re begeerte ons hebben geopent,den welken wy fo goet- 
lijk,vriendlijk en redelijk verhopen tc bejegenen,dat wy 
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Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
vaftelijk vertrouwen,dat by deKeyferl. Majeft. denKeur- 
en Vorften,en andere desRijksStanden.van ons fal wor¬ 
den genomen goed contentement, wefende onfe uyter- 
fte meyninge, dat wy een voet Lands buytende Veree- 
nichde Nederlanden niet begeeren te houden, nochte te 
gedogen een ftuyver lchade, den Nageburen Landen,o( 
Ingeletenen aengedaen te werden, enookdaer voren 
goede verlèkeringe te doen:ook de Stad Emmerik en 

.56.) het Tolhuys te ontruymen, fo haeft als de Vyanden van 
hare zijde van gelijken doenftnfgelijkszijn wy te vreden, 
belofte en verfekeringe te doen,mede op des Rijks-bo- 
dem geen Steden ofplaetfenin te nemen, Schanfen te 
maken ofTochten over desRijks-bodem te doen,behou- 
delijk dat de Vyanden van gelijke fodanige beloften en 
verfekeringe doen, ’twelk wy verftaen volbracht te con- 
nen worden, met goede Brieven van verbande.by ons en 
onfen Vyanden te'verleenen,en verclaringe van de naeft- 
gefetenen,Cheur en Vorften,dat den genen van dc par- 
tyen die daertegens doen , voor Vyanden des Rijks ge¬ 
houden , en alle infradtieby den Cheur de Vorften afge- 
weert fullen werden. Wy hebben over etlijkejaren ge¬ 
lijke aenbiedinge gedaen, ookaen fijne Cheur-Vorftel. 
Genade van Ceulen,en fo defelve aengenomen ware ge- 
weeft, foude den Heyligen Rijkeallulken fchimp, fmaet 
en onheyl van deVyanden niet overgecomen zijn,alfmen 
(leyder God) fulx indenaeftevijfthienmaendengefien 
en gevoelt heeft, dat de geheele wereld verwondert is, 
hoe fijne Keyferl. Majeft. de Cheur en Vorften, en ande¬ 
re Standen des Rijks die fullen connen vergeven of ver¬ 
geten. Wy hebben wel en rijpelijk overdacht,dat de Vy¬ 
anden fich fullen beroemen,dat fy de Keyferl. Majeft. en 
den Cheur en Vorften te gevalle,de StadReesnu hebben 
verlaten;maer wy twijfelen niet,of u 1. en gunften (uilen 
fo wel als wy verftaen, tot wat meyninge en intentie dat 
is gedaen, namentlijk.niet om in’talderminfte deKeyfer- 
lijke Majeft. of den Cheur en Vorften te gelieven;maer 
eenfdeels om hare tyrannelijke proceduyren te verfoe- 
ten, de Chcur-Vorften,Princen en Huyfen,die fulke ty- 
rannije te doen repareren gerefolveert zijn,daer mede en 
door harevordcre bedriechlijke handelingen en praktij¬ 
ken,van refolutie te doen veranderen,of de executie van 
dien te doen ophouden, en anders om defe Landen. die 
den Heyligen Rijke,fijne Keyferl. Majeft. den Cheur en 
Vorften, en andere Standen des Rijks altijdsdienftte 
doen,bereyd zijn geweeft,by den genen die van alles niet 
wel bericht zij n geweeft,in ongunfte te brengen;houd?fr- 
de daerentuffehen in den Cheur-Vorftendom Ceulen , 
niet alleen de Stad Rijnberk , plagende en knagende den 
Ingefetenen van Ceulen en andere aengrenfende Rijks 
Onderfaten,totin denbeene toejmaerook in ’t Stift Lu- 
dik , dagelijks geheele Steden en Dorpen innemende, 
plpnderende, en aldaer alle uyterfte hoftiliteyt plegende, 
wefende boven dien fo vermetelijk , dat fy hen derven 
vanteren tot aller uyren en ftonden, in den Heyligen 
Rijke fulke Steden te willen innemen, als hun welgeval- 
let.Wy bidden u 1. en gunften aldaer inderVyandenHo- 
ven, haer deiïeyn en voornemen hier op te willen onder- 
foeken, en wy fullen zijn verfekert, dat ul. en gunften’t 
felve alfo fullen bevinden, als ook in plaetfen den Admi- 
rant van Arragon tot loutere offenfie, meer als Vyande- 
lijker wyfe,fo veleSteden,Dorpen enHuyfen optenHey- 
ligen Rijke met geweld ingenomen,berooft,geplondert, 
vele Ingefetenen vermoort en gefchoffiert hebbende,den 
Grave van den Broek fo fchandelijk doen om brengen, 
vele Vorften en Graven Landen , ook eenige Rijks-Ste- 
den gebrandfehat, en tot veranderinge van Wetten en 
Politien,enReligien geweidelijk gedwongen,tot behoor¬ 
lijke ftraffe (oude behoren gelevert te werden, defelve in 
recompenfe van alfulken fchandelijke handelinge, Rid¬ 
der van denGuldenVliefegemaekt,en met andere hono- 
rable en profitable ftaten verfien is: en alfo in fijn quaet 
voornemen geanimeert, dat hy niet alleen des Rijks Le¬ 
ger , eerft (om tijd te winnen) met bedriechlijke hande¬ 
lingen heeft geilludeert, fchimpelijk befpot, en namaels 
gewcldelijk aengetaft; maer ook hem in alles geprepa- 
reert en gerefolveert,om ’t felve ganfehelijk te ruijneren; 
gelijk wy daer van onder ons goed en onwederfpreke- 
lijk befcheyd hebben; en fo u 1. en gunften het interieur 

van den Spaenfe Raed,van denHove van den Ertz-Her- 
tog willen ('onderen,fullen aldaer niet anders bevinden, 
dan dat fy feer fchimpelijk, ja geckelijk en fpottelijk,niec 
alleen van de Euangelife Cheur en Vorften, en andere 
Standen des Roomfen Rijks; maer felfs van de Keyferl. 
Majeft. en van de Room Ie Religie fpreken, handelen en 
oordeelen, en dat hare gemoed fo feer als oyt tevoren, 
ftrekt tot bloed vergieten van des Religions-verwanten , 
en heerfchinge over alle Staten enVolckeremfulks dat in 
plaetfe van fich te laten bewegen, tot vergeten van foda- 
nigen fchimp en fchade, den Heyligen Rijke by den Vy¬ 
anden aeiigedaen,alle Cheur en Vor ften,en andere Stan¬ 
den des Rijks, fouden behoren gelijkelijk te refolveren , 
om den Vyanden tot redenen , entotfulkepoinftente 
brengen, dat gelijken onheyl van hem niet vorder foude 
ftaen te bevreefen. Wy verfoeken u 1. en gunften vrien¬ 
delijk enernftehjk, daeraen de goede hand te houden, 
en onfe proceduyren te houden als den Heyligen Rijke 
dienftelijk : Ook dat wy van herten begeeren, fijne Key¬ 
ferl. Majeft. den Cheur en Vorften , en andere Standen 
desRijks,in alles te tonen van wat weerde,refpedt en aen- 
fien wy defelve houden, gelijk wy ook u 1. en gunften , 
.altijds in alles, na onfe vermogen, te believen fullen be- 
reyt wefen. Hier mede,Hooch en Welgeboren Graven, 
ook Edele,GeftrengeHeerenjnfonders goede Vrunden, 
u 1. en gunften,in fchuts en fcherm des Almachtigen, tot 
allen goeden en gewenfchten welftand bevelende. Da¬ 
tum ’s Graven-Hage den ji Januarij 1600. Onderftond, 
U l.en gunften,goetwillige en gunftigeVrunden,de Sta¬ 
ten Generaelvan de Vereenichde NederlandemTer or¬ 
donnantie van defelve; getekentC.^Jerjfens. 

Cnbertuffdjcn öatbefe defanten ban be ©epferl. ©« 
jÜSajcft na befe anttooo2be toaren bertoacbtenbe/ fo fJJSn 
3ijn fp na buffel getrodten / altoaer fp aubientie be* stepfer 
comenlbebbenbe / Care! Mutfd Dot tooo2b bocrcnbe / mc&en 
berdaerbe/ bat fp lupben Dun ober bare geluebige acn= 
comflcinbejleberlanben/toarett begroetenbe en tocL <$,*5, 
comenbe j Uectoonenbe be gfote begeerte bic ben Mep- s#«co- 
ferliabbe/ om be,$ebeelanben te beb?ebigen / enbesen* 
ilijDS-bertoanten ban alle getoeib en obcrlaft te be^ 
feljermcn / en bartin begeerbe/ bat pare f^oogbeben bc 
^tabban ftijnberft fouten reftitueren aen ben 23if= 
fdjop ban Ceulen/ en be fdjabe geleben bp bic ban 
ïDcflbfialen/bcEanbcn ban ClebecnjBarbtn’t boo?^ 
leben jacr / foube oprccDtcn en bolboen. <Daer op ben 
Crt5-hertog in’tgcncrael anttooo?be/ bat lip ben 
fëcpferfrjnen 25?oeber fcer bebanbte ban fync ©aber? 
Ipe fo?ge / en grote goettoilligDept / tot boojfïant ban 
bc geredjtigpepb ban ben Kiftte / baer banpp geen 
onnut Eibmaet toag/ en Doe genegen Dp toast / cm be^ 
fe Stanben/ bie nu fijne getoo?ben toaren/tot eenen eer- 
Ipen en beefeberben ©2ebc te brengen / op cettigc eer- 
liftte Conbitien / op bat DP geene oo2fabe 30 / bat fijne 
(öebueren ban fpn förijgébolb eenige fcDabe/ nabeel of 
oberlafï te obercomen/en bat be tontrarieeffcctenbacc 
ban toaren toe te fcD?pen / be guabe nature en b?ucïj* 
ten ban bc Copgc/ en niet be o?b?e of gccttoiilige toe? 
latingciban be gene/ bic ’t gebieb ober Det förpgbbolb 
Dabben j en bat Dp Doopte allee' te rccDte te brengen/ fo 
bat niemanb oo?fahe fcubeDebbcn/ baer ober te da^ 
gen/ gelDDDpteb?cbentoaöfDnc amtooo?be Dcnlup- 
ben fcD?iftelijcï* mebe te geben: ZDaerna Debbcn be 
Crte-Ljcttoge befelbe <©efanten eerlijbenen ^ecftely? 
Den ontbaelt en getracteert/ en 00b befcDonben/ en toe- 
berorn na ben Licpfer gefonben/ ban baer fp toeber- 
om / fo in ^ollanb aio in 25?abanbt / gebeert 3Dn / se- 
lijft top Dier na berDalen fullen/ in onb nabölgenbe 
25oeD. 

<©e Crt3-ï|crtog Dabbe 00D opfijnccmfïemj^ei 
berlanb/ met fpn epgen Danb acn beConinginneban 
Cngelanb gefcD?ebcn/be grote begeerte bie Dp Dabbe/ 
om ©2ebe met fijn j^abnprcn te Debben/ en bpfonber 
met Dare jBaicjtept/en te bernieutoen bc oubc b?tcnfc 
fcDappcn en Cractaten / bte Det ï^upb ban 25ourgoi# 
gnien Dabbe met fjare jlDaieft. en Daer fipfen / en bat 
fplieben baer toe 00b Dabben bolcomenlafïcn^ccu^ 
ratte ban ben felben Comnbban^pangien. 

©bb 4 ^Daer 
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hierop De Com'noiiwebatt €ngelanö anttooojöe/ 

bat fp aïtijöpap# er<3D?eöc gefoept pabDe/öie heep?!* 
penpepö snoept goet boen/ en öat fp nu Daer ooft gacr; 
m na doren totlDe/ naöemael fpdeöen perclaeröcn / De 
autoiitept ban Den ComnöPan ^pangien ontfangen 
te pcDbcnnnaer öat fp ban eere toegen gepouDen toa#/ 
m\ mijn tieren De Staten <8enerael fulösf aente ge* 
ben / en ban pun refoliute te toeten / of fp tneöe öaer in 
toiïöen begrepen toefen / öaerom fp Dertoaerts? metten 
eerfïen toiiöefenöen/ om te berjïaen of fpiieöcn alleen/ 
of mei pun f famen totlöen panöelen. 
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to? in iBeDeconen/in ’t s7 jaer fpns? ouöeröomö/aljs De 
$efte alDaer feer regneerDe/ pp liet niet De Burgers? / 
fo toel arme al# rijde / met alle Dipt en neerfmpepö te 
Dienen / fonöer eeniep aenfien ban perpdei / tot Dat pp 
epmelpd felf# öaer ban fied toerö / en na toepniep leg* 
gen# fto?f; ^)en ïïaeö liet pem tot e^tabs? coften een 
€pitappium opreepten/ om De getrastoigpepDban 
fpnen Dtenjf. 

©et a. 
berltfotn 
toau 
©OftOI 
$ette 
©cger» 
beu? tot 

Jaerdicht op fijn overlijden» 

DoCtor Peter HogerbeetsgeLeert, In de MedeClnen VVeL erVaren, 
VVerdt Van de feLLe enfneLLc dood Verrafcht, dlegeen en VVlL fparen. 

fv i T\<£ i^eereCaron toa# upt €ngelanö in ^eöerlanö 
-^geeomen/ om De poeren Staten te bertlaren/Deur 

«aren la ft Dan pare iBajeft. De aenfoedinge Die pare IBajejt. 
taiat upt kan toegen Den €rt5-J$eitog 2il0ertu# paDDe/ om ban 
Stii $ap# m te PunDelen/en öat fp guaipd fouöe torn 
jïcüet* ncn nalaten öaer op in communicatie te tomen/ en Der 
ia«. feiber ^opofitie te poten / en De faden Deliberatie ge; 

ïept pebbenDc/ 3pn baftelpd gercfolbeert bp pare Doo?* 
gaenDe refolutie te perfiperen/naDemaelfpgeeneCons 
bitten conöen beöenden / Die fp boo? fuffifantmotpten 
nepten / öaer op fp pen onöec De gepoo?faempept ban 
Den Conind ban ^pangien of €rt5-3§ertogen (Dat fp 
alleens? aeptenöe toaren) fouöen begeben/ of fouöen be; 
Drogenuptcomen.^aerom fp Den I^eere <£aron/ pen* 
luuöec 3lgew/toeDerom aen De boo^Coninginnc fon* 
öeii / met ineeöe ^nfïructte / om pare iBajeft. alles? te 
dennen te geben/ gaben pem ood meDe een Bjtef aen 
parelBajeft. inponöe al# bolgt: 

SS?ief 
ban De 
Staten 
«Benpj 
mlaett 
De €o 

Me Vrowwt , 
Oewel wy voor eenige maendenbericht fijn 
uyt deadvertentien, die ons gedaen zijn ge¬ 
worden,door laft van uwe Majeft. en ander- 
fints,datgy by de gemeen*; Vyanden tot een 
Pays-handel aengefocht wort.Nochtans heb- 

wingtone ben,in conformiteyt van onk voorgaende,aen uwe Ma- 
jeft, gefchreven, een vaft vertrouwen gehad, op uwe feer 
grote wijsheyd en voorfienicheyd, en fonderlinge in een 
fake van fuiken gewichte.die de welftand van degeheek 
Chriftenheyt in’t generael betreft, en met namen dien 
van uwe Majefteyts perfone,Staet,Coninkrijken enOn- 
derfaten: Ons fonderende op de feer wyfe fpreuke van 
uwe Majeft. dat het van node was meer op fijn hoede te 
zijn,tegens de invallen en de extremiteyten van der Oor¬ 
loge,doemen deur het bedrij fen de praétijken vanRichar- 
dot.u openinge dede van eene Pays,dan in eenige andere 
tijd: En hebben voor ganfeh feker gehouden, datuwe 
Majeft. dat Jaer blijkelijkde waerheyd van hare voorfz 
fpreuke ontdekt hadde, voornamentlijk,dat de gemeene 
Vyanden, gedurende den tijd van hare aenfoekinge tot 
den Pays,lïch niet alleenlijk gereed gemaekt hebben,om 
de Coninkrijken en Onderfaten van uwe Majeft. te 
overvallen en vernielen; maer zijn defelve in fulker voe¬ 
gen genadert met hare forcen, dat fy ongetwijfeit daer 
gelandet fouden hebben (gelijk fy dat wel binnen vijfof 
fes dagen doen conden, uyt de Haven van Ferol)ten wa¬ 
re geweeftdattet God Almachtich belieft hadde, door 
fijne feer grote barmhertigheyd (nochtans niet fonder 
ons goet devoir) om te handhaven en conferveren fijne 
en uwe Majefteyts fake,haer defleyn te breken,en de for- 
cen van dien te diverteren na de Indien, op het vervolch 
van onfe Oorlochs Schepen; het welke notoir en kenlijk 
zijnde,niet alleen aen uwe Majeft. en hare Coninkrijken; 
maer door geheelEuropajkonde gy lichtelijk oordeelen, 
Mc Vrouwe, met wat vcrbaeftheyd wy tegenwoorde- 
lijk uyt uwe Majefteyts Brieven en advijfen verftaen, 
hare refolutie van den voorfz handel te willen beginnen. 
Vertrouwen niettemin j datGo3 Almachtich, die uwe 
Majeft. fo lange tijd miraculeufelijk geconferveert hceft, 
in verfcheyden fwaricheden enoecurrentien, befcher- 

mende de Waerheyd van fijn Heylich Woord , metdc 
gerechticheydvan hare en der Landen fake, u ook gelij¬ 
ken voor alle gevaren, periculen en fwaricheden be¬ 
waren fal: En bedanken uweMajefteyt feerootmoe- 
dichlijk voor alle de faveuren en weldaden, die fy ons 
gedaen heeft. En namentlijk, om defe hare confer 
vatie, vertrouwen wy niet alleenlijk, datter niets gehan- 
delt fal werden tot onfen nadeel; maer dat ter contrarien 
wy ons wel mogen verfekeren van de continuatie van 
onfe voorfz gunfte en weldaden ;uwe Majeft. biddende, 
dattet haer believe ten beften te nemen, dat wy in een fa¬ 
ke, waer aen alle de VereenichdeProvintien lb hooch- 
lijk gelegen is, ons niet connen verclaren,fonder alvoren 
daer van openinge te hebben, mette befte ordre en dis¬ 
cretie die ons mogelijk fal zijn, daer en alfo het behoren 
fal, gelijk als uweMajefteytbreeder falconnen verftaen, 
uyt den Heere van Schonewal,onfen Agent,den welken 
wy ten defen eynde tegenwoordeiljk wederom fchic- 
ken aen uwe Majeft. den welken het u believen fal hier 
op te verkenen goedertieren audiëntie,en gelove als ons 
felven. Hiermede, Me Vrouwe, &c. inden Hago den 
tienden Novembris i f99. Onderftond, Van uwe Ma¬ 
jeft, wcl-ootmoedige Dienaers, de Staten Generael, &c. 

D€ Staten generael Pan De ©eceenigöe $eöee* 
lanDen/goet geöonDen peDbenDe/ om eeno?Dmari$ 

45eDeputeeeDe in ^anbrpp Pp Den Contnft te pouDen/ 
peppen Daee toe Percoren en gecommitteett 5®octo? 
5prancop# PantCetflcn#/ ^onePanöen^eereiBee^ 
jiec Co?nelijs ^erfTen# / <6?tffiee Panöe Poo?noemöe 
Beecen Staten generael/ lePecenDeDenfelPeneene 
gnftrume / toaet na pp pem foube pePPen te regule¬ 
ren/ DefelPe toas? lupDenöe al# Polgt: 

UY fal aen fijne Majeft. doen de behoorlijke gebiede- 
-^nilTe en recommandatie van mijne Heeren de Staten 

Generael. 
Sal aen defelve vertonen de jegenwoordige geftelte- 

niffe van de faken der Landen, fo in ’t ftuk van Oorloge 
als State. 
Namentlijk:Datin’t lefte van den voorleden en in den 

lopenden jarc, de Heeren Staten-Genarael,om te over¬ 
winnen de fwaricheden, die hen in den voorleden jare 
overgecomen ,eerft uyt de handelinge van fijneMajeftey t 
mette gemeene Vyanden, en het notelijk gevolchdebe- 
fwaerlijk Traétaet mette Coninkl. Majeft. ranEngeland, 
en om dien niet tegenftaende, het geweld des Vyands te 
mogen wederftaen; maer ook fo binnen als buyten defe 
Landen, goedemynentetonen, deVereenichdeLan¬ 
den notelijk hebben moetenbefwaertworden, mette 
feer grote ordinarile coften en laften. 

Te meer, overmits dengemeenen Vyandeen fo gro¬ 
ten en geweldigen Leger jegens hen te velde brachte, 
als hy gedurende de Oorloge op eenen tijdoythadde 
gedaen, en boven dien fo in Spangien als in de Neder¬ 
landen, vele befwarlijke nieuwicheden, als verboden 
van handelinge en Trafijke, aenftaginge van Schepenen 
Coopmanfchappen , en ongehoorde tyrannije tegens 
de perfonenvan de Ingefetenen yan defe Landen aen- 
richten. 

Dat 

rtie bo«t 
©OCtO£ 

copiba* 
3tctfT*#s 
©eöqm» 
teerDe 
toen mfjtt 
©reten 
Defflent' 
«aft 
Maten/ 
In Den 
€onfnft. 
rijke ban 

ar 
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Dat hy boven het voorfz geweldige Leger, alhier te 

Lande opgerecht, een grote toeruftinge ter Zee jegens 
defe Landen, en hare Geallieerde inSpangien was doen¬ 
de. 

Dat de Heeren Staten , verhopende de voorfz fwaric- 
heden met conftantie, goede refolutie,datelijke procedu- 
ren, en goede mijne te overwinnen, hen niet fo feer heb¬ 
ben milrekentindecoften, tottevoorfz beleydingege- 
requireert, of fy fouden defelve ten naeften by met ha¬ 
re middelen en confenten hebben connen dragen; in¬ 
dien fijne Majefteyts beliefte ware geweeft, (gelijk fy 
vaftelijk hen daer op betrouden) dat fijne Majeft. hen 
noch hadde doen hebben de twee hondert duyfent Cro- 
nen, by fijne Majeft. over de Jaren acht en negen en tne- 
gentich .boven’tgenegefourneert is,belooft. 

Want hoewel boven dien , 1b door de verminderin- 
ge van de Navigatie, en van het incomen , daer van or- 
dinarie procederende, de grote toeruftinge ter Zee.de 
vermeerderinge van dien, mits de aencomfte der Spaen- 
fe Galeyen. Item, dat het Leger ge noech het geheele 
Jaer deur heeft moeten te velde gehouden werden , en 
ook eenige affiftentie aen het Duytfe Leger isgedaen, 
ontrent drie hondert duyfent Cronen coften, meer in 
defen Jaregedaen zijn, als fijne Majefteyts beloofde fe_ 
cours en de confenten fullen mogen ftrecken; dat het 
voorfz. cortvan fijne Majeftcyts beloofde fecours totte 
voorfz twee hondert duyfent Cronen gefuppleert, en 
ordregeftelt zijnde op de betalinge van fijne Majefteyt 
voor den aenftaende Jare, tot drie hondert duyfent Cro¬ 
nen, oflo vele meer, alsfijne Majeft. fal believen te ac¬ 
corderen , fy hun fulks fullen efvertueren, dat fy hare 
faken in ordre fullen houden, en den vyand’t hooft 
bieden. 

Saldaerom fijne Majeft. ernftelijk reprefènteren het 
devoir by defe Landen, fo veel Jaren ten dienfte van fijne 
Majeft. gedaen .datfy tot affiftentie van fijne Majeft. dik- 
vvils in een Jaer met affiftentie van gelde. Munitie, Vi- 
vres, onderhoud van Soldaten en Schepen van Oorloge, 
in Vrankrijk gehouden, meer coften hebben gefuppor- 
teert als twee hondert duyfent Cronen in ’t Jaer. 

Item.dat tijdlijk voorden aenftaende Jare mogen wer¬ 
den betaelt de drie hondert duyfent Cronen by fyne Ma¬ 
jeft. belooft, enurgeren, dat fyne Majeft. defelve wil 
met hondert duyfent Cronen vermeerderen, om elk 
quartier’s Jaers hondert duyfent Cronen te doen fourne¬ 
ren. 

Sal fyne Majeft. verfekeren, dat de Heeren Staten 
daer mede verhopen, deur Godes genade en goede de- 
voiren, haren ftaet in fulke poinéten te houdeh, en vor¬ 
der te brengen, dat delelve tegens des Vyands geweld 
fal blijven geconferveert, en bequame gemaekt, omby 
alle occurentien dienft te doen. 

Alfo in fuiken gevalle voor den aenftaenden Jare, de 
Heeren Staten hopen te Velde te komen met ontrent 
drie duyfent Ruyteren, twaelf ofvijfthien duyfent Sol¬ 
daten te voet, en eenen goeden Train van Gefchut en 
behoeften, ter Oorloge te Lande nodich. En boven dien 
in dienft houden hondert Schepen van Oorloge, fo groot 
alskleyne; behalvende befettinge van Frontier-Steden 

$g) en Sterckten, daer in veelmeer Volcks te voet moet ge¬ 
houden worden, als te Velde. 

Sal vertonen de gunfteen affiftentie van fyne Majeft. 
defe Landen nu nodiger te wefen als te voren, door dien 
de Coninkl.Majefteytvan Engeland gerefolveert is met- 
te Vyandentetrafteren. 

’tWelkgeencleynbedenken, fo by de Ingefetenen 
als de Nagebuyren.fal maken j maer ’t felve fal met een 
goed Leger, eene goede force te Velde, goede betalinge 
en ordre, mogen overwonnen en bedekt worden, fulks 
dat te meer fyne Majefteyts fecours den Heeren Staten 
nodich is; daer by met alle gelegentheyd remonftreren- 
de, dat de Coningen van Vrankrijk altijds geoordeelt 
hebben, dat fy hare aengevochten en fwacke Nagebuy- 
ren hehoorden te affifteren, en dat meer redene voor on - 
len ftaet voor fyne Majefteyt daer toe dient, als oyt voor 
eenige andere ftaet zijn geweeft. 

Sal op de handelinge van de Majefteyt van Engeland, 
fyne Majefteyt bidden, felfs na fyne Coninklijke hoge 

wijsheyd teoverleggen, wat prejuditie dacr in voorde 
gemeenefakc. en defe Landen gelegen is, en daerom 
verfoeken , dat fyne Majefteyt ook believe daer in te 
doen, ’tgunt der gerneene fakewelftand, en nament- 
lijk van defe Landen, vereyfcht, opdat ten minften de 
laken in lulke termynen mogen beleyt worden, dat defe 
Landen egeen ongelijk gelchiede, en datfy mogen be¬ 
houden degunfte, faveur en affiftentie van hare Coninkl. 
Majefteyt, gelijk fy vaftelijk vertrouwen. 

Sal mede fyne Coninkl. Majefteyt vertonen , dat het 
quaed lücces van de fake van de Protefterende Vorften, 
den vyand feer in macht en reputatie fal verfterken, in¬ 
dien ’t fel ve niet werde geremedieert. 

Dat de remedie moet comen van fyne Majefteyt door 
wiensauthoriteyt, interventie en affiftentie, de Prote¬ 
fterende Vorften apparentelijk in Oorloge fullen blyven, 
of ten minften connen beweecht worden, om defe Lan¬ 
den met affiftentie van een hondert duyfent Cronen, ofte 
ten minften van hondert duyfent Rijxdaelders ter maend, 
in fulke poinéten te houden, datfy met fyne Majefteyts 
fecours, en haer eygen middelen , den vyand fo cort 
fullen konnen houden, dat hy des Rijx-bodem fal moe¬ 
ten ruymen, gelijk fy in fuiken gevalle fouden verhopen 
te doen. 

Dat daer over fyne Majeftcyt deur Brieven en Gefan - 
ten, by de voorfz. Vorften in’tgenerael en particulier, 
gelieve tegebruyken fijn credijten authoriteyt. 

Sal ook aen fyne Majefteyt vertonen, hoe nodich is, 
dat de Princen van Italien mogen gebracht werden in 
poinóten om te bedenken, dat de aenwaflende macht 
des ConinksvanSpangien, uyt grote Treforen van In¬ 
dien j henluyden behoort fufpeét te wefen. En dat 
daerom fyne Majefteyt believe mijn Heeren de Staten 
metraed, daed en interceffie te affifteren, aen den Her¬ 
tog van Florence en andere Princen van Italien, niet we¬ 
rende aen den Conink van Spangien verplicht, ook aen 
de Republijken van Venetien, Luca en andere, ten eyn- 
de defelve ten minften bedektelijk defe Landen willen 
affifteren, in ’t mainteneren van hare rechtveerdige 
fake, 

Sal by de redenen hem te voren aengefchreven, en 
inden Placcate begrepen , ’t felve als rechtmatich , en 
het gebruyk van alle Coningen en Princen conform, ju- 
ftificeren metalledifcretie,enbyallegelegentheyt; ver¬ 
tonende , dat, indien het felve voor een corten tijd mach 
worden achtervolcht, den Spangiaert wel tot redene 
comen, en eene gerneene vrye handelingen toelaten 
fal, fonder vorder met bedriechlijke Arreften, op Sche¬ 
pen , Goederen en perfonen, of met piraterije, profijt té 
toeken. 

Sal vertonen, dat de Stad van Calis, fonder de Oor¬ 
loge en miferie van defe Landen, gene handelinge of 
Trafijk can hebben; dat den overleden Conink’t felve 
confiderende,' defe Landen geconfenteert heeft, defelve 
aldaer te verhinderen, of ten minften het Lycent van 
de goederen, Van daer op vyanden Landen gaende, te 
gedogen. 

Dat fyne Majefteyt tot Nantes, beliefde aen de Ge¬ 
deputeerde van de Heeren Staten te verclaren , de ver- 
hinderingevan de handelinge op Calis, totnotelijke de- 
fenfie van defe Landen te fullen commineren ; dat daer¬ 
om de Heeren Staten dienftelijkbegeeren, dat fyne Ma¬ 
jefteyt daer in henluyden ook fyne Coninklijke gunfteent 
faveur believe te bewyfen. 

Sal ook by gelegentheyd verclaren , dat de Heeren 
Staten jegens eenige Capiteynen van Middelburch en 
der Veer, exceffèn in Zee op fyne Majefteyts en defer 
Landen Onderfaten gedaen hebbende, midsgaders hare 
borgen , doen procederen, tot reparatie van ’t gene fy 
tegens haren laft hebben gedaen. 

Sal voorts ook daer toe arbeyden, dat de Vereenich- 
de Landen in ’t generael en particulier, Provintien, Ste¬ 
den en Ingefetenen van dien, mogen genieten de goede 
gratie van fyne Majefteyt en de principale Heeren van 
fynen Rijke, en voorts hem reguleren na de generale 
poinéten van fyne eerfte Inftrudtie , en fuiken vorderen 
laft, als hem gegeven is, of vorder by de Generalitey t ge¬ 
geven fal werden. 

Aldus 
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Aldus gedaen en gearrefteert ter Vergaderingevan de 

voornoemde Heeren Staten Generael in’s Graven-Ha- 
den tienden Novembris Anno i y99-&c. ge 

jfpjeae' 
rilt 

ïun 

ïanö/ 

-r\CC!>?abe jpreDerib J^enritt ban paffau/ toao/ 
.t.n* ^DcuraenhouDenbanDep?inccfTe ban c?angien/ 
r‘h fijne TOocöcr/ inben boo?lebcn3jare o^repfï na ©?anh* 
Sm&njfej maec alfo Den tjjD hem Daer toe hergunt/'jp 

noegfaem omgecomen toao / en Dat De l^eeren ^ta- 
rtjinuc. ten generael/ en Daec onOcr boo?namdijh De Staten 
Sana" Dan hoUanD/fccr aenljtelDen/ cm Ijem toeDerom alhier 

te ËanDe te hebben / fo io Defelbe in Defen 3loce toeber* 
om alhier te =Hanbe geecmen. <©e Coninb Dan ©?anb* 
rijefs beeft aen Den E^eetc StDDocaet Dan dbenbarne* 
DelD gefth?cbcn/ tot JpontaineDIeau Dan Den ecrflen 
lp?ilif99.in effecte: d&abienDen p?incc Itëauriee 

Sm “ Dan dlSaffau fijnen d^ebe / aen bent begeert IjaDDe/ Dat 
fijn d^eDe ^aef^enriïi Dan d^afTau /Degtf ?mcen 

m “ nBancitij 25?oeDetVfouDe toillen na De©eceenigbe;ïian* 
t9*8£‘cöen fenDen / foljabbe Dn Ijem toegelaten Datfelbe te 
ïi«re “Doen/ fo otiiDc goebcaffectie DiebP hem toaO toeD?a* 
•KDbo^ ‘-genDe/alO om fjet goet nature! in Ijem jijnDe: ^aerem 
faEC “ toafl Dar ïjp aen Ijem toao fclbbbcnDe / Dat bP tjem Den 

“ felDen C5?abe^jeririD retommanDeerDe/ hem te totllen 
Cigunfïtg3ijn/ in De faben Die eeniebfino fouDen mogen 

5?Pta* “booromencnsohDaeracnDetjanDöouDcn/ Dat'op 
rcinac c£De dhinter toecomenDe Ijem toeDerom gcfonDen tocr* 
njn “ öc / om te continueren De oeffemngc Daec toe bP Dcm 

“ baDDe DegeDen / en feer toe! toao aennemenDe / op Dat 
m ‘‘ÜPöaer Deur mocljt toctDen bcquaem/ om t’centger 
iDenrtk 'tjjD fijne ©?ienOcn te Dienen. CittoaO Denboo?f3. 
tan tC 25rjcf onDerteDem HENRY, en lager Neufvilie. 

c‘ 45?abc d?reDeri!i ï|enri!i alfo toeDerom Ijier te 3lan* 
De gec omen 3ijnbe / fö io ter gelegenöfr tijD inDe ©er* 
gaDcringc Der heeren Staten Cknerael gep?oponeert/ 
Dat/ Detoijlc DefcJDe DegonDe De ^cljole te Derlaten/ 
of bet niet bienflltjb toare / Darmen Den felben / Detoij= 
ïeijp toao een c§one ban hoogl* gcD. Den p?ince Dan 
<©?angicn/ en©?ocDec ban fijn Crcellentic/ in Defe 
Binnben geboren / Dan Den toêlfte men berboopte / Dat 
Den^taet Defcr EanDen / in toecomenDen tjjDen/ goe* 
Den Dienfl fouDe treeften / en Datmen oob DertrouDe/ 
bat Defelbe hem Daerinfalbegeerente gctmipfcen / en 
naDolgcn De Doctlïappen ban fün l^eer iöaDcr en 25?oe^ 
Der / Doo? Den fïact Dan Den ÉanDe: datmen Den |e!^ 
Den niet tocDer na 3d?anftnjD fouDe laten Dertreclten/ 
maec Datmen fijnDer €. fouDe nerfoeben / Den itaeD 
Dan ^tate te frequenteren/ en oob in De ©ergaDerin^ 
ge Dan De Eieren Staten <©enerael te compareren/ 
Doo? Den tpD Dat fijner met fijn arrcelicntie te belDe 
niet fouDe 3ijnj om alfo aüensücnst Doo? alfulbe fre? 
guentatte te ieeren bennen en Derflaen/ Den gronD Dan 
Den ^taeten faben Defcr SanDen/ enljemaifo begua? 
mcr te maben/ tot alle ’tgenc/Daertn men fijnen perfo^ 
ne fouDe hebben te geb?upben. l^ier op 10 epnDdijb/na 
rijpeDeüberatte/ Derflaen/ Datboo?benbienflban5*- 

fau. 

2.anD / en DJnfïructte Dan Den Deo?gemeltcn Igeere 
«0?aDc / noDig tóaö mgeboert in De benniffe Dan De fa* 
benbanDenEanDc/ cnDatmenfjemober fuibö fouDe 
ö?engen in Den itaeD Dan ^tate / om Daec in te hebben 
b?p acceë cn fremme / gcltjh De anDere i^eeren Dan Den 
itaeD/ mitë Dat hp Dei fccht fouDe too?Den/tenminflen 
Deie of biermalcn ter toebe / en boo?të t’ollen tijDen/ a!ë 
hp Dan toegen Den üaDe Dan^tate fouDeüio?Den Der* 
fccht/ eneenige toichrigecn tmpo?tamefabenalDaer 
fouDen 3ijnteDerhanDeien; Daec toe Datmen Doo? fijn* 
Der %. fouDe maben particuliere dlommtfjte/ en een 
fo?me Dan €cö fonDer Datmen nocfjtanë hier ober hot 
HlanD met meerDec tractement fouDe befbjaren. €n 
fouDe tot Dien cpnDe Den tert Dan De ^nflructte / Der* 
mclDciiDcDjatperfoneiunDcniïaeD Dan ^tatefullen 
mogen comen / geDifpenfeert h?o?Dcn j mitë Dat al* 
Dorens Dcfe refoliitie te öcfïiiptcn/ DefelDe fijn<£rceb 
ienttefouDe toeröcn gecommuniccert / omDaerop te 
Derflaen DcffdfëaöDhë/ goeDe meenitige en intentie/ 
Doo?ncmeUjboobop De fo?mc Dan comparatie; oaer 
toegecommitteerttoerDen De l^ecren ban <0ieffen en 
Dan ^iDcnbantcDclD. <Daer na rappo?t geDaen jijii*. 

De/ Dat fijn Crceilentieopeningegcöaen 3ijnDebanDe 
Doo?f5. refolutie/ om Den hooggeboren heere<25?abe 
ƒ reDerib henrib Dan jSaffau / te b?engen in Den KaeD 
Dan^fiïte; engerappo?teert/ Dat fijn «ErcellenticDe 
hoeren Staten 03eneracl beDancbte Doo? haer ï. gro^ 
te fo?gbu!Di0ljepD. BcrclarenDe/ Dat ïjp DefelDe rc? 
foluttefecr goeDDonD/ fleilenDe Defc?me Dan fijnDer <©?ab8 
%. comparitie / in De Difpofitte en Dtfcretie Dan De 
boo?f5 heeren Staten; nuts DjelbeDerclaringe toicr* ^ baS 
De De boo?f5 refolutie epntelijbgearrefleert: oenljeeft 
co?të Daer na / namentlijb Den febcntienDen jlSactij in 
léoG.ftjnpoffeffie iuDen felben 0aeD genomen. Sneea" 

be baa 
\T/i Dabben hier Do?enDerbaeït/ Dat De Cartrinael *“*«• 
Vv 2tnD?esëen Den HlmbaffaDeur. Dan ^paitgien/ 

aen Den Coninb Dan ©?anbri)b geclaecljt Ijafc&en/ Dat* . , 
ter Dele JFranfeWelbaten/ tot Dienfl Dan De ^taien £0,-J9) 
fijne ïtcbellen / in gare msupen ober quanten / en S„a{£: 
toat anttooo?De De Coninb op Defdbe dachten en htt conin»? 
Derfoeb/ Daer op geboicht / gegeben ijaDae; maec *an 
alë nu De Coninb Dan ^pangien / ^htlipë De ^erDe £a"c 
cn D’Crt5-hertogen / aen Den Doo?noemDen Coninb bes 
Dan ©?anbrijb op nieuë daechDen / Datmen met Dioo?* 
DeneninDenfcljijnDjel B?eDe gemaebt IjaDDcj maec 
Dat Daer upt in Der DaeD een grouhjelijber Inrijg fouDe aen ben 
bolgctt; boant henlupDen Ueücllen toerDen mettoege* Conma 
fcIjibtgelDenBoib geafftfleert/ en Den Coninb D?aë 51" nk, 
DefelDe oob opcntüjb toegeDaen. Op Dcfe dachten ^"a 
heeft De Coninb Dan ü©?anhrijh Doo? anttooo?De geges bifT^if? 
Den/ Dat fo Dele het ge!D aeuging/ fo lange aio tiet«“' 
ConinbcijbDan©?aniijb/ en Den Coninb felfë Dan ^ * 
Der ^pangiaertë / en Der dScDerlanDcrë &njcb£* 
macht/ en anDer uptlanDich ^rijgODolb / toace be* 
crijgt en beoo?locht geb)o?Den/ fo ijaDDen De ©tree* 
nigDe Staten / nochgelD/ noch isrijgobolb Derfdjos 
net / Daer meDe fp hem en Den dprancopfen / ïjulpc 
en affiflentie Deben j DerhalDen toare het oob billib/ 
Dat De Coninb fulhe eene goeD-DaeD geDachtig toare/ 
en DefelDe fijne ©?unDen op haer begeeren toeDerom 
getroutoelijh ter hanDen flelDe het boo?f5 gelD ’t toelf* 
hp Dan hun in eene fo fjocgnoDigen tijD ontfangen haö* 
De. 3Nt tob?De in geene hanDeiinge Dan ©?cDe Der* 
boDen i berber fo toenfchteDe Coninb/ Dat De Crt3- 
hertoge ?Ubemië op billijbe conDitien / met Denlie* 
Den DerD?oege/ en papë of ©?eDe maebte / en hP 
toilDemiDDelcrtijö niet toelaten/ Dat hp fijne troutoe 
of Dienfl / alë eene©?unD of 25onDgenoot / eenigge* 
b?eb fouDefpeuren,- en hier op liet hp eenCDtct upt* 
gacn / Daer bp hp toaë DerbieDenDe / Dat geen Krijgë 
of £>o?!ogëbolh fcuöc mogen na dSeDerianD bertrec* 
ben / om tegen Den €«5-h?ncge 2t(bemiO te Die* 
ncn / en Die Daec tegen Doen fouDen / DefelDe fouDen alg 
mepnecöige geftraft toerDen aen Den lijbe. 

Cntrent Defe tijö toerDe oob beraetfïaedjt / fjoe Dat* %me, 
men het Ijoutoelijb Deo ContnbO / met dfêargareta «nge bts 
De ©alopo/ fouDe mogen te niet Doen/ en Dat De Co* 
ninb een anDer fouDe mogen troutoen; DerhalDen 
toerDe De heere dStdaeö 23?ulart na domen gefonDen m met 

aen Den patio Clemento De 2tdjtfle/ om Dan Defcr ££“ 
fabetehanDelen en te beraeDflagen; toantDendaeD 
tot parijo en alle De Staten Deo ConinbrijbO/ hid* 
Den bp Den Coninb met ernflaen/ Dat hp een 33?ou* 
toe fouDe nemen/ omCchtebinDeren te teelen enp?Oï 
creecen/ en Den Comnbrijbe bafle pplaren flellen/mm*n 
om na fijn afflerben (jet Coninbrijb Dan alle oproer 
te beb?ijDen ,• toant alhoctoel Daer geen geb?eb toao f?!?.1* 
aen©o?flelijbeperfonen / Dicht ’t leben toarett / enS«o 
totte Crone gerecljtigt / fo IjabDemen lieber Dat Den &>&*• 
Coninb felbe epgen erfgenamen achter liet / Daec 
meDe alle queflien en gefchiHen/ na fobele langDuri* 
ge oproeren en factiën / fouDen ccfferen/ en in het 
Coninbrijb eene geDuprtge ©?oDe blijben mochte; 
alleen toaO hier inDe toege het houtoelijb Dat De Co* 
ninb ober 27 jaren toao aengcgaeit met De boo?noetm 
De JBargareta De ©allopo / Deo Dorigen Coninbo 
^ufler; maer men haDDe inlanDfe erempelen/ Dat 
Dtergelpe fjoutoelyben Doo?fijDO Dan toegen on* 

D?ucht 
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brucbtöaerbcpt / na-bermantfebap oft bloebfcbap / 
en anbere oorfahe/ Die tot ben gemeenen ©reebe be* 
ïjoo?öcn / tot beo Comnhrijho groten nut / gefefjep- 
ben maten. ©e crcmpclen bie geallegeert toetben/ 
maten feer bcle; maerljd boornaemltctoao/ batbe 
Coninh en be Coninginne itëargareta malcanöeren 
in ben öerben graöe bemaegfebapt toaren/en ten aen* 
bange öefc.ö boutodijr gecitc bifpenfatte ban ben ©auo 
toao gegeben / alfo be Coninh boe toao ban be contra* 
rtc ©dipte ber Éugenoten / bie be bifpenfatte beo 
Ipauo met babbe begeert / maet beo ©auO btfpenfa- 
tie boemaelo berfmabe en beraebte; en boetod/ na 
bc©anj|femoorb en oprocrigbepb/ be #auo <©?e* 
gomio be berttenbc / aio of be Contnh bet hugenoten 
Eeére babbe toeber-toepen/ bent ban be fóetterpe 
babbe geabfolbeert / fo golb befe bifpenfatte in be fahe 
ban bet boutoelijhniet/ betoijle fp geene ban bepben 
befe bifpenfatic boenmadO babben berfoebt/ en bat 
tnbetaenbangen ban bet boutoelijh/ be Coninginne 
ftëargareta fulhOupthinberiijhe geboorfaembepb ban 
barejifèocbcr/enom baer ©roeberO beOCenmho mille 
toegelaten babbe:3©cihc ComngCaroluo be IX. fulho 
in plaetfe aio baren ©abet / geconferteert babbe / 
allcö fonber beo ©auö genabe of bifpenfatte baer toe 
te bcrfoehemCohtoao bcConinh (boenmadO Coninh 
ban l^abarra alleen) baer na ban ’t^of gemehen / en 
babbe opentlijh be %eete Calbini aengebangen ; ter 
contrarie toaöfp bp baetilBoeber tnbe ©oomfe ©eli* 
gie gebleben / en maren beertbien garen ban ben an* 
beren gefebepben gebleben / en mare geene nieume ber* 
mtlltgtngeban bepben ?tjben berfoebt / noebte eenige 
bifpenfatie/ noclj aen ben paus / noebte fijnen j^un* 
tiuO/ nocb eentgen ©iflebop / nocb ©aftoor gege* 
ben: Cn boben bien mare baer nocb een anbere C5ee* 
(lelnheberljinberniffetuffcbenbepben, mant be Co* 
ninh ©enricuö be 11. ifêargareta ©aber / babbe ben 
jcgenmocjbtgcn regierenbe Contnh I&enric ben IV. in 
beniare if f4- opten ©oop gebeben. ©och eer befe 
fahen aen ’t Eïoomfe ©of aengegeben merben / fo bab* 
be jBargareta/ bie fo lange ban ben 3©an getoeefi 
mare / ben 43peb?uarij in ifibergne een opentlijh dn* 
ftrument laten inftellen / en tot ©olmacbten geftelt 
ÏÉartinum 2Cnglum / een ©equeftmeelïer/ en Cbuar* 
bumfBoleum/ een Doocfj aenftenlijh 3tfftjïent in ben 
©aeb / om ben Contnh te bibben / betotile ban megen 
be $abIoeb-b2unbfcbap / ber ©eligionO oneentebepb/ 
nocb ooft baer toe gebmphtc notelijhe betoilliginge 
enbe anbere berljnibermge / ttiffcljcn ben Contnh en 
baer ban begin geen 3©ettelijh boumdijh toao ge* 
meelt / nocb babbe connen gcmacht merben / en fp 
ooh metten Coninh/ baer fp fo lange ban'getoee|t bab* 
be/ aio met baer Ccbtc man / fonber quetfinge ban 
baer Confctentie niet conbe berfamelen bcbalben 
bat fp tot bien ouberbom mao gecomen/ batfp ttoij* 

m felbe of fp eenige ISinber of Crben foube enigen ; bet 
«urn. toelöc niet alleen ban ben coninh / maer ooh ban alle 
f*n cn be Staten beo ConinhcijhO/ geteenfcljt merb: bat 
Wijte* bet ben Contnh boo2 goeb toilbe opnemen/ batfp bp 
itnoec* öcn^auo/ of anbere deeflelijhe ©ecljten aentjielt/ 
£c hou* bat bit Ijoutodijh boor nul en ban geenber meerbe ber* 
toEiöh claert merbe / en bat bet ben Contnh foube brp (iaeny 
tan ben rechtmatiger en brptóilliget toijfe een anber Ccbte- 
conwK 3?oume te nemen/ en mette felbe tot beo ConinhO en 

ïsijr bootbfte nut / hinberen bp te teelen. ^e ©auo 
eaceta beeft eenige ïteebteren geflelt / bte henniffe ban befe 
long * falien en berclaringe nemen / en baer ootbeel baer 
boo^tmi/ober gebenfotiben j ennabten befe Jlecbteren bolco* 
«n bat men informatie en henniffe ban alle befe fahen geno* 
nfMhcnüimcn / cn baer op berfchepben t’famencomfien gebou* 
Efgcm ben babben in beo ©tffebopo ban ©arijö bebupfin* 
wettig gc / fo brbben be boorfj Commiffarifen en ïxecljte* 
irtK’ l'cn tocuclaert / bet boumelijh ban ben Coninh met 
8eWcii/3i©argaretabe©alopo/ nul en ban onmaerben/ en 
weihc bat bet ban aenbanh/ fo om be ber boben graben / aio 
tte*b£n"a cm anbere tferljinberinge / nopt 3©ettelij6 bou* 
^aUS melnhgcmeeiï mao/ en gaben een peber be b?p* 
8«apv?o*bepb/ om een anber te mogen troumen^ toelhe fen* 
Suft a,m öen te ^Ohien merbe gefebreben / be* 

melhe bet boorf5 ©onnilfe geapp?oheert en becracb* 
tiebt beeft. 

M befe Sententie ban fcbepbtnge/ beeft be Coninh 
ban©rauhii)h getracht na een anber boumelijh/ te 
meten/ beprinceffe llEaria be |©ebiceo / dochter 
ban mtjlen dfeanctfco / <aroot-I§enog ban Cofcanen/ 
ban baer ©aber03hbe/ en ban baer ifèoebero 3übe©e c®* 
een <©ocljter ban ben fóepferjferömanb banCoften*^nt,ö1fB 
rijh: ^e <0?oot-©crtoge iperbtnanb baren ©om/Kou- • 
gaf met baer ten boumelijh feO bonbert bupfent Cro* toeiöhc 
nen/ mibo bat baer aen betaitnge (trechen foube /“»*•*- 
’t gene bp fijne Coninhlphe .fiISajcfiept te boo?en ber* ivJC 
feboten babbe; fp mao een feer fcïjoone/ cloehe enmöe 
feer berllanbige ©?tnce|fe / bie be Contnh feer mei be* 
baegbe/ alfo bem baer iFigure / bp fcljtlberije ban Shtu 
eenebanbeconftigftc^cbtlberoban ^taliën gefcljil* oanaen 
bert ( toegefonbenmaO; mant befe Coninh mao feer 
genegen totfcljone ©roumen/ meer aio eenieb Coninh 
ban fijnen tyb/ en baer toe febeen fp apparcntelyhcanaof 
brucljtbaer te mefen; boclj be gueftte en het gefcljil tuf* 4Fï°k«» 
fcljen bem en ben hertog ban ^abopen/ om bet jlBar* ^na 
qui3aetfchap ban^alucen/ berbinberbe be batehjhet(f£oö« 
boo?tganh ban bit boumelijh nocb eenige maenben; üattü» 
ebenmelgefcbiebebeCcrernonie banbe trouminge intEp* 
be grote üerhe ban dflorencen/ boo? ben Carbtnael 
2Clbob?anbijn / tuffeben be ©rtneeffe in perfone/ en 
ben C5?oot-I|ertog / aio baer toe gemaebtiebt ban 
ben Coninh ban ©ranhryh / met moo?ben bie be 
ïïecbtogeleerben noemen / verbis de pr$fente, bie 
berftaen merben fulhe cracDt te hebben/ bat bie ooh 
bp mille ban bepbc perfonen niet mogen geb?ohen nocb 
te niet gebaen mo?ben. jfëa be gebouben Ceremoniën 
in befeethe/ iffereen Coninhip 25anhet gebouben/ 
en 3tjn beo abonbo bermahelijhe Conneel-fpelen en 
©ertoningen gebaen / ter eere ban ben Coninh en Co* 
ninginne/ melhen naem men baer terftonb na’tflup* 
ten beo boumelyho gaf. «©aerna bceftmen p?epara* 
tie tot baer bertreh gemaeht / en to met een feer cofte* 
Ipe ©alepe/ ban binnen feer fcljoon berctert/en met 
goeb en feer tlatelyh gefelfcbap; bcrgefelfcbapt tot 
jlKarfütengebracljt/enfeer treffehjh alom ontfangen 
en ontbaelt; enio ban baer boorto tot Spono geco* 
men / aimaer fp bede bagen beo Contnho comfle maO 
bermacytenbe. ^aer mort gefepb / bat baer ban een 
ban be $|of-Cbelen gefept merbe / bat ben Coninh feer 
genegen mao tot fcljone©rouo-perfonagtcn/ en batfe 
tenbefïcnmoftnemen/ inbienIjpfomtijbO eenigefm* 
Ipbept op een feboon perfonagie mocht merpen/ en 
bem baer bp bergeten mochte. <Daer op fp anttooor* 
be foube gegeben hebben: ©at fp in ©janhryh niet 
mao gecomen / om ben Coninh fijne breugbe en fin* 
nelpbept te bercortcn; ntaer om befelbe meer te ber* 
mechen/ latenbe haer felfo in effectebunhen/ bat fp 
fo lelijh niet mao / of fp foube hem felfo bermaehge* 
noeg aen boen. Cn alfo bleef bien clappert befcbaemt/ 
enhabbemelgemiltbat hP fijn tonge beter befnoept 
babbe gebab. ©co abonbo aio fijne j©aje|lept te 
3Lpono bermaebt merbe/ fo merb be jfëaeltijb ban be 
Coninginnemat tijtlijh berept/ btmclfee geburcnbe/©e c*. 
beConinhonbehentbinnengecomeniO/ en hoeft ficlj ie* 
herborgen gebouben achter eenige Cbellupben/ baer SA"* 
bp fonber gefien te 3pn/ baer en baer gelaet met ge*£nD« 
mah mocht aenfeboumen. ©oen bp baer een mijle öau wc* 
aengefien babbe / guam baer een Cbelman aenfeggen/ ^‘n 
bat be Coninh maer een clepn upre ban Spono mao/ S™ 
en baer binnen een upre meenbe te comcn fien. ©efc oacnta 
tybingeontroerbe baer fo / bat hacr eteno lufr enfpre*Sare 
henO lult berginh / fo batfe opliont en in baer Carnet JfJjSJ 
ginh / baer fp niet lange ia gc mee|t babbe / of be Co* 
ntnh quam baer ooh in. btjegenbe bom met een 
feer lage rebrrentic/ om fijn banben te tuffen ; bP 
bieffe opencultenfe boor haren monbe: bacrna fjietc 
bp berfebenben propooften met baer / cn berbaelbe 
be moepelijhbepb ban fijne repfc en berriebtinge in 
^abopen / en namboo2iOaf-fcfjepb/ omfhnabonb*(Foi 6*) 
mael te bouben; en termijlen berepben fp baer / om 
bem in ’t 25?uplofo ©ebbe te berbepben / baer hP 
baer bae|t guam binbern 

Cn 
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<s?n alpoctóelbe Ceremoniën ban ’t poutoep Pd 

Het fes en ikrtigfte Bock 
Jeetje na ©laenbercn fotiDc gacn / en bat De Espars* 
gtaerDen <©iefi gcpoog£ pabben m tc nemen / om 
’t platte HLonD al-om mebc op macnblijPe Contra 
Putte tefïeUen/ getyli fp Dc jjBeperye Pan Den 25ofcp 
geDaenpaDDen. 

599- 
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7& pebOcnin ’t Doc?gaenbe 23ocP berpaelt / bat©e®?e»J 
vv ©jjiupjs pan iBarnicje/ tgccrc Dan ^tnt ^be*r*ö«n «r 

men ten®ancguêten~~..,,-, 
Doo?tö ober iwt alle b?eutDe. ll5oö?anDm / 

Co" Pan toegeti Den £>auö / ftoo?tDen©?e* 

Sïïs ff/'ÜSfc ? *«“£$££«o»X IS 
Ï£?S“wgffiS! Öcina «Madam. 
^rechte neben/ u- nneïfccc ontliepen Pettoomt / en 
ban *. paDDc te fïec&tcn /Wfl0W 'snqieim. g 

sss*1- 

gonDc / Den Pyfacnöen ^epteinlmö 1198. Pinnen b^taS1 
EepDen gefto^Pen 13/ en aifc De ijlere Pan &tnt w#a*eft«« 
DegonbePoojnoemt/ ccnige jamt boo? fijn D00D/ tP *»«*<tl 
meene bijftljmi ponDert Piet of Pijf en ntegenttg / eenuptgep, 
25oech nptgegePen JjaDDe/ onbee Den tijtel Pan €m* t>mi met 
DerfoePinge en gronbelijfte bjcDerlcgginge Pan De fc*n tP 
05ee!ïD?ijPtfeleei-e / ’t ioelP pp be^ceccn Staten <0e* be'foX 
nerael toegefcp?eDen en geDeDiceect IjaDDc; en Daei* tn ïiings ™- 
claegtDatce €>cejtD?t)Pife ffioeften P2pc?tj?i en open* scohd?- 
baerlpin aileSSoePPercopecen SBtnPelcn te coop3pn/ {KT 
ftilP0 Dat Pu alDien De lieren Staten «ïBcnerael Daer e(nBe 
tn niet Pooifien / om Die ten gconbe upt te roepen / Dat ban dc 
fp met cenen fïag / niet alleen pet ganfepe €D?pMp 
geloPe / tnaecbegepcelc <0öDfaUgfjepD en Den Dtenli %me. 
«©oDcs Den pa io toilien afpcuDen / om De menfepen in 

uos.fti'vt / ia tn jöHfrtti' 3t4!!nVis>if»tt fePeranbeten; 

rijfsm 

boptn 

<0ODep oen tja 1.0 tuinen uTyeiuueu / uui wk uu.un.ytu u» 
toilöc Peeftcn / fa tn li^eifcpc huppelen tcPetanPeten; 
cmioemt Dc23ocPen Pan Defec goDlofei* leete begrepen 

/ m iti't- tian De ïï^nutfe (3IIieOlOCUe/ 

Sm «cnSSSwSttoWfeBÜeoc *ff«S4J^5J£5 

««ft- ^ S”2i;lJcSiï henfcip->n natpt beebmeu engePam 

gSs^ass 

Lipt gepaélt iss; fp psböen Pp P 

liiiisiES 

,e wn mtaitcn®. teUiSciuffc m 

femert gen/ Peur Dien Pp fepDete ‘Sïf6ta}J 
L «et paDDe notp conttcn tc toerP pcütn. £jp 

jP^CLl kj. \ üe fape Daer tocfouDe gepjepareert 
SS4/1}mt ÏÏfcS&n öag fU &$*£*« 
PePben/ entoarenDaertoe gco?Donneert Ptjf Pf 

/ om oPer Dc jammen tn De ^taD tepen' 

cen öcd m1öer 

executeert en gePierenDeeit. 

en noemt ueA>yeiu;t«urti! 
te$ün/ in pet ©oerften Pan De ^©uptfe ®peoIogte/ 
pet25oeP31oanne0(€peniIert/ De Moeiten Pan &£* 
Pafttaen JrianP / Pan <©abtD / ^enrir 
claeö / ©curie 5lanf3 / fCljontap Éêunfler / l^tcO' 
laep^to?^/ 5jan25oePe(tf5Pan EepDen/ ©ernaert 
MnipperDollinfe / en anDcrc 3®oo?ftanDerp en ©?Otf 
pp^tcnDer iBunfierfe ï©eDeröopcren/ alle öetoeme 
cnmeeranöcre/ pp met name <0cepD?pPerO en 3lt^ 
bertijnen noemt / feggcnDe / öatfe alle Dingc op een 
DupfterPerjïanö treeften / en met Dupftere en allego^ 
rtfefinnen en uptleggmgen Daec toe; 3ön fIrec&enDe / 
öatfp onöer ’t berd Pan Defe <©eeftelpöpept / Dte fp 
met pcrfcpepöett namen Pan gelatentpepö / Pan eenen 
*<»Getnkm / PanPeraoöinne en anDere poge 

een enbele auegsrte en geettnyt» ueeptuiu 
bcnDe / De ganfepe <©oDfaltcpept / of De P?eefe <0oW 
uüt Der menfepen perten fccPen te roepen/ en m Den 
nronDe tipt teroDen; ja foePen De menfepen topj te 
maften / Datter geenen <0oD noep €p?tpnP 5P / ^ 
’t gene Dc menfepenftep feiPen tn paer fanrafnett laten 
poo’ftaen/ en Datmen Daerom geen anöec lePen na 
tiu lePen / neep geen Perrpfcniffe bepoeft te Pcrtoacl> 
ten • en üefcpulDtcptalleDefclPe met Pcle DooDtoeerDy 
neftucPen/ Daer meDe De JiKunflcrfe / 3©cöcrDoperfe 
%ccten mcDe befcpulDicpt 3ijn gemeefl / en totl alle 
DefdPe metter Dooü fonDer onDerfcpept te maPcn / ge* 
ftraftenuptaeroeptpebben/ met Deel ©PerpcpDgfta* 
jen ipjeert / Dacr toe pp De ^eeren Staten enerael 
(eet pePicP aenpo?t en Pcrmaent. lier tegen 3pn Per* 
fcpepDen ©ocPen nptgegePen/ en onDcr anDere een 
WrPen/ genoemt: ®egen-gtft/ of lmtDote/Pan 2Soeritctt/ genoemt: mvyw-wji/ 
cenen <©uptfen €Delman / Daer tn Deo ï£eeren ban 
aniDegonbesi 25oeP feer oPergepaelt toerD / en befcpul* 
htHu/ twf alten Dan te nrote PePicpepD,- maer ooft 

Ddcn tiiD pebben Dc ^pangtacrDcn De 

ëESIrSSS 

‘^lioegonuey ^uttt wuyyBiu "'.T rtAV* 
Diept / niet alleen Pan te grote pePtcpepD; maer ooft 
Pan logentale en Palfcpept in Jt citeren Pan Dc gefcP?if; 
ten Dcc 3iutpeuren/ fonDer anöerfcpeptj Dtt fcppnten 
conDeDc^ Sjecccn Pan^. 2SlDegonDe0tnage / aiopem 
te parDe fppfe 3pnDe / niet PerDotitoen of Per teren/ en 
peeft Daerom co?to Dacrna een anDer 2$oeP uptgege* 1 
Pen / geintmtleert: 2lpologetpgue 2lnttooo2De; m 
’t toelPe po Den acutpeur Pan Dit 2&oerPen affcptlDert/1 
gctoeefëtc3ijn5$onfter €mmerp De Hlter/ <0ouPec* 
ncur Pan 3©tüemo ^taD / pjicnO©aDec om De blce* 
Dige ©laccaten tegen Die PanDe Keltgte upt^?abanp 
rrePlucPt 31jn.De / pcm tot fijn D00D toe tot c^traeg* 
burg cntpcuDen peeft gepaD / en publtcerenpe/ fo 
monöeling / alö tn Dit ^oerPen bp gefcp?tfte / t gene 
ftrecPenDe i$ tot oneer Pan pem en fpne ©oo?faten» 
©terentuffepen tel De ïjecre Pan & SlllDegonDe tomen 
te oPerlnDen. “©e Poo2f5. <tf5ouDcrneuc Pan 3©iuemo-, 
^taD / peeft ePentoei gort gePonDen / tot Perant*1; 
tooo?Dinge Pan fijn eere en Pan fijne $C02faten/ naDe^ 



[599* 
Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 5* 

üooift ï^ccce Dan SUDcgonDcng cDcrlijDcn / upt cc 
neUcn in 39n?cl« («eönuftt Dp 2Mfcert J§cnö?icf5 / 
m in Dcfc jnre 15-99) Dit naboigcnDc Difcoucg / acn 
Dc Dccrcn &tatcn fócnerad / ’t todfe ooft lipt Den 
franconfe ©ale oiicr gefet / i)ter late üolgett / ga 
intituleëit: ^efenfte of ©etDcDiginge Dan €m; 
itietpttmlüpeiv «©outenwuc ban 3@tiiem$-&taiit/ 
tenens ’t acne toijlcn mijn ï^ecte ban &. 2Clöc= 
oonöc belieft beeft upt De (Tronen/ fo Dn ittonöeals 
Dp fclicc ©oejt&en / gdntinilecw / Hpologcttjgue 
2fnttooo?De / tot naöeei ban fijn eerc en ban fijn 
©oo?fatcn. 

Acn mijn Heeren de Staten Gene- 

rael der Vcreeoigde Nederlandfe 

Provimien. 

Mijn HE EK.E N 

Y gedenkt dat ik t’anderen tijden den ge¬ 
leerden hebbe horen citeren , eenen Ara- 
miaen Mercellijn , leggende , dat den 
Keyfer Iuliaen den Apoftaet, hoewel een 
godloos menfeh , gelijk fijn toenaem met 

mrnca brengt, niettemin rare deugden hadde, voornamelijk 
ijra}1 belangende de Iuftitie; waer van fy onder anderen 
aaiett by brachten dit exempel , dat een feker (eer kart O 

<ur ban j-ateur , hebbende gebrek van getuygen tegens fijn 
dtj'ftè* partye , en derhalven uytroepende in defc woorden: 
m’cgtiWiefal oyt fchuldig wefen , O Kjyfer , indien het ont- 

eOtn linnen genoeg is ? Defelve Keyfer hem feer fraey wift 
l**ce te repliceren : En wie fal oyt ontfchuldig wefen , indien 

sefen» 
e ban 
ionhcc 

blnt?ci. het ïcfchuldtgcn genoeg is ? Voorwaer een feer treffè- 
egonDe j,jbe fpreuke , en hoewel fy miffehien met gelde let- 
"'r* teren niet gefchreven is in de Camer van de eerweer- eeft 

topt/fodige Vergaderinge van u E. E. waeracntige woon 
iionDe» piaetfe der gercchtigheyd, nochtans hebt gylieden 
ngsalts „enoecb doen blijken , dat gylieden die fo wel 
jn/'rot m uwe herten ingedrukt hebt , dat felfs uwe ey- 
aöecl gen vyanden .gedwongen zijn u daer van lof te gf- 
ianfryne ^en> Hierom ift , mijn Heeren , dat ik met 
anfpe meerder vertrouwen mijn toevlucht durf nemen tot u 
)oajfa= E.E.omhaer voor te dragen de defenlie , die ik rechts 

cn eers-halven gedwongen ben te doen tegens de 
propooften , die het wijlen mijn Heere van Sint Al- 
degondr goet gedacht heeft te publiceren , niet al¬ 
leen by gefchrifc, maer ook by monde , tot oneere , 
fo van mijne Voorfaten als van my , onder tijtel van 
feker fijn boexken onlanx uytgegeven, ’t wrelk hy ge- 
intituleert heeft , Hpologetijque Antwoord &c. Maer 
fiet hier alreede fal ik bejegent worden met twec- 
derhande oordeelen, by de gene die dit lefen fullen ; 
den eenen fal fich verwonderen , ja tot belachens 
toe, van dat ik, een Man van andere profeffie , my 
bemocye met de penne te handelen , voornamelijk te^ 

het leven felfs j temeeralfo het feker is, dat de pet¬ 
ten verclaren infaem en onweerdich van fucceflïe, fo 
wie de ecre van fyne Ouders niet verdedicht fal heb¬ 
ben. Bedroeft zijnde , dat het Gode belieft heeft, 
hem uyt dele wereld te roepen , eer dat ik dit had¬ 
de connen ten eynde brengen , by gebreke van my- 
ne lankfame penne. Maer alfo fyne calomnien niet 
begraven fullen wefen met het lichaem van den over¬ 
ledene, fo foude ik gedacht hebben, my en den my- 
nen ongelijk te doen , indien ik daerom afgeftaen 
hadde. * Behalven dit , fo hebbe ik niet voor yet te 
feggen uyt bitterheyd , nochte tot nadeel van den na¬ 
me en renommee van den voorfz Heere van Sint Al- 
degonde. En hoe foud’ ik het willen , daer ik gelo- 
vedat hy mijn vrund geweeft is? En hoe foud’ ik het 
konnen, daer vele u> honorabclijk van hem fpre- 
ken ? Hierom ift , dat ik niet twifte , fonder meer, 
dan om te verantwoorden , handhaven, en conferve- 
ren de eere van myen myne Ouders , dewelke dat 
het den vooriz Heere van Sint Aldegonde belieft heeft 
te becladden , ik wil het liever wyten de quade on- 
derrichtinge , dan den quaden wille , en derhalven 
vergeve ik ’t hem gaerne. Ik achte dan niet nodich 
van poindt tot poinft te repeteren , nochte wederleg¬ 
gen de propooften door fijn geheele Boecken vooriz, 
geinfereert tot ons nadeel , hoewel met verfwegen 
namen , nochtans meer dan te claer ,• ook die 'ge¬ 
nen , die ik verftae dat hy al te vele mondeling ge¬ 
houden heeft met velen , alleenlijk uyt enkele gillin¬ 
gen , als of ik Auteur waer van leker fchrifc , gein- 
tituleert: Het tegen-gift, &c. waer van ik hem goet 
contentement foude hebben connen geven, indien hy 
voor de publicatie van fijn vooriz Boexken , my die 
weldaed gedaen hadde , ’t v/are by Brieven o? 
door conferentie ( gelijck hy volgende de oude 
vrundlchap hadde behoren te doen) de impreffien , die 
hy uyt vermoeden finifteilijk gevaet hadde tegens my : 
Waer op het niet van node is te antwoorden , nade- 
mael mijne ongenoechfaemheyt my daer van genoech- 
faem behoort te ontfchuldigen , en dat alle gillingen, 

wor- 

gens fuiken Perfonagie : Den anderen fal willen ach- 
! ïol.61) ten, dat het niet wel voegt, dat ik my kante tegens 

eenen die overleden is , en die fich niet meer can 
verantwoorden. Voorwaer ik bekenne, dat noch 
den eenen noch den anderen , (om alfo metten eer- 
ften aenfien te oordeelen) t’eenemael ongelijk heeft: 
"Want my is genoech bekent mijne onbequamic- 
heyd , dewelke noyt onderwefen ben, en niet wee 
te wat nominatijf, of adjedtijf, of fyllogifmen , 
of rethorica 7.y : Ook is my niet onbewuft , dat 
het de Chriftelftke zedicheyt toeftaet , in vreden te 
laten, de gene die in de aerde ruften. Maer fo wie 
fal willen letten op de rechtveerdige oorfake , die 
my dringt , fal my niet alleen exculëren ; maer fal 
my lof geven , van dat ik, na mijn cleyn vermo¬ 
gen , my verdoekt hebbe te doen, ’tgene een Man 
met eeren niet can nochte mach nalaten , den wel¬ 
ken de eere ontwyfelijk meerder moet welen , dan 

VI 

hoe gewichtich die ook zijn, gepurgeertkonnen 
den met eene fimpele negatie , latende den affirma- 
teur den laft van het bewijs van fijn feggen. Ik fal 
dan voortvaren , en den Auteur van het voorfz ge- 
fchrift , de materie van dien laten debateren. Want 
wat apparentie ifier dat ik Boeken maken foude ? By 
aldien datmen het miffehien geladen heeft op eenen 
mynen Brief, die ik geheuchenilTe hebbe t’anderen 
tijde , eenige jaren geleden , gdchreven te hebben 
acn eenen mynen Vriend , om onder ons familiaer- 
lijk (gelijk men dat wel doet) by Brieven te difpute- 
ren die queftie ; of men de Ketters metter dood be¬ 
hoorde te ftraffen : Ik bekenne rond uyt , dat ik by 
defelve gefloten Miffive het tegendeel gefuftincert heb¬ 
be , gelijk ik dikmaels verftaen hadde , dat felfs de 
voornaemfte Lceraers der Kerke in difpute ftaen , en 
de fake onderling niet eens zijn op dit poinótja ik 

dat ik de eere gehad hebbe van tegen- 
woordich te wefen , daer over een volle tafel , 'wij¬ 
len mijn Heere den Prince Hoger Ged. defelve con¬ 
trarie opinie gedifputeert heeft tegens mijn Heere van 
Sint Aldegonde , den welken niet onbewuft conde 
wefen, datdefe wijfevan fortfich rigeur, die hy voor¬ 
geeft , niet ontfangen foude worden by u E. dewel¬ 
ke tot noch toe genoech hebt doen blijken, door uwe 
wyfe moderatie , hoe feer dat uwe herten vervreemt 
zyn van alle rigeur in defen deele. Nu latende dit 
poin6l varen , wilde ik wel weten , wat hy wil feg¬ 
gen met defe woorden : Dat mijne Voorfaten gevlucht 

%ijn geweeft in eenigen hoef van Duytjland, of van Zgvit- 

ferland, om aldaer baer Libertijnfchap te drijven. Voor' 
waer gelijk hy altijds geacht is geweeft voor een 
Edelman , niet minder wijs dan geleert , alfo (ou¬ 
de ik alhier met goede reden meerder befcheyden- 
heyd in hem mogen vereyfehen, danhy betoont heeft, 
fprekende van myne Voor-Ouders. Want hem fel- 
veheeft niet connen onbewuft zijn, ’t gene al de we- 

CC? rsld 
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refd wcet, dat mijne Voorlaten geweeft zijn Edelluy- 
den, niet van de minfte van Braband, en dewelke ze- 
derteenige hondert jaren herwaarts, de eere gehad heb¬ 
ben van voor fodanigé geacht te worden, waer van het 
my de pijneweerd niet en geeft, hier veel grote woor¬ 
den te maken; allo ik noyt werk gemaekt hebbe van 
den Adel, alflèr geen deucht by was, en derhalven lal 
ik niets leggen van heur qualiteyten en honorable Allian- 
tien fo in Braband , als in Vlaenderen , Holland en 
’t Land van Luyk , nochte van de grote Ampten , waer 
in fy (onder de voprneemfte)geemployeert zijn geweeft 
by dePrincenvan ’t Land: So dat ik wel ftijf enfterk 
dnrfleggen en ftaende houden met de waerheyt, tegens 
een yegehjk, dat haer Adel is vergefelfchapt geweeft (fo 
leer als eenige andere) met de deucht en Godvruchtig- 
heyt, waer van de publijke Monumenten, haermagni- 
fijkeSepulturen, en liberale pieufe Geftichten, na den 
tijd die het doe was , voornemelijk van ft Jacobijner 
Cloofter te Antwerpen , genoech getuygenilTe geven ; 
ja dat fy geenfins gefproten zijn van degene, diemetBe- 
'delaers en Rabauwen gemeriteert hebben gerekent te 
worden, onder het getal der gener, die. men feyt dat 
Gebannen enverjaecht zijn geweeft. Want wie weet 
niet. dat de Stad van Antwerpen, ten tijde dat fy in haer 
voornaemfte fleur was, onderfteunt is geweeft als met 
driepylaren, by drie van mijne Voorlaten, te weten, 
mijn Groot-Vader en fijne twee Broeders, waer van den 
eenen Mark-Graef was, den anderen Amptman, en 
den derden eerfte Burgemeefter , altemael op eenen fel- 
ventijd? Het welke voorwaer geen Ampten en Staten 
zijn , die aen oolijke boeven gegeven worden. Even fo 
weynich can hy daer mefk betichten eenen mijnen Oom, 
eenisen Broeder van mijn Vader, den welken hy lèlvc 
wel mach gekent hebben, dieiich fo gedragen heeft, in 
den dienft van Keyler Carel, dat hy de eere gehad heelt 
van geweeft te zijn een van fijne ordinaris Raden van den 
Oorloch, Capiteynvan eene Compagnie van Mannen 
van wapenen, en Luytenant van ft Gouvernement van 
Luxemburch , hebbende gehijlikt aen de Gravinne van 
Manderfchey t, Wedu-vrouwe van een Grave vanlfen- 
burg. Indien dan mijn Heere van St. Aldegonde , fchry- 
vende miffehien geleerdelijker dan ik begrijpen can, met 
het woord van Voorlaten heeft willen te kennen geven 
ihyne Voor-Ouders, en dat fy de gene zijn , op dewelc- 
ke hy ft geladen heeft; voorwaer ik gevoelemy daer van 
gcraekt met een mifnoegen , niet fonder verwonderin- 
ge, hoe dat hy’t fich heeft mogen laten geluften , daer 
van lb vileynclijk vcrhaelte doen , en genoechte te ne¬ 
men van fijn (pot te ho uden met de onverdiende fortuyne, 
van wijlen mynen goeden Vader , inplaetfe dat hy lie¬ 
ver (volgende de Chriftelijke liefde) behoorde met alle 
roede Chriftenen hem te beclagen. Het is waer, mijn 
Heeren, en ikbekennehet overluyd» fo verre ilt van 
daerdatikhetlochenen foude, dat hetGodebelielt heeft 
mijnen voor ft. Vader de genade te doen, van hem te ver- 
kiefen al onder de eerfte Anno 46. die uyt dit Laud be¬ 
treden hebben den weg van de vervolgingen en lyden , 
om fijnen heyligen Naem, en dathy, om te ontgaen 
de rigeur van de Placcaten van Keyler Carel, leer gaerne 
verlaten heeft fijn Vaderland, Vrunden, ftaten, have 
en goederen,. diemen weet dat voor onfe qualiteyt feer 
fuffifant waren , en dat hem God uyt dit Land geleyd 
heeft tot Straatsburg. Nu datyemand my nu legge, wie 
doch defen Libertijn is, die om fijn Libertijnfchap te dry- 
ven (dat is te feggen, gelijk ik gelove, die in fijne Con- 
fcientie niet vraegt na God nochte na de menfehen) die 
fich in die extremiteyt foude willen begeven. Maer den 
Heere van Sint Aldegonde, indien hy noch leefde, fou¬ 
de bedwongen wefen felve tc belijden, ft gene hy feer 
wel heeft conncn en mogen verftaen inde fclve Stad van 
Straesburg, te weten, dat eene fo deftige en feer wijfe 
Magiftraet, hebbende bemerkt in wijlen mynen Vader 
eene foodanigè vroomicheyt , waer van fijn eygen Va¬ 
derland .fich onweerdich getoont hadde, hem van fijne 
eerfte comfteaf, goedertierlijk en vriendelijk ontfangen 
heeft in ft recht van ft borgerfchap; en cft hyder niet ge¬ 
geven heeft fulke blijke proeven van fyne deuchden , 
dat in weynich tijds hem fulke eere opgedragen is ge- 
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weeft, als noytgefchied is aen eénich ander vreemde¬ 
linge, nochte voor nochte nahem; te weten, dathy be¬ 
roepen is geworden tot den ftaet van Meefter vanden 
Raed, dat is te feggen in haer fpraek, May (Ier des Raatbs. 

En hoe dathy in digniteyt gekeft heeft ontrent twintich 
jaren lang, en fijn huys gehouden heeft als een open Hof 
vooralle vrome en eerlijke Luyden, die uyt dit Land 
derwaerts quamen : Leydende voorts een ganlchdeuch- ! 
delijk leven, is hy aldaer deler wereld overleden, vol¬ 
hardende tot den eynde toe in het waerachtich Chrifte- 
hjk gelove, en leerhonorabelijk begraven. By aldienFol.(62) 
datmendaer aen twyfelt, ft welk ikniet can geloven, 
datmen het noch vrage de honorabeifte en oudfte, die 
huyden leven mdefelve Republijke, dewelke fullen kon- 
nen waer maken , of hy fljn leven daer niet dodVge- 
brochtheeft, als een waerachtich Chriften, Man met 
eeren, en daer niet op te leggen viel} fodatik od pand 
van de eere van ons geheele Huys wel foude durven ver- 
fekeren, datmen waerachtich bevinden fal, dat mijn Va¬ 
der onder die vreemde Natie immers alfo veel reputatie 
vercregen en nagelaten heeft (fprekendefonde'r hatelijke 
comparatie)als mijn HeerC van Sint Aldegonde in fijn 
eygen Vaderland. Indien God dan mijnen voorlz Vader 
uyt lijn Vaderland heeft doen gaen, om hem een beter 
te doen vinden , gelijk dat van Straesburg , en indien hy 
daerfo velejaren gekent en getefpedeert is geweeft in ho» 
norableeftime, wat apparentie ifler dan te feggen. Dat 
hy gevlucht is geweeft in eenen boecl^van Duytfland , om daer 
het Libertijnjchap te drijven ? V oor waer een feer breede en 
honorable aéte van Atteftatie van de Magiftraat van 
Straesburg, die wy hebben , can daer in leugenachtich 
maken en de mond fluy ten aften den genen, die het con¬ 
trarie fouden durven feggen. Het is dan geen reden, dat 
een lo rechrveerdige fake (om dewelke ten deele uwe E. 
E. fo cloeckmoedichlijk gevoert hebben dele lange en 
quellijke Oorlogen, te weten, de affehaffinge der rigo- 
reufe Placcaten) een Edelman fo velejaren na fijn dood 
tot verwijt foude ftrecken. Van fuiken Vader (Code lof) 
bekenneikdeSoon te wefen, dewelke fijn beft gedaeu 
hebbende (na fijnen Vaderlijken plichtjom my op te bren¬ 
gen in de vreefe Godes, en in my geplant heeft, fo veel 
hem mogeliik geweeft is, debevlijtiginge tot de deucht; 
ik daer in fo qualijk niet geprofijteert hebbe) fonder roem 
te {preken) dat ik can feggen, myne conditiën den Luy- . 
den met eeren fo weynich aengenaem geweeft te zijn, 
offy zijn fel fs ontfangen geweeft meteen goedertieren 
onthaelt byPrincen , enfonderling by wylénmijn Heere 
den Prince Hoger Ged. den welken het belieft heeft uyt 
fyne gratie, my ontfangen hebbende in ft getal v^h fyne 
DomeftijkeEdelluyden, myeenigejaren daer nli té be¬ 
vorderen tot den ftaet van Eicuver, en hoewel dat ik van 
dejongfte was, nochtans'fo can ik feggen, dat hy my 
dikmaelswTeerdichgeacht heett, ommyte employeren 
in Commiffien en reyfen , feer honorabel voor my, 
voor alle de andere, die ouder waren en langer gedient 
hadden dan ik, tot dat het hem beliefde, tot noch meer¬ 
der bewijsvanfyne gunfte, my te vereeren met het Gou¬ 
vernement van deEylanden en Fortreflen van de Cluyn- 
der en Willernftad.Nu een yeder weet wel hoe voorfich- 
tichen fcherpliende dat wijlen fijn Excellentie,en hoe ver¬ 
wonderlijk dat fijn oordeel was. By aldien ik dan ware 
afcomftich geweeft, van de gene die geweeft waren van 
fulke wet, als de Heere van Aldegonde mijne Ouders 
afmaelt, ofdat ik felfs daer mede behebt waer geweeft, 
men moet geloven, dat een fo wijs en feer voorfichtich 
Prince, niet geweerdicht foude hebben , my fo hono- 
rabelijk te bevorderen. Hier te feggen, hoe dat ikzedert 
vijftien jaren achter een mygequeten hebbe in het Ampt 
van het voorfz mijn Gouvernement j ik hebbe liever my 
daer van aen uE.E. felfs te gedragen, dan daer in mijn 
eygen lof te vercondigen, dewelke, fonder t wij fel, my 
dit getuygenilTe geven fullen, dathunnoyt ter oren ge„ 
comen zijn eenige concuffien, exa&ien, ofeenigerhan- 
de andere overlaft, ft zy van my, of van de gene die 
onder myftaen; maer dat ik getracht hebbe in alle de- 
voir, wackerhey t en getrouwicheyt te bewaren, ft gene 
my foduyr bevolen was. Ik ben ook niet van meenige 
hier veel te feggen van myne ftandvafticheydt in ver- 
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fcheyden inwendige beroerten; waer mede defen ftaet 
t’anderen tijden is gequelt geweeft; want ik hebbe niet 
meer gedaen dan ik fchuldich was: Maer ik fegge alleen¬ 
lijk , dat ik my al mijn leven bevlijticht hebbe, te vercrij- 
gen en behouden de tijtel van een vroom Man. Derhal- 
ven can ik niet bedenken, wat fondement ofoccafie mijn 
Heere van Sint Aldegonde gehad mach hebben , om my 
te taxeren met ik weet niet wat dingen, daer hy feyt :Dt 
mantel omkeiren alffer quejlie is van uyt teJlaen het rninllt pc- 

r ij hel, ’t tvclke [oude mogen voorvallen. Maer wat is dit te 
feggen, de mantel omkeeren? ontrouen een verrader 
te wefen ? Voorwaer op dit woord ftaen my de hayren te 
bergen Ifler wel yemand oyt inde wereld fo onbefchaemt 
gevonden, die foude hebben durven feggen, dat yemand 
vap de mijne de minde occafie gegeven hadde van dat ook 
eens te vermoeden ? Wat my aengaet, ik bidde u 1. mijn 
Heeren, foude het wel mogelijk wefen, dat gylieden 
daer van de minfte gedachte gehadt hebt ? Ik verfekere 
my feer wel van Neen: En derhalven als in een ding al¬ 
leenlijk uytgefpogen, door eene onmatige colere, achte 
ikdepijne weerd niet, breeder daet op te repliceren. 
God dankende, die altoos mijne gedachten en aétien 
beftiert heeft. Maer indien’t hem hadde belieft, dat ik 
daer fo veel materie toe gegeven hadde, als het fchijnt 
dat mijn Heere van Sint Aldegonde gedaen heeft, by 
fijne difcourfen op het beleyt van Antwerpen, en fijne 
Brieven aen fijne Vrundengefchreven (niet dat ik hem 
wil befchuldigen ofontfchuldigen; want ik wete wel hoe 
dat de oordeelen daer van verfcheyden zijn) ikgelove dat 
hy niet gelaten foude hebben my te verftaen te geven, 
w^t dat defe woorden, mantel omheeren, te feggen zijn. 
Ia de gene die fijne propooflen en fchriften, die hy hier 
bevorens, gedurende fijn ballinkfchap , gepubliceert 
heeft, fal willen vergelijken met fijne fortfige opinien, 
nopende de vervolginge, zedert onlanx verclaert, fou- 
den met goeden rechte mogen vragen, of dat niet ge- 
noemt wordt, te veranderen eene witte mantel, fonder 
vlecke en fmette, in eene rode, befmet met menfehen 
bloed, indien niet in effeft, ten minden in begeerte, en 
by imaginatie. Maer alfo het mync profeffie niet is te 
difputeren, en dat defe queftie alfo fwaer als fchadelijk is 
op de baen gebracht te worden in defen tijd, dewelke 
eer vereyfcht wel te doen, danveeltedifputeren,fo wil 
ik my niet verder inlaten in ditbreede veld, om alleen¬ 
lijk af te keeren de fteken, die de Heere van Sint Alde¬ 
gonde my en den mynen toegebracht beeft, dewelke 
my als een groot exces en crime, voorwetpt fekerc hey- 
melijkeAllianticinonshuysgefchiet: Voorwaer is dat 
niet wel een grooc fchelmftuk? en wanneer? nu meer 
dan dertig jaren geleden: Wat can ik het gebeteren? 
want wefende alfdoen dertien ofveertienjaren oud, men 
can wel denken, of men my daer raed op gevraegt heeft. 
Zijn wy de eerfte, den welke ongelijke Alliantie weder¬ 
varen is? en mijn Heer van Sint Aldegonde, of wie 
'took zy, can hy fich verfekert houden, dat fuik mifnoe- 
gen t’avond oft morgen in fijn huys niet gebeuren fal ? Ia, 
maer de Geallieerde was van andere Religie, dan mijn 
Heere van Sint Aldegondeapprobeert. Enoftfoware, 
moet ik daer voor verantwoorden of verwijt van horen : 
Als of door de Alliantientufichen luyden van verfchey¬ 
den Religiën , men verbonden ware te wefen van de opi¬ 
nie van fijne Geallieerde. Indien men fo mach argueren 
waerom foude men niet mogen befluyten, dat mijn Hee¬ 
re van Sint Aldegonde van de Roomfe Kerke geweeft 
waer, gemerkt datmen wel weet, dat fijn fchoon Moe¬ 
der , Broederen Sufters feer vuyrige yveraers zijn van 
die Religie? Wieiflèr hendenfdaegs, die in defe eewe, 
alfoverwert met opinien, en alfovruchtbaer van Seften, 
als onvruchtbaer van Godfaligheyd en liefde, niet heeft 
Vader, Moeder, of andere Geallieerde van contrarie 
opinie dan de fijne? fonder datmen derhalven den eenen 
en den anderen moet uytfluyten uyt de natuyrlijke wet 
en Chriftelijke liefde. Weet men niet dathetgelove een 
gave Godesis? En dat het nieten ftaet aen yemandts wil¬ 
len of lopen, maer aen Gode die barmhertigheyd doet? 
Wat my aengaet, ik vraegdaer niet na, endankeGod 
met ootmoediger herten voor de genade, die hy my ge¬ 
daen heeft, van fijnen weg en waerheyd te kennen, feer 
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wel wetende. dattergeen weg van faligheydis, dan dooc 
fijne barmhertigheyt, en de eenige verdienden van on- 
fen Saligmaker Jefirs Ghriftus.die den dood geleden heeft 
aendeltammedes Cruyces, tot onfer verloflinge; be¬ 
lijdende voorts van poinft tot poindi;, uyt oprechter her - 
ten , fonder eenigerhande veynfinge, of dubbeliinnig- 
heyd, ofbewimpelinge (om fijne woorden te gebruy 
ken) alle ’t gene vervaet is inde t waelf Articulen des Ge- 
loofs, volgende de Catholijkebelijdeniflb, die de Ker¬ 
ke Gods van alle oudhey t her daer van gedaen heeft > en 
noch hedenfdaegs doet. Dat het dan u E. E. en alle de 
wereld believe teoordeelenvanmijnftuk, en van mijne 
Voorfaten en Ouders, nadat ik in waerheyd en alle op- 
rechticheyddaer van hierboven cortelijk hebbe connen 
difcoureren, en of ik geen goede oorfake gehad hebbe, 
om dat te doen. Voorwaer ik foude wel wenfehen, dat 
mijn Heere van Sint Aldegonde goed gevonden hadde, 
in vrede te laten ruften de goede gedachteniflè der gener, 
die in haer leven fich wel gewroken fouden hebben, in¬ 
dien yemant fich vervordert hadde, haer Weerdige re- 
nommée te vercorten. En om niet te vervallen in gelijke 
faute t’fijnwaerts, en u E. E. niet verder op te houden met 
het lange lefen van dit mijn cleyne ongeleerde difcours, 
bid ik u 1. dat, indien u E. E. door een voor-oordeel, ge- 
fondeert op de fchriften en mondelinge propooften van 
wijlen den Heere van S1. Aldegonde,van my gevaet had¬ 
den andere opinien, dan welvoegende voor een Edel-(Fob63) 
man met eeren, u 1. believe die uyt te wiflehen uyt uwe 
gedachtenifte; en liever van my te oordeelen uyt den 
veerdigen wille, die ik hebbe van te volherden u luyden 
ootmoedigen en getrouwen dienft te doen* Biddende 
God u E. E. meer en meer te fegenen, en fijne gratiën 
te vermeerderen, omfijn werkte bevorderen^ en my 
inhet weynige datikben, van u luyden alle mijn leven 
dacr in te dienen. 

Proverb. 17- 2o. 
T) € Coninb ban *§pangien ©bilipiS Delll.toaötöt &e €a, 
J“ycOarago(fa in Sdrtagon getoeett / Daec fp DlijDe nmti tau 
üjncomfte geDaen en baet ©pbilegien gereftitucert/ en 
boen toeebnemenen öegraben bebbenbe alle De pof' S«t 
ben/Die Daec Doo? 3Pn 2filonfo/ato bP ©pantip in we tan 
canon toast geballen / pbDe Doen ontpofben/ tentpe 
alO Die ban %ccagon fCntonto ©eres?/ alDaec upt De ge* 
banbemffe ban De gfnquifitie bedotte / gelijb top in onsS tjtifaun 
negen en ttointicbfte 25oeb bedjaeit tjebben/en baec toe 
upte gebanbentflfe ontflagen De<©ebangenen/Die alfboen 
gehangen genomen toaren / Daer onDec meDe toag Den 
<0?flbe ban D’Süranna/een p?incipael ^eec in^rcagon/ 
met reftitutie ban pare geconfifqueerbe <©oeberen/met 
confent/om Deafgetooben J^upfen ban De gejufttftceec' 
DetoeDecomtemogenopboutoenen betoonen,- fo Dat 
Delfirragonneferonufeer goeb contentement ban Den 
Coninbban .spangien IjaDDen. 
\17i bobben in bet boojgaenDe 23oebeenicljberbacl 
W gemaebt / Dat De «tfoninb ban ©?anbrp / aio bp 

©?ebe metten Coninfi ban «gpangien fouDe maben/bp 
oob boo? al fijn epgen fipb ban binnen toilDc in ©?ebe 
(tellen / en fijne ©nDerfaten in rufte / (tilte eneenic* 
bepD toengen; toant Defelbe Coninb / pbbenDc fijne 
fonfefjepb m De <©o?loge berfleten / en nu genegen toe* 
fenDe om eep ineufte te leben/ en fijn ïtijfe in bolco* 
men 3©?eDe te (tellen / pböe bem met alle fijne ©pan* 
Den / Die fijn partpen toaren getoeejt / en Die De 3Ba* 
penen tegen bem geboert baöDen / genoetbfaem ber* 
foent} fo beeft bp ooft De hugenoten/ te toeten/ Die 
ban De <6ecefo?mecrDe debgie / toillen gerutt (tellen / 
Daer toe bpfijn be(te DeDe/ en bebbenDe alDaer berpelt 
De monDeling anttooo^De/ Die bp Den «§crbonni(ten 
ban ©arp gegeben becft/Detoelbe fulp fotbtente be* 
letten en berbtnberen:3©p fullen nu Den felben Coninb 
eenO booten fp’eben/ tegen De Sferen <8eDeputeerDe 
ban fijn ©adement ban ©acp / nopenDe Defelbe fafee/ 
Die bp bp bent ontboben pDDe/Den febenDen januari) 
DefcO g[aer£ 1^99. tooo?Den Deo Coninptoaren 
Defe: 

3!l-eec i& fp?ebe ban Der fahc/ Daerom ib u lupDen 
bebbe ontboDen / fo toil ib u lupDeti herbalen een I§i*»’j»ms 
(torie ^ Die ib Den i^arefdial ban CDaffto terttonD1 
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Sr.' SHssaj»Jsrss 
puteer^’ j,cjjatiig|elöetot ttoeemada uptgetoijl 3Ü^/ 
öe uan ’’ bD02 öe tepfe toePerom openPaerPe: Sp fcpöc / 
H" / nf$t langer (pelen toÜPe / en Pat ’t leltoe pet 
mint ',’guaetötoasföeïiupöenöe/ Poo?Degene Piej^ï Jj.aï* 
hsa öen bèrnöten; tie hertog Pan Ctopfe toaa een Pan Pe 
p*c|W”Sr?in«SnS a&italöua pcrljaclt pePPenPe / Per- 
g£ n&STwSm P?opoofï alPua : ^plteöen (iet 
«7 ” mX ftttc ^n mijn Camee / Pacr tb u lupPen rorne 
3J"- ’’todmePen/ nwtin ComnPlpPe cleePecen / of met 

” rappier entap/ gelyP mpn ©oo?faten / nocpaia een 
>* SS PiePaerromt omte berïjoren eenige P;eemPe 
55 2Cmöaffaöcni.ö ■, maer gedeet ala een ©upaPaPer / 
» omöemepnfaem te fielten met fijn PinPcren. 
„ “ kftS ilt u Iteöén te fcggen ftetrtje / tó / fctttfite; 

nette/nat wUipaen fult tetoiUisot 111 Jet «öict of 
”£/aet / ’t toelP iP Pie Pan Pc Religie toegelaten 
33 BE? ©et gene tP Paer Pan gePacn tjeOöe / iO ge 
« om Pe/gemeenen ©?ePea totlle. 3JP pebfe ge 
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^eerePeCancdter/ mün©cere Pan 25elteb?e/ Pan., 
^onfc/ Pan^ülerp en ©Hierop» SP pcPt gePacn 
met paer aPPpa/ en ooP Pan Pen finten Pan Pen * 
25toeOe/ enPea RijPa-Cenotcn. ^aer ia niet een” 
Pan penliePer / of po Pcrf pem roemen te Piefen een” 
©oo?|tanPcrPanPe€atpoli)Pc Religie/ en norptana5? 
mogen fp niet cntPennen/ of fp fjefctscn rap pet feite * 
aPPpa gegePcn. SP Pen aiieen Pe 25etoaerPer Pan Pc 
Religie. SP fal Pat gemept / ’t todP men ia Ure pen? 
Pe / tod paeft Poen refieren. Hen Perlaerpt fstp Paer ” 
oPet Pinnen $arpa/ aia Pat iït ^toitfera en anPer” 
©olP Pan Co?loge fouPe peppen laten opnemen, ^o 
iP fuIPa PePe / men mofiet ten Defïen PupPen / en fou? „ 
PeooP toefen om een goePe oojfaPe/ regarP nemeyPs 
op mpn Poo?gaenPen panPd / en lettenPc op ’t gene tP 
gePaen pePPe / om 21 mienes toe Per te crygen / altoaer ” 
Pe penningen om’tCPirt te PertoerPen/ jyngeem?” 
plopeert: <©aer in gpliePen niet fouP peppen betoil? »* 
lirpt / fo iP Paerom niet felfis in ’t parlement toaer ge? „ 
tomen. <©e nooP peeft mp Petoillirpt Pit CPirt te „ 
maPcn / en upt gdppe nooP pep iP toel eet een ^olPaet 
moeten toefen j men peeftcr mp Pan Perifpt / maer tP,a 

” fepiet ^ mahen Pinnen mpnenpePtongemerPt laten pene gaen. €nai^nuPentPeen 
«maePtPupten/ * »w^oSSW^i Conmfi/ enfp^ePealleen coninP/ en toilPaerPoo? 
»,Pe* ^piietien Pepoo?i:inp w 'JSHfïiJ'K neoPePieert toefen. te tod toaer / Pat Pe ^fTicie' ’t maer ten tefpext Pan mpn guaitte / en Pen plicPt 
” feS SeSe alle mijn ©nPerPanen / en Poo?namentlpP 
5 aSöenPan Pen ^ademente mpPerPonPcn $pt: ^en 
s’ lenen PeP iP toeöef in fpn pupo geP?acpt / Paer pp upt 
3» ^Pannen toa^ / Pen anPeren m fyn geloPe / ’t toelP pp 
3» bedoren paPöe. ©oo?toaer (omen mpnc ©oojfaten 
s»SoSmpepö fcpulPiggetoeejl ijs / meines mp Pe^ 

felPe fcpulPig / en Pess te meer / Pat iP Pet ContnPrpP 
55 toePerora tnfpnenlïantgeftelt pePPe/ pePPenPe <©oP 
”mitoenmrfonePercouen/ omte Hellen m pet KyPe/ 
'S«& €tf &/ en ooP mettej©apenen- 
9,PeSregenpePbe: ^onPermp/ PtePanmpnen ©ar= 
3j lemcme (OuPen in pimne|ïact niet fitten. SPto« W 

niet roemen / noeptanöPo?Pe tod feggen / PatiPgeen 
*’ anir erempel pePPe om na te Polgen/ ales Pan mp 
3,fdPen. SPPJeettod Patter cenige Compiotcten ge? 
”maePt m in ’t parlement/ en Patmen oproerige 
3‘ ©lePicanten peeft pertoePt; maer iP fal tegen# foPa? 
5? nig ©oiptoel o?Pee (tellen / en fal mp op u UePen niet 
3, perlaten. ^it iès PcfdPe Poet Ptemen nam tegen Pen 

oPerlePenConinP/ PoemenficptegenöPen fdPen Pe? 
3’ frhanfte Pinnen ©arüö / en fo Poo?tsS guam tottet Per? 
” moo?Pen Pan fpn perfoon. SP fal mp Poo? fulPss tod 
” toadjten. SP fal ïw too?tel uptroepen Pan alle 
5,3 cn Pan alle oproerige f ?cPicatien en alle P e 
35 pen Paer met Pemoepen / fal iP tod Pe«leenen. SP 
„ Pen gedommen op Pe0 «^taPss mup?e / iP fal ooP tod 

apcr Pe ^tpanfen fpnngen / Pte fo Doge met 3ijn. €n 
” fpjeePt mp niet Pan Pe CatDolijPe Religie / iP Pemin|e 
” meer aio gpliePen Poet. SP CatDolyper ales gp? 
w liePen 3üt. SPP-nPo ouPfl^ <^oon Pan Pe ©epligc 
»>SietPe/ niemanPPanu licPdi tfl/ ofmaept toefen: 
„ep m beraPufeert / Pat gp mepnt tod te fiacn met? 

ten ©auo / iP tïaöer Peel Peter mePe ales gpliePen. <^o 
ijs tmiPe/ fouPe ti ïiePen alle P002 ketterss mogen Poen 

” perclatcn / omPatgnlieöenmp niet 31)t geljoo^faem. 
”SPÖePPemeerPer roütfdjap cn PcifranP Pinnen Re? 
3» men / aio gr» Poet. ©oe gp ’t maePt / iP tocct al toat 
3? m Poet / en 00P toat gp fegt; toant iP peP een depn 
, s l^upPelPen Pie ’t mp openPaert. ©oo?toaer Pte geen/ 

PieftunPuOtegenmynCPitt (tellen/ foePenPe v$o?? 
,?loge. a©el-aen/ iPPentePjePen/ tP fal mo?gen Pc 
”<©02loaePetelaren tegenO Pie Pan Pe Religie i maer 
,5iPfalfenietaenPangen/ ofgpliePcnfultalle met utoc 
33 imme (CaPPaertO 00P Paer penen tomen/ enfult Per? 
3, gduPen Pte Pan Pe Capuajttó / Pie Pe Ruilingen op 

Dunne Canpen toaren PjagenPe/ ’t todP feer aerPtg 
” om fien toaO. SnPtm gplupPen in pet €Ptct met Pe? 
” toiUïdtt / fultmpoojfaPe gePen te romen in ’t^ade? 
3’ ment. ©oo?toaer gp fult grotelpPO onPanPPaerpepP 

laten PlyPen / fo gp mp fulPO Poet Poen. SPn^etot 
j>getupgen/ Pie Pan miinen RaPe/ Pie tfdPe <Êötct 
„ goeP gePonPen peppen / en nooPfaPdyö totten tod? 
^HanPmynoRPO/ mynieewPe ConeHaP^/ mp 
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geoPePieerttoefen. ’® igs tod toaer / Pat Pe €>fficie?» 
renPan Pe Snfime/ 3ijiionfe reepter arm j maer fo 
Pe Pan&er Pen reepter arm geinfecteertpeeft/ Pe lin 
Per arm moetfe tod affmjPen; en fo toarateer mpn Re 
gimemen mp niet meer oienen / iP PanPfe af. IDat fult ” 
gpPocpgetoonnen pePöen/ Pat gp niet confenteect in3» 
’t €Pict i toant ePentoel fal iP t Poen onPerpouPen. •*» 
^e ^?ePicanten mogen roepen fo fp toillen: gdnPPaer ,> 
peeft gePaen Pe 2&?oePer Pan Pen ©eere Pan eêillerp/ „ 
Pen todPen iP in Pefe Compagnie toil toefpjePem^aer 
cptotpemroepenPe/ Pen©cerePan ^illerp/ fepPe:5* 
SP paPPe u laten toeten / Patmen u paP romen dagen *» 
oPerutoen25?oePcr/ en paPu Paerom PePolen/ Pat** 
gn pemfouP Permanen / op Pat pp Pem topfelpp piel? 3» 
Pe: SP conPe metten eerflon niet gdoPen Patter pet „ 
aentoass/ Pan’t gene pp gep^ePiPt fouPe pefeben tegen,, 
petCPiet/ omPattetmet betoefen too?Pe/ noeptano 
fotoalfet toaer: CpntelpP fo ia pp ontlopen en gaen” 
pjdten tot^. 2CnP?ieO/ altoaet mpn ©?ocureur<©e?s* 
nerad pem felfa peeft Doren fePitieufelpP p?epen tegena»» 
petCPirt/ en Pat peeftmen niet openbaer gemaePt/3s 
fo toel bepoo?Pe. Hen toil pem ontfepulPtgen / ala Pat 3> 
pp’t fouPe gePaen pebben upt een pPer/ en fonPerop? 
fet Pan eenige oproer; maer poe Pattetsp/’t ia gua? * 
IppgePaen/ enalfuIPcn onPerParptenpPer PerPiem” 
liraffe. 5* 

v©efe dacptePolepnt 3pnPe/ feeerPefpne Hajejlept 
pent toePer tot Pie Pan Pen ^arlememe/en fepPe: ^aer 
ianiemantPan uiïeDen/ Pie mp niet Poo? goet arpt/>} 
ala pp mpna Pan Poen peeft / en Poo^toaer gp pept mp „ 
tenminHeneena’aiaera Pan Poen/ en norptana te? 
genamp/ Pie fo goet Pen/ Petoom gpliePen u guaet 
en rePd. SnPien Pe anPer parlementen / om pun re? ” 
gena mijnen toille geftdt te peppen/ oo?faPe 3pn ge?» 
toeeil / Pat Pie Pan Pe Religie nieutoe faPen Perfocpt 33 
pePPen/ ift toif niet gebogen/ Pat gpliePen Peur ulie?J5 
per toepgeringe oo?faPe fPlt toefen Pan anPere nieu? „ 
toicpePen. 

Sn Pen jare94- en 9f. fo iP u liePer toefonPe een” 
Pertlaringc op pet CPict Pan Pen (are 1 f97. belangen?» 
pe ’t Peptenen Pan Pe Cffitien/ paP iP belooft / Pie Pan » 
Pe Religie niet te Pookten niet eenige ^tactof ©ffttie 33 
in ’t ©of Pan ’t parlement, ^aerna peeft Pea tijPa 
PeranPeringe anPer gdegentpepp mcPcgeP/arpt/ en 
norptana pep »P goeP Pertcoutoen/ Pat Pe gene/ Pie 
iP in eenige Cffitien fldle / PefdPe PcpcodpP fullen Pe? ”, 
Pienen. Cn fpjeebt mp niet Pan Pe CatpolpPe Reli?»» 
gie/ Pat iP maer fletpta Pefe grote CatpolpPen en 53 
<0 ccttdij&e / Pie Pua UipPe roepen / Pegifte / Pen eenen „ 
met 2000 Cronen aen 25enefüien / en Pen anPeren met „ 
4000 Cronen iaedppfe Renten / fp fullen niet een 
tooo?P meer PicPcn: gdppe oo?Peel en gijfinge mafees 
iPPan alle anPere / Pie pun fouPcn toillen pellen te??> 
genapetCPict» ©aerjpnfommigebofe/ Pie frpy?** 

rnn?» 



*59* Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 593 
„tiert ’t guacb te Daten j maer Bet io upt b?eefe ban firaf* 
», fe / in pïaetfe bat be göebe Bet yuaet Daten / om be lief# 
», be bes? beugto toille. %jb Debbe toel eet ttoee Eatijnfc 
3,beerpfcenpgcleert: 
’j 

(Fol 64’’ Odettmtpeceare malifotmidinrpaiue, 
j, Oderunt peccatebóni \irtutis atnore. 
3, «Battp: 
ja De quade haten de Ibnde uyt vreefe van ftraf, 
3, De goede uyt liefd’ ter deucht, ftaen van de Tonde af. 

3, met lö meet ban ttotntig faren geleben/bat tftfe gele* 
3, fen ijebbe/ en nopt berDaelt aio nu/ «Bob gebe bat tb be* 
»»bennen macD/tote ban u Iteben Det guabe Daet/upt lief? 

be beo beucljto/ op bat tft mocDte firaffen be gene bic 
33 Det Daten / upt b?cefe ban be firaffe/ en ban fuüen mp 
33 nocD moeten bebanbe ban be flcaffe / gelijb een fötnb 
33boetfnnen©abct. ljabbeboo?mp met genomen/ 
>3U Iteben Dtet te ontbteben/ alp gifier Deel fpabe. «Be* 
33 benïtt Det Cbict baer ban tb Dier fp?cDe/ tp D*t gene 
♦3 ban ben oberleben Contnb enoobDet mijne; toant 
3* Det met mp gemaebt toerb / en nu tb Det bebeftige j en 
33 btnbe niet goeb batmen eenftno meene en anberftnP upt* 
3* gebe; en Doetoel fommtge anbece fulbo mogen gebaen 
33 Debben / totl Det baetom niet naboen, met lefie tooo?b 
33 bat gn ban mp fult Debben/io/bat gplieben u totlt boo?* 
»’fiellen/ en bolgen Det ejeempel ban ben mettog ban 
»' jKapne. USen Deeft Dem toillen op?ocben / om pet te 
33 pecricDten tegeno rnytten toille; maec Dp Deeft geant 
3* tooo?b / bat DP te feer tot mptoacrtp betbonben toap/ 
3’enaenmpn «©nberfaten/ onber alle todfeeDpaltybP 
”bebpfonberfietoil toefen/ bie berepb io fijn leben te 
3’ toagen / om mijnen bienfi/ om bat tb Det föijh toeber* 
>’ om tn fijnen fianb geb?ocDtDebbe/ tnfpptbanbe ge 
3' ne bie ’t felbe gefoefit Debben te beftrueren} Doetoel Dp 
” boo?maeip felfO fijn befie gebaen Deeft / om Bet felbe in 
3’ ttouble te fielten, meeft pp (bie ’t mooft getoeefi io ban 
’’beStgue)alfogefp?oben/ Doe beel temeer gplieben/ 
” bie ib toeer in Daer «Boeberen en Staten gefielt Debbe/ 
3’ mp befiorenbe te geDoo?famen. «Boet om mijn bib 
a’ beno toille / ’t geen gp foub toillen boen om myn b?ep* 
” gementen; gp fiebter geen ban mp te bertoacljten/ boet 
*’fietDto ’t gene bat ib u bebele/of beel eer btbbe 3 toant 
”gpfuitet boen/ niet alleen om mijnent toille/ maer 
’’ om be gemeene rufie en toelbacrt 
*’ €n toerbe baer na beur bebel beo Contn&P / Det € 

isaetsi- biet in Det parlement geb?acfit / ten epnbe Det albaer 
$tei-e jgpelpb geeramineert foube toerben. Cn Doetoel ben 
?üs£o> Coninb fyne meeninge toel bupbelijb berclaert Dabbe/ 
quiifus en bat bie ban ben^arlemente beo Comnr ernfi fagert/ 
bctfcetBAj maren baer nocD bcle/ bie feer fiertnecbelijb baer 
225 tegen toaren; ban be tlaebO-mcere %ajarup Coquc; 
tn’tpacs Uuo/ betoelbe altpto aen be 5pbe banbe Eigeuroge 
ïement/ foeefi jjjaO / Deeft tegen Denlupben in een fefione «©ra 
XfJjrJ, tie bertoont / bat beo ConinbO toille feer goeb / eerltjb 
ninitö en betamelpb toao / om ©?ebe binneno EanbO te on 

te berfamelbe maefit ban ^pangien / gjtalien / en ban 
binnen met begeeft Debben tonnen rnaben 12SIO topfij* 
ne Bictotten gebenben/ fo moeten top bp ono befiupten/ 
bat befelbe niet boo? menfiDen Danben bertoomenjynj 
maer alleen boo? ben eentgen en eeutoigen raeb en be* 
fiupt CiobeO /bie ober alle fijne gefcDapene Creatuc* 
reneeneblijtigetoatljtDoubet/ bte Det alfo geregeert 
jeeft / en bat be gene bie Dem met ben name en ftbtjn 
ban Religie tegen Dem gefet Debben/ infynegerecDtige 
abe / tot fiDanbe 3pn gecomcn/ fo large fp tegtnljem 
jefiaenDebben: toant top genoeg bebonben Debben/ 
bat bie ben Coninb Debben tegengefiacn/ bie Debben 
C5obep toille felfO tegengefiaen / bie alle fijne raeb fia* 
gen geregeert Deeft. Eaet ono berDalben ben B?ebc 
lemtnnen / bie <£5ob ono boo? ben Coninb gegeben 
jeeft/ en alle bpanblijbe gemoeberen afleggen / en boo? 

bit boo?-gelepbe Cbttt/ ’t toelb pat eenige en noottoen* 
bige mtbbel io/ om befelbe tebefiouöen/öen felben aen* 
nenten / en bie menfcDen/alo 23urgeren eeneo Coninb* 
rijbo / ia bpna eenber ^tab / eenigerlep ^jibilegien en 
Bjpfieben goettoillig neffeno ono genieten laten: 2Glfo 
fal ’t gefcDieben / bat bie fo Doge en gctoenfiDte B?ebe / 
net eenen onberbjebelpbenbanb ber eenigDepb falber* 

bnoopt too?ben.Eaet ono 00b onfen toomenComnbbie 
ono naefi Cioöeenfo grote goeb-baeb bp43ob ben mee* 
re te toege geb?ocDt Dreft / in befen leben fo bele gcebO 
toenfcDe»; engelpbmen ban ben Üepfer SCugufio/ ben 
B?ebe-aenbanger ober be ganfcDe 3©erelb/fcD?Dft/bat 
bele Eupben/ alfmen boben te begraefieniffe b?oeg/ fp 
toilbennfetongaernefierben. 2Ilfolaet ono ocb/ bic 
topbenboob fona3yn/ boenenbebennen/ bat ono in 
befen leben ban <©ob beel toeibaben betoefen 3yn/ en 
top toillen 00b ganftb toilltg upt bit leben fcyepben: 
^etoyle top be Coninb menricuin ben Bierben / ben • 
grootfien Begent befep Coninbrybp/ bie bp onfen ty* 
ben Det Baberlanb fo bibtoilpbeyouben Deeft/ na ono 
fullen laten. 

Cn Doetoel befeo iBanp grote acDtbacrDept fo beel 
te toege b?acDt / batfe refolbeer ben be betoilliginge ban 
DetCbict/ mibO bat in eenige poincten eenige beran* 
beringefoubegefcDieben/enbebenbenConinb/ boo? iSurpiii 
ben meere ^)?eftbent ^eguter / febere^upplicatie en 
Êïemonfirantien obergeben/ baer in fp berebenen ber* man* 
Daeiben/ toaeromfpgoetbonbenbeberanberingealfo jtrantfea 
te boen.. «Be Coninb be rebemn geDoo?t/en be He* pet 
monfirantiengebifiteertDebbenbe/ B^eftöic ban ben Kt 
Barlementebenfefiienben5Fet?uary 1^99. toeberom ben ga* 
bp Dem ontboben / en be «Bebeputecrbe ber felber boo?* iQs/jun 
geljouDen be nabolgenbe 1 eöen. beu Co. 

lunk. 

Seguier 

K hebbe ontfangen de Supplicatien en Remon- jjS*t>entre 
ftrantien, van mijnen Hove van Parlemente , ^onlnk 
foo wel mondelinge, als by gefchrifte, die my ban 
aengedient ïijndoor mijnHeere denPrdident 

Ik Tal altijd goetwillichlijk en in danke ont- ^3,ÖEpU, 
I fangen de Remanftrantian , diegyaen my doen fult,tcetbt 

begee» öcrDouben/ enbetoeeo/ bat ben 25urgerlyben Kryg als van de gene die tot mijnendienlle geneycht zijn, ofbanbeu 
gaeHbe01 B?anbttjb bpna ten onbecen gcb?ael)t Dabbe/ cn batter geneycht behoren te weTen. Uwe lefte vertoninge ®eanrtg 
gtt<e* geenfcljabelylter bergift io/ om be Coninbryben in 
biet m oen gronb te berberben/ ban ben intoenbigen 25urger* 
ÊSr Ujhen förijg / rabetbaerom/ batfe ben B?ebeeeren/ 

* embeo ConinbO toyfe boo?ficDtigDepb / be refie bebe* 
len / en fijnen boo?gefcD?eben raeb bolgen / fijnen 
reefjtmatigen raeb en gebob geDoo?famen / fijn ge* 
rccljtigDepb / befcDcpöenljept en grote geftljibt* 
Depb / in faben te oo?beelen / in geen ttoyfel fielten / na* 
bien fp Dem Ijaer leben / Ctoeberen / B?pljepb en alle 
bat fp Debben en befitten/ fcDulbigtoaren^ en bat be 
3Prancopfin Dare Coningcn / bie ijcm boo? reefitbeer * 
bige fucceffie gegeben 3yn getoeefi/ altyto in eeren Deb* 
ben gefiouben / aio be gene betocibe Den ban ben memel 
gefonben toaren: ^ouben top ban (fepbeDp)befen Co* 
ninb / betocibe boo? «Bobo boo?ftentgtnge / tot op befe 
tyb beDouben iO/op bat Dp Det Coninbrtjb tegen fo bele 
intoenbige en uptlanbigc Bpanben foube betoaren/niet 
geljoojfamen en naefi «Bob in eeren Douben i en fouben 
top fyn decreten en groot berfianb in bit «Betreet ge* 
fielt / met een tegen decreet omfioten / bie alle be gco* 

VI. <Beel. 

hebbe ik mijnen Rade laten fien, en hebbe doen herftel- gEeft 
len mijn Edidl, ofveelliever hetEdift van deoverleden öoo^ge. 
Conink in veel Articulen, fo wel op ’t gene gy my ver- 0®“**®“ 
thoont hebt, alsop’t advijs van mijnen Rade. Ikwil yebjua. 
geloven, dat iommige onderu lieden inlicht hebben ge- *S99» 
nomen op de Religie; maer de Catholijke Religie kan 
niet onderhouden worden dan door Vrede, en de Vrede 
van den ftate defes Coninkrijx, is de vrede van de Ker¬ 
ke. Hebtgydan Vrede hef, lb hebt gymy ook lief. Dat 
moetgy bewijfen, hetgenegy niet gedaen hebt, twitfe- 
lendevanmy. 'Wantgydoet, dat ook vreemde mijne 
Vyanden niet hebben willen doen: en ift niet wat 
fchoons? AllePrincenvande Chriftenheyt houden my 
voordenoudftenSonevande Kerke; voor den Alder- 
Chriftelijkften Conink: Den Paus hout my voor Ca¬ 
tholijke, en gydie mijn Parlement zijt, wilt my doen 
geraken in milirouwen by mijne Onderfaten, en wilt 
datfe twijfelen van mijn gelove. Ik ben Catholijk,Catho- 
lijken Conink,RoomfchCatholijk,niet Catholijk Iefuitis. 
IkkennedeCatholijkfelefuiten. Ik ben niet van’tge- 

CtC ? voe- 
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voelen enfin van fodanigen volk, ofhaers gelijken, die 
moordenaers van Conmgen maken, enbetroutgy met 
de woorden, diegyvanmy hebt gehad: Den Pausen 
den Conink van Spangien hebben mijnen woorden ge- 
love gegeven,en gy wiltdaer op geen betrouwen hebben? 
Mijne meyninge en voornemen is te behouden den date 
defes Coninkrijx, die ik vercregen hebbe, dit kan ik an¬ 
ders nietdoen , dan door Vrede. Ikwetewel, datmijn 
Coninkrijk niet kan in behoudeniflè blijven, dan door de 
onderhouding^ van de Catholijke Religie j maer noch 
Religie, noch ftaet kan behouden wefen, dan door mij¬ 
ne perfone. En daerentuffchen nochtans zijnder geeften 
dwaeflijk verleyd door fuperftittèn van arme geeftelijke 
perfonen in ontallijke faken, diemen fecht te welen , en 
'nochtans niet en zijn: fo verre ook ,dattereen by my ge- 
comen is, vragende oftmen twee Kerken te Parijs ma¬ 
ken foude, d’eene van Catholijken, d’andere van Huge¬ 
noten. Haer advijs neme ik niet qualijk , enindienmen 
myeenige geve dat goed is, fogelove ik V. Maer men 
moet maken op te houden de valfche geruchten en fpra- 
ke, men moet geenonderfcheyd meer maken van Ca¬ 
tholijken en Hugenoten ; maer fy moeten alle goede 
Francoylen welen , en moeten ook de Catholijken be- 
keeren de Hugenoten, door exempel van goet leven. 
Maer men moet geen oorfake geven tot de quade geruch¬ 
ten, die door’t geheel Coninkrijk verftroyt worden, 
waer van gy de lchuld hebt. Wanr by gebreke dat gy 
niet terllont hebt bewillicht in het Edidt, techtmen in ver- 
fcheyden plaetlen, dat hetzy het Edidt van Januarij, en 
dat het zy een coleur van Godtlalicheyd der jefuijten, die 
uytgemaekt hebben den moordenaer , die door raed van 
de Jefuijters van Lottheringe onlanks gecomen is, om my 
om te brengen. Gy lult de oorfake zijn van mijne dood, 
indien gy my niet gehoorfaem en zijt. WTnt dele Ca- 
tholijke Jefuijters lullen doen geloven, dat in mijn Edidt 
ftaen fulkedinge, die daer niet zijn. Ikwetewel, dat 
de Catholijke het meefte getal maken in defe date j maer 
fy zijn niet, enconnen niet zijn, dan alleen door my. Ik 
hebbe een voornemen van langen tijde,en begeere’t felve 
te volgen, ’t welk is de Kerke te reformeren. Dat kan ik 
nietdoen , fonder Vrede. Het is niet mogelijk de Huge¬ 
noten te bekeeren metgeweld.Ik ben een Conink als een 
Herder, die niet wil ftorten het bloed van mijne Schapen; 
maer defelvc vergaederen door foetheyt en goedertie- 

(Fol.65) renheyteens Coninks, en niet door cracht eens Tyran- 
nes. Ik wille maken dat de geeftelijke van goet leven zijn: 
Tot welken eynde ik ook (ommige Benefitien hebbe ver¬ 
leent aen'ettelijke mijne Dienaers, opdatfehaer kinde¬ 
ren opbrengen mogen , en bequaem maken tot bedienin¬ 
gen van de Kerke. Gy verhindert mijn voornemen door 
de beroerten , diegy onderhoudet in ’t Coninkrijk met 
uwe ftijf-lïnnicheyd. 

Ik hadde alleen den fpronk, om beroerte te maken on¬ 
der die van de Religie, doen ik my weder begat te Tours 
met den overledenConink,niemand wiftemeer watyveg 
te nemen om hem te beroeren. Door uwe weygeringe 
hebt gy de Hugenoten oorfake gegeven, om oorlof te 
begeeren van haer te mogen vergaderen. Indien gy de 
Hugenoten geld gaeft, loudetgy niet fo veel voor hen 
doen als gy gedaen hebt? Alfmen Edidten was makende 
tegen die van de Religie, doen ik by hen was, fprong ik 
op, en maekte capreolen , feggende: God zy geprefen, 
wantcortelingfullen wy vier duyfentfterkzijn,en corte- 
ling fes duyfent, het welke ten eynde ook alfo gefchiede. 
Want de gene daer van geen hope was geweeft, werden 
gedwongen om haer te vereenigen met ons. Het is on¬ 
trent vij fentwintich jaren geleden, dat ik Overfte ben ge¬ 
weeft van die van de Religie. Ik wetc wie dat Oorloge 
en w^ie dat Vrede fochte: Ik kenne de gene,die oorlooch- 
den voorde Catholijke Religie: weteook wie ’t felfde 
deden, om haer eygeneergiericheyd, wie dat uytparty- 
fchap, wie dat alleen maer begeerden-e plonderen en ro¬ 
ven,onder die van de Religie. Daer zijn geweeft van alle 
foorten. Even fo wel ook onder de Catholij ken. Ik heb¬ 
be grote moeyte gehad, om te maken de Hugenoten ge¬ 
hoorfaem te zijn, daer over den overleden Conink veel 
te lijden heeft gehad in fijnen ftate. Ik hebbe altijd Vrede 
begeert. Ik ben altijt goet PaSriotgeweeft,waer van raijn 

Heerede Bellievregoet getuyge is. Als ik Paysbegeerde, 
enmetmy mijn Heere de la Noveen andere, Bla^on en 
fijns gelijke die Oorloge fochten, noemden onsdeftom- 
me honden. Ik moet u wat vertellen van twee perfonen 
Van Religie, die by my te Roüan quamen ; haren naera 
wil ik fwijgen in defe vergaderinge. Een van dele twee 
maekte voor my een groot verhad op'tftuk van de Re- 
lige, en ook op’t gene hy feyde alles verlaten te hebben, 
om fijne Confcientie vry te houden, en dat hy liever wil¬ 
de de wereld verlaten, dan fijne ziele quetfen. Nadathy 
al gefeyd hadde dat hy wilde, begon ik te leggen: Mijne 
Heer'en, gelooft daer niet van. Waer over hy hem tot my 
weder keerende,feyde :Heer Conink,Waerom? Beant¬ 
woorde hem, dat hy de gene was daer van ik dachte te 
fpreken, en datmen niet mofte geloven ’t gene hy feyde, 
om dat fo dikmaels, als eenige Edidten uytgegaen waren 
tegen die van cte Religie, hy ter Miflen gegaen hadde, en 
wanneer ’t niet met een genoech was, ib pleech hy twee 
te horen. Belangende den andere, die my diergelijke 
verhad wilde maken van de Religie en van de Confcien¬ 
tie. Ikfeydehem: Gyweet wel dat gy zij t een rover, 
een dief, ja een verrader, al zijt gy van mijnen Rade, ik 
faluwech jagen. 

Sijne Majeftey t defe woorden fprekende,leyde de hant 
op den arm van de Cancelier.Gy kent niet het quacd van 
mijn Coninkrijk, niet meer dan het goed, fowel altijd 
nietalsik. Ik kenne alle fiekten, die daer zijn, enmach 
fonder beroemen feggen, dat ikfebeter kenne dan alle 
Coningen die voor my geweeft zijn. Ik wete ook de re- 
medien daer toe dienende; wantde plaetfendaer ik ge¬ 
weeft ben,hebbenfc my geleert. Het welke ik niet fo wel 
hadde connen weten, fonder de ervarentheyt, die ik daer 
van gehad hebbe. Ik hebbe begeert twee houwelijken te 
maken, d’eene van mijne Sufter, dat hebbe ik gemaekt; 
d’andervan Vrankrijkmet dePays. Dit lefte heeft niet 
connen wefen, dan alleen door Pays,engeen vafte Pays 
falder zijn, alvoren dat in mijn Edidt bewillicht zy. De 
weygeringe die gedaen isby myne andere Parlementen, 
om te bewilligen de Declaratie van’tjaer 1^94. is oorfa¬ 
ke geweeft, dat de Hugenoten meer geeyfcht hebben te 
Chaftellerant, danfèoyt te voren gedaen hadden. De 
voornaemftevan henlieden die daer waren, en die’t wel¬ 
varenlochten,begeerden op my datter Raedsheeren fou- 
den zijn in ’tParlement Maerdemeefte ftemmenvande 
oproerige en muytmakers droegent wech,gelijk gefchiet 
in uwe Vergaderinge, als door’t meefte getal de befte 
opinie overftemt wort. Myne Officieren van de Juftitie 
zijn mijn rechten arm: Nochtans fal ik ook wel behou¬ 
den den ftate des Rijks,wefende.maer flinks. Het is waer 
ik fal moeyte hebben, maer niettemin, ik fal hem beter 
bewaren, dan gy uwen ftaet. En indien ik een Sone heb¬ 
be, ikben verf ekert dat hy Conink zijn fal; maerondcr 
u lieden, die daer zijn Prefidenten, Raedsheren en ande¬ 
re Officieren in mijn Parlement, zijn niet verfekert dat 
haer kinderen na haer ’t felve zij nfullen. Alsikdevercla- 
ringe dede in ’t regard van de Officieren in ’t jaer 1594. 
hadde ik u lieden belooft, dat ik geen Raedsheeren noch 
andere Officieren foude ftellen in mijn Parlement, dan 
alleen Catholijken. De weygeringe van te bewilligen in 
defe verclaringe te Bourdeaux en elders, heeft veroor- 
faektte begeeren datter Raedsheeren van de Relige fou- 
den zijn in Parlementen. Het welke ik hen toegelaten 
hebbe, om de nootwendigheyt van myne fake. Ik dachte 
door middel van verdruckinge, dat ik het quaed foude 
mogenremedieren, ’twelkinmijn Coninkrijk quam* 
door ongebonden en ongebreydelt getal van Officieren. 
Den nood die de wet van de tijd is, heeft gemaekt dat ik 
nu dit, en dan wat anders fegge. 

Ik wil niet meer perfonen fetten in ’t Parlement, dan in 
fuiken getal als begrepen is in mijn Edidt, overmits myne 
faken totfulx my aenwyfen. Ik wil ook geen generale 
Luytenanten,noch yemant van mijn generale Procureurs 
ftellen over de Steden, in welke wcynige Catholijken 
zijn. ’T gene ik u fegge, gefchiet daerom,dat het welva¬ 
ren van myne faken fulx vereyfcht. Ik wil Catholijke 
Officiers ftellen inde Steden die de Hugenoten hebben, 
En vooreen exempel: Ik hebbe begonnen te Nifmes, 
alwaerikgeftelt hebbe een Viguicr, wefende Catholijk, 
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niet te^enftaendc dat die van de gepretendeerde Gere- itÖCBte in Baren bOO?fpOCt berBOObaCCDigenDC; mtt 
formeerde Religie, vijfthienhondert Cronen meer aen- j Ollt Datfe Bm ilCCcn facDunften/ Dat Ijare ÖOOÖ De 
boden dan de Catholijke; waer van M. H. den Conefta- 1 Contnft gelegentBept fOUÖC 0eUcn/ Ollt telJOUtoelijficn / 
ble eoede getuyve is. Segt den genen die zijn van mijn : en Oltt fcniDet en Crf&eitamen fOt De fUCCe(flC Dc# CC? 
Parlement en niet tot mijn Parlement in ft gencrael, ninftnjr temogen bCCOmen/ft todftDeConinft/ fO lange 

fp leefde / om Die uptnemenöe lïefoe Die ïjpBaer toe? 
ö20cg/ntet fonDe geöaen Ijeftücn / fo toel fronD fp in fijne 
gratie / en toftt Ijern altyt# met nieutoe b?imDfcljap en 
feflennge fuift# te bclieben / Dat BP toel boo? ftetn geiten 
men ftaDDe/ Baer tot fyn Comngmne te troutoen s Dan 
öoo? De reDenen De# CarDinael# De |BeDice#/en b?ecfe 
ban onrufte De# Kijft# / bcrjïaenöe Dat Den $au# fulr 
niettocgelatenfouDeIjebbcn/ lietIjpfulft berfoeft na/ 
Boetoel bele ïjet / noclj Daer booj IjielDen/ Datljp fuift# 
nocftepnDelijft fouDegeDaenljebben/ fo fp in’tleben ge? 
öleben IjaDDe/’ttodft nu met ijaec DooD ccifeerbe.lBaer 
De Contnft / om Defc D^oeffjepD tebecgeten / Ijeeft ftclj 
Daer na toeDer tot een anDer bcgcben/namentlijft/lfea? 
Dame D’€utrage#/Die ftiem ooft fpel# genoeg Derorftcnt 
fteeft/ooft na Dat Bp al getrout toa# acn |Baria De 4|Bc? 
Dice# / i&icfjteban Den 43?oot-I|crtog ban €ofcana of 
5Plo?encen/Daer mp ijtcrboo? mentic ban gemaefttljeb? 
ben/ooft na BP #1 föinDeren bp DefelbegeteeltfjaöDe. 

Defe rnaenb ban $obembec / en ooft tn <©ctober/ 
Hiep De fp?aeft oberal feer (ïerft/ Dat De <©uptfe ©o?? ©optèn 
(ten noclj ban meeninge toaren/Den Kijft#-boDem tebergaöe# 
Doen rupmen / fo tod ban De ^paenfe al# ban ft ^ta? 
tifeförijg#bclft/ en Dat fp tot Dien epnDe berfcljepDen jje / om 
©ergaDectnge IjielDen / en beel Ktijg#bolft bjilDen t>en 
aennemem <©e Igecren Staten <©cnerael fclj?eben 
tot Dien epnDe berfcljepDen fyieben acn De boo^fj 3Bmpt? Sma 
fe©o?(ten/ en ooft aen Den I|ertoge ban Clebe enDe ban aiie 
Clecffe KaDen / berclarenOe Dat fp niet ban meeninge 
toaren/ op eenrge Centrale Boelen jHanben/ of Den H 
jj|.Kijft#-boDempet# te p?etenOcren; maer met Ijet 

maer elk een in fijn oofe, ’t gene ik u nu fegge van mijn 
voornemen,nopende ft getal vande Raetsheeren. Ik heb- 
be lief mijn Parlement van Parijs boven alle andere.Want 
het is niet met geld verdorven, maer in ft meeftedeel van 
de andere word de Juftitie vercocht, en die twee hondert 
Cronengeeft, yvint het van den genen die min geeft. Ik 
wete het wel ’Tandere tvden hebbe ik geholpen om de 
beurfen te ftofferen ; want’c felve;diende tot myne parti¬ 
culiere aenflagen. Nu dewyle ik ibgoet gevoelen van u 
hebbe, bewülicht in mijn Ediét. Ik hebbe u te verwitti¬ 
gen, dat uweuytftellinge hebben oorfakc gegeven tot 
vreemde beroerten; want men heeft derven Proceflen 
maken tegen ’t Edidt te Tours, te Mans en anderfints,om 
de Rechters in te blafen het Edidt te rugge te houden. Dat 
is niet gefchiet dan alleen door quade tYamenfpanninge. 
Belet dat fulke dingen niet meer gebeuren. Ik hebt myne 
dienaers gefey t, ten eynde fy daer in hen gedragen na be¬ 
horen en haren laft; hetftaetniettelydendatmenmy in 
haet foekt te brengen * om dat ik geaccordeert hebbe die 
vande Religie; want het is wel mijn Ediét, maer inder 
daed felve ift anders niet dan het Ediét van den overleden 
Conink , dat gy gefien hebt, en daer in gy viermael hebt 
verwillicht. maekter nu een eynde af na mynen wille. 

Als defe propooften alfo van den Conink gehouden 
waren, wiertfyne Majeft. gebeden van mijnHeere den 
Cancelieren mijn Heere de Bellievre.te willen doen ver 
ftaen defe Gedeputeerden van ’t Parlement ’t gene fyne 
Majeft. bevolen hadde,aengaende’tftukdat te Clermont 
in Auvergne wasgebeurt;aldaerhy haddegefonden mijn 
Heere den Raets-heere Myron,om dejuftitie te bedienen, 
in plaetfe van deafgefètte ÓfficierentWaer op mijnHeere ,u . . ... .^ 
den Procureur Generael beginnende te fpreken,om hen-1 ijate Êöel te b?eDen iDHCe / fuift#fp felf# met ^et blOCD 
lieden te ontfchuldigen. Sijn Majeft.antwoorde:Hetzijn 
uwe Lantflieden, het is u niet behoorlijk daer van te fpre- 
ken. Op ’t welke den voorfz Heer Procureur antwoor 
dende, dat die van Clermont fyne getrouwe Dienaets 
waren geweeft: Seyde de Conink; dat het niet genoech 
was, fijn leven lank wel gedientte hebben, indien men 
daer na fynen Conink ombrocht of dede ombrengen; 
want die fulx dede,waer niet min fchuldich; dan de gene 
die fijn leven lank vyandt waer geweeft. 

Het c* CpnDelpftteert fjei;€Dtct/na lange Difpupt/bertot! 
öicttoertftgt/geiegiftreert en Den 2 5- jpeöjuanj gepuülicccrt, en 

De Contnft o?DtneerDe Commtffartfen in alle pjobtn? 
1 tien / om o?D?e te (tellen / Dat alle# mette geboeglpfte 

miDDelen in effecte fouDe toojDen geftelt. 2ClDu# t# Dit 
€Dict D002 De# Coninft# epgen pber Doo? geD?ongen en 
ten effectc geöjacljt / en alljoetoel ftepDe partpen / noefj 
Catljolijften/nocft <0erefopneerDe/met Dit €Dict biet 
bolcomentlijft te b?eDen toaren/ fo öegonften fp noclj; 
tan# allensften#/ na De publicatie ban Dien/ften öepDcn 
Daer na te feftieften / en reDeljjften te beDanften. 

ma* -rv€n tienDen?Cp2il 1 r99- ï#gefto?benen feer fjaefie 
Wh/” ^Ujft binnen $arij# obcrleDen / Defcftone <0ab2ielt 
ftfione D’€ftree/ ^ettogrnne ban Beaufort 5 De Ctminfi toa# 
<®a6peïe binnen ©arij# niet/en fp |to?f fo Ijaeftelpft/Datmen Ijem 
JU® jj**/ fo ftaeft niet conDe ontbieDen. <De BoDe Die uptgefönDen 
£ne toecDe na Den Coninft / om Ijem De tijbinge te bjengen/ fugte/ lupDenDeal# bolcfjtt 
»an t# Den Coninft tuftTcfjen toegen ontmoet; toeïfte tijDinge 
23cau» p0 tcc Ijerten ging/Dat ftp in fijneföoetfe in onmacllt 

biel/in De armen ban ftjnen gro ten «^taimeeffer j DocB 
/pol 66jb)eDeromteat betomen 3ijnDe/ reeD Ijp toeDerom na 

ontainebleau / fonDer (jet DoDe lictjaem te toiïlen aen? 
feftoutoen/om De D20efljept geenboeDfel te geben. <§p 
fto?f bcb?ucl)t 3ijnDe mette bjucftt / Die bpna bolD?agen 
toa#. 2®He De boomaemlte poeren De# Ijof# D2oegcn 
rouftleeDcren om De# Coninft# teille / fjoeteel De mee? 
ftcnDcelljcpmelijft berbltjD toaren / niet Dat fp gefiaet 
toa#; toant Daer toe gaf fp geen oo?fafte/Detoble fp feer 
geboeglijften toa# engoetaerDig/ niemanD eenig quaeb 
gelaet tonenDe/nocötc pfein Bare grote fcöoonijeDen/ 

ban De Bare toel BaDDen betoont/ fo Dat fp meenDen 
Den y. Kijbe en De nabup? Neutrale ©o?(Ien / goeDin 
DienllgeDaenteBebbcn/ fo met menigbulDtge toaer? 
fcBoutoingen/ al#p?efentatien/ banDatfpiupDenbe? 
reeD toaren Baer met ftenlupDen tegen eene bjeemDe 
gefocBtegrootfigBepD en tp^annije te (lellen/ en Den 
algemeenen ©panD / banforta bp liggenDeen fcljaDe? 
lijfte 5pcontiecen / af te toeren en te berDjijben: |Baer 
Bet toa# ai te hergeef#/ fp lieten Baer terftonDtnftacp 
toiegen / al# De ^paenfe maer een# lieten lupDen / Dat? 
fe fouDen bertreeften / fo toa# alle ftet ongelyft Baer 
aengeDaen / ban Ijet bermoo?Den ban <!5?aeBBfte per? 
fonen / CDelen en B02geren/ ’t bercracBten ban ©?ou? 
toen/ <0ecftelijfte^uftroutoenen jT5aegDen/ ’tber? 
toanben ban üfupfen/ ^cBupren/ Bergen / en Bet 
berobenban alle Bare onDerDanen <6oeDeren/ ter? 
(lonD bergeten / bpfonDer al# fp Daer toe pet contribue? 
ren fouDen moeten, fp riepen toel lupDe/ Dan bolgbe 
fonDerlinge niet anDer#. * 

DCn eer(ten ^ecembji# fjeeft |Be ©toutoe De 
§p?inccffeban i^abarre/ eenige ^ufter De# Co? 

ninr ban ©?anftrijft / ^ertoginne ban Bar/ Tc. feftere 
©erclaringe in D?uft uptgegeben / aengacnDe Den upt? 
ganft ban feftere ^ifputatte/ geljouDen tot TJancp in 
2.o?epnen / tuffcBen iBonfieur Conet / BeDienaer 
De# <0oDlijften 3B002D0 / enDe Jpater Commelet 2fie? 

Sufter des Y CATHARINA, een,ge ^ — ©ertis, 
Coninks, Princefte van Navarre, Hertogin- ringel 
ne van Bar en Calabre, Gravinne van Ar-banmrjB 
magnack en te Tliodrat , Mark-Gravinne ^r°uïl1® 
vanLimoges, &c. Certificeren eenen yege- te^f ^ 

lijken die dit aengaen mach, en merkelijk den gelovi- jlatoar* 
gen, dat wy een fonderlinge welgevallen hebben ge-“/c®n<Se 
had, van dat de Heere Colier, Bedienaer des Godlij- 
ken Woords, onfe lefte fchrijvens ontfangen hebben ninfcsi 
de, fichterftontby ons heeft vervoecht in defe Stad van 
Nancy, op defelve tijd als wy in verfcheyden manieren j., 
gefolliciteert wierden om onfe waerachtige Religie tegan^*' 
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Den u»t< veranderen , en de genoemde Catholijke Roomfe aen 
ganfc te handen, zijnde ter felveroorfake leer beiwaert in ons 
re3©!?/3 gemoet, niet tegenftaende wy wel waren gerefolveert, 
puratie / ihntvaftelijk teblijven inonsgeloveals zijnde’t felve ge- 
tnffeöKtt grontop het eenige en'waeraciitige Woord Gods. Der- 
Mon> kalven wy wel hebben willen bekennen en betuygen aen 
Coiiet/ eenen yegelijken by delen, dat wy , fo wel door de Pre- 

dicatien van den voornoemden Heere Coüet, als door 
fijne familiare propoofien , gelijk ook door fijne goede 

ItEH en pertinente antwoorden , getogen eerftelijk uyt het 
iUÊoojt.s/Woord Gods, en voort vergefelfchapt met vele fchoo- 
tn paté* ne fpreuken der Oud-vaders, der eertter Kerke, dewel- 

ke hy gaf aen den Heere Commelet Jeluijt, in de tegen- 
fntjt. woordicheydvan fijne Hoogheyd van Loreyne, onfen 

feer weerden Schoon-Vader, van mijn Heere onfen feer 
waerden Man en Bruydegom, van mijn Heer den Hee¬ 
re Cardinael van Loreynen, onfen lieven en weerden 
Schoon-Broeder, en van een goed getal van andere per- 
funenvan alle qualiteyten, fo van d’eeneals de andere 
Religie , ons felven bevinden grotelijks vertrooft , en 
verfterkt in ’t oprecht gevoelen van onlè falicheyd, ’twelk 
wy gehad hebben van onle kindsheyd, en verhopen, 
dat onsGod de genade fal doen, vandacrin ftandvafte- 
li jk te volherden tot op den laetften adem onfes levens. 
Wy certificeren ook, datter aen den voorfz Heere Coüet 
niet heeft gehouden , dat de difputatie metten voorfz 
Commelet begonft, niet is vervolcht en volvoert ge- 

weeft, zijnde de voolz Coüet bereyd te houden ftaende, 
voor eenen yegelijken, dat ons Gelove is het waerach- 
tige Chriften Gelove , vaft gegronder in de Heylige 
Schrifturen, fodat hy ook terièlver oorfaken van defè 
plaetfcn niet heeft willen icheyden, voor en aleer fijne 
voorfz Hoogheyt ons hadde verclaert, dat hy mochte 
vertrecken, als het hem foude gelieven, overmits de 
aengevange t’famenfprekinge geenen voortgank foude 
hebben. En dewijle dit ftuk raekt de eere Gods en de 
ftichtinge der Kerke» en aller geloviger in ’t byfonder, 
begeeren wy, dat de Gereformeerde Kerken van Vrank- 
rijkenvan andere plaetfen , van alle ’t gene voorfz is, 
mogen verwitticht zijn, en dat fy terwijlen dat God 
ons de genade gedaen heeft van te wederfiaen, ftant- 
vaftelijk tot noch toe alle de aenvechtinge, die ons zijn 
aen boort gecomen, den felven geftadclijk bidden, ten 
eyndewy daer in opgelijker voegen mogen volharden 
totten eynde onfes levens toe. Wy willen henluyden by 
defen wel hertelijkdaerom gebeden hebben, ook allen 
den genen tot welker kenniflè defe fake fal mogen co- 
men. Ten oorconde van alle welke wy dit jegenwoor- 
dig Certifïcat hebben willen tekenen met onfe hand, en 
’t felve doen ondertekent by een van önfe Raden, Sc- 
cretarifen binnen Nancy voornoemt, den eerften De- 
cembris duyfent vijf hondert negen en tnegentig; en 
was ondertekent CA TH A RIN A. 

Lager De Marciüy* 

Befluy t defes Boeks. 

•t t jm foiiöctt ïjïcc I502ï3cc tttccc comicn berïjalen ban 
W öer^uptfer©o?ttcnbergaömngcn beraöinge/ 

ban Debnjle öaec niet öcn&toeecötcl$ iö nagebolcljt / 
Oetonle öe Éepfecöoo? ftjneCommifTarifett en <®efa n* 
ten/ focïjt öe ©ereentgöe Staten ban jieöedanO Oen 
©apiS en ©?eöe in te planten; en öat Defelbe Staten/ 
tot fo bele en betfcfiepDen tijöenonöetbonöen ijaöüen / 
Oatmen Ijaec öoo? öien foeten fang foefit in fïaep te toie* 
gen/ en öat öejépaenfe niet minöec öan een opteel 
ten focïjten/ en öaetom bajlelp gerefolbeect 

bleben in öe <©o?logcn tegen ^pangien en ö’<Êtt$ 
hertogen te continueren / en ban <©oö 2tlmacl)ticf) een 
goeöe uptcomtfe tebertoacfjten fotoillen top öefelbe 
tjecren Staten fjaec laten beraöen op öe miOOelen/ 
öie fpiupöen / niet alleen tot fiare befefjetminge j maec 
oob tot crenïtirtge ban ïjare ©panöen/ tegen Oen toe* 
comenöe 3Jare ióoo. fullen toillen geb?upben en tec 
tjanben nemen/ toillen ober fiilic ött feö en öertigfte* 
23oeb befiupten mette toooröen öe$ ^iftojp-fcD?gber^ 
$oU&0. 

Het geweld en verwoedhey t van een wreeden Vyand, 
Werd voornamelijk door een ftandvaftige tegenftand, 
En vromicheyd» cloekmoedig geftut en bedwongen j 
So dat ’t lof der Vi&orie by den Tegenftandcr w«rt gefongenï 

En noch defelvt. 

Een clcyn Veld-Leger dat onder een voorfichtig Vcld-Hecr ftaeg ? 
Is fterket > dan een groot Leger, dat onordentujk gaet, 
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foi. ,.) Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen, Beroerten ” cn 
Borgerlijke oneenicheden , gefchiet by tijden van den Eerts-Hertog 
Albert van Ooftenrijk, getrout zijnde mette Infante Ifabella Clara 
Eugenia, outfte Dochter van wijlen Philips de tweede Conink 

vanSpangien, ter eenre, En de Hceren Staten Generael der 
Vereenichde Nederlanden, onder het beleyt van den Prince . . 
Mauritius van Naflau, geboren Prince van Orangien &c. 

Gouverneur en Capiteyn Generael van Gelderland, 
Holland, Zeland, Weft-Vriefland,Wtrecht,en O ver- 
Yffel, Admirael vander Zee: Mitsgaders Willem 

Lodewich Grave van Naflau, Catfenellenboge, 
Gouverneur en Capiteyn Generael van Vries¬ 

land , Stad en Ommelanden van Groenin- 
gen, Drente, Twente &c. ter 

andere zyden. 

Vijfde Deel of fefte ftuk. 

JVa er achtige en liijlorife ‘Befchrijvinge 

Door 

PlETER BOR ChRISTIAENSZ, 

Het feven-en-dertigfte Boek. 

Cort inhouden Van het feven-en-dertigfte Boek* 

E Heere van Breaute comt in dienft vande Hecren Staten Generael, en word door 
recommandatie vande Conink van Vrankrijk tot een Rit-meefterfchap gevordert. 
De Heere van Breaute comt met fijn 20. tegen Gerrit Abrahamfz. Leckerbeetgen, 
met gelijk getal ten ftrijde. De Heere van Breaute gevangen zynde, wert met coe- 
len moede vermoort. Graf-lchrift den Verrader en Berg-vercopcr Leckerbeet¬ 
gen aen’sVyands zydegemaekt. De Heere van Hankquincourtfent een Cartel aen 
de Heere van Grobbendonk, en beroept hem, willende de dood van Breaute wree- 

ken. Tot Colen een Vergaderinge vande Gereformeerde Religie geftoort. Mutenatie der Solda¬ 
ten inde Forten van Creveceur en Sint Andries. Sijn Excellentie belet het Fort van Crevcccur metter 
haell. Die van Creveceur accorderen met fijn Excellentie, en geven het Fort aen hem over. De 
Ruyterije van Bergen opdoom flaeneenich Volk vanden Vyand. Placcaet vande Heeren Staten van 
Holland en Weft> Vriefland, inhoudende ordre waer na de Schepen vande Ingefetene defer Landen, 
inde Jaren 159 8. en 1599. inde Landen en Rijken vanden Conink van Spangien acngellagen, inde 
voorlz Landen komende, by de rechte eygenaers weder gecregen fullen mogen worden. De Hee¬ 
ren Staten Generael fenden Gedeputeerde binnen Groemngen, om defententien ter executie te Hel¬ 
len. De Heere van Corbeek wert met Ruyterije en Knechten nacr Groeningen gelbnden. De 
Borgeren van Groeningen werden ontwapent. Executie van vier hondert duyfent guldens, over 
de achterftallige contnbutien. De Impolten, gemeene middelen , en verpondingen, worden te 
Groeningen en in d’Omlanden in treyn gebracht, op den voet als in Holland. Die van Groeningen 
lluy ten de Raed-camer vande Provintie toe, en furcheren de geheele Regeringe acht weeleen lange. 
MandementPenaeluytdennaem vande Heeren Staten Generael, inhoudende de Itraffe en peenen 
vande Infraófceurs en Contraventeurs der voorlz. fententie. Nopende het bouwen van een Calleel in 
Groeningen. Vertoninge van wegen de Stad Groeningen, aende Heeren Staten Generael, tegen 
herbouwen vaneen Calleel aldaer. Wat de Heeren Staten daer op antwoorden. De bouwinge 
van het Calleel van Groeningen gaet voort. Men wil die van Groeningen geen audiëntie geven, 
voor en al eer fy eerft 400000. gulden fouden hebben opgebracht, Sijn Excell. komt voort Fort van 
Sint Andries, en doet 12 • llucken Gefchuts planten , om na het F ort van Sint Andries te fchieten. Die 
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van den Bofch fchrijven aen denEcftf-Hertog. Lijfte van ’t gene die vanden Bofch begeeren haer pc. 
Tonden te worden. Alle ’t platte Land onder water. Sijn Excellentie doet het huys Batenburg inne- 
irien. Oproer in lijn Excellentie Leger. Sijn Excellentie grote naerftigheyd en forchvuldigbey d. De 
Grave van Hohenlo comt fijn Excellentie befoeken. De Diefe word geflopt. Twee Walen uyt Sint 
Andries Schanfe komende, worden by fijn Excellentie gebracht. De Heere Beveren word by fijn 
Excellentie in den Hago gefonden. Sijn Excellentie fchrijft aen die van Sint Andries. Refolutie van 
die vandc Schanfe van Sint Andries, om die voor den Conink te willen houden. De Corporael die by 
fijn Excellentie gevange was geweell, wert geharquebufeert. Sijn Excellentie fent weder aen die van 
Sint Andries Schanfe, prefenterendc te handelen. De Heere van Challillon komt by fijn Excellentie 
int Leger. Den Advocaet Oldenbarncvcld komt in ’t Leger. Die van ’t Fort van Sint Andries begin¬ 
nen te Parlementeren. Wat fijn Excellentie op haer eyfehen prelentcef t. Articulen en conditiën ge- 
accordeert by fijn Excellentie, aen de Officieren en Garnifoen van ’t Fort van Sint Andries. Eed ge- 
daen by het Garnifoen van Sint Andries, om het Fort te bewaren, tot dat het geld hen fal gcleveit 
werden. Jonker Johan van Huchten-broek word tot Gouverneur van ’t Fort van Sint Andries geftelt, 

) Namen vandc Walfe en DuytfcCapiteynen, gefteltoverdeVaendefen die in diende vande Heeren 
Staten Generael treden. Graef Fredenc Henric van Nalïau, Colonel over de Walfche Compagnien 
van Sint Andries, en de Heere van Marquettc fijn Overften Lieutenant. Gefchut en Amuniue in 
’t Fort bevonden. Sijn Excellentie ordre in beyde de Fortc van Creveceur en Sint Andries geftelt 
hebbende, is wederom na den Hage vcrtrpckcö. Placcaet de Heeren Staten van Holland en Wcft- 
Vriefland, beroerende de contributie dcrfgener die hen in Neutrale Landen waren onthoudende. 
Brief van den Golonel Edmond, aendc Heere Advocaet van Oldehbameveld. Schrijven uyt Bruflèl 
aen den Heei“: George Gilpijn Raed van State inden Hage. Verklaringe en bekentenifTe gedaen by 
Jan Jacobfz wonende tot Harlmgen, beroerende 12. Articulen die hy fijne gemeente leerde en voor- 
droech. Sententie by den Hove van V rielland uytgefproken tegen Jan Jacobfz van Harlingen, Lee- 
raer vande oude Vlaemie gemeente der W eder-dopers. Brief vande Heeren Staten Generael aende 
Coninginne van Engeland. Briefvan den Eertf-Hertog Albertus aende Coninginne van Engeland. 
Miffive vanden Agent Caron aende Heeren Staten Generael. Eender komt tot Venetien en geeft hem 
uy t voor den waren Conink Don Seballiaen van Portugael, die Anno 1578. in Barbarijen verflagen 
foude zyn geweell. Hy word op ’t verfoeit van den Ambafiadeur van den Conink van Spangien gevan¬ 
gen. Den Portugijfers folliciteren fijn ontllagingc :Dcn Raed van Venetien willen hem niet laten fien 
ten sy dat de Poitugijfen brengen atteflatic van de ware tekenen van Don Seballiaen. De kentekenen 
werden gebracht. Don Chnitoffel jonklle Sone van Don Antonio komt tot Venetien. Den genen 
'die hem voor Don Sebafliaen uyt gaf, krijcht fijn Sententie. Sijn redenen die hy totte Portegijfers 
binnen Venetien feyde. Hylaet de Portegijfers dc tekenen fien, diefy van LifTcbongehaelt hadden. 
Hy word van den groot Hertog van Florencen gearrefleert, en nae drie Macnden gefonden aen den 
Viceroy van Napels. Hykrijchtin drie dagen te eetcnnochte dronken. Hyfprcckt metten Viccroy 
van Napels. Sententie tegen den gevangen gepretendeerden Conink Don Sebafliaen van Portugael. 
Delen gevangen en gepretendeerden Conink komtby den Hertog en Hertoginne van Sidonia in fijn 
ilaeffè kleederen, en wat hy aldaer toe bewijs van fijn feggen vertoont. Een verhad vande verrade¬ 
rijen vanden Grave van Eilex, uyt het geene tot Londen by den Dtucker vande Coninginne is ge¬ 
drukt. Extract uyt des Graven van Eflex bekentenifTe, in ’t voorfz. Boexken int Engels gedrukt. Des 
G raven van Eflex bekentenifTe aen drie Predicanten, wiens namen daer onder ftaen gefchreven op den 
z 5. February 1600. Redenen die den Secreraris Ciccl gefproken heeft, tot befchuldigingc van den 
Grave van Eflex. De executie aen Robert de Vreulx Grave van Eflex, inden Tour of Caflccl van 
Londen, met fijne gedane Proteflatien, gebeden en belijdeniflen. Namen vande Rechters over den 
Grave van Eflex. Eenige fuflineren dat dc Grave van Eflex uyt haet en nijt foude zyn veroordeelt. 
Propofitic vande Ambafladeurs van den Keyfer aende Heeren Staten Generael der Verecnichde Ne¬ 
derlanden: Antwoorde van mijn Heeren de Staten vande Vercenichde Nederlandfe Provintien, op 
de voor verhaelde Propofitie. Emmerik by de Staten den Vorll van Clcve gereflitueert. Refolutie 
der Heeren Staten Generael, omeenentochtin Vlaenderentcdoen, totbevrijdingcderZee-cuften 
eilanders. Die van ’t Fort Philippijnen geven haer over. Sy veroveren een Caflcelkcn met 40. man 
feefet. Het Garnifoen uyt de Forten van Oudenburch, Plaflèndale en Bredene verlopen, en die 
van Bredene laten 4. flucken Gefchuts flaen. Groot gebrek van drank in ’t Leger van fijn Excellentie. 
De Galey en van Sluys krijgen eenige Schepen met Viólualie en Bagagie. Wonderlijk avonture van 
een Engelf-man die een Schip geladen met Bier, vlecfch, Spek, Boteren Kees vande Galeyen ge¬ 
nomen, eninbrandgefleeken, den brand met Bier gebluft hebbende, inde Haven van Ooftende ge¬ 
bracht heeft. Den Admirael de Heere van Warmont comt met Victualie Schepen inde Haven van 
Ooftende. De Schanfe van Albertus met appointement ingenomen by fijn Excellentie. d’Eertfi» 
Hertog en d’Infante treckcn by de geroutineerde tot Dieft, dewelke d’Infantc beweecht om haer defe 
tocht tc doen. Sijn Excellentie komt voor Nicupoort,cn fielt ordre om de Stad te befluyten. d’Ecrtft 
Hertog comt voor Oudenborg dat hy met appoinótement in krijcht. Het Garnifoen inde Forten van 
Bredene en Paflendacl verloopen. Het Fort van Snaeskerke werd over gelevert, en ’t Garnifoen te¬ 
gen beloften fchentlick vermoort. Sijn Excell. fent fijn Neve Grave Ernft Cafimir vanNaflau, met 
een Regiment Schotfen, en een Regiment Zeeufe, en een deel Ruytcrije den Vyand tegen. Dc 
Sdiotfe en andere worden inde vlucht geflagen, en de Schotfe lijden de meefte fchade aen Capiteynen 
en Bcvel-hebbers cn gemeenc Soldaten. Namen vandc Schotfe en Zeeufe Capiteynen die gebleven 
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zijn. Des Eerts-Hertogen aencomfte om fijn Excell. te overvallen. Sijn Exc. Mauritius van Naflau 
refolutie om den Vyand’t hooft te bieden en flach te leveren. Hy animeert fijn volc tot den flach. 
De flach begint: d'eerfte charge die fijn Excell. dede doen op den Vyand. Tvvijfelachtigheyten on- 
fekcrheyt vande Victorie. De Vidorie went hem na fijn Excell. Den Admirant wert gevangen. 
Bloedige Victorie. Wat Vendels, Standert en Gefchut fijn Excell. in defen flach verovert heeft. ‘ 
Sijn Excell. comt Weder voor Nieupoort. Daer wert verfterkinge in Nieupoort gebracht. De Ge¬ 
deputeerde vande Heeren Staten Generael vertrecken uy t Vlaenderen, komen tot Bergen op Zoom, 
om niette Gedeputeerde van de Staten Generael tot Bruflel vergadert te communiceren van Vrede of 
Treves. De Gefanten van de Staten Gencrael tot Brulïël vertrecken wederom. De veroverde Ven¬ 
delen, Standert en Trompetten werden op de grote Zale van’t Hof tot eeuwige gedachtenilfe opge¬ 
hangen. Brief van Johannes Wtenbogaert Predicant, roerende den Velt-flagby Nieupoort den 2. Ju- 
lij. Brief vanden Heere Jacob vanden Eynde Cafteleyn vanden Cafteele van Woerden, aende Hee¬ 
ren Gecommitteerde Raden vande Staten van Holland. De Colonel Glaude de La Bourlotte word 
dood gefchoten Sijn Excell. vertrekt na Zeeland en verlaet Vlaenderen. De Conink van Spangien 
foekt de Verecnichde Nederlanden alle trafijke, neeringe en Coop-handelte benemen, gebruykende 
daer toe in Spangien en Nederland verfcheyden praktijken. Wreetheyd der Duynkerkfe Oorlog-Sche- 
pen tegendeHarink-Buyfcnen Viflchers. De Heere van Wackenefterftin Bifcayen. Brief van den 3 ^ 
Heere Agent Noel de Caron , beroerende de gefchenken die de Ambafladeurs van Barbarijen aende 
Coningin van Engeland doen. Brief vande Heeren Staten Generael aende Coninginne van Engeland. 
Verclaringe en Ordonnantie des Coninks van Vrankrijk, tegen den Hertog van Savoyen. Brief 
van den Heere Aerflënsuyt Lyon vanden 9. Januanj 1Ó01. Verhaelvan het voornemen vande twee 
gebroeders Jan en Alexander, Graven van Gaurij, tegen Jacob den feilen Coninc van Schotland. 
De Conink is in groot perijkel. Hy krijcht hulpe en ontfet, en comt eyntelik uy t den perijkel. De 
twee verraderiè Broeders daer dood blyvende. DeKoninginne van Schotland bevalt in ’t kinder-bed- 
de van hare tweeden Soon. De Heeren Staten Generael doen tot Dordrecht een Galeye ten Oorloge 
toemilen. De fwarte Galeye neemt het Admirael Schip voor Antwerpen leggende, mette Merkt- 
Schepen van Bruilël en Mechelen. Brief vande Koninginne van Engeland aende Heeren Staten Ge¬ 
nerael der Vereenichde Nederlanden. Propofitie vande Agent Caron gedaen inde Vergaderinge van¬ 
de Heeren Staten Generael den 2. Septembris 1600. Propoiitie vanden Heere Gilpijn gedaen den 28. 
Sept.1600. Antwoorde van de Heeren Staten Generael, op de Propoiitie vande Heere Gilpijn. Biief 
vande Heere Staten Generael, aende Doorluchtigfte Koninginne van Engeland van den 7. 061 ober 
lóoo.t’Sameniprekingetuflchen FranciicusdeMendoiè, groot Admirant van Arragon, en Abra¬ 
ham vander Mijl Predicant van Vliffingen, metSir Willem Broun Lieutenant vande Gouverneur 
vanVlifiingen. DeGravinnevan Valkeileynen Broek, klaecht over den Admirant, en verioekt 
recht tegen hem, beroerende de moord van haren man , en het innemen 3 plonderen en beroven van 
het Caileel en goederen, en fijn antwoorde. Gefanten van Cleve komen by den Admirant, haer 
voordragen en fijn antwoorde. Accoort gemaedl tuifchen de Heeren Staten Generael der Veree¬ 
nichde Nederlanden, en DonFrancifco de Mendofa Admirael van Arragon &c. op hetloilaten van 
fijnperfoon, en varide gevangens van alle zijden, Den Admirant ichrijft uyt fijn gevankenifië aen 
de Eertf-Hertogen. De Eertf-Hcrtogen fchrijven aen den Admirant. De Grieffier Aeriëns fpreekt 
metten Admirant, die hem een Briefken vanden Eertf-Hertoge, mitfgaders Procuratie om de laken 
te dirigeren tot handelinge van Vrede toont. Den Admirant verfoekt aen de Griffier Aerflëns, dat 
de Heere Advocaet Oldenbarneveld eens mocht by hem komen. Werd by de Heeren Staten Gene¬ 
rael goet gevonden dat dc voorfz Oldenbarneveld , en Griffier Aerffen t’famen by den Admirant 
foudengaen, en wat Propooften fy t’iamen hebben gehouden. Voorflag van Vrede Articulen by 
den Admirant voorgeftelt. Hoe lange de Heeren Staten Generael de wapenen fullen continueren, en 
wat Vrede fy wenfehen. Den voorilach vande Articulen van Vreden worden verftaen te wefen niet 
Christelijk , niet eerlijk, noch niet verièkerlijk. De Heeren Staten Generael hebben dacr na Gecom- 
mitteert Thymen Beerntfz, om na Spangien, en vorders in allen Rijken en Landen des Coninks te 
vernemen na de gevangenen, daer toe hem inftructie vande Heeren Staten Generael mede gegeven 
is, mitigaders00cbrieven van denErtf-Hertog , en Inftrudtie om hem na te reguleren. Brief van 
fondatie en gifte vande Hof-ftede genaemt van Pee, aen behorende by titule van confiicatic, om 
daer voor te doen alle dagen eeuweljk durende drie lefende MifTen, en een Solemneel Jaer getijde, tot 
laefniffe vande ziele fijns Broeders de Eertf-Hertoge Erneftus van Ooilenrijk tot Bruilël geit o rv en. 
De Staten aende zyde vande Eertf-Hertogen tot Bruffiel vergadert om ichattinge te vinden. Voor¬ 
flag van fchattinge om te vinden de penningen die de Staten aende zyde des Eertf-Hertogen geconien- 
teert hebben. Die van Antwerpen excufèren haer om de Schattingen te vinden op de coniümptien. 
Propofitie vande Rade van State der Vereenichde Nederlanden, aende Staten Generael, den 22. 
Septembris 1600. Andere Propofitie gedaen by fijn Excellentie, en den Raed van State aende Heeren 
Staten Generael. Brief aen den Heere van Oldenbarneveld uyt Ooilende, belangende de fchade die al - 
daer door het water gefchiet is. De Raden van State doen belendingen aende perticuliere Provintien. 
Brief van Credentie aende Heeren Staten vande perticuliere Provintien, gefchrcven by de Heeren 
Rade van State. De Heeren Henric van Brienen d’alfle, en Iohan van Matheneflc Heere van Ri-. 
viere rey fen na Zeland. Sy krijgen audiëntie byde Heeren Staten van Zeland, en wat fy t’famen han¬ 
delen, De Heeren Staten van Zeland vertrecken, om met haer principalen te communiceren* Mid- 

de- 
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delertijt fprekcu met de Gecommitteerde Raden vande Staten van Zeland. Schriftelijck aflcbeyt 
by de Heeren Staten van Zeland, gegeven aende Heeren Gedeputeerde vanden Raden van State. 
De Cardinael Andreas van Dodenrijk derft binnen Romen. De Hertoge Carel van Swcden Oor- 
logte tegen den Conink Sigii'mundus, Conink van Svveden en Polen. De Staten van Swedcn verhoe¬ 
ken dat de Conink Sigii'mundus van Svveden, in fijn Rijk wil komen om henluyden te regeren na hare 
Wetten &c. ’t welk niet willende doen, hebben fy hem verklaert vervallen te zyn van de Crone, en 
hebben Hertog Carel fijnen Oom tot haren Conink gecoren en gekroont. Gullavus Adolphus is in 
fijn Vader Carels plaetfe in ’t Rijke van Swcden gefuccedeert. Sententie byde Crijgfiraed tot Geer- 
tmydenberg, overJonkerFrancoysdcProvens, hebbendewillen overleveren door Verraderije de 
Stad van Geertruydenberge. Daer over hy geexecuteert word. Brief van Francoys de Provence 
aen fijn Broeder Adolf. Plet overlijden van Gouvert Willemfz Brafier Burgemeefter van Delft. Het 
verdrenken van Cornelis Taemfz. Duyts Poet van Hoorn. De Conink van Perllèn fend Ambafia- 
•deurs aeri den Paus en Keyfer. De Ambafladeurs van den Conink van Perflen vertrecken wederom 
van Pragen, begifticht van den Keyfer. De Paus Clemens de achtfte fijn JubileJaer, int Jaer 16oa 
Het J ubilc werd geey ndicht en bdloten. Als ook dit Boek. 
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Het fèven-cn-dertigfte Boek. 
(Fol;4-) Ct begin tresf 5[aers 1600. aen De 

5pDe ban De ©er eenir pDe ©?obin? 
tten/isgeblebenbp Detefolutiege? 
nomen in Den boo?gaenben 5Bare/ 
te toeten: 3£at De l^eeren Staten 
Clenerael Der felber©?obintien/ 
niet tegenflaenDe Den ©?eDe ge? 

___ _ maePt tuffcpen De Coningen Dan 
«uangien en©?anPtpP/en Dattet ooft apparem fcpeen 
Dat De €■ ban^pangien ©ptlips De DerDe / na De DooD 
Dan ©pilipS te ttoeeDe/fpnen ©aDet De faben fulr DeDe 
DelepDen/ Doo? De €ectf-ï|ertoge SMbertuö/getroutot 
5tjnDe met fijne oufle^ufler De gjnfante^fabellaciara 
Cugenia/ en De Contngtnne Dan CngelanD/ Dattec oob 
eenen©?eDe fouDe mogen toerDe getroffen/fulPS Dat De 
Staten Der ©ereentcpbe ©?obintien alleen tegen Den 
ConinD Dan ^pangten totlDen blpben in ©o?loge con? 
tinueten/betpopenDe Dat<©oD penlupben een goeDe Upf? 
Pomfle Derleenen fouDe/toant fp tot DerfcpepDen tpben 
DeDonDen paDDen / Dat fp genen opreepten ©?eDe met? 
ten ConinP Dan ^pangien/ noeptmet Den Certf-Sler? 
toge maften honDen /Detople fp lupDen upt feftere gein? 
tercipieerDe ©?ieben/ en upt Der DaeD felfs DerflonOen/ 
Dat Den ©2eDe aen Die srjDe niet orneept gemeent toet? 
De/maer meenDen-Den Staten in fïaep te toiegen/b?en? 
genDe te toege Dat Den föepfer Cïefantcn fonD om paer 
Den ©?eDe aen te p?eeben / Dan DleDen eenD?acptig öp 
paer genomen refolutie/ en DeDen ooft paer befte om De 
Coninginne Dan CngelanD op te pouDen en te berpin? 
Deren Datfe Docp in geene panDelinge metten ConinPfe 
fouDe treben/gelpP eenfDeelS int DoojgaenDe en in ’tte? 
nentooo?Dige ©oeP Derpaelt is/en pier boo?ts Derpaelt 
föl toerDen. 3&e Staten boo?noemt toaren bafl feer 
becommert om De <©o?logf-laften en Popen te DinDen/ 
Detonle fp nu alle De maept Dan DenContnP Dan «gpan? 
gien en Certf-ïjertog alleen opten pais Dabben en mof 
ten D?agen. 2CetiDe spbe DanDe Certf-©ettogc toas men 
DoenDe int beginDanDit boo?f5.!3!aer om DefelDe Dan 
in D’ eene en Dan in D’ anDere ^teDen te pulDen/ en be? 
D?eef men Daer bafl alle (Criumppe/tePenen ban blp? 
fepappen / tournopen/ eenige tot ïttbDetS te maPen/ en 
DiergelijPe faPen meer. 3Baer toas eenfePereneo?a? 
gteus CDelman in©?anPrtjP Dan groten pupfe en gpe? 
paeptengeboopig upt$o?manDpen/Die genoemttoerD 
Den^eere ban©?eaute. 3£efe toas op een fePeren Dacp/ 
na Dat Den ©eps tuffcpen Den ConinPban ©?anPrpP / 
cn Den ConinP Dan ^pangien befïoten toas/ bpDen 
C- ban ©zanPrpP gecomenin rou of ttup?-PleeDeren/ 
DenContnP b?aecpbc pem toaerom pp routoDjcecp en 
trup? PleeDeren aen paDDe/ na Dien nicmanD Dan fpn 
geflacpte toas gepo?ten. ïfp anttooo?be Den ConinP 
Dat po routoe D?oeg om Dat pp Doo? Den gemaePten 
©?ebë/ D’occafte Derloo?/ om fijne D?omtcpepD te be 
tonen/ en een nameintpanDelcnbantoapenenteber 
Prpgen/ De ConinP fepDepem ais pp anDere geene oo? 
faPe paDDe/Dat pp pjnen routoe toel moepte aen een 30 
Defetten en laten Daten. 3©ant tnDien pp fo feer bege? 
rig toas/ om Doo? De toapenen Dermaert te toerDen/pp 
toilDe pent recommanDeren aen De ©. Staten Clene? 
rael en fpne CjcceUentte/om pem alDaer eene eerlpPe 

©2 eparge te geDen/pp Daer oDer DerbüjD 3pnDe/nam fulp 
sBieaute DanPelpb aen/enbaD DenContnP Dat pp pem foDanigen 
ttemt tu recommanDatie toilDe geben / ’t toelft Den ConinP De? 
u ienfi öe / cn quant Daer meDe aenDen Staten C>enerael en 
©er cn Ctcellentic/en toerD Daer Doo? tot een JSitmeeper? 
Itatcn fepap onDer De 5Franfe geabanceert. ’t 310 Daer na ge? 
©cue» beurt Dat De BUeutenant Dan Defen 25?eaute met 20. 
toon" 3ftanfe upt De felbe Compagnie uptgetogentoa^/ Die 
ueut xv fp onDer pun ^atte noemen jBecftcrO / om Datfe een? 

fpanmgero feïfö iBecftcro DanDe ©ccrDen 3pn: ^efe eom» 

nebet paer fclDen onDoo?ftcpteltjP banDen anDerën inttoeën 
©oninc gefcPepDcn pebbenDe / toerDen DanDe Kuptcren Dan 
tet een <02obbentionP upt ^tejli oberballen en tot ’$ 3§erto? 
Srtiaa gen-2Bofcp gebanPdpPgeb?acpt. ^enUieutenantaen 
rcüoj; Den Doo?noemöe ïjeere Dan 23?eaute fpnen üttmeefcr 

gcfcp?eben pebbenDe om gelD totrantfoen/DetoelPe pem 
VI. ©eel. 

’t gelD fonD/Dan fepteef Daer bp. Je fuisbien efbahy que 
vous avecque vingt Maiftres, vous eftes laiffè bat re de 
quarante Coquins j ^atfO: ^Pben feerDertoonDert 
Dat gp metttointigiHeelierO u pebt laten faen Dan4o. 
Cocguino of fielen. <©efen 55?ief PomenDe in panDcn 
ban <©erarD3 2Cb?amiS ofjüetPerbeetgen/ Hfteutenant 
Dan Denf|eere 2ïntljonp ^epeto l^eereDan <ö5?obben? 
DonP/fcp?eef DefelDe toeDerom aen Den f|eere Dan 25?e? 
aute/ Dat pp Daer af niet bepoefDe DertoonDert te toe? 
fen/Detople DefelDe Cogutn# fo goeDe ^olDaten toa? 
reri/Datfe niet alleen in meerber getal jegens fulPelfêee? 
fiers fouDen DerDen gaen/maerooptoelingelppge? 
tal/en fo pp25?eaute Des toilDe bep?oeben met 20. jBee? 
flets / tegens prm SecPerbeetgen met 20. ©upteren 
Dan fpn Compagnie / fo fouDe pp De plaetfeen tpDnoe? 
men/fp fouDen pem Daerin goeD Pomen.©?eaute PonDe 
Dat niet DerD?agen/ en nam De conDitie aen / en Daer 
gingen trompetters ober en toeDer ober / en toerDe De 
plaets genomen op De ©ucptfe I|epDe (Doo? Diende? 
Perbeetgen pem ais een gep?ofctibeerbe nergens Do?fle 
bet?outoen) op belofte aen bepDen5pDen/Datmen fonDec 
beD?ocp Derpten fouDe/ en De DecptenDe geene moepte 
als ban De geDeflineerDe partpe fouDe gefrpieDen. ^pn 
Crcelf paDDe Dit geerneontraDen/feggenDe: ^at De 
partpe te ongelpp toas. 3©ant pp toefenDe een CDel? 
man Dan goeDen pupfe / PonDe geen eere noep reputaie 
begaen / tegen eenen gep?ofcribeerDen berraDer en 
ftpelm/ en Dan geen cDelb!oeD3pnbe. ^an ’t toas te 
DergeefS / pet cDele 5pranfe jonge bloeb toas te peet/pp 
toilDe Daer meDe Doo?. J|ier op Dertoocp pp upt<0eet? 
trupDenberg met fpn partpe / en fliep Den DierDen 5pe? 
0?uarp Des nacpts te Hloon op’t^ant/altoaerpp/ 
Slooms Catpolpfe 3ijnDe/ Des mo?gens b?oecp pem 
©ietpt en lïKiffe DeDe Doen/ en reeD Doe boo?ts na 
©ucpt/altoaerCi?obbenDonP paer fonD ^paenfeBpn/ 
25?ooD/ en i^afe/ Daer af 25?eaute niet nutte/ maer toel 
fpn ©olP / en na DatltecPerbeetgen boo?tS gePomen 
toas tot op De©urptfe^epDeboo?noemt/pebbenDe 
trompetters ten bepDen 3pDen elPs anDerS paer par? 
tpe gaen tellen / ’t toelP gefcpieDe te een up?en na noen/ 
en Daer na DanbepDe3pDenpaerbpmalPanDerenge? 
Doecpt om De eparge te flaen: cn na Dat pem De perfoo n 
Dan SecPerbeetgen toel geDecifereert toas / fïoegen be 
trompetten / toaer op De Doo?f3. partpen malPanDe? 
ren met groter furie cpargeerDen : 3n toelPe eerfle 
eparge De Doo?noemDeïecPerb.Doo?25?eaute felfS Doot 
gefepoten toerDt/ Doo? fpn Cop Dat pp DooD DanDe 
jpeerDe biel: Cn 00P onDer anberen EecPerbeetgens 
25?oeDer genoemt SlntponiS 2üi?atjams / en toager. 
Cn Dan25?eauteeS 3ÖDe bleben Doot fpn<©uartier-mee? 
per Cliffon/en noep eeneit^seauttuber t genaemt: ©iet 
Doo? paDDe 25?eaute groot Doo?DeeI / inDien pp Dat toel 
toaer genomen paDDe/mits De CommanDeurs ban fpn 
©panDen gebleben toaren: fBaer pp toas fo pacfliep 
en furieuS/Dat pp fijn DoIP nopt toeDerom t’famen bont/ 
’t toelP pem int DerD?iet b?acpt / toant of toel De Ccm? 
manDeurs ban fpn ©panD gebleben toaren/ fo DeDen 
D’ anDere als ouDe en erbaren ^olDaten / en floten pen 
felben toeDerom m een fo beelemogelpp toa^/ 25?caute 
D5 eerfle cepfe Doo? Den©panD gepaffeert toefenDe/toen? 
De pemterflonD toeDerom na fpn ©panDen/ fonDcr na 
fpn DolP om te fien/en rpargeerDe toeDerom/ in ’t toel? 
Pe fpnpeerDt gefepoten tocrDe/en Doe toerDe banDe fp? 
negtfepoten D?ieSïupteren met namen/ Cachou.Mort- 
cou en ie Coing: ©p DeDe Daer na Dan fpn ©cerb affit? 
ten/ eenanDerSiu’ptcr^iguregenaemt/ enguamfo 
toeDer te ©eerDc / en ging DaertenDerDemaelaenDe 
eparge/in toelPe fpn ©eert toeDer gefepoten tocrDe/en 
Dan Den fpnen noep eenen DooD bleef/genaemt 1- Riiiie- 
re, in Dcf> Cparge toaren meDe te Doet gemaePtnorp 
D?ie Dan fijne iSupteren La Rofe,de Noycr,en Bremond, 
en Docpten alle te Doet / en mits De guabe o?D?e Die pp 
paDDe gepouDen/ toas De BpanD pem nuteflpfge? 
hJ02Den/ Daer Doo? De couragte Dan eenige Dan De fpne 
begonfl te falgeren/in Doegen Dat eenen la ©iere/cn een 
anDer^u Épon/met Dolle carrière toeep reDen/en pem 

l^DD abbau? 
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abbandonneerde. CenengcnocmtuptenCng/diege? 
giietfi toas? reet mede toetp / mitfgaders? ooft smt w 
mont / die bepde armen aen ftueben gefepoten toaren / 
een ander genaemt laCarte reed daer na ooft daer ban/ 
Ijern ercufecende op fijn ©eerd Dat betfepjibt toas? / en 
pem tegen ffjneit totile toetp gedjagen padde. ©ange^ 
triften toerden Defcpulditpt Dan pem berlaten te pebben 
Compagne en 2öatou/die dorp paer daer na Dan fulbsi 
pebben toillen ereuferen s jgtetemin pp aldus? berlaten 
toefende / en mette andere te boete een toyle cojagteufe? 
Ip geboepten pebbende/ gaf pemten laetflen geban? 
gen/ op toefegginge dan goed quartter/ gelgbmedede# 
den la 0ofe / de ©opee en gemond/ en ten leflen 00b 

©eHee* 
reöaa 
23:eaute 
gtjeban* 
BCii/50"- 
De / toert 
met toe» 
len&loe» 
beheer 
aiocpt. 

ten opt ©eert Dan fyn(€rompettec/en nadenS&ofcpge 
d?acDt / daerfe doen Dedonden dat <©?obbendonb een 
Cmbufcade dan ©oet-bolb padde doen fjouden: fBto? 
delertyd addertentteaen <0?obbendonb gedaen5ynde 
dan 25?eautees? gebanbeniffe / en dat fynen licutenant 
doot toas? / lafte defetde (fo men daer na fepde) darmen 
25?eaute metten fynen mede dood fïaen foude/ t toeln 

fende inden toetp of flrate dande <0alge/ toerde gedaen 
af fitten/ too?d aldaer fepandelyb mette gene die met 
pem gedangen toaren/ bermoo?t met toelen Woede/ te? 
gen’t geïoof dan ’t «Buartier pem toegefept / en tegen 
C^obbendonbs? cpgen Deloften te bojen gedaen. <Ben 
Cornet banC5?öbbcttdonb en<©20bbendonb$ dienaers?/ 
en meer andere Welpen den ongeIticïngen©?eauteen 
fyne mede gebangenen dermoopen. 2Cldus? liep dtt 
gpebeept dan 25?eaute qualyben af daer niemand pem 
te do?en padde tonnen af beeren/ pp toas? een Adelman 
dan goeden pupfe/ daecom pp 00b op dess Coninbs? dan 
©janbrybs? recommandatie terflontgeabanceert toas? 
getoeeft. 

^ynlicpaem toerde tot <Do?d?ecpt gefonden/enal? 
daer uptgefepildert met *0 toonden/daer ban ib deco? 
ppe t’ anderen tijden geften pebbe inde pupfinge dande 
©unceffeiBcdutoe ban©?angien/en is? bolders? pet lic? 
pame gebalfemt ?ynde naBjnnbryb gefepibt/ daer pet 
feer ecrlyp begraden is? getoopeu. 

(Fül. 5.) Hem is dit Epitaphie ter eeren geftelt. 

Mijn onvertfaechdehert, en al tefieren moed. 
Gedreven door mijnjeucht,beleyden heete bloed» 
Die my niet luyft’ren liet na ’theylfame vermaen 
Ende bevelen my, by mijn Veld-Heer gedaen, 
Heeft my doen treden ineen onbedachte ftrijt, 
Metluyden, die heur eer,en goede namequijt, 
Als valfche fchelment end’ verraders van het Land, 
Veroordeelt waren tot de Galge, vol van fchand, 
Alwaerick vromelijckalseen Soldaet my queet, 
End’in heteer(lgetrcft,dooden ter aerden fmeet 
d’Aenvoerder van degheen,die tegens myte Veldt, 
Ghekomen waren: en ben voorts met groot gheweidt' 
Ghevallen op de reft: maer mijn Volck my verliet, 
Met bloden moede, dies raeckte ick in ’t verdriet, 
Ghevanghen zijnde, heeft men my met wreed’bedrijf 
Met coelen bloed’ontzie1t,en mijn ontbloote lij f 
Onmenfchelijck ghetra£leert,foodat niet eenich deel 
Van boven tot beneen, en bleef in fijn gheheel, 
Tot dat ick was ghefchent,met wonden driemael thien 
Noyt was foo feilen doodt in eenigen Crijgh ghefien. 

^aer-diept op fyn oberlydinge 
De Heer Van BrlaUte een CLoeCK Wils Edel Heer, 
SChoot LeCkerbeetgen doodt, dies hl VerMoordt 

Wei t Weer. 

Refter SCdnaen Dan jjBeerbeeb/ Ceonyb-fcpmber 
t’lnttoerpen/ljeeft dit gebeept infynCronyP pag.944. 
00c bcfcpaebe/fyn getooonlybc partydiepept toat te Prei 
toegebende: ontfcpuldicpt 00P denlgeere<©20bbendonb 
gepeel/ fepdlccberbeetgene? 25?oeder 25?eaute dootge? 
fepoten peeft/’t toelcb notoirlyp ontoaraeptig is?/en w 

roept fiep op de getupgem's? ban een poop Eand-Iicdcn 
diet gefien fouden pebben: dan tan niet een perfoon noe^ 
men / en is? toaracptigp dat de ï^eere ban 2d?eaute / na 
dat ttoee ©aerden onder pem gefepoten toaren/noep te 
boete co?agieufeïyPen boept / daer üiecDerbeetgensJ 
Boeder al dood toas? inde eerfle eparge. iBeerbeeP 
fte'iïoP een €5?af-fcp?ift bp ^opannes? ©oepius? cée^ 
tcetaris?/ ter eeren baneenengep?oftribeerden<0eer* 
trupdenbergbercooper in ’t Satyn gemaebt/ ’t toelb de 
boo?f5 .üBeecbeeb aldaer ter plaetfe in ’t $eerlands? 
bertaelt/aldus? fielt: 

d’ €eutotcpept toegeepgent: <®ierardus? 5Clpapam » 
ban den25offcpe Hlieutenant ban ^Cntponius? / 25aron » 
ban€5?obbendonb/beroepen ban fijnen bpand denï^eere 51 nena. 
ban25?eaute/Capitepnbaneen25ende3prancopfeïiup^ "* 
ters?/ die toas? edel ban gefïatpte/ en bjoominfijne »{££* 
jeuept/ met ttointiep fyne mede ^oldaten/tegen fo beel,»vee 
jprancopfen/nabolgende pet oude erempel ban de^eere 
ï|o?atp/17. bandeBpandemmet eene toonderlybe toto* 
miepepd en gelutb geffagen pebbende / is? in ’t gefiepte ,»Sm 
ban fyn ©aderland/ en Doo? de glo?ie ban ’t felbe/bloe- » £e“ 
Belyft beeptende/met fynen^oederSCntponius? en ttoee » JSi- 
andere Soldaten geflagen. JBelbe pier banden Capi^ „ jgte 
tepn banpunne25ende pcerlyben begraben3ynde/Det^ „ b«* 
toacpt mette dood/ die pp niet glojïeuferfoude pebben 
connenbercrygen/eene glo?ieufeberryfeniffe/2ï«.i6oo. „ 
^it is? in dit <©?af-ftp?ift fo Deel Secberbeetgen aen^ 

gaet/alleen toaraeptig/te toeten: <©at pp geene glorieus 
jet dood foude pebben bonnen betbrygen / toant bp aD 
dien pp t’eenigen tijde bande3pde bande ^eecen ^ta= 
ten <©enerael toare gecregen getoo?den/foude men pem 
als? eenen fcpelmfen Sandt-berrader aen een <0aige 
pebben doen pangen. 

^en 18. iBarty bergaf fyn €jrtell. de ©aneKupi» 
teren ban den ^eereban^eaute/aen jamben ban^ 
der3©el ban vDelf. 

Co?ts? pier nae quam in Rolland eenjprans? €deD 
man genaemt üaucqincourt / ^eefban den bermoo?* 
den i^eere 25?eauteom <©?obbendoncb upt te dagen en 
te bebeepten/en fo te tojeeben de dood ban 25?eaute:^p 
fepde dat notpbeele<2dellupden in ©?anbryb toaren/ 
dieganfep gefint toaren de doot banden I£eere25?eaute 
te tobben/ metende ’t felbe toat b?eet af/ pp leberde aen 
fyn €rcell. een 25?iefbanden ouden ©eete ban 25?eau* 
te / daer bp pp fyn €rcell. feer bedanbte bande eer e fy* 
nen ^one pier betoefen: <Baer beneffens? beblaetpde pp 
t’onrecpt ban <©?obbendonb aengedaen / en ftp?eef dat 
PP fyn ander^oon upt ^taliën ontboden padde/om de 
dood ban fynen goeder te tomen tojeben. ^efen te ban 
^autguintourtberfoept ban fyn <ercell,afTiflentteban g*»** 
een trompetter / om een Cartel aen <©?obbendonb te SJg 
mogen fenden/daer bp pp pem fcpolt boo? een oneerlyb r«ntee« 
man / tndien pp tegen pem niet quant betpten/ en p?e* f*™1 
fenteerde te betpten /een tegeneen/ tien tegen tien/ of JK 
ttointig tegen ttointig/ of met een partye ban póndert ba» 
of meer tegen gelyb getal/fitn €rcell.liet met ditCar- 
tel fyn epgen trompetter nae ’s? I^ertogen-bofcpgaen/ 
en fcp?eef aen <©?obbendonb dat defen Adelman / pem raept 
tot affiflentie ban een trompet padde gebeden/ dat pp 
dies? niet padde bonnen toepgeren/ en dat pp daer op SJSJJSf 
anttooo?den motpte/ ’t gene pem beliefde. ban 
IBaer <©?obbendonb berclaerde daer na / pem ongele? «ut« 
gen te toefen met alle de 3francopfen te betpten/ en dat JJJiS1 
pp in fijn perticuliere querelen niet moepte upt gaen Daec o? 
betpten/fondererp?es? tonfent bande terts?-©ertogen/aeboicöt 
die pp daer af foude beradberteren/en na lange bepden*5 * 
quam daer anders? niet ban/ dan dat ^aucquinconrt 
fonder pet te doen/ ten laetflen bieder bertootp. 

&yn trcell. daer na getogen jynde/ om te belege? 
ren de ^epanfeban 5findaies?/toas?de boo?fj l^auc? 
quincourt fyn trcell. aldaer inden Eeger gebolcpt/en 
eenige dagen daernaanttooo?de op fyn Cartel ontfan? 
gen pebbende/ is?upt de landen hertogen/ toillendefo 
pp fepde na 25?uffel gaen om daer fyn beroep tegen 
<©?obbendonb te berbolgen. jBaer niet lange na fyn 
bertreb quam pier noep een ander fprans? edelman 
banden öupfe ban jBontgomerp/ de toelbe aen <5?o b? 

ben? 



16 co* Vervolg der Nederlandfe Oorlogen. 
benöonft fcijjccf/ Dat ftdn ket toasiDat ^aucquincourt 
ïj^m in’t beroepocp^cbentecrtD^öEsc/ öetoiikljrooft 
öm’Dc fd be querek Dier gecomen toaö/Daecom bcrfogt 
bat <£>3’0&benDonft in’t fdbegebccftt een aDjontt toilDe 
nemen/ en ftp fouDeiiembp $aucQimtcourt boegen: 
©aec op^oöödtDonft anttooo?De/Dat Ijp beDacftt toas 
n^eoeefi tegen ^aucquincourt inpaetgetebceftten/en 
niet Dat gebeeftt te bofttacn/fonDer pemanDS Cartdkn 
meer te aecepta*en:j®aer Detogle Dendertf-^.J>em Des 
ejcpjeffdgft berboöcn ftaDDe/con|t tjpt niet Doen/ ejteufe- 
renöe ft cm Daerom / en berftiaerbe boo^taen geen Car* 
teilen meer te fuiien ontfangen/ en fonb Daer bp ober 
DeCoppe banben B?tefban ben €ertf hertog/ Daer 
nröe nBontgomerp meDe bertooclj. 

^©en 16.gjanuarg ióoo.isfbinnen Colen*sabonts 
catco- te 7. uren een BergabcringcbanbiebanDe©ercfo?* 
tenee.i meerDe üteligie/ DoojDcnBurgemeefter^arDenrad 
©etga. pa'jtoojt/Den $2eDic.|B-!31anButgeoi0 DiealDacr tod 
Sa»"f 18 ' Éaren gefrequentcect ftaDDc/ toert gebangen ge* 
«s.'ccfo?• nomen/ en op jpranben too?n gefet/ en alle perfonen Die 
»««a« inDe Bergabcrittge toaren toerDen opgeteftent /en Des 
SÊwt anöeren Daecfts boo? ftet dftfcaek recijt befcftepDen/ 

en is ben elr een boete ban 1 o. gout-gulbcns cpgelept: 
<Cn Die fulcr toengerDen te betalen/ beeft men ’tfeibe 
batdijft bn erccutie afgeïjaelt/ ’c todft in zo. gjaren op 
fo fterDcn ofltraffe maniere met toast gbefebiet. ©e 
Staten <0enecael en Den f&ince bab ©jangien/ftebben 
in fabeur ban Den $?eDicant aen Den ïf aeb ban Ceiilen 
gejclpeben/DieS niet jegenffacnDc is bp eerft Den ttoee* 
Den afiuguiïi ontfïagen getoo?Dem 

©eTBmter ban ’t giaer ióoo. toastfeerflreng/fo 
Dat alle De (f romen en «ibiecen part toegeb?o?en toa* 
ren / Datmen met tongenen en peecDen ober al ober 
motbt: ©oeft fyti ©rcdl. baD&e Daerinfnir booten/ 
öat Den bpanö niet Dorflattenteren/ en in jpebj. fo be* 
gonöcn De ^olDaten inDe jpoeten ban &. $nD2ies en 
Crebeceur te «nipten/Dit benam Die ban ’t ^tieftt ban 
3©rrccftt De b?ecfe Die fp ftabben/ banDatDiebanDe 
*@cftanfe ban EinDpeS in bare ffhobintie een inbal 
Doen / en Daer upt eenen roof ftaknfóuDen/ maer Door 
De muptinatie conDenfp niet beek uptreeftten / cenige 
toaren in zo. jjBnenbcn/ anöcrctnnocb meer |Baen* 

m . Den niet betadt: fp namen öaer Capitepns en Bebd- 
jiatfeöen ftebberS gebangen/Daer na fonöen fp alle ftare©ffïeierS 
j&oiDa^ en bed B?outocn enïiinbcrennaDcnBofcft. ^n^. 
«o <«5* SHnDjiest^cbanstcpfcbten fP3o. iBaenDen betalinge/ 
bancrtj «t fcpöcn ftet <0efcftut en SCtnunme banöe ^cljanfe fo 
netent bede toaerDitb te toefen: £»* plonöeröen Des ©ouber* 
5? £>• neurs (Die abfent toas) ftups/ en bonDen öaer omtrent 
sBuoaPai I700t ^i]i(ipö ©adSecS/ en $00. Croncnaengelöe/ 

en (tdben Ijaer aen om p at upt te Degen te mupten.©ie 
ban Cwbeceur Ditber(laenDe/begonöenDcni7. 5pe# 
b?uarp mcöe te mupten. ©e<JToliondEa25oudotte 
baööe in25iabanD begoniieen Deel bolr te bcrgaDeren/ 
te toeten fijn ïïegimcntbanDcn<6?abeban(èucquop 
en anöeren/en meenöeooc Door fcljonebeloftcn/een Deel 
banöe (©emutineeröe totl^amontbpbaertebrijgcn: 
SBaer abï quam op bet upttcecben/maebten fp öaer in 
ftoaricbepö/ en toepgeröen Ijet plat upt: Jfetfcpeen 
Dattet DeflTepri ban Ea 25ourlotte toast met Dit bolcte 
treeften boo?bp De^cftanfe ban ^.EnDpest/en ban öaer 
een goeö Deel bolftst meöe te nemen/en fo in ^ielretoeert 
te tomen/in Dier mceninge quam Dpnaöen Bofcbtoe: 
IBaerDe ^paenfe toepgeröe bd upt treeften fonDcr 
gdö / en begon(len te mupten geltjft gefept tö. ©efc 
fcb?iefteli)fte muptertje entoepgeringeban upt treeften/ 
beeft Bourlotte ban fijn meeninge boen afilaen. ©e 
^eeren Staten cnfgn €rcdlentie bebben goet gebom 
Den / öefc oecafie toaec te nemen/ om Defe ^cljanfen fo 
Diep int Eanö leggenöe in te erggen/en De ©ereenieljDe 
^obintien ban fo quaDe nabup2fcbap te bebjgöcn / 
toaerom fijn €rcdl. De ^eere ban ^iöemfftp boo? be^ 
nen na Bommel font/ om albact te eommanberen / cn 
op alk boo2balknbe fatten tod te letten / gdijft alst bp/ 
toefenbe een erbaren en berffanDicb €rngst-©berflc / 
fijn <Êrcel. ban aflest gelïaöicb aDberteeröc. ^gn €r? 
edlentiebeefttegenDeni9. enöe 20. JUSartg8o. Bern 
Delen «goïöaten boo2©o?ö2ecbt bcrfcljjeben/en ist felfst 

VI. ©eel- 

Den >9. met fijne «BarDe na©o?D2/djt gdogcn/olto arr 
l)P gtcomen jgnöe/ljpmeeb nikst gereei en op 3ït-ltic 
bont/ Ijst toast Doe feer eout toeöcr en tooc^ fierft: 
jiïöaec na Dotfe om cenige na gdegemlKpe bacrDer 
<0aniifoenen Bommdntoecit Poerim toarengefroe# 
ften/ fo öadjten Defe gemuunecröcn mét Dattet op gger 
gemunt toast, ©up toert Crebeeeurbacirelglrte toa« 
ter cn te Eanöe befet: ©en 21. Ifeanij fneeuDCten m* 
jiopnöet feer/ fgn €rccïieiun; tooeb bood met al: De 
^eftepen na Bóftijoben/en Daer cuncnDe font 
€rnft met 10. Benöden na l^ed. ©e «öjabe ban banW 
^olmst met ic, BeuDden ober fc’anöere 5ijöe banutnut 
©iefe / om Daer te bigbenen De ^tijanfeie betlupten / 
bet Regiment dpranrgcpfen ging leggen tot Cnaden 
en retrencbceröcn ijaer Daer: ©e€nad|cbkbauot 
Bocftboben bp fgn €rcdl. ©e ^djanfe ban Crebe^ 
ccur toast gebiebencpfgn ouDe fo?me/anöerö Dan Den 
BpanD aenDe Bocftenbobenfe 3gDc/ baDDeöaerom (f°L «.) 
Doen treeften DjieBöltoerfkn DiealkjO miffgf begonnen 
toaren te maften/in todfte bergrotinge(boe tod Die nocb 
niet bolmaeftt toas)’tbolft meeftkgcerDe/ te toeten: 2. 
BenDekn banDe ^epanfe/ etuoo. man ten felbe Dage 
ban ^. ^nDjiepDacrgiftomen. 

©en 1. iliartg bertogen De 0uptersnbanB?eDa 
na ’t Ecgcr/ Door lalt ban fgn €jccdl. en De f. Banen 
ban Bergen op SSoom/ togen meDe upt Door gdgfte 
laft/ om een^ Doo? ijet EanD rontom te rgDen/en te bec^ 
nemen toat DeBpanD DeDe/en of bp eenicg gljert etfdjap 
ban bp een te ftomen maeftte: t Bolft ban fijn €rccil. 
begonOe na De^cbanfeban Ccebcccur te app?oeberen/ 
mee(t noclj banDe jgDe ban €ngckn / DaecDcgronö 
toat fanDid) cn booeft toost: 2ïcnDe 5ijDe ban Boft* 
ftoben tofrDc ooeft eenBaterge gemaeftt/niet togt ban* 
De.ilBafe/enbpiguBrcdl. quamen nodj 6. Baenöe* 
kn B?ïefen/ Die tu^djcpenbkbeii leggen. 

^0 ’t a5efcbutDen 24 ■ .fBartij gercet toast om €re* 
beceuu te befdjieten/ fo quamdt te 4. uren D?ie C eDe* 
putetrDc aen fgn C*rcdl. upte ^dianfe/ en p?.cfemeer* 
Den upt De /sidjanfe te treeften met BenDekn/toapenen 
en Bagagie/en gcconbopeert te toerDen na Den Bofdj/ 
uptgenomen De gene Die gecomen toare upt De ^cftan* 
fe ban 5CnD?iest/ berfoeftten DaertoeDerominte 
mogen treeften /’ttodft fijn €jrcdl. ben confemeerDe/ 
en boedjDe Daer bp/fo cenige BaenDdengefint toaren 
aen Der Staten 3göe te Dienen/ Dat Die in Dienlïc banöe 
Staten genomen / en bcnlup'cen ttoee iBacnDen foltst 
op De bant fouDe gegeben tootöen/ of fo fp alleen toilDen 
blpben/bat bpfefouöe (tellen onöer Benbekn/ en eben* 
tod ttoee JBaenDen foltst op De banö genieten fonöen: 
SinDien cenige Daer Ijecn toilDen gaen/Dat fp Diest moeft* 
ten Doen / en Die naftupst toilDen fouDcmcn5Bafpoo?t 
berkenen / en een (tuft gdDst tot repo-gdD cot|gn€r* 
cdl- Difcretie: SaDien Den €iccto en ^ergiant iBajo? 
inDer Staten Dien|i toilDen comcn/ men fouDe ftaer 
cevlijft tractemcnt geben/ met Dit befeftept font bp ftaer 
ten acftt uren toeDer na De ^egans toe /met ia|tüm©ie ban 

1 binnen een ure üefdjept te feggen/offp opDieconDitie ^“üaecs, 
binnen een anDer ure Daer na toilDen upt treeften of niet. CotDmu 
(Ce 10. uren quamen fp toeDercm en namen ftet ap* n>«dö« 
poinctement aen/ enDe togen op Den na-noenDacr upt/ Stf,ccl;,Q 
Die upte «^cftanfe ban StnDdesi gecomen toaren /geoeuott 
gingen Daer toeDer na toe/fterftomtrent 1 jo. man: tfotc 
©aer na lietenfe ban fijn Brcdl. bclft Daer in comen 
inDe ckpne «^cftanfe 200. mannen/en De ttoee re* 
(tercnDe BaenDekn banDen BpanDen bleben inDe 
bupten ^dianfe/öaer ökcne.aftooo ban ftet Regiment 
banB?aefCft2!|toffd ban €mbben/Defc berfoeftten om 
ftaerBberftepD te mogenfeuDen om^arDon/en fo fp Dat 
conDen berftrijgen fouDcnDertoerrsf treeften / cn fo niet/ 
toilDen alles DebanDercn : tjet anDer toefenDe een out 
BaenDd ban’t Regiment ban 5tcfticourt / ging in 
Dien|t banDe Staten / op papeen boet ban’t EanD: 
mits gemetenDc op DcftanDttocc jBacnDenfelt0/cn 
toas’t fdbeBenDel jterft omtrent ftonDert man/|gnC)c* 
cd. nam Defefotiberalgft acn/omte ficnofftpDaerme* 
Dc Die banjB. 2fnD:ics' fouDeftonnen keften/en te beter 
aenDeftanDftrijgcn. 

©ie banDen Bofcft ftaDDen na ^dmonten €pnDo* 
© D D 2 ben 
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\m\ gefcö?ébcn / cm tc ften of fp eenige «^oïDaten Die) 
sust genuutneett maren/ Dinnen Cieöeceuc DonDcn 
fmjgcn tot ontfet banDe «^icijanfe /Dan ’t fc Ijcen Datfe 
Die geerne binnen 'oen 2öofc|)0aDDen mülcn tjehben. 
©naiiD beöc omtrent yoo. uptgelefen ^olDaten fo 
^pangiaerötn/ JBalen en Italianen mardjefen onDec 

©jEifïs’ttselept ban eenige Capitepnoy Defe quamen Den 24. 
«r8« b^oegO boo? Den 25ofdj/ mabenöe fasnblant al.öoffe 
Ïmm &$u,? Den 25ofd5 na Crcbeceur toilDcn treeften: jDaer 
ïiooin Delger# fo?cftDen Datfe Daer bómen 3tjnbe/öaer bm 
fiaettee» n?n fctsDen mille» öhjbcn/ en [peltten Dit fufpett/en 
"'ïi?? toüöcn De jB:o2te met openen / enfepöenDattetnute 

late masï om binnen Crebcceurtecomen/om Dat fijn 
Crcell. De ^tftanfe ai te nau befeten IjaDDen: 3|ier op 
fteerDenfptcn ieftenteeDerom naifelmont/ cncencom 
treeröen tuffeDen bjegijen Die bi)f©aneimuptcren ban 
Bergen op Zoom/ De toeifte uptgereDen maren om Den 
BpanD te ontiiccften.<Dcfe bleien ljet©octboift tecfïont 
op ’t tpf / en pegen mei 2 yo. Daer ban D00D / ftregen 
toe! xyo. gehangen/ Daer onDertmee Capitepnenen 
een ^ergtant ban een ^paeno Itegimem maren / De 
gehangen <fjolDaten lieten fp gacn op’t moo?D banDe 
boo?f5 Capttepnen/ en öcn |©ajO| en 7* ©fficterO Die 
büj’t rantfoen fiJjaften/cnreDen noet) Diennacljt na25?e= 
Da toe / om Daer omtrent te blijben / Daerfe uodj eemge 
ïïupteren ban <©?obbólÖonïi rcnccmreertrcn / Diefe 
meefï alle DooDfEoegen in m/aehc baóDcn^eere ban 
25?eaute/ cnicgccröen bcojtss Dien nat# ter i^epDe 
ons b2p tc mefen. 

<©en 2 f. iBartn bleef fijn €rceü.mcttet leger ftii 
leggen / out 0:02c opte^tijanfe ban Crcbeccur te fteL 

öreou en lern^p DcDc inöc &t#inje romen De Compagnien ban-' 
luoe De Cnpïteoncn /^p?ong/ Veermeer/ en ifdmöupnen: 
^cijanfe öeöe De guartiecen banöc rctrancljcmentcn al om 

toeepen/ ets reet een fUrcftmeecfis* na Den 25ofdj toe/ 
om De géïcmïjept te bcflcfttigen: Jgp maö oor balt Dell? 
bererenöe/of pp Debergrotinge banDe ^eftanfe bp Den 
©panDgeDaenfs mijöc laten/ of Die anOerë milDe Doen 
maften / mttë Die fo?me fjem niet aen en (lont. ©an tjet 
Dolft Die in Crebeccor gelegen paDDen/ maren omtrent 
Djic ofbier-en-bcertirp Die niet Dienen mouDenaettbe 
graten 5üDc/ Defe mcrDen met een ^epip na <©o?' 
Djecpt gcfonöen / om boojtg na Caitëgebjac# te too?; 
Den: D'lnDcr 3©alenfrpeurDen pare ©aenDelcn/ en 
gingen tot omtrent 100. toe in Dicnltc ban fpn€rteb 
lentte / Daer ober tot Capttcpn gcftclt merDe 3Jan 
<©t!fcn / Die ^ergiant jiKafo? int 3Po?t gemeeft / en 
t’anDerentpDen een ©enDd geD?agenpaDDe. ^>eCom; 
jpagrsie ban <0?abe CpJptoffd ban €mbben / maren 
bed bcrlopen/en togen met omtrent 40. mannen na 
26ocbpobe / o m op’t befepept te maepten / Dorp gingen 
Daer na mebc in Dienfl banDe Staten: en mcrDen onDer 
anöci e © :nödcn berDedt. ^pn <»rrceIIcmieoobfienDe 
Dat lm mettcpaeröen geen p?ofyt intlegcr conDe Doen/ 
om Dat De megen int leger eben guaet maren/DeDe 
pp Die boo: een grooe bed caffcrcn en af Danben/ gelpp 
00P De treP-peerDen. <Bz ilupterp ban Bergen op 
^oom reDen Defen Darp meDcr Poer Bergen opdoom/ 

, en récontreerDen nodj eenige ^olDatenban3©ou / Die 
fu meöc Dooölïoegen. 

“ ®cn 4*|ièarnj jöoo. pebben De ï^cercn Staten ban 
^ollanö en 3©eft-©?fefïanD feber ^larraet gcarre^ 
fr’eert/ irtpouöenDe o:D?e maer na De ^epepen banDe 
4ngefetcnen Defer lanöen/inDe ‘laren 15-9S.cn x 5-99. 
tnöc ïSsjben eulanüenöe Comnis ban ^pangien ons 
Dermo?pen / iegenö reept en reDen aengeftagen / in Defe 
boo2f3 EanDe romenöe/ bu De reepte cpgenaerp rerp^ 
tdp mcDer gecregcn moepten mojDen. J|et boo?fj 
paceact maéiupöenöealei boiept: 

©latcact I^ERidderfchap, Edelen, en Steden van Holland en 
uanDc Weft-Vriefland, reprefenterende de Staten vanden 
ï^tren felvfen Lande. Doen te weten: Allo kennelijk is, Dat 
banmol* noch inden Jaer i f98. d’Ingefetenen van den Lande 
Ifluö m van Holland enWeft-VrieHarid hare navigatie en hande- 

linve inde Rijken, Havenen, Steden, en plaetfen van 
JanD/ittsSpangien, en andere onderdes Coninx vanSpangiens 
jjouöcii5 gebict Üaendc, (nietjegenftaendeden Oorloge) ten aen- 
ö£ oiöte £n wej weten van een yegelijk hebben gedaen, den 
inaer na J 
öc ^töe» 
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felven Conink doende van henluyden ontfangen t’fijnen 
profijte de Tollen en andere grote ongeldcn na ge- 
woonte. En dat daerom tegens recht, redenen, en aller Defer " 
Coningen, Princen en Republijkengebruyk is ftrijden-Slanöen 
de, dat londer voorgaende interdidlie of wacrichouwin- ^ g* 
ge, de Cooplüyden, Schippers en Rceders deler Landen, en 1599.’ 
met aenflaginge van hare perlonen , Coopmanfchappen, moe 
goederen cn Schepen aldaer löuden worden bedroeft en ^a0Dia 
befwaert. En nochtans dejegenwoordige Conink (wil- ften baii 
lende vermeerderen den Spaenfe.i haet tegens denwel-öen Co= 
ftand en goede Ingefetenen defer Landen) int aenvangen ^nfi öan 
van lijn Spaenfe regeringe, londer eenige waerfchouwin- tn a^n»U 
ge , of interdidtiê, int eynde vanden felven Iare, den gcflageu 
perfonen,Coopmanfchappen,goederen enSchepen defer j”oe. 
Landen inde Rijken van Spangien, Portugacl, en andere ^anDm 
fijne heerfchappye onderworpen, heeft doenaenflaen, cotncnöe 
levende daer mede onbehoorlijk , wreedelijk en tyran- B?öe 
nichlijk, waerom wy gedrongen zyngeweeft,by wet- 
telijke ordre en wegen van Oorloge tegens den voorfz naceg 
Conink en fijn Onderlaten te procederen. En aengefien tecötf» 
daer-en-tuflehen by eenige onderftaen word, de Sché- 4e* 
pen defer Landen in Spangien aengellagen, aldaer vande crcgen 
Spangiaerts in hare handen tecrijgen, en mette felvein mogen 
defe Landen gecomen zijnde, te pretenderen daer van to0föeu‘ 
eygenaers te wefen, willende den rechten eygenaers of 
hare erfgenamen defelve onthouden , of ten minften 
eyfichen refiitutie viti ’t gene fy fultincrin daer voren 
gegeven, en daer aengcemployeerfte hebben , tot groot 
verdriet» nadeel en prejuditie vande goede en onbehoor¬ 
lijk befchadichde en geaffligeerde Ingefetenen deferLan- 
den.twelk een extraerdinarife fake is jegens alle rechten 
en redenen fifijdende, daer in wy nodich achten byau- 
thoriteyt tot vertroöftinge vande goede Ingefetenen, ea 
dieafte der Landen te voorfien. Totwelken eynde wyal 
in de Maend van Odtober leflleden geordonneert heb¬ 
ben, dat den rechten eygenaers of haren erven alfulke 
Schepen fouden werden gereftitucert»en nu totonfe ken- 
nifiè comt, dat die gene die inde occupatie vande felve 
Schepen gecomen zy n,den voorfz goéden Ingefetenen en 
rechte eygenaers der felver Schepen by langen treyn van 
procefien Ibeken té illuderen , om waer tegens nader te 
voorfien. SO IST dat wy, hierop rijpelijk gelet heb¬ 
bende , na voorgaende advijs vanden Prefident en Raden 
van den Hogen en Provincialen Raden der voorfchreven 
Landen, geordonneert en geftatueerr hebben, ordonne¬ 
ren en ftatueren by delen, conform onfevoorgaendere- 
folutie, dat de rechte eygenaers vande voorfz Schepen of 
hare erven, op en in alle Rivieren, Zeegaten , Havenen, 
Steden en plaetfen defer Landen, alfulke hare onbehoor¬ 
lijke aengellagen , en in defe Landen gebrachte Schepen, 
als haer goed,rechtelijk Tullen mogen aenflaen,fonder dat 
de occupateurs, of inbrengers der felver ter oorlake van 
het verkrijgen, verbeteren ofover brengen van dien, yet 
anders Tullen mogen eyfichen of pretenderen in ceniger 
manieren, als alleenlijk dat tot haren profijte fal blyven dc 
vrachte by hen bedongèn vande waren en Coopm. met 
alfulke Schepen overgebracht. Waer na wy verfiaen, 
dat fo wel de quefiien alreedegemoveert.als namaelste 
moveren, Tullen worden gedecideert. En ten eynde de 
quefiien nopende den èygendom vande voorfz. Schepen 
fommierlijk, en lónderordinaris treyn van jufiitie,mogen 
worden afgedaen. Hebben wy geordonneert cn ordon¬ 
neren by delen, dat de félve quefiien Tullen geintenteert 
werden voor de ordinaris Gerechte vande Steden daer in 
of naefi: gelegen alfulke Schepen alreedegebrocht zyn.en 
namaelsgebrocht Tullen worden,welke Gerechte wy ge- 
authorifeert hebben, en autoriferen by defen fommierlijc 
daer in te doen procederen,en by hare vonnilfe fulke que¬ 
fiien te beflichtén,ordonneren dat d’felve vonniiïèn efïe& 
forteren,volbracht, en nagecomenfullen werden, fonder 

•dat daer tegens eenige appellatie, reformatie, revifie of 
ander beklach toegelaten fal werden.Ontbieden daer om 
cn bevelen onfen lieven en getrouwenStadhouder, Prefi¬ 
dent en Raden vanden Hogen Rade, Prefiderendeen 
anderen vanden Provincialen Rade der voorfz Lan¬ 
den , den Advocaet Fifcael en Procureur Generael, 
Balliuwen , Schouten,Schepenen. Mannen, Gefwo- 
rens en allen anderen lufticieren , Officieren en 

Die- 
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Dienaren vandcr Iuftitie binnen Holland en Weft-Vrie- j 
fland voornoemt, fo inden Steden als ten platten Lande, ( 
hen na ’t inhouden van defen te reguleren* En ten eynde 
hier van niemant ignorantie pretendere, fo ordonneren 
en gebieden wy dat defen opeen recht-dachinde audien- 
tien vanden voorfz. Hogen en Provincialen Raden, en 

(Tol, 7.) voorts binnen al de voorfz. Steden en elders daer ’t van 
' node wefen fal, openbagrlijk voor den Volke gepubli- 

ceerten gecondicht fal worden. Alfo de gelegentheyt 
defer fake, en der Landen dienft ’t felve vereyfcht. Des 
t’oorconde hebben wy onfen zegel hier aen doen hangen. 
Gedaen in denHage den vierden Martij Anno lóoo.On- 
derftond gefchrevcn, ter Ordonnantie vande Staten on¬ 
dertekent. 

- C. de Rechtere» 

Wv pebben int booigacnbe©oc& berpaclt ttoee ^cn= 
teutten befmitibeupten name banbe <£Dele naog:ït. 
Staten <0ener. Der BcreemcpDe HeberianDfe ©?obiiL 
tien/ «ptgefp^otten Den 8. jtëartp if99- Öe 
Sonberen ï)obelinge/epgen erföen/cnBoimacOten ban 
DenKarfpeicn ban Den BmlanDcn tufiepen De €ems* 
cn 3fautoers* ter eenre / en ©ojgemeeperen cn fïaeb / 
olbccnnpe/fampt(€aelman.s/mettegeftoorengemeen* 
te ter anDere jpDen/ en Dat De boo?fcp2eben Deeren 
Staten <©cn. eenige«©eDeputeerDe CommifiTarifen tot 
doeningen gefonben pebben / met lap en Oebel om 
met afïiftentieban<0?abe^iilcm£obetoi)feban<$af; 
fau <0ouberneur ban ©?iefïanD cn doeningen/Defel* 
be fententie ter erecutie te Doen fielten / op Dat De lanb* 
DurigcongepoojfaempepDban Dteban€>2oemngen Den 
©pattD geenenieutoe©2ugge fouöc matten. Befe boo?* 
fetpeben <®ebeputeerbe en frin <0enaDc<©?abe3Bi!lem 
ban HajTau/pebben fcer grote en ertcao?ömans* moep* 
ten met Defe fabe gepaD / Doo? Dien Die ban <0?oenin* 
gen De b002fcp2ebcn fententien niet pebben toiilen toe* 
ftaen/ Dan boo2 fo beele Die (fepDenfe niet flreDen tegen 
Daer reepten en ©pbilegien / berftaenDe onber Jjet 
tooo?b ban pare reepten enDe $?ibilegien / ooc ’t gene 
punhn Bctrop Deo ConinPö ban ^pangien tot bergel* 
Dingeban paren afbal ban bebereemgtnge mette anbe> 

©2 ©eea te éeunieerDe 5320bintien)aenDc ^paenfejpDcinDcn 
**J*5“' gare if8i. geDaen berleent bias*/ en DienbolgenDe 
nerati' toilDen fp niet contribueren totte gemeen Sanbs* mib* 
feuöeit öelen en coften/ Die bp De anDere ©ereenic pöe 
®j2f}u' ^?°bintien toaren geb2agcn / om paer toeDer 
binnen onöec De ©ereeniepbe $?obintien te brengen. Bit 
«sioeiims toeröe bp Delgecren^tateiKBen. niet anDers* genomen/ 
öfimaöait öatfe mette gnjlitie paren fpot D^eben / en toerben 
tentien De gemoeDeren Der partijen Dagclppo meer en meer 
ter ere* bcrbittert tegen Den anberen. «gulbs* Datmen om De 
«Ellen6 Poo?fep?eben Sententie ter erecutie te pellen in een 

‘ 5Frontier <§taD Daer De ©o?gerpe ober De 4000. ge* 
toapcnDe fBannen perbfs*/ De boo?noembe ï£eeren 

m m* Staten <0cnerael raebfaem gebonDen pebben/ boben 
re Dan öe elf ©enDelen Die Daer in «©atnifoen binnen Iagen/De 

ïgcete ban €o?beecb Daer noep tefenDen met fesfBaen* 
met Bups Delen Punteren/ te toeten De ©ane ftupteren ban Den 
ML-0 ft» i^eere <6?abe <0eo2ge €berarD ban «^olmo/ De l^eere 
ÏSaSfwDerie <®?abe ban ^olms*/ ^ir5PrancopO©rer/ 
ningfij De ftitmeepers* Hiclaes* ©acPe / <0obert ban ©alen/ 
itcfon* engopan l^amelton/ en De Capitepnen ©oetPnecpten 
btn- ban ï^enrp ^encourt/5Po?mentierO/©pilippe De ©ou* 

taubert/ franeopo fI§aDtpon/<©eo?ge 3ClD?icp/ 3^ 
fepp Burberp/ 3©iiPe ban ©oDenpupfen/en€bert 
^anecroot / Dcbjellte genomen toerben / tipt De <0arni* 
fóenen banDe^teben Daer men Die bep miffen moepte. 
g^oep fijn <©enabe <0jabe3©illemban|^affoupeeft 
aen Den ï^eere ban Co?beeb berfoept Dat pp bier banbe 
boo?fcp?eben feo banen^upteren toeDerom fenbenfou^ 
De in paer <0arnifoen/ en alleen mette ttoeeCompa# 
gnien üluptero ban De <0?aben ban ^olmö/en De aept 
©enDelen ^olDaten mareperen hjilbe/ fouDe aenDe 
Zeereu Staten <©encrael / en HaDen ban ^tate fcp?ij' 
ben De rebene boaerom pp ’tfelbe (aiotoefenbe in 3Loco) 
alfo goet gebonDen pabbe / gelpp gefepiet io / Docp op 
Dat alleO inberfebertpeptblpben/ennietmetallenin 
fo?ge en gebaer gepelt fouDe toerben/fopeeftfrin 

VI. ^eel. 

nabe in plaetfe banbe boo?noemDe bier Compagnieti 
frupteren / niPin aept ponDert man te Boet jboben De 
boojnoemDe aept Compagnien cn De elf Compagnien 
Die Daer al geceeto in 31)11) Daer in gefonben/ fo Datmen 
ten oberbloeD perb genoetp boao/om De intentie banDe 
^eeren Staten <6enerael en t3aDen ban^tate bolco- 
melplt en fonDer eeniep beletfel te bolbjengen / en 
berfoepte 00b om De eo?refponDentie in fo toiepti? 
gen falie te fpoeDigen/ Datmen rpDenDe ©ODenfotot 
^biül tot aStreept fouDe bero?Donneren / gaf ooft 
boo? fpn aDbyO7 Dat pp goet bont/ Debiple pp toip Dat« 
tet nnmogcli)cli Inao DatfefoDanigenfomme aio paer 
<è. HlSog. toaren epflfepenDe op te brengen/enDattet 
meerDcr reputatie fóuDe toefen / De fomme lieber met* 
ten eeepen alO laet / na Datmen fo beele brpteno enDe 
Permeno ban Den armen lupDcn fal gepoo?t pebben te 
moDereren. <©it bolk nu Daer binnen gecomen toefen* 
De / fo peeft men raebfaem gebonDen De ©o jgerije te 
onttoapenen/ fpn <BcnaDe <02abe JBillemban jSaf* 
fau mcenDe Dat pet genoeep fouDe toefen /Datmen pen 
be (Ctommelö en©enDeloafnemenenbeï|oplupDen 
en ©ebelpebbetO cafferen / en De toacpt op feggen fou* 
De / Docp De Commiffartfen of (©eDeputeecDe Doplcti 
pare inflructien fo betreniet te bupten gaen / opabon* 
tup?efobaereenige inconbenienten moepten gebeuren/ 
Datmen penlupben ’tfelbe niet fouDe pebben te topten. 
@Tot D’ ortttoapeningc toerDeberflaenDatDeoiDinare®e!öo|i 
toacpt genoeep toare getoeeft / op Dat fo toannecr menseröe 
al ’t <0o?logf-bofli inDe toapenen brengen fouDe/De©ur* g,noc# 
gerpe pen fouDen mogen laten öunben Datmenfe ont* Bingru 
facp/ en Dieo noep te trotfer pen fouDen mogen pou*toerbtit 
Den: ,0>acr om alleonUtptepelpenbermpDen/toerD 
De jHöagiflraet berfoept Datmen De ©o?ger ^oplupDen * 
cn «©fficiero bebelen fouDe / meDe ban pupo te pupO te 
gaen / of fiepeenige onberflanDigeDaertegentoilDett 
fetten : |Baer alOfp DeOtoepgerDen/3pnacpt€api* 
teptten banDe ^olDaten meDe omgegaen in goeDeftilte/ 
en fonDer oploop toefenDe/ pen bp 45?aef JBillem cn De 
<£5eDeputcerDen bda(l/ De ongeDulDige tooo?Den ban# 
De ©urgetpe niet te beanttooo?Den / en fïecptelpli paer 
toerP te Doen /maertoel De Deuren op te flaen/inDien 
De openinge getoepgert tocrDe. Ben jBagipraet en 
ï^ooft-lupDen toerD paer getoeer uptbelecftpepD gela* 
ten. Be BenDelo en frommelen toerDen alle ’t famen 
gelebert/ maer pet meepe getoeer toerDeberftecben/ 
en men bonD niet geraben alle tielDcrO en poeh en te 
D002 foeben / om geene occafie totpUinbcring/often 
miripen tot bele Dteberpc te beroo?faben/ Daer De ©ur* 
gerpe boo? bebjeep toaren / maer alles* berging met 
meerDer pilltgljepD als* men toelgemeent paDDc. 

Hoep is* ober De $?obintte ban ^tab enSanben 
uptgpefcp2ebcn / en met ^olbaten geerecuteert en 
geinnet gctoo?Den/ De fomme ban bier ponDert Dupfent &xtm, 
gulDcns* boo? paer acpterpalltge Contrtbutten / naöc* tic uau 
male men met egeene anDere toegen ban bermaninge/ gf* o°n' 
befcp?pbinge of befenDinge tot inbo?Deringe ban Dien öuprmt 
conDe geraben / en men peeft Dit moeten Deen met upt* guitun/ 
fenbinge ban t^roupeis ban Welbaten/ban Den eenen^'J® 
Bo?pe tot Den anberen/ en i? men pier feer lange meDe ^ailins4 
befiepgetoeep/ en pebben De Bo?pen bele Doleantien contrt* 
obergegeben / en paer beblaecpt ober Defe perbcH?0"butlen’ 
ceDuren/ en Datmen’t felbe aenDe ftoabpe begon/ cn Dt 
^taD fo part niet aen tape / fp berfoepten Datmen re* 
gar D fouDe toillen nemen op De boo?leDene quabe 3jarcn 
ban mifgetoas*/obertoatetinge/en iBupfen/ Die ’t ïepe 
getoa^ meep opgegeten paDDen / en D?ubten Den 3£upf- 
manfeer. Be ©ojgeren blaecpben immers*fo feer/ 
fp faten fonDer neeringe / en jupp ’t armpe ban Den tpö 
ban Den gepeelen Saté: Be ^cpupjen IcDicp/ De Koe* 
pen fonDer ©oter te geben / toefenDe De eenige miDDel 
Daer ban in Defe ©jobintie gclD comen mop/en De toep> 
ntep ©oter Die noep in ’t ÊanD moept toefen / moepte 
toepniep gelDen/ bermits* De pnbte afpellinge banbe 
Eicenten bp De ^ertf-ï|ertog gebaen. €n al-poe-toel 
Defeblacpten niet al pDei toaren / fo toas* noeptans* pet 
meDe ipDcn / om De lange ongepoo?faempepD Plepn / en 
’tgeb?efiban’t gelD bp De lieren Staten ^enerael 
feer groot / en Dé bitterpepD banbe partijen en minöer* 
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öcn niet met allen öooj&efe gemccne nooD cn Uenaut* 
\vPi . ö5^>mlan'oenijaööenueljagcnDaa* in/ Dat Dc 
jWmocDigc cn trotfigc ®o?gci*s gcDemocDicIjt toet* 
Den/ öoo? men De «Soioatcn tnIjacc ljupfen geftaiem 
Ui 'fDen / cn De poepen Dcrfcüooiu. i$m tegen toaven 
Die DanDe jètaDDUjöe / DatDefdjamngen (öacc toe fp 
mtnft gallen) op’t eerjl optdDo’pcn gecyccutccct toet' 
öcn/cn Dat fp met D’cmutte tot op tUft gefpaect toner* 
Den / macralfmcnbegonlïfcltere fcljamngen op Ijacc 
ïiupfingcnte Rellen/ al-ïjoctocl ijctiiiepn toap / fo Dc* 
gunDcn fp ijacc feec gualyftcn te ijouöcn/ toant fp tot 
notli toe Dacr Dan met met ailcn gegetocn ijaDDcn/maer 
ïtaDDent atleö op De HtanDen gelept/ cn De iBagtjïcatcn 
ïjaDDen De meefte ftoatïgljcpa cn fo?ge/Dat ijter upt een 
grote onroertc ontftacn jouDc. <3De ^paenfc tiegertnge 
ïjaDfe met alleen ijter af/ maer ooit Dan alle ^mpoft cn 
èotlogO lallen / ja ook DeDoo?naemfïe ^ntooonDcrp 
toariöe &tat> fo geD?ijet / Datfe Dan Ijacer crf-gronDen 
ten platten31 anoe met gaDen / met toclftc foettgljepDfp 
De gemeente/ cnfonDerintgeDe 23clljamerD aen Ijaec 
Itanö indDcn / IjaDDcn ook alle Die onmatige p?etcnfien 
oDer De#mlanöen/naöer ^taD epgen feggen met ee* 

Sten/ nen groten f rantijnen 25?icf/ metfcljone tooo?Dcnop* 
g.msenc gcpjonïtt/gep^actifeect. cn Ijctjcijecn paer onDcrDou* 
nitDjcie>ito?ljjft/ jjatDoo?De <©eDeputëetDe / metjcgcnjlaenDe 
J5S* Ijacr Dele nemonftraimcn/ DeDumen/aenpo?rmgen en 
0 ti tnoj* anDerD / fo Deele te toege geö?adjt toerDe/Dat alDaerDe 

tot flemcenc miDDelen 3ijn Derijcodjt op Den Doet gelijk in 
eollanD/opalleo tont een menfdj tot IpfDnooDDauft ge* 

bmi an- toupitt/cn ook Dc ljupfcn fouDen ücftoaert tooeöcn/en De 
öt n in Dcrponoingcn oDer De 3lanDc n (Die alDaer nopt toaren 
bSu 0ep?actifceit gctoeefï)öatcli)ft mtrepn gctoacljt. 
oti üe |Bcn DifputccrDe Daer cemge toedien lang / om een 
boet ais ntèr&cipe foniroc / om in mniDevingc DanDe reftamen 
}" %ai’ ten fpocotgff cn op te hengen / en na Den i$age gefonDen 

‘ te tuerDen/ en te Dcrtoncn D’armoeDc DanDe ^oDintte/ 
en afjTad) en Djagclijftc termijnen te Dcrfoekcn / toant 
met leeDtge ijanDen en Diotcïilatljten alDaer te komen/ 
DerRonDenfp loei te DergecfD te fullcn tocfcn.D’€mtlan* 
Der.öfioegeiiDoo:Dtmfem DanDe njkfïe upt te kiefen/ 
DicclUljonDcrtgulDen.DopteRitutte of toeöcc-gcDtn* 
gc leenen fouDen / of een ijoofDeltjke fcljattingc / of een 
DaclDer op elke ijacit-RcDe / of een Deel oDer De Ijupjen 
of EanDcn/cn ljupfen/en tooiiDen fict) De rept toillig tot 
allee / mant fp D^cefDen Datmcnfc/ ïftupterp en ^oiDa* 
ten in pare Éeukcne opfcnDen fouDe. iBacr Dte DanDe 
^ètaD Dertoo?pen alle Doo?flagc-n / cntoonDen tjen feer 
tjertneckig / toilDcn allee d?p Dlgtoen cn niet geDcn / en 

. floten ook De itaeD-camer DanDe J)’oDtntte / cn fur* 
SoS dJeerDcn in fuik eene DerDaerkjke ftoiare ti)D/De gcljccle 
gen iinp- jdeQcnngc adjt tojcken lange/ en Dat om cene tooo?DD 
tcnöe >jo 1 uc / loepgereiiDe tegcDogen Dat De <0eDeputeerDe 
Sftban- fidj fouDen noemen enDe fdi^yDenna lupt Der genten* 
be ïozo- tic/Dc 03eDcputcerDc DanDe ^taD <^?oeningen en <öm* 
to,nt,e „ lanDcn. jKacrtoulDen Den ouDen titel geDotcijt SjeDDeiV 
'S'the te toeten: 03eDeputcerDe DanDe ^>taD en ©mlauDen 
Ven oe Dan <232ocmngcu:ï0eüie lüOO’Den fdjeenen De BlanDcn 
gcpecie onCir£ öc ^toD te (tellen / en Dacroiti hjae öct te mins 
Snae' Der te DermonDeren / Dat fp om fo klcpncn fake / en fo 
atijt we toepnidj DcrfdjilO fo Deel fpdO mackten in ftoacrDer 
feen tan- j-aj5CU/ üc boomacrnltc geiladitcn piefen Dit niet/maer 
gc Dc èoofDen Der 0egermge (alfjoetoicl fp p?ofcffte Dan* 
lFol’8^De<©erefo?mcerDe ïtdigïc DcDcn/ cn fep tijDe DanDe 

^paenfe ftegcnnge upt Da* ^taD en HanD gcDanncn/ 
en Ijare gocDcrcn geconfifgucert toaren) IjidDcn cn 
toonDcn Ijacr fo fjertneckig/ cn IjidDcn itaenDe/fcggen* 
Defofppet/ jae fjet alDcrmintïe gocDtoillig acco?De* 
ren / fo gaDen fn Ijaer geDangcn in alle Dc refte / fcpDen 
Datfe op Ijet toecomenDc fagen / cn licDcr Dtoiang cn De 
fdjcrpfte crccuric DerD?agcn cn Dermadjtcn toiilDcn / 
Dan gcettoiillig pet oDer geDcn/ toant mette goettoiüigc 
oDergtftctratmenDanfijnrccDtaf/ cn öp DcDtoank/ 
kleef ken De Deurc oöcn/ om met DootoallcnOc occaficn 
cn DeranDeringe Dan tijDcn cn acgcrmgc/oDer liet gc* 
IcDcn getoclD tc klagen / en ailes? in fijn gefjed te Jlellen. 
ïDe«©cfamenofDcó3cDepiiteerDeCommiffarifenDan* 
De leeren staten <0enerad fielDcn niettemin De <§en* 
rentte Datelyk / en Dp toegen Dan fepte ter ercditie / Dp 

(drommel en €iok gefladj/ met ajfictie Dan biljetten 
acn pet iSacD-ijup.D/ üerk-Dcuren/ en^taD-J^oo?ten/ 
met een manDamcnt penad/ Dat tot Dien cpnDe nekenp 
De Cementten g:Djuib 10 / lupDenDc aio Dolcpt: 

l^E Gecommitteerde Raden van wegen mijn Heeren 
*^de Staten Genender Vereenichde Nederlanden hier Bametit 
ondergenomineert: Doen cond en laten weten allen cn 
eenen yegelijken by delen, datfiademael by het Traftaetnaem 
op den 12. Julij 94. met de Stad van Groeningen inde Be- ban&e 
legeringe gemaekt , onder anderen mede geconditio- *|8tmn 
neert en befproken is } dat het different tuflehen de ©ene-” 
voorfz. Stad en Ommelanden gerefen, en ’c welk noch rael/tn- 
foude mogen rijfen, foude ftaen tot determinatie en dilpo- Ö°l'öen- 
fitie der Heeren Staten Generaelofhare Gecommitteer-^affeen 
de. Dat dien volgende by de felve Heeren Staten Gene- kimt 
raelfekeregequaliffceerdeperfonagien uyt verrcheydenbawöE11 
Nederlandle Provintien zyn Gecommitteert ge weeft »en 
met expreffe conditiën, dat de Sententien by de lèlve Ge- Contea- 
committeerde Raden te wijlen , van allulke kracht enbEnteurs 
effed fouden welen en achtervolcht werden , als of die Hop,,-, 
by den Staten Generael felfsgewefen waren, fonder dat genten* 
cenige appellatie, reformatie, ofrevifie daer tegens plaet- tie. 
Ie foude hebben: Dat ook dien volgende, foweldievan 
Groeningen alsvanden Ommelanden voordefelve Ge¬ 
committeerde Raden hare faken ter definitive op alles 
volkomelijk hebben geinftrueert, en na dien fyluyden 
leer inftantelijken ten weder zijden hebben verfocht hen- 
luyden recht en juflitie geadminiftreert te worden: So is 
by de voorfchreven Gecommitteerde Raden ter Verga- 
deringevande Heeren Staten Generael op den een-en- 
twintigften Januarij 1 f97. gewefen fekere Sententie de¬ 
finitive: En noch twee andere op den achtften Martij 
1599. in voegen alsdieophuyden na Trommelen Clok 
ilach van het Recht-huys lblemnelijken zyn afgelefen , en 
eerftdaegs publiquelijk verkoft fullen werden; En alfo de 
voorfchreven drie Sententien tot noch toe hare volkome- 
ne kracht en effedt niet hebben konnen forteren , door de 
onwilligheyd en verhinderinge van de genen, die met fo 
groten gevaer, koffen en bloed-verftortinge in hare Vry- 
heyd, goede verfckerniiïe en geluckigen ftaequyt het ge¬ 
weld der Vyanden zyn gebracht a en daer naby mijn H. 
de Staten Gen. fo eerlijk en beleefdelijk zyn getrafteert, 
en over fulks alderweynigft reden daer toe hadden. Dat- 
men ook met grote patiëntie en alle uyterfte devoir, fo 
door Brieven als belendingen van verfcheyden Heeren 
Gecommitteerden, nochte door ernftige aenmaeninge 
van lijne Genade niet heeft gevordert: Maer dar alles 
tot groten ondienfte vande gemene fake, veraefttinge van 
mijnHeerende Staten Gener. endepubliqueautoriteyt 
van den Landen is afgelopen , enmengeeneverbeterin- 
ge heeft konnen fpeuren of verhopen. Sooift, dat de 
Heeren Staten Generael niet langer konnende lyden de 
voorfchreven onbehoorlickheden, maer begerende voor 
alle de wereld te betonen haer yver en affeaie tot voor- 
ftand van Iuftitie en de publijce autoriteyt vanden Lan¬ 
den (fonder de welke doch geene Republiquen konnen 
beffaen)gcnootfaekt zijngeweeff, op de voorfchreven 
Sententien te depefcheren hare Brieven executoriael, met 
bevel om de feilde Sententien by Klok flach en affi&ie van 
Biljetten te publiceren, en voorts te ftellen tot behoor¬ 
lijke en reële executie, fonder eenige oppofitien toe te 
laten, of yemanden in oppofitie t’ontfangen , voor en al¬ 
eer d’executie datelijk fal zyn volbracht. So ift, dat wy 
procederende tot executie van de voorfchreven Senten¬ 
tien, in conformite van onfe voorfchreven Commiflïe, 
beyde de partyenin defen ten wederzijden , uyt den na¬ 
me en van wegen mijn Heeren Staten General der Ver¬ 
eenichde Nederlandle Provintien, belaften en wel fcher- 
pelijken bevelen , dat fy hen t’allen tijden in alles fullen 
reguleren na inhoud vande voorfchreven Sententien,hen 
contenterende mette gerechtigheden, elksvan henluy- 
den by defelve Sententie toegewefen, en defelve ter goe¬ 
der trouwen ingoede rufte, vrede en eenigheyd te ge- 
bruyken en onderhouden, Mitfgaders hen te onthouden 
van alle wegen van feyten en partijdigheden, hen ’t felve 
ernftelijken denunciërende j oppeynedatdie gene die 
hem vervorderen fal ter contrarien te doen of te attente- 

ren, 
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ren, M verbeuren allé Rechten, Privilegiën, Pr«erogari- 
ven en PrEeeminentien , henluyden by de voorfchreven 
Sententien toegewcfcn. Bevelen voorts allen en eenen 
yegelijken, fo Magiftraten, Officieren,als Burgerenen 
ïnwoonderen van Stad Groeningen en Omlanden, hen 
na de.voorfchreven Sententien in alle hare poin&eu en 
Articulen,fo die leggen, te dragen en te reguleren : Op 
peyne van tegensden contraventeurs van dien, rigoregfe- 
lijken geproccdeert te werden, als tegens overtreders van 
Iuftitie en perturbateurs vande gemeene rufte, vrede en 
eenicheyt, narechten geprocedeert behoort te werden. 
Want fulks mijn Heeren Staten Generael, fo tot defer 
Provintievan Stad Groeningen en Ommelanden confer- 
vatie, rufte, en vrede, als tot weldand vande Vereenich- 
de Nederlanden, mitfgaders tot voorftandvan Juflitieen 
publice autoriteyt nodig hebben geacht, en bevonden te 
behoren. Aldus gepubliceert van het Recht huysbinnen 
Groeningen,na dat de Raed-Klok alvorens haddegeluyt. 
Den tienden Aprilis 1600. Stilo veteri. 
En was ondertekent. 

P. Caftricbom. 

R. Syrxma. 

en Adr. Iunius. 

<©c boo?fcb?eben Cicfamcn of Commiffarifen Der 
Deeren Staten C5enerael binnen C^oeningen toefen? 
De / febjeben ban ttjb tot tybc ober acnbe ^eeren ^ta? 
ten CJenerael ben toebetbaren / beneffenö ooit oberfen? 
binge ban alle fp?opofirien/aenmnningen/ fommatten/ 
bebumen/anttooo?ben en anberc jluchcn in bolbocringc 

^or«n» ban bate Commifficn. 3BeDeeren Staten «Öencrad 
«soutocn fclRe'ben toeberom / fccc ftcilttc 25?icbcn: <Dnt fo met 
ban een alleen met De bolbocringc ban bare commiffic en D’erc? 
cafteei cutie baitDc gentenden fouben (trichtclyhboo?tgaen/ 

maerbatfe ooi» Defc Dcrtnecftigeljooföcri banöe tlege? 
B ritme faifercn/cn De aftelteningc ban liet Cattcd fouDen 

Doen op maften/ ittaer in plaetfe ban f)ct faifecen banbe 
booföen Der Begeringe/beüöcn fp goeb en raeDfaem ge? 
bonDen Die te filteren tuben Dage aenDe J^ecrcn Staten 
<0enerael; Ijebben bet Collegie banbe <©ebeputeerbe 
Staten albaec / toclltero bebiemnge (fo top betpaelt 
hebben) (til (tonb/ toeDerom in trenn gebracht/ en De 
SEDminijlratie banbe gemeene miDDelen Die bp De 
^tab <0?oeningcn metter DaeD toaö aengenomen/ toe? 
Derom onDer De Kegeertngeban ’t bcorf5 Collegie ge? 
b?acïjt. 

hebben ooit inbe ^tab ban doeningen een 
ntcuto ftetrenclicment gcmaeltt/ tot goebe en bajte ber? 
felteringc banbe boojfclj?cben ^tab/ en gemeene ïtegc? 
geringe banbe gfanben / en boo2cominge ban allen on? 
iiepl / Die anberO tot nabeel ban Dien in tyben en topten 
foube mogen opcomen/ fo ten regarb banben gemeenen 
©nanb/alö anbcrO/ mogenbe toel berclaren/ Dat Ijaer 
mbcpteninalle ’t gene boo2fcb?ebcn iö/ Ijaer niet fo 
ftoact ofte berDzietig gcballen ig / alöte fien Dat (niet 
jegenftaenbcaüe pare fo?cljbulbige menageringe/ ’tfd? 
be toerb ongdyit meer beeft moeten bebjaegen / alg bp 
De^eeren generale Staten (fo gemeenlyfc plachte te 
gebeuren) io beraemt getoeeft. €n alss fp De boo2fclj?e? 
ben D?ie Ijertfte banbe SSegeeringe / namentlp Den 
55urgcmee|icr-uiting / Den ^inbieug- 
Douftin/ en üooft ban Clebe / aen fepben Dat fp na Den 
Dage foube moeten repfen/om De meeningc banbe ï^cc? 
ren Staten generael te berffaen / fo toaren fp Daer in 
gcDoojfaem en te b?eben / toantfp bonDen toelberftaen/ 
Datmenfebaer met ^cibaten fenben honbe/fpberfocb' 
ten Dat men met bet Boutoen ban pet Cajïed ’t toelb 
Den DerbenjBep 1600. met 600. man begonft toagf / 
foube toillen fupcrccberen en op pouben/tot Datfe in ben 
Dage fouben toefen gerepft/ alfo fp bertjoopten be booj? 
fclj?ebcn Dieren Staten op een anber mepninge te 
b:engen: iBaer be <®efanten anttooo:ben bat fo fo feper? 
pen bcbel tót ttoe of Djiemael ontfangen babben / batfc 
pet felbe geenfino bojftenberfupmen/ bonnen fp pet 
afbibben/ foube bet Boutoen ban toepnich bagen iiaeft 
toeber gelicbtet bonnen toerben: 3|n ben Dage bomen 
De/bertoonben fp ban toegen De<êtab / Datbe jbber 
lanbfe ftegcrtnge en berbontenijfe gegconb toag opbe 

fe ttoce Dpïarcn/ te toeten: ïïcligie cn D’pbenb / met 
toelbe B’pljepb geen binb meer frrecb aio Cajleelen / »<»8« 
nopt bjpe ^t.'öenDabben befelbe gciebcn/ban m De tip? 
terlieobetlicerfcliinge en getoelb ban toapenen,- cn 
om ban oube en b^éèmbe er cm pelen te ftoiigen/tevé2oe? 
niugcn felfo toare tot ttoeemael gebeurt/ bat <6?abe 
Cöfart ban Oofl-ldiieflanb booL? ijonbert Siaren eerjl / S» 
enbeben^paenfens0oubcrncur25illP Daer na/ ficlj ten ©e» 
baubenbeb^ogengebonben/ meeneuDebe ^tab met .. 
Cajleelen te bouöen/Diemet beeerjte gelegentljepb toe? boifajea 
ber afgetoo'pen toierben. <Dc Deeren Staten Die be? ban een 
0oo2ben op be benen engunjl banbe ^ugefetenen / cn 
geenfinoopfulbenbtoang fieb te berlateui/ bpfonbec ’ 
nabcmacl fp be ^tab inbe ^Crttcuïen batlbf opgebiugc 
belooft OaDbep/geen Cajleel baer in te boutoen. Cegcn 
De ^ententien IjaDbcn fpgcenetoapenen Dan miDDelen 
ban reepten getouplit/toaren nu booetaen toillicb bolco? 
mentlic tegelj002famen. <aeli)b Det’famentliifie 2our? 
gero ooit int oberlcbcren ban bare toapenen/ ficlj niet 
getoepgert babben / en mèttet ftoare <0arnifoen fitl/ 
bjeebfaem en eenb?acbtig leefben. 25aDcn epmelpb / 

[ batmen ijaer cn bare nacliomelingen Defe febanbe niet 
aen boen/ nocbfulben^Job ban flabermje op leggen 
toilbe/ toaer boo? be Staten bp allen JDtlanbjen eenen 
guaben roep bnjgen / en ccnige ^teben onber bot 
^paenfe getoelt jucbtenbe / alle gebacljten benemen (Foj 9 \ 
foube/om aen befe 3ijbe te bomen. iBacbiabel felfo een 
Heer-meefïerban alle Cp?annenbabbe tegen bet bou? 
toen ban'Cafleelen gcraDen 

<De D- Staten babben mcenigen ^tabt ennoeb on? 
lanrCmbben met groten roem baer af beb?bb. ^p be? 
booten be^tab <62.ocningen befelbe gimft te betoijfen/ 
en fouben bafielbbgeiobcn/batfpaifbanbeelbupfen? 
ben in ber burger berten boutoen en gc toinnen fouben. 

&e Staten booptoemt (lelben Ijcm toeberom boe? tBacse 
ogen/toelbergeflalrboo? 20. Afaren eenige^paenf-ge? 
finbe ttoijl en eergierige gecflen / onber ben fcljjjn ban é'.t.a“rt 
^ibilegienoberbeCmlanben/bc^tab^oemngcn ant, 
ban ’t gemeen berbonb afgcfcijeurt /cnbobcnbedbou? tuoo^cw, 
bige flerlte beloften en bcrfegclingc in ’o ©panto ban? 
ben gebjaebt/ baer epgene mebe-25urgcröbanbe Belt? 
gte/ bie fp tot baer toe int roepen boo? be ^ibilcgsen 
nufb2upbt babben/ gebangen en gebannen/een onbe? 
boodb&e boerfcïjinge ober b’Cmlanben aengcflcit / en 
ober alle D’omlcggenDe Sanbcn aen D’Coft 3tjöcbcO 
JtijnO grote bertooeflinge lammeren dient / bet beberf 
ban etlpbe Ijonbert buefentfamilten/cnDcnbootban 
meer ban ttóinticb bnp^ntmeufeben beroojfaebt bab? 
ben. (€ot bdoningebanfulltguaet/babbcn fp in ^pan? 
gien berfoebt en bercrcgen een fcbanbdübCctrcpen 
$?ibilegie ober b’CmlanDcn/ toaer op fp ficlj niet 
fcbaemben / ooc nu na be toeber berceninge metten 
Staten te fleunen en bafï te flaen/ be 5[aflicie te toeber? 
(Iaën / en trotfdijb ronb tipt te feggen/ bat fp be «^en? 
tentien niet tobben bennen / baer fp met ijaer P2toiie? 
gien niet ober een guamen. ©crflaénbe baer mebc befe 
^paenfe graeg/ en Idaerlijb aen ben bacb gebenbe/ bat 
be j&paenfe eer en ttoiflgier/ge geeft na alöboo? inben 
Baeb regeert / ben purgeren ingebenbe/ bat men ber? 
anberinge ban tgb mo|!e toaer nemen/enDe^uRici 
met boo?toenbing ban beroerte enop?oerfclj?icbenbe, 
<©e Contributie Dabben fp belet-<©efepattinge opbe 
ljupfen plat afgefïagen. ^e generale miöbden ber? 
ntetiebt* <Be berpacljtinge bcrfelber berbinbert. <©c 
^aebteret gebangen na baren appetyt/ ficlj meejlersi 
gemaebtbanben gemeenen ©upDel/en alfo batgemee? 
ne ©erbonb bepbe inbe ^allitic en in toan-betaüngö 
ban bacefcbulb berbo?t. <0eene befenbingc nodj ber? 
maninge babben bier tegen geholpen/ en be «^olbaten 
hregen toiebtige rebenen te f02gcn/bat Degene/ bie fen? 
ber ontfacb fo bde onberanrtooo?bdy!te Dingen boo?? 
namen/ enfonber aebterbenben bare fel;uiben boben 
alle Dope banbetalingr moeitoiüfglijhen lieten oploncn/ 
met eenen nieutoen afna! ftoanger gingen / en een bup? 
floobten/ bat fp niet anDers ban met een gebed JfanDei 
berberf fouben bonnen Kuffen.Darc Doornemen banbe 
smeulen beis €ractactë/bat fp fo mcnicbbulbtcbDab? 
ben obertreben/ toare niet te boren / nocD be Staten te 

^bb 4 ber^ 
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Derftenften/ftat fp uerfelscrf)^ fodjten. m foute 
foi btoanft en b2efe.boo? Den guaben/maer beDcuftetit^/ 
en befcfterniinge boo? ben gocben. 3HUe De ^teDemn 
ftcgeringen binnen en bnptengEanbo Den cegten grom 
DaSacnöe / fouten Der Staten Doen/ ftaerom tong/ 
toel toetenbe Dat befelue nocli toii nocD macftt ftebben 
fconnm Dit Cafïeel tot onDerDjutbtnge Dan pentant 

tarnde (©amifoen Daer tn te mogen leggen / en t Ctygo nom 
ban ö*£ cijjprs teaetoupftèn/aüe Dagen facft men 200. man/met 

ST' «»,. SSSfrafficn • 203- «ojtetoagmss / met fcljuppat 
mtigsii pn ajiQctnircctfcSjap/ Ü-!CI10U,Tal ©tlftttenatnllatn 
5a". ÏSÏÏ ®?wnm0cn te flupjen / en maten 
***■ £ Xfcïom WttoetBteWwm 3B«$ fo centen 

L mceltc%02ger$i in C?onigen niet begrijpen Dattet 
eruit toatf/ acfttenbe bp na ontnogelijcft Dat De Staten 
rot fiUhen b?eemben tefolutie Domen fouDen: 
omtrent een DerDcnDecï gcmaeftt toa$ / lieten fp ftei) 
Sabcbimften / ftet toareeen fctjtjn-banDelinge om 
luier te berbccen cn DemoeDiclj te maften /en Darmen 
foüöe opftouDcn/ fo Daeftfp Daer c^tDemoeDtgen en 
neftooafamelijft tonen fouDen. ^onDen Daerotn anbem 
mae! m Deniage / aenüieDenDe alles te Doen toatmen 
DcaecrDc / cn tot berfefteringe «MdaerS teftellcn/oe 

m fdlc alleD?ieiBaenDcnteDertoiffeïen:Dataltocj 
\n ïjanDen DanDe Staten fouDen toefen / een geeft getal 

61* tenteboo?nacm(tcflcflat!)ten.®o?tecSlatente^c* 
<® 20êe fanten Dan Ctèocningen en DanDe Cmlanöen t f amen, 
Sr Dat*fp ober D’ adnerftallige feftattingen «MM 
Scwicontfangen mocljten toerDe :3pa«tentoerte«Jfe0U: 
e^en/ tientje afgeflagen / boo? en al eer Diennael ÖonDert 
to?°? eiï ÖUSJfent AuiDciü fouDen 5P bctaeït / Dtemen DcDe tm 
S3? 1Pnenm executeren met ^olDaten/ nocfttans^metalle 
400003, o?b?e ftelept / en ten mtnften guetfe Dan D ^.Dge-- 

wr«s«ï&s?s^sBs 

ftóarclafrat SraSt teWereen ItatcnXncratl 
Bdaft toacen / HeDbcnteallcten lalt bet fiWW» 

ssssirr“?=s 
rtpn/en Daer-en-boben nocD-— - ~~ 
S a groten fbmrne/ tot be9ciefbanbe<fftinitwnne 

rbineen Stlbaevt / meenben men beljoo?be Jeniup, 
KWftttoüUcftcpft niet te mifb?upften/ en D enge' 
totlUne tcDerfcljonen / en Detoijle De &aeöS-ïeerejjm 
mt,^ De Doo?f5. executie te toerftmoft fïellen/ t toelft 
Hm üiptfte bait in jBep liep / en Dat ftp Dan altemet^ 
ffioïöt Doen7 fo nuam Doo? De onDex(lanDige 
Dï£ fp2ecft-tooo?D onDex De fclDe. 

Doe Junius quamin Mcy. 
Was’t Groeningen groot gefchrey- 

den men ftaDDe mette ©?icfc ooft feer 0ï6te moepte / 
öcSièViöaci* De De ttoiften DerfcftepDen öeDenftelpfte 
«ipütoicftcDentoatenDoo’tb?engenDe/ eneemgeDanDe 
tooSffielieten tod ïupDen/enfepDe öte banmol.ful^ 
ïen om onfe DcrfupmeniffeDe gemeene fafte met Derla^ 
tm iïl&at fo We 5aan $otf. en ecmge anDcce qgt* 
toSSe Stóntien / tn Defe üacen ïjaer met ten alDer 
mJtSlen ftaDDen Deftoaext / IW toare onmogelpft ge^ 
ES/nmDc fafte ftaenDe teftouDcn / toant met jegem 

^ee-baect DerminDert toaü/ De 
Dertrücften toaren / en 

SSn DC armtle Die fieft nergens elDerö meDe ftofïen 
hSmn Scben bSaren / aen De todfte men tammer 
en eSienDe facft / en niet met allen ftpO^t top Dan laften 
i«a^/ alle eet en D2tnft"toarcn öp ftunten alDcxftoocfjften 
Dcftoacrt / op De#jocetffen / erfcnijTcn/ Dercoptnge Dan 

^cftepen/ EanDen/ giipfétt/fa op De perfonencn Sjüof< 
oentoaretempofïengefet/ De oöeeftdijfte goeDen en 
Domepnen toaren mecftbercoft/ en in D’«©o?loge ge^ 
fmolten/en flecftt^ alleen nooDögiftige renten Daer op/ 
tot onDerljouD Da* ^eDtcanten/alimentatie DanDe om 
De üeltgteufe en anDerjS/ en Daer-emtoDcnetliifte Mi£ 
lioenen Dan fdjulöen gemaeftt/ Daer fp renten af DctaeD 
Den/fp ijeftDen oor Daer nog lange De fmerte Dan gcDoelt 
en ge'tnaoen / fulyöatfe in Denbare 1604. De fafte in 
Deliöef atic gelept fteDDeaDe mette Zeereu Dan Den 
gen en ©20Dnmale ïïaDen / en Die DanDe ïScftenmgc/ 
DeDonDen toerDen De lafien fo groot gcbaüen toarèn/ 
Dat bp continuatie Dan Ijetopöopen Dan fo grote laftett 
men DeDonD De faften Dan Den %anben ftp na tot een De^ 
(parate refoluttegeö?acl)t te toefen/ geftjft ter gelegener 
tpb Dediaelt fal toerDen.^ocft fteftften aitpD Dertroutot 
Dat €>oD ftare recDtDaerDtge fafte fcgenen en IjanD ftem 
Den/ enepntlpecngoeDcuptcomtte Derleenen fouDe. 
<0elijftDP^5oDe 3p ceutoig lof/ tot noeft toe gtDaen 
fteeft. fIBaei* latenDe Defe fafte Dan ©aieflanD en De ge« 
DepltftepD Der parttifdjappen toat Deruflen / moeten nu 

#a Dat fpn pincel. €xcell. .fjlauritsiDan #affau / 
allenoDige oaD^e tot öctoarmge DanDe ^cftanfe Dan 
CreDeceurgefïeltfjaDDe/ fonDftp De Coloneï fjoftan 
Dan l|ucl)tenbjoeft / met De B?iefen D?oecïj na 2tlem / 
met een ftalDe Canon en ttoee©elt ftuxftems / om Set 
ljupoften te ^lem in te nemen / Daer eenige banDcn 
Bpanöop lagen: «©efe Daer Dooi gccomen jijnDe/DeDen 
Den Bpanö [ommeren en ’t CJefcftut tonen, ^ie tem 
fïonö De plaerfe al£ niet goubacr toefenDe / oDergaDen-: 
entrodtenDaerafmetzo. mannen/ en gingenna De 
^cftanfe toe. I$,icr na befte fijn excellentie alle fijn 
üeger gaen na Ur&neg en öp Hem logeren in 
^cljepen/ ftp font eenige Compagnïen na iSofum om g|c“„ 
Daertoaclït te fjouften aenfte <^üft/ ftetoijie mitiS öetomt 
liooctite Dan ’t toater öacr toepniclj D?efe toag / en ftat )>o»? 
Die banfte ^cljanfeftaer niet Dan met feftupten conöen 
ftomen: i^p befte ooft noclj ten felDen Dage opte ï©aert ^nDpejt. 
tuffcljcn Iffearen en DefelDe ^cljanfe / alftaee De ap?o^ 
cljen beginnen / een patertje maften om op te ^cljanfe 
te mogen fetjieten. <©aer oDer Den Eieutenant Dan 
(©uicijn De 23 las geguetfi toerDe. 

ï©en 27. lüaraj toies ftet toater fo ftoocïi infte 
Dieren en inDe jlafe/Dat fynCxcdl. De begonnen3Cptos 
cftenopDe 3Baerr Doe? Ifearen moft Doen Derlaten/ 
toaerom ftp terfïonft opten Dan jlaren D?ic25am 
terijen Debe maften / De ttoee redjt boDen De Ifeerfte / en 
DeDerDebeneDen öe Jaerfte/ om Daer in <©efd)ut te 
mogen planten/om inDe ^cljanfe na De ftupfen enüïof- 
rnolen te mogen fcljïcten / tot betoartnge Dan toeifte 
fmeften lip eenige Compagnïen ^olDaten op Den fel- . 
Den vDijft öefte op De teacljf gaen / ftpfonft een trom¬ 
petter aenfte felDe ^cfjanfe om ftacr appoinctement 
aen te bieften/maer ftieDanfte^cljanfefcDotenna gem/ 
entoilöen tjem niet Doren fp?eeften/toaerom Dp toefter- 
om afftceröe. €n om Datmen eenige aDDertentie ftreeg 
Dat Den BpanD eenieft Dolcft Dergafterfte omtrent De 
IBafe/ fonDfp excellentie Den Colonel <©ifïelle$i met 
fjjn Regiment na Eittopen/ cm Daer Doo?tP ftoo? te 
(ieeften Den Bi)ft / en ’t toater alfo int EanD Dan 2S?a= net* 
banD te laten lopen/ om ’tgatte jï&anfen en te logeren / «u- 
om Den BpanD Daer te ftutten / en te beletten ftat tne-ke^^ 
manft’tgatDwöeromflopte: ^nacftt^ ftefte fijn Cx? 1 cöhw 
ceUentteopöen ^yft bp iBaren planten 12. fïucften 
defcDuto/ te toeten op elfte 25aterpe Dier / om na öe 
^cftanfe te fcïjietm. ban & 

me Dan’o üectogen-25ofcD DinöenfteDaerm grote jwgj* 
beftoaringe / fcb?eben öefen öacft aenDen Certf-^ecto- “^0,ea 
ge/öatfjaerleet toa^öatDarefaftenfoiammexIyftftoi^ 
ben/ öatfctotnocfjtoe aen Dom niet fjaDDen bonnen be~ 
fcD?öDen Dan Dan ftoarigljcDen en elenben / Daer in fp aortf 
en Die DanDe .Uleperye toaren: Dat fp nocD meer SS? 
iectdDaöften te dagen aen Dem aio Daren üeere/ om^mf. 
DatfftnafoDeele geieDene fcftaDen DanDe mutinatien 
Der polbaren/ nodj Dabben bedoren Den 24. öefec De 
^tfjanfe cn ’t ifo?t Dan CxeDeceur / en ftat öen Dpanö 
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boo?t$ toast gcballe boo? be grote <§cBanfc ban ^int 
38nb?iess / met fo bed ^cljepcn en <©o?Iogs?-gereeh 
ftBap öatfc niettoiften toat ban bie plaetfe foube baf 
Jen / te mcee fo ben ©panb om ftet fecours te beletten / 
balt beur ftaeb bc ^yben tot Eittopen / ’t todh ban 
ftilberimportantie ig/ batüP/ inbienbe <e ertseer* 

nitie fjiipfenmet bevallen tegen’t ftBieten aenbe jijbe 
ban 25?abanb te bochten en toapenen / en Baer feibcn 
rntbbei te geben langer te bonnen ftouben» ^yn Cx'ccf 
lende bebe mebe be Merite ban 3Wcm fiefttjmiftn / en 
eenige bande Ijoocljtc m ’t ^ü?pbinneno-dybLö/om 
boo? ftjn€jrcd. perfoon en ftaüe met eeótgei^eeren bner 

tog baer in niet p?omptelyb berfiet / Ijet ft ter naer feer te logeercn/daer-en-tuffdjen toerbe Ijct toaterindeif. a 

[Tol; 10) 

bp Dit 
ban Den 
SSofriJ 
gefons 
örn/aen 
ben 
<Etttf- 
Qfcogt 
toan't 
gene fp 
beefoeft» 
ten fjaet 
Beton* 
ben te 

öifficijl fal ballen om pet fecoarö te boen / onaengefien 
baer gefept toerbe / bat bic ban binnen pact alg b?ome 
polbaren toel toaren quytende. doopten 00c bat fijne 
ftoogftepb botgendefrjnc 25?ïeben banben 24. Maxnj/ 
baer tegen fo foudenboo?ficn/ bat be# ©panboboo?; 
nemen foube belet too?den. 2©acr toe en om Ijaer m 
tijd# te boo2|ïen tot refiftende/ fpljcm bedanbten ban 
bat ftp geftlj?ebcn Ijaööe / batfe ftem fouben adbyferen 
ban ’t gene fp baer toe ban nobe moeftten ftebfcen / en 
fteböenbe baer op gcabbifeert met<©?obbendonb/ ftad* 
öengefteltbebpgaenbe Ujfte/ berfoehenbe batfe Ijaeft 
baer af goebe benefit moeftten hernemen/ om Ijaer fel* 
ben te mogen beter beftftermen / ’t toelb fp tot ben up* 
terftengerefolbeert toaren te boen. DE lijtte hielt datie volgende deordre van den Eerts- 

Hertoge mochten wederom krijgen,de i f675. pon¬ 
den Cruyts, i 3 fo. Scherpen ,geleent aen den Cardinael 
van Ooftenrijk, en om gerepareert en gemonteert te heb¬ 
bende ftucken die detelve Cardinael gereftitueert heeft, 
meeft verlopen en fonderaffuyten,Item 192. Schuppen, 
1 yo. Houwelen, alles den voorleden Somer geleent. 

2. Dat hy in voorraet na de Stad wilde fenden 3. heele 
en 3. halve Canons, om dar haer Gefchut meeft vervoert 
en ontrocken is. 

3. Daer toe Cruyt,fcherpen,dubbelde Affuyten en ra¬ 
den, mits dat d’Eerts-Hertog hem altijts daer mede fal 
mogen dienen, 12. Canoniers, boven de gene die inde 
Stadzyn, en geld tot haer onderhoud, en vande Ruyte- 
teren en knechten inde Stad leggende,en nu veel ten ach¬ 
teren wefende, daer deur confufie fóude mogen komen. 

4, Noch eenige Ingenieurs en middelen tot haer on¬ 
derhoud. 

5. Een goede forpme gelds in voorraed, om in occur- 
rentie van nood en armoede te mogen aenfpreeken, ter 
Ordonnantie van Grobbendonk. 

é.Dat hy haer wilde authoriferen om afte mogen bre¬ 
ken omtrent de Stad, alleprejudiciable plaetfen,’tty 
Geeftelijk of wereltijk, en om de hoogten te mogen be 
fchanfen ofin Stad te voeren, mids redelijke recompenfe 
ïn tijden en wijlen te doen: Voorraed van Koorne , om 
de armoede te fubvenieren,mitsdeMeyerye is bedorven, 
en haer Koren midden uyt Braband moet komen,diemen 
niet kan aentaften . dan inde uyterfte nood,en ten dienfte 
van fijne Hoocheyd falblyven 

3^efe25?teben toerden geintcrcipicert / en aen Tón 
kreeft, geb?acftt/ daerupt men fien ronde dendepio* 
rablen ftaet ban die^tad/dte geconfumeert toerbe met 
een feer felepn bier / en ban langer ftand. 

<©en28. iBartij bebe fijn afrcdl. eenige ftfteuten 
naer beef ©pandö Jport fdjieten / bae t tegen bte ban ’t 
5Po?t mebe ftftoten / baer na toilbe ftp een €ambourijn 
na be ^tfjanfe fenben: JBaet fp lieten ftem niet aen 
temen / en fcljoten na ftem: 3Baeromftjn€rcell. toel 
3000. fcljeuten op be ftupfen ban’t Jp o?t bebe / om bte 
metten Rosmolen te incommobcren / toclfce floten 
meer operatie beben/ ban fijn €jccdl. toel totfte / om 
batfe meeft met een ballende Cogel inbe ^cljanfe qua 
men / boo? bien be batterijen fo uerbe af ftonben: €n 
menfteeft na beeftaen bp albten fijnereen, tn furte ftab 
be laten boo?t fdjieten / bat Bp bien bacB bebotoen fou 
be Debben alle Baer Ammunitie / föojsmolen / Crupt 
«nbat anber.ö tot beftoubeniffe banbe plaetfe ban nobe 
toatf/ om bat geenjJïaetfen binnen becSdjanfe betoacrt 
of berfebert toaren tegen ’t ftBieten banbe jtjbe ban 
b?abanb: jBaer alleen tegen ’t ftBieten ban €ielre? 
toaert / fo berre bat niemanb binnen be ^cUanfc Babbe 
tonnenblijben/maer Bobben Baer alle inbe Contrei 
fcBarpen moeten begeben/ en batfe nocB bien bacB Bub^ 
ben moeten beter boop geben t .maaer om bat fijn €rc. 
niet toifte bat Bet ftBieten fo beele ftBabe bebe / liet Ijp 
baer ban opBouben / toaer beur bie ban ’t dPo:t tpo en 
gelegcntljept bregen om Baer tïo.ö-molenen immu 

fe fo feer poog / bat alle be upter lanben en binnen Jan- 
ben onber toeter liepen/fc berre Datmcn niet tan be 
<Di)ben en ^cljanfe facij boben t toeter leggen / baer* 
cm fijn ofrcell. nccij moftc alle 't Crijg.o-bolb in'ce 
c&eftepat laten/ te toeten: Regimenten ban ben 
43?abe ban^oimgf / jFrancopsf ©eer / i^oratio ©eer/ 
%a $obe/ €ömonb/*6jabe €rnft/en l|ucljtenb?oclt / 
om batfe naer be berobenngc banCrcbeceur baff meer 
bolho beftljjeben / en tot ijem boen bemen ijabben: 

Rupteren ban23jeba Babbe BP na fijn bertreb ban 
Ccebeceur toeberom gefonien/en tnbejBommektoeci t 
laten bomen / en tot Himelrop teel logeren, ©e ©enen 
ban <23?acf iprebcric =^enric/ en^onteler om toaclit te 
Bouben. ©oo?tjS liet fijn €jrccll. al te met na ’t Jpojt 
fdjieten / en bte ban’t Jfoct ftljooten toeberom / in ’t 
toelb fpin een ^cljip leggenbe reeft: peneben jl/aren / 
quetften 7. ^olbaten / toaerem bele banbe ^cljepen 
toat lager af b?eben: |©aer ft et toeter toerbe fo ïjoog/ 
batmen niet totft / toaer mette ^cftepen te ülpbcn/ om 
batfe op ’t Eanbbjeben/enmenbaermebegeenbiep 
bonfte ftouben/ ban tegen be ^cftooj-bftben* 

^ijn <!frceU. fienbe bat nu alle’t platte Eanb onber ®«e ’t 
toater ftonb/ ban €>$ en <£3effen af / tot boo? bp ben * 
25oftft / ©Urnen en ©ebljoben toe / en bat baecomme bet ma* 
be ©panb tot ftem niet bonbe bomen/ban ober be ïDtj: *«. 
ben/ nam boo? befelbe alom toel te bernagelen en befet= 
ten / bebe baerom feer arbepben aen be begonnen 3Poj? 
tificatie ban Eittopen: <©ebemcbe toeber opmaben 
t^djanpben banbe ©panb totRcffd/aüco cm bie aen= 
bomfte te bifficulteren / toaerom ftp oob iict befidjtigen 
be Éerbe ban €mpel/enbcg:toanbcnofftupfenccn 
ftalf mijle boben €mpel leggenbe / om baer mebe te 
cftanfen / en be herballen fönol ftftanfe bebe ftp toeber 

opmatten / om fo ’t ontfet tot beft ^cftanfe te beletten: 
j|p belafte alle bage alle up?e bier ftfteuten op be 
cèeftanfe te boen / en alle nacftten alle up?c een. 

<©en leften llöartij mofte fijn <£jrcd!. nocBftilleleg^ 
gen/ abbancerenbe alleenbetoerbenopbc<©i)lien/en 
ombat toepnieft boeragie inbe25ommeiretoeert toais 
te ftnjgen/ fontftp be Ruptmje ban <6?abe Jrrcbenft 
ï|enrilt toeber na ftaar o3armfoen / en be nietoe Com^ 
pagnie JBalen banCapitcpn Cilfen fonb ftp in a5nr= 
uifoen tot aJmmcrih/ en fftn €r£cllcntie bebe fijn bc^ 
gonnen toerben feer bobberen / om ben 3Djjh alom toel 
tebefetten. 

^en ó. 2öp?tlto fonb fijn Crcdleittte fijn (trompets 
ter met 2. 25ncben aenbe^cftanfe/ b’eenein ƒ ram 
topss en b’anberin^iiptss / omftarrtebertonenben 
foberen ftaet baer in fp toaren / en bc cïepne of onmogc- 
lijbeljope ban ontfet: €n te berfoeben batfe baerom 
tijbeUjb met Bemtoilben ftanbden/ ftp foube ftaer met 
biilijbe conbitien en berfeberinge ban bctalntge beje^ 
genen: ^p lieten ben trompetter tot aen ’t toater bos 
men/ enb?aecftbcnteatftpbegeecbc: €n fo ftp fepbe 
bat ftp 25?ieben ftabbe / ftpben batfe geen 23?ftben toih 
tien ontfangen / maer Babbe ftp monbelinge laft Bp 
moefttet feggen: fepbe anberiO niet ban bat fijn 
«Êjcrdl. be ^cljanfe begeerbe te ftebben/ en baer op 
met Ijaer te ftanbden: Mp rienen toeberom / Bet toast 
noeft aefttof tien bagen b?orcli gmcecft/en aio Bp ofne^ 
manb anbero toeber na Ijaer bomen foube / bat Bp ban 
moft bomen na be 3ijbe ban i^ertoerben/ toantfp fou* 
ben boo?taen niemanb meer Bo?en banbe jijbeban 
Roffum : dommige Ijidben bit boo? een goetteben/ 
om batfe nu boo?tO aenfp?abe ftBeenentefullenBou* 
ben / in plaetfe batfe te bo?eno altoost ftabben geftftoten 
en nicttoiilenfp?ebcn. 

ïï^en 7. Ep?iIiO begonben öetyöingcn te lopen/bat 
be©panb baft Bier en baer begon tebergaberen/aio of 
Bp eenicB ontfet Ben totïbe boen: €n om bat fair ornne* 
gélijb ftfteen / inbien fijn €rcdl. maer alleen be ^tjben 
tod bebe befttten enbetoaren/bebalftpbe toevbeme 
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Eütopen cn Scffcl i^cï ie gdpp mebe te 
€mpd tnbe acnoe getoanbeit/en cm Dat be üefcpanfïn; 
ge tc 3Wem Plepn gmomentoaa/alleen op be pooepte 
ban ’t UerB-pof Deöe fijn €rccl?. noep eene anber 
©canepe maPen / om aüc be pupfen tot Bem baer in 
te öefïupten/ cn bp nooö fijn Eegec baer te mogen pom 
ben/bebe boo?t£ altemct op be Jècpanfe fcljictcn/ baer 
tegena bic ban binnen toeberom fepoten / pp bcbe mebe 
een Battcrpc tot Hoffum maPen/ tocfeube een nieutoe 
Batterpe omtrent 200. roeben ban ’tipo?t/cn lafïe met 
eenen ben<©pP bobeuRoffum (bacrfe banbejiBafe aem 
De mak loopt) aenbc hop te fepapperen/m metBo?fï; 
toccringen op tefetten / pp Dcbc ooPmaPeit een Coapa 
Dn <Barbc aepter be Sierlte ban ïtoffum/ bp fo?me ban 
Reboute Ö2eet fea en lang 9. roeben/ noep een Porte 
«Buarbe ad)ter ben &pP/ omtrent 13 o. roeben üoben 
be ÉcrPe aenbc iBaea 3pbe / en noeft een Co?pO bu 
<6uarbe aenbe 3Bale 3pbcap ben <©pp toat clepnber 
ban ïegdjp / tujfcpen toelPe ttoee laetfïeCojpa bu 
<®uarbert/ recht op be Copbanöen <BpP be boo?f3 
nieutoe Batcrpc gemaePt toerbe / pp gaf00B iaft aen 
«öijïdlea om met eeltige ftucfcen^efcljutb na tpupa te 
Batenburg te treeften/ cn bat in te nemen. 3Den Colo; 
nel «öifMea tooclj ben 8.?üp?iliö tooeep met bpfBem 

^>tju beien Pnecpten na Batenburcp / en bcbe noclj toie 
<£rce(, <$ompngnïen cn ttoee fïucPen<Befcputabölgen. <Bie. 
ï>upö€t tan ’t Oupö geen mibbel om pouDen pebbenbc/ gaben ’t 
©aten = Ijunö ober/ mita upt te mogen treeften na be «Bjabe/en 
bur»l!l' tcgenbaer af 24. mannen/v0tfïcnealepöeop ’djtipa Óe 
nsinen. ^cinpaQiHc ^oibntcn ban ^toita/entooeptoeberorn 

na:r Eittopcn: ’anacpto öebe fpn €rcd. ttoee paibe 
<£anona planten inbe bieröe Batenje bp Rofjïmt ge; 
madtt/ om bcö anberen Daecpa baer mebe tefepieten / 
gdpp gejcljiebe/ ban fp fcljoten bnnöe &cpanfe fo fïerP 
toeberom / öatfe pet eene fïuP inbe monb racPtcn en 
fepabdooa machten/ Datment niet meer conbegebnip; 
Pen / boojta bcbe fpn €rc. alom feer toercPen: 35ea a^ 
bonba guambel^eeripooP intEegermet é4ooo.gl. aen 
gdb baer ban 50. bnpfenb gulben tot betalinge ban be 
ongerepartteerbe^olbaten en ertraojbinarialaften. 
€n alfo be tpbtnge continueerbe banbe berfamdingfe 

banbenBaanb/bicmenfepbe bat tot ontfet guame/ bcbe 
fijn CrceÜcmie be toerPen alom bobberen/ en toefenbe 
of ben Bpanb tneberom naCrebcceur rnoepte bomen/ 
öebe pp een pooepte ober bet©iefe bedagen omtrent 
ï fo. boeten bant j?02t opren podtbanben<®ijP/en lafïe 
bannen baer een Rebotuc beginnen en maften foube / 
cm te beletten bat De Bpanif ban ober bcïïNefegeen 
^P20epe tegen ’t 3Po?t fcube mogen boen/ en boo? pcm 
fdben te Ddioubcn/ omaltooabpnoobfonöccpencul 
fpn bom ober be ^Diefe tegen Crebeeeur ober te mogen 
logeren/ ’t mem pp be eenigebepoubenijfebanbe plaed 
fe aepte te toefen: i)p PcfcPeccfbooeto eenigc üupteren 
tipt <Ê5eIDei1nnb na öenEegertc Pomen/om bp bc panb 
te toefen/Iatenb eales noclj DeBwbanbfe in <0iarnifoen. 

:n 12. ippjtö creeg fijn €recüentie tpbuige bat 
tienBpanbmet btertlcgmienten^oibaten te<Sdbo?p 
na o geeomen / en een partpc gdbb bp pem pabbe/ om 

binnen ^ubnco’ te tgcngen/bacrom pp tc meer alle 
toedien bcbe berpaejten/ poe tod pet genoeep onmoge? 
IpP fepeen befe «^cpanfctemitfettenofgdbbaerinte 
toengen/mitö bat pet ganfepe Eanb ban Bzabanb tuf 
fepen ben USaef-^ph ban 00 en beffen/ lanliö M&v 
innb en ben Bofcp / tot aepter ©Ipmcn cn BoPpoben / 
cn aenbe ^eeeb-pupfer fSafe toe in ’t toatet ftonb / 
pebbenbe geen binnen toegennoepte Eanben bic te ge; 
toupftett toaren/ om ergenb aen tc mogen Pomcn/en bat 
be Gijpen fo tod befet en getrenepeert toaren/ bat niet 
mogdijp fepeen baer ober te Ponnen Pomcn/’ttoater 
möe iïtbtcre benenft allenptenö tc ballen / toacrom fpn 
€rcdl. booznam metten eerften pjn Ecger ’t todP 

T , v bobcn^ndin.^cpepeiuebedobennalcattbercttlacp) 
v te fcpepöen:/ en na Ijjeiteerben te fenben/bc degmteti; 

ten ban <6>nef <f ruft / €ömonb/ enïgucptcnbeoeP/cn 
mogdijp mt be ^toitferoVomb’ ICpjocpenbanbier 
5pDe tc beginnen/en pp meenbe banbe 3pbc bandoffum 
te boen Roeperen bp be €ngdfc/ jfrancopfen en 
Bdefrn/mettet Regiment ban 

’a ?£bonb.b apï bp na begon bupjtcr te tooien/ fo 

ontlionteen groot rumoer tuffepen be ƒ rancopfen en ©urcet 
piefen/ ter ocjfaPe ban ttoee perfonen bie t’famen»" 
metten anberen gefpeelt paböen/enntogelpPben anbe; e*uu 

ren ongdpp boenbe/ begonben te beepten/bp tomi aept11'8'** 
of 10. ƒrancopfen paer banbe pactye maePten/en aen 
b’ anber apbe cemge ©defen/en imta bede metten toe; 
loop baer bp guamen / en ban bepbenspOeu fnrP tooj; 
ben/begonjten fp malPanberen metten rappieren/ftoc; 
Pen en jteenen aen te baüett/baer üoo? ï rumoer fo groot 
toerbe/ bat bede alarm/ alarm/begonben te rc-epen/en 
paer lang getoeer upte c^epepeu tc palen / en fp2ongcn 
fo ban bepoen 3pben tegen totlle en banP ban paer <êf 
fieiera tipten ^epepen aen Eanb/ fo öattet fcpeicPelijP 
om ften toaa. €>nber be Bjiefen toagr bat mtfbèrfïanö/ 
bat bp naeft geen Capitepnen upt be beliepen aen 
Eanb qtiamen/om paer BolP te pouben/maer bieben 
t’ fepepe om be reft ban paer Bolp inbe beliepen te 
pöuben. Banbe f rancopfen ging ben ©bcrfïcnfeon; 
marbille beur/ fouöer pem bp ’t ©om te laten btnben: 
<Ben <B?abe ban^olmtf guam tef aeröe/cn beöe met 
groot gebaec fpn beft om paer te fepepben/ gelnc mebe 
oeben be f ranfe Capitepnen Comureöen B?uffe/bie 
fdfgiberfcpepbenperfonenbanpare^atieguetfïen/om 
batfe niet te rugge gingen: Bjufe toert inbe furie om 
Der be boeten gelopen / eitmet een piep inben palö ge; 
aucft;Co?mirep Preegdiebe D?ie felepne guetfuren.^e 
<0?aef Preeg berfeljepben (tocPcn enfieenen na’tlnf/ 
boep toaepten fo bede te toege batfe ’t ©olö banben an; 
beren ercgen:<Baer mebe fpn|€rcmet fïjne <0arbe 00B 
aencomenbe/öcfdbe boodO banben anberen bebefepep; 
ben en t’fcpepe gaen/en feperpdpp berbieben niet meer 
te beepten. Banbe franeopfen toaa boot gebleben een 
€bdman / ©age banben ConinP getoeeft 3pnbe / ge; 
nacmt deracP/ en noep 10. gequeft: en banbe Bdefen 
b?ie perfonen boob/ en 7. of 3 gequetfr/naöerpenb opt 
fept informatie genomen 3pnoe/cofïmen niet ontbet; 
Pen / ban Dattet onberpoetp toegecomen toao/ en al eer 
be ©fficierb baepjen Dattet foberregaen foube /baer 
toe beei gcpolpen pabbe/batfe metten ^epepen fo feer 
onbermalcanöeren lagen/ baeromfyn<grcdl. befloot 
fanberen Daedjö allea banben anberen te legge/om ge; 
IpPe ftoarigpepb teboo?Pomen: ’sfnadJtsSbebenbte 
banbe ^epanfe een ^ignad / of bier-teecPen/ baer te; 
gen tenBofep ttoee fepoten gebaen too?ben/en boen be; 
ben bie banbe ^epanfe toeber ttoee fepoten/’ttoelc 
men na berftonb te toefen/om bat fePer bier ^olbaten/ 
oiefe uptgefonöen paDDenom|Bebfcamentenen€pt; 
rurgpnö te pebben/ toeberom ingePomen toaren / en 
met gctoacpt eenige iBebieamenten / rnacr geen €pt; 
rurgijnö/ om DatnicmanO mebe pabbe toillengaen. 

<Ben 1 j. <©ecemb. fepoonnenal te met/ en fpnBr; *,«„ 
cell. Preeg tybmge bat ben Bpanö boo? fePer mar; Sr. 
epeerbena tSabcjïepn / toaerom pp niet goeb bonb fijn oioote 
3Cp?ocpen noep te beginnen / ombatbefelbeeengoet^wS?; 
bed ban fpn Seger foube bedetten / enfonberoneeretaoS 
niet fouben Ponnen berJaten tooien / baerom pn beter 
aepte fpn Eeger friö en bp een te pouben/ en noep eeni; 
ge Dagen tefientoatbenbpanbbanbuptenfoubetoil; 
len boen/ fepepbe met-te-mm be Regimenten toat ban 
malPanberen / en pidtfe noep al inbe «^cpepenbpiC; 
lem: <Botp breefenbe boo?€rebeeeur/ fonb noep bea 
nacptss bertoerto beCompagmen uan^irp be^onge/ 
en ban Calf / om be Reboute albaer te beter op te ma; 
Pen / en pp bcbe boo?to Dapper alom toerPen. €n alfo 
pet ma?eperen banben Bpanb noep bleef continueren; 
be/ ia fijn €rcdl. niette Bebeputecröe banben Raeb/ 
felfö be toerPen na Crcbeeeur gaen befiepttgen/ en Po; 
menbe aenbe getoanten / bonb pp be Rcboute albaer 
noep toepniep geabbaneeert/en bc €rcnepe na bejBafe 
toe noep naulpPO begonnen / baer in pp niet tod te toe; 
ben toaö / en lafïe batmen in alber paejïe baer aen ar; 
bepben foube/ om bat pp ’t baer bafï genneep aepte/ aio 
maer be toerPen baer gemaePt toaren: I$p ginP boo?to 
na €mpel baer pp pet toerPen temlpp gcabaneeert 
bont aen be ïacrPe/ maer ’t <auartier beneben aenbe 
ïJcrPe toao naulppa begonne/ boben bc üerPe aenben 
*©pp laep een pooepte ban een JiBoolentoerfbie fpn 
€reellentïe aepte bebenPdpc boo? be toerPen albaer/ 
om batfe op be üerPe feer Ponbe commanberen/ aepte 

baer; 



i6ooi Vervolg der NederI 
öaerom noöich öêfciuc 1e öoen toeg harren: flBaer fo na 
oberleggtngc geagt toeröe/öattet mtnöer hofle fouöe öie 
te Befcljanfen/fo toeröe geojöonneert Daer af te maften een 
half 25oltoerh/om boo? fïanhc aenbefóerhe te Dtcnen/en 
Den ^i)h ban öaer af totte fchanfe lang omtrent 46 roe# 
ben te fcfjerperen / en met een bo?jltoeeringe op te fetten/ 
öaer men terftonö meöe öeöe aenbaüen%> ging noch na 
Crebeceur öaer hem öe meefle nieutoe bergrotinge ban 
De©panö niet aen flonö/öaerom hP op De hoogte befuiD. 
een boltoerh toilöe Doen beginnen/bp fo?me banRabelijn/ 
fonotljtam? öatment rnetter tijö fouöe bonnen aentrec# 
feen/en DeanDere toerben Doet na app?op?ieren: l§phaD 
meöe geerne Doen beginnen De ttoee 25oitoerben ober De 
3Nefe Deraemt te mahen/maer om Datfe beel boften fou# 
öen/liet hp Deo' noch te rugge: i|p Deöe De 2 compagnie 
CalfenDefongegaen logeren aen De ReDoute öaerbe# 
gonnen/om Die te beter en eer op te trecben/en fulho hare 
ffcbepcn inDe <©iefe op te b?engen/met ’t<©o?logfchip ban 
Cap.^aerft/omD’anDerefchepen tebetoaren: ï£p haDDe 
geerne De <©iefe öoen floppen / 'om Dattet toater Dapper 
öaer upt fcfjoot/maer paö geen Rijg bp Der hanD om Dat 
te öoen/’t toelb hp Daerom DeDe ontbieöent^p toog boon 
na ^eecbpupfer Hafe om öiete befichten / en ging op ’t 
Eanö tot aenDe föerhe ban ï^eebhupo / Dan bebonD niet 
öat De ©panD pet bpfonDerO fouöe bonnen Doen/en mitf# 
öien onnoDig alDaer eenige toerben te beginnen: ïBaer na 
hp toeöerom na ’t Eegec heerDe/ Daer ’ö abonto bp prm 
quant Den €»?abe ban J^oljenlo / Die De 3©ale op toao co# 
men jeplen totRoffem toe/Daer Die banDe3JlnD?ieO fchan# 
fe na Drachten fchietenDe/De felbe bp na geraebt haDDe. 

©e <©en 15 2Cp?. alhoetoel het alle Den Dach feet regenDe/ 
tan ging fijnere. befoeben alle De toerben tejBaren/Daermen 

o tiamt laerbe beftont te ^chanfen / en noch ren ReDoute int 
ijn «Er» ©elö maebte/en te öeffel Daer men’t hupO befcpanfle/cn 
e« bu öe uojige ^cljano banDen ©panö op maebte / en in een 
K&ro. ^jjacc öjecö peranDerDe/en te Eittopen/öaermen öe gan# 

fche beneDen cant ban ’t gat befchantfie/om ’t felbe te be# 
toarenen open tehouDen.(Cot2ilem quam eenCambou# 
rijn ban Den ©panD/toilDe na^euföen om eenige geban# 
genö gaen/en fo men bermoebe om De gelegentljepD ban 
onö Erger te befien.^efe fepDe banfjaerEeger totEief# 
hout gcfchepDente 3tjn/en Datfe Daer omtrent bergaDer# 
Den / en noch toachten De Regimenten upt Eutfenburg/ 
mette hrlfte banDe gcmuptineecDenban^ieflt^atfe 
noch niet beclRupterijen bp haer haböem^atEoupg De 
©elafco CommanDeur/en la ©ourlottealO©elt-|©aer# 
fcljalb fouDe toefen. Jfêen berfionD ban anöere©o?Den Dat 
öen ©panD tot Eief hout gecomen toao /en tod 6000. te 
paerDe en te boet bp een haDDe/men fchoot altemet na De 
fchanfe/Dte Deö naer-nocnö inDe halbeffêane na DejRaeg 
jijDe fchrepo blagge tot bjabaDe DeDen bliegen/ toefenDe 
cenö#?:blagge/,Die öen boodeöenïIBinter ban een^fiagt/ 
De 3©ale af bomenöe bp haer genomen/ gebregen toast. 

3£en 16 scppl toao fijn €rc. eben feer öoenöe om De 
toerben alom te Doen bo?öeren:en fjorenbcDat tot fóeffel 
nog een binnentoog toag/genaemtfiRoller of^ollertoeg/ 
Die maer gebmpbt too?De om öe tCienDen en ’t l^op in te 
halen/toelbehoog en baft toag/öaer ober öe©pant fouDe 
bonnen bomen/ging hp Defelbe befigtigen/en bebonDfe te 
leggen bencöe De fchanfe bp hem Daer Doen mabem^og 
op Datfe Daer ober niet fouben bonnen bomen/ en tragten 
ober tïIBterlant tuffen De |©afe en heffel Deur te bomen 
lafte hp eenige grote gaten Daer in te maben/om Den toeg 
öie onöer toater lag incommoDieufer te mahe/ en o?Don# 
neerDe op ’t upthomc ban öe toeg een Reöoute te leggen/ 
bp fojme ban C02pö Du <0uarDe: Eafte nog een anDer 
fcpanöhen te mabe/tuffen Daer en^effel/en nog z anöere 
fchanöbenö/tuffen öen felben fSollertoeg en IRaren/ om 
fo Dien pass en alle anöere obercomfte ober’lEantteber# 
hinöeren.gin fijnErger quanten DeRuiteren ban©nfta/ 
©amilton/©eer en©arher/enöie ban^mclfinb bolgöe/ 
om inöe©ommelretoeett toagt te houöen/inöien öe bp# 
anö nacr Crebeceur/en De ^cebhupferüBafe mogt trag# 
ten te bome/en gingen öaer toe logeren tot3©elenÊmel# 
rope/öaetmen bp noot lichtelijbbonöe brijgen öe©anen 

, Dteteï^eufDenen te (Ciel lagen. <©iebanöefchanfefcljo# 
ten befen Dag beel/en Doöen bpRoffum 4 mannen/en een 
toerter’tbeen afgefcfjoten/2 5P?ancopfe tepaeröe Dienen# 
öe/quamen ban Den ©panD ober/ feggenöe Datfe op Den 
toeg toefenDe om bertoertg ober te bomen/ geballen toa# 
ren in hanöen banDen banjöufgucp/ en hen fo tori 
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haöben bereDet öat hpfe bp hem geljouDen / en clhö 
met een ©eerö boo^fien haDDe/ Daer meDe fp nu ober 
quamen:enfepöen Dat öaer bergaDeröen öe Regimenten 
ban ^apena/ban fBarenbon/ban laBourlotte/ban©uf# 
qiiop/en ban25arlaimont:<©at©elafco fouDeComman# 
öeren/en Ea ©ourlotte JlBaerefcljal toefen: «©atfe noch 
meer ©olhö toachten/enDaer-en-tuffchenljaer totEtrf# 
hout en öaer omtrent hirlöen/en De aöbenuen na öefe 5tj# 
öe fepanften/ omDatfe bjeefehaDDcnbanoberballente 
toerDen. ^en 17. toasSftjnCrc. noch al öoenöe om tye 
toerben te bo?öeren/hP DeDe befiellen het opöelben banöe 
Roller of Roller toech / en De ReöoutenDaer geojöon# 
neer t: en om bpReffel meeröer ©olfeef bp Der hanö te heb# 
ben / fo tot bo?Deringe banöe toerben / alss öe betoaringe 
ban Dien/fent hP abonöo om öaer te logeren/ ’t Regi# 
ment ban DeCol. €ömonö/met laft om 00b ’tïBterlanö 
ban öen <©ijb banöeffel af tot DeiRafe toe tebefepanfen 
en betoaren/en DeüReffelfeïkceebe en anöere toateren öaer 
te©?uggen/en aio De toateren op gemaebt fouDen toefen/ 
fouDe Ijp öe anDereRegim.na^ertoer Den fenDen/om ban 
Die jijöe De2ïp?ochen te beginnen.^efen Dag begoftmen 
00b öe ^iefe te floppen/ en metRijö toe finben/om’ttoa# ® 
ter te beter int EanD tehouöen / Daerom meneerflDe£ JorJ 
Schepen upt DeüBtefe inöejBafe liet bomen/toefenDe öeü 
Reöoute alDaer bp naefl in öefenfie. ’^agtjS ten ro.uren 
quamen 2.3©alen/Daer af öen eenen een €o?po?ael toagi 
uptiöe fchanfe / met een 23?ief om na Den 25ofch te gaen: ©aten 
<©efe quamen ftoemmen ober De|Rafe/en D’eene toaö ai S&ft- 
obergecomen aenöen3©tetoeert boo? öcfRaren/enfchup# SiÓfé 
felöe/om Den anöerete öoen Dertoer W bomen: ^e|©a# ftomeu» 
trofen ban iFrano ben <&upjt tjoo?Den Dit en quamen na öc/toec^ 

hem toe/ eenige lanr De 3©eert/ en anöere met een blepn ?, 
fchuptgen:^aeren-tuffchen Den anöerenJBale noch inöe «u. 
Ribiere toefenDe/ toeröe behangen banöe bouDe/enbofl D?acöt. 

nier meer ftoemmen/ Daerom hP om hnlpe riep/.en bp’t 
fepuptgen na gebaren 3ijnDe/toecDe half D00D gebifcljt/fp 
toaren bepöe in ’t l|emDe / haDDen een ©ongaert op öen 
rugge/ Daer een ©?iefben in toaö befloten: <©ie oberge# (Fol. 12) 
tomen toag toilöe hem ter toeet flelien/Daer öoo? en öoo? 
•troepen banDen anDeren’t rumoer gemaebt toeröe/’t 
toelb öen alarm inDe fchanfe maehtc:|©en b?agtfe bepöe 
noch ’OnachtO bp fijnCrc.Die Den b?ief op b?ab en lao/en 
lange met haer alleen fpjab / fp fepöen en Den toief hielt/ 
Datfe De fcljanfe hielöen boo? <©oD en haer betalinge / en 
begeeröen öaer ban berfebert te toefen / en te toeten of fp 
ontfet fouöen tooien of niet:€n öefe perfonen toaren ge# 
lafl te fien en toel te letten / toat hoop of apparentie Daer 
bpöehanö mocht toefen/ om öaer na tefolutie te ne# 
men: ^p fepöen noch niets? geb?eb te hebben/ en niet lie# 
bectfteften Dan Datmenfe met getoeïD aentaflen/ om 
Datfe Dan toonen mochten Datfe Jj&olOaten toaren. 

j^a belt öanbelinge met ftjn 42rccll. pjcfentcftbtn fp baren bfenfi 
om 't leben te bebouöea / en ben €o?po?ae! nam aen nietten b,?ief 
boo^ts na ben 23o|tj) te gaen / om anttuoo^b Daec op te ftaten / en 
mebe aen ft) n <Êr ceü. te brengen / en bat boo; berfebcrttjepö ben an * 
Deren bp 1'fln «ffjrreU. foube bltjben / bie gaet bepbe belofte ban gelfr 
en abaneement toe fepbt/fnbien fpbte banbe écljanfe totfjanDtimge 
met fijn «JEreetl. hoaben brengen, ©en <ü*?po?aenua? m bit (tak 
animeua : JKacr ben anbeten gtelt bem meet acfjtetluaettcs/en 
fcjjeen te bepnfen/ borg tfet (jem gefeggen/ alp foube bp bit (tule 
metten €o;po?ael toel betepDsn. ©en Co?potael btgeetbe eenieft 
gelb om tuffebtn boegen te geben / om ben toecjjte boen tnrtfenr 
©aer op fijnercclï* tjerabebe geben atbtCronen /toaerom jjpal 
boo2 ben batb moube na ©effen / enfotn’tl^embSe gaen na öen 
Sofcötoe. ét)n«rceII fiorenbe bat upt befe ijanöeimge rnetbe©»»»^ 
gehangene toat foube bolgen/jjeeft ben ^eere ©tberen na ben $age r* 
gefonben/ombanbc l&. Staten tebetnemen/ jjoebeel geibp men bp taetn 
noob bit bolcionbe mogen beloben/en ofbepennfngen gereet foube i.an rnn 
toefen* enomeebertouenbenientcflteen notelöftöept ban öetoet= Z-r nae 
fien/en baet toe mebe betalinge te boteren/ anöerftnts aröepbe men hrn fóa» 
fe er om be M oller toeg met grote gaten open te (jouDe/’r toelh moes i cfnit* 
wel?)fier toas om böt Den toegonbet toater lag/tnboegen batmenettft ’ 
Slepne bammehenp mofimahcn/ban’ttoateruptte oofen enfoop 
tegrabent Jiaen arbepöe mebefecr aen Detocrhen tot Keffel. ©ie 
banbe Iröanfefcjjote feer na Soffum/otn batfefröcnen teffen/batme 
öaer een (lub in een ouöeEffuit fctte/cn öaer trehpaeröen 
metteEffupc haööen fien comen/ maer raehten niemant: 
jlRen hoo’Dc ’0 abonöö etlijfte malen ten 23ofch fchieten/ 
’t toelhe men achte te toefen om ’t incomen ban öen man 
metten luief: anöero berllontmenöatöen Certf aen 
öie banöen ©ofch gcfclneben haööe/Dat hp ©alafco font 
om De^cfjanfe ban^. ^nDjieö te ontfetten/en haer (laö 
te berfeheren / ten epnöc Die niet belegert toeröe / nochte 
aenflagen Daer op gemaect/Daer meöe bele ten25ofch niet 
tebieöen toaren. <©en 19 Ep2. arbepöemen al om eben 
eer / en fonDerlinge te lieffel / tuflTchen Cmpei m öe ge# 

toan# 
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toanöen toerüe ecnCimmerman gcbangen/Detodtoöan 
Smpd na Uilen quant/ met ncclj een anöer öteöooöge- 
Sten toeröe. ’$ Hbontp inöe boo?nacpt quant benco?^ 
öo?acl me ten^ofcb getoeefï tjaööc/tocber tnt legec/enöp 
fijn Crc.toefenöemcteen fcljupt 0eö?acl)ttoöuÖtaget 
öe fcerfte ban Ifêaren/en bP quanuot aenöen^yb/fon 
Der Dat pemanö Ijem gctoacr toerö / en baööe een 25f 
ban <Don Eouijp De ©alatco/ IjouDcnDc bat öp fyti 
bafï berfamdöc/ en boo? fefter De J ÏÏÏÏ 
ontfetten/Datfe öaeiom goeöe moeö bouöen mlöe/men 

SaT«®»r«i 

potad een Compagnie boet-ftnegtcn/mötchbp Soet Cf 
fitte öeöe/en lietfc t’famen öaer meöe toeöer toeren na öe 
t'cftanfetlBp baööc geernegefien öat DenCo?po?ael alleen 
paööc toeöer gelteect/en gefept öat jjnCamcraet int tut? 
tomen toare gehangen gebJ9?öen / om öat (tin ^i'e-öen 
anöercn ^olöaet met al te tod öetrottöe:|Jaer JenCor- 
po?acl begeccöe bent epwlijft meöe te hebben / en toavto 
beet int (tuk / öat lip mepnöe öat Ijp öen^olöatcn fouue 
bonnen toijö maften fonöer ftoadgftepö/ öatter geen onm 
fet toap/m öat bpfe tot banöelen met fmi.fx’t/onöetom 
nen üjcngen/cninöicn fpöcö met öocntotlöc/ (o (onöcljp 
ficnbaeu tcpccfuaöeren/om DenCtoub.toeöeromte ont? 
bteöen/en öac bp öen lafl mocljt fttijgen bem te Quenlia' 
len/toaer na (p öen felbcn in Ijanöcn ban fnnCrc.fouöen 
leberen. €>P toecij gaenöe (epöe Ijp/öat bp plat upt fouöe 
feggen bier gehangen getoeeft te 3yn/cnöat fi)n£rc baer 
b?pbabbelaren boo?t treeften / om te ften öo appa«ntte 
ban’t ontfet/ en toeöer te mogen fteeren: ® g" 
Crc. baö gefp?often/ en öat öie gep?efcnteert Ijaööejjaer 
bol op te betalen. Cnljoetoelfijn cw.fepöe/mïgi»lp^ 
nasi tc toefen / bleef bP eben Deftig/ fcggcnöe öctfetorte 

öc^cbanfe boo? öenConinft toilöen bouöen. ^e Co?p. 
bic beet in öit |ïuft toap / toert berraöen banöe anöercn 
,4olöaet/ öie met bem/en meöe gehangen toap getoee|t: 
^P öeöen öe Cromp. hupten traeteren/ en een b?ief toe? 
berom aen fijn Crc. ^jnbouöenöe öatfe ftpiCrc.feer be? 
öanftten ban fijne pjefentatie / öat bp baer met fcljulötcb 
toast/ en ober fulr bem niet epfrbten / en öat öen Comnft 
aen toten fp met eeöe berplicbt toaren/ baer fcljulötcb en 
ïinft genoecb toap om baer te betalen: en öatfetot öen le? 
ften toe boo? bem öe plaetfe toilöe IjouDem^cifenp öefen 
25iiefgaben fp öen Cromp. toeöerom f.Cronen ober 
öen Co2p- bebonöen (öcrefïtoap appacenteljjft berteert) 
enöc ftlceöerenöie fijn €jcc. öen anöeren gegebenbaööe. 
4a ’tbertteftbanöen Cromp. too?öeöen€o?por. gear? 
nuebufeert. ’P HlbontP fonöen fp öen gearquebufeeröen ©en 
Co?p. in een quaöe fcbwpte/ met een 25?ief ton öaer bp/ mva* 
öat bp gearquebufeert toaP/om öat ïjp ’ttf o?t baö totllen ^eIf^a 

hom flónfiinöcrc.fonöcn omftetCaPt? 
jpnfcbap öatfnn €rc. bem oetooft tjaooe te ontrangen. genan, 
® ft nlöuS afoelopot synOe/en Dat 

beleg notb fo ftaefï niet ten epnöe fouöe lopen/ öatöebp^ ttelt ge, 
anöbaft öageltjr meer bclr ftreeg/beeft fnnCrc.öe toe^hatque- 
ften fecr öoen berïjaetten / en aen allen oo?öen en plaetfeni »«(««• 
fo booten en öoen betoaren met ^eöouten /(Crencbeen/ 
f lanfteringen en «erijen/ öat öebpanö nergenpöoo? 
tonöe/ boe toel bP al te metst ’t felbe meet tot fön fcljaöc 
öan tot im boo2öeelbefocbt/ toantfgn Crc. baööemet 
alleen op alle aöbenuente Emtöe maer ooft tetoatet toel 

^ciornTt”! 

fmi ’in- mee|l alle öe fccrctcnban öe fcljanfe/en toaetfc 
gemeenüjft baer boöen upt lieten gaen/ en meenöe öe fol? 
baten tod fo heel te feggen/ öatfe toel ften fouöen öatter 
geen bope ban ontfet toa.ö/ toact meöefp ban fijn €rc- 
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ftcnöe oatmen oaer uou2 wou wu 
quamelnft fouöe mogen aentomen/baööe op öe Jupfe ooc 
een Ke boute öoen maften / tot betoarmge banöien pap/ 
geliic meöe op alle anöer plaetfen öaer eemg betmoeöen 
toal mn 28 itp?tl font fijn Crc. toeöer een (Ctompa? 
ner aenöe frftanfe met b?ieben/ ö’ eene in 5francopO en öe 
anöerin^uptOban een inbout/öaer fe baer aenfeb^ef/?"^ 
^etoijle öen öacb öan baer belooft ontfet toao ober ftre? We bat» 

en tljölijft banöden/of fouöen ten lette met met allen erg- 
««1«« rtnffumm ïicnCambourijn/öie fp hupten lieten/ 
en tljölijft yanöden/of fouoen ten 
gen.^p ontfingen öenCambourijn/öie fp hupten lieten/ 
ftem goeöe djiere maftenöe / en bielöen lange gemepn. , 
J ^ fo hom ?. ORitobpn vneöeron 

een paft ftleren gecregen om oat ijp int ytmwK 
fofc’ss nadjtoinöe ^cfjanfc gecomen toareu/botoöemen 
öaer terltont een groot rumoer / t todc een goebe toylc 
tijöo öup2öe/ en ging fo berre öat eemge nepen f a1 Joop/ 
fia öooö. iDen zo beeft fijnere, om na te tornen 
öat mette 13002(5. folöaten Pepten toaO omtrent 8. uren 
aen alle öe53aterijcn öoenberbteöcn metmeernat f02t 

: a te fcbieten/en font öaer na lijn (Crompet. ban öepöe ban 
& Ftolïumnaöc fdjanfe/metö2tebenöaer bpbP baeun ef? 

fcctc ftb?eef/öat ‘C3on ï.oup öeBelafco met 4* of sooa 
man inüïïètèabant gecomen toaö/öat geen apparentie toas 
öat öie baer fouöen tonnen ontfetten / öatfe öaerom met 
een pöele Hoop bcöiögen fouöen toefcn/toantbpfo tod be? 
graben iaclj öattet onmogeïijft toaO om ontfet te tonnen 
to:röcn/en ten leften fouöen alle agtertoeftn qmjt toefen/ 
alfo Ö002 bare alteratie öe fcïjanfe berl02cn gegaen toap/ 

te met beö2og om ging/om benneoen ban du 
te berlepöen / en te pcrfuaöeren öatter geen ontfet 
banöen toaer/ öaerfe ter contrarie toel totfte en berfeftert foen ha 
toaren/öattet ontfet nabp toas/en öatfe cerjtöaegOljoop? s>.*« 
tcnöe^paenfeCrompcttenen (Crcmmelcn te boren, w* 

ombannaeroetauiige 
bem fouöen banöelen/bPfouöebacrfatiffactte „ 

foiu. tement geben na baer begceren. Oe (Jromp.comenöe 
öan aenöe febanfe/febeen bol apparentie öat|e toilöen Ijanöe, 

im/om öat teneerfien alleöe folöaten meef bobenopDe 
aan contrefcftarp quanten pen/of fp torn öJdöuptcn1 lieten 

i Dan 
ftöan 
ban 

lanfe en o^acgoc mar trarremem ««« 
o? öe” eemge ©ootfgefdlen totbemupttomcnDe/fepDeöat jpt 
mï öaer mocöc toaren/en öatrnentniollanöfogoeöenbgot 

" biefta!6öaer/ fp ontfingent’famenöeb2tcbcnenbielöen 
lange gemepn metten anöercn/öocb liep öe refolutte öatfe 

iDcn. 

goet oen «uromnager iwuj w 
mct252ieben/inbonöenöe j ^öat bP met geenbeöjocb om 
gtng/maer benlupöen öe toaerbepö berftlaeröe / en fo pe? 
mant begeeröe bupten te come/öat bp baer fulr fouöe to? 
nen en metoogen laten fiontoffo fp pemant uptfenöeton? 
öen \jtm 1iJ* ,<aA-AA<'SAH<vH ïlflinU LUU IC 

ogen latenpemotio ip 
Ijem te acco2öeren of banöden/ öatbP te 

b2eöen toaö ’t accoo2t fo te maften/ öat fpöaer naeenbe- b2eöen toaö ’t accoo2t fo te matten/ oat ipuw» ‘«f 

SSSS'ffAS!; 
fp binnen öen gejïdöen ttjö baer conöe onptten/fouöe t 
accoo2t af toefen/en tnöien met/fouöcn Ijem öe febanfe op 
öe gelelöe conöitien ober geben. ^enCambouryn ge? 
comen 3nnöe/gaben boo2 antto002t/öat bP toel toeöerom 
mocljt gacn/öatfeïjaer öaer opnaöerberaetbagenmo? 
ften / enmo2genoft ober mo?gen anttooo2t fouöen laten 
toeten. »©è 3b ban C2anjcn toao (eer f02Cbbulöig/ en 
öeöe grote naerfïtcbept cm öit te bojöeren/enbaer fulrte 
benoutoen/öat fp geö2ongen fouöen toefen om te moeten 

net leereer wki 
baööen ban alle notelijftbepö: IBaer bpfonöer ban bout 
en b2anö / om meöe te ©aeften en te ^outoen: toant al? 
fo öe bratenöaer binnenbelept toaren met totlltge boo? 
men/motten fu Die opb2eften en totb2anögcb2upften.©oc 
f^eöecijncn^lptefteröen enö2ogen boo2 fieftenengequet? 
fte. OesS nacpto bperöen öie ban De febanfe toel/ 



EÓoo. - - Vervolg Van de Nee 
!toelett fcgötett ten legen t>üffcöeutcrt/ fomen ber* 
Jaï«- ntoebc om fignacl te boen/ maer Die ban ’gl^ertogen- 
n öarat bofcg fegoten niet toeber. <&en 29 2Cp?il/ quam in ’t 

%tegerbpfgn Crcdlemie De Igeere ban Cgagillon/ 
itaw" SCDrtitrael ban <©uienne/ b’oubgeban Dien gtipfe om 

Defé ianDen te Defien/ en Den gryg mat te ganteren/gp 
toag een jongman ban 15 of 17 jaren/ tamelig lang 
ban peefoon/ ban blpbe gelate/ en Coufgn 45ermain 
ban <0?abe jfreD?ic l|enric/ b?oeöerban fgn <£rccl* 
ïentie. 

jen sta* ® en eerfien |Bep 1600 quam De ©eerc ban <©l* 
ocaet öen-25arnebelD in ’t leger bp fgn €rcellentie/ en 
£Iöm b?atgt ^0000 guiDen meDe tot berbalünge ban De o?* 
3acne* binariglagenbanbenleger/ Daer toe Die banmol* 
aüt ,anö Solliciteert maren/om Dattec groot geb?eg 
tïegec ban geiD in ’t leger mag / en toe! boo? 50000 guiDen 

aen toerben al gemaebt en maer 18000 guiDen op 
betaelt maren/ pp ging metfön€rcdientie ober al 
be merben beften / enfgn €rcell. nam boo?/ Dien 
abonD D’f8p?ocgen te beginnen (Debujle Die ban De 
^cganfeopfgn laetgeb?tebenntet anttooo?ben) en 
Dat met een groot getal ban boltb)orn De eerfte Hp?o* 
egenfo na te (tellen alg mogdgg toag/o?Donneerben 
baeroni joo mannen tot grabetg/ omb’SCpjocgen 
te beginnen/ te meten 360 aenDe ESoffiimfe 3pbe / 
uptDe^ngelfe en©?iefen en De re(t aenDe jpDeban 
^jermerDett/ upt De éegimentenbanlaiSobe/ <©?a* 
be€rn(t/ €Dmont/ ï|ucgtenb?oeg/ <©igdlegenbe 
^toitfecg/toelg getal fo groot toag/Dat fp boo? Defen 
boo? eenige plaetfcn met gelpb getal ban graberg 
nopt geapp?ocgeert gaDDen/ gpo?Donneerbe 1200. 
mannen / om aen bepDe 3?Den inDe mapenen te gom 
Den tot befcöerminge banDe graüetsf: Dess acljter- 
noeng fonD<©igelleg8banf0ne ©aenbeig te heffel/ 
gebbenDe ban elgg 10 mannen tot littopen Doen 
ttloben/Daer bp gp nocö felfg bleef, ^tjn €rcell. DeDe 
Degemaebte jScganfgeng alom ban buptenmeto?* 
Dinariö maegten befetten/en font fulgg inDe &cganfe 
tot feeffel/ Die ban Cottoitg inDe ©?tefe dScbanfe aen 
De$ollet-meg/ Die ban 3©eincom inDe &toitferg 
^écganfe bet na j©aren / Die ban manneg inDe f tan* 
te ^eganfe bp Jfêaren: en Die ban J^ang jBepee om 
tebefetten ’t ^eganfben bp Den ifêolenbergg / ten 
fuptmefien ban jBaren/en De EieDoute op De SClemfe 
j$lupfe. ’g Sflbontg ginbmen aenDe 1ip?oegen/Daer 
in De graberg Datboo?beel gaDDenDattet feerguaeD 
en regenaegtig meDer mag / en Die ban binnen 
mïnDer confeguentelib op gaer <©etoecr en toacg* 
ten pagen. üSrte ban föoffum eerfe begonnen/ DeDen 
berfcgepDen fentinellen op 't belt boeren/Daerinne 
een Sergeant en bier folDaten bp Den bpanD oberbal* 
en gehangen genomen too?ben / en na ’t 3fo?t 
geboert/ enDaer mebetoeecg Den bpanD Daer ban 
’t belD / Dit maefete eenieg retarbement: maer meDer 
anDere fentinellen uptgeboert 3ünbe begongmen 
ebenmelteap?ocgeren/ enfettenDie teneergenmet 
een Unie na De 3Bale/ en met een anDer trecbenDe 
na De jBafe tot op 20. baDem toena aenDe<©?acgt 
of ©o?rebaect/Die Daer buiten De contrefcgarpe lept/ 
’t toeleg fpbaerom te beter gaDDen te Doen/ omDatfe 
eenen bagen rugge gaDDen aenDe 3pDe ban Koffum/ 
Die al lange tebojen befegang mag/ en Daer Defen 
maegtnoeg bier gele Canong geplant metDen/ niet 
mpt banDe tmee galbe Canong/ Daer gaenDe om Defe 
ap?ocgen te beter te DefenDeren, 5^ie ban binnen 
fegotenmepnig enquetgen aen Die 3pDe maer tmee 
perfonen: aenDe 3gDe ban i^crmerDen gaDDen De gra* 
berg geenen iHuggefona / Daerom fp oog fo na niet 
en gonDen ap?ocgeren / maer beraemDen gaer bag te 
magen ontrent 160 roeDenban ’t 5po?t/ op DejBafe 
en 3©ale / en om ’t felbe met meerDer berfegeringe 
te Doen/ mag <©raef €rng ban 3Sa|Tau felfg alle Den 
naegt Bp ’t grpgfboltg : DoenDe een Unie beginnen 
om ’t lanD banDe 3©ale / torte jfèafe af te fnpDen: fp 
gaDDen aen Die 3gDc bed fentinellen perDu / Die met* 
ten eergen alle graberg en arbepDerg berbaert maeg* 
ten/en opte bluegt b?acbten: maer *©2aef <erng met* 
ter gcgggboitg gieltfe gaenDe/ en DeDe De ap?ocgen 

V. Deel, 

berfegeren/ fonber Datter pcmanD gequetg met^ 
De/ mitg’t quaeDmeDrr/ en Dat fpnorg berber af 
maren. 

^et leger ban Den bpanD / ’t toete gegomen mag 
om De ^eganfe te ontfetten / moegt gerg mefen om* 
trent 6000. man/fo te boet alg te peerDe.'Daer bp norg 
gegomen maren ’t ïiegtment ban Del ©Mag/ met 
eenige garntfoenen upt ©laenberen en 232abanD/ en 
norg 8 banen ©opteren upt Itgfenburg/ (tilrbat* 
menmeenbeDatfe maren gerh 8000 man te boet en 
looo^aerDen/en fienbc Datfe giet gonDen uptrecg ten 
om De &cganfe te ontfetten / 3gnfe naDer Den ©o ftg 
gomen logeren te <0eDenrope/ en om onD er De 
^§taD banDen ©ofcg te gomen/ cn Die teberfege* 
ren boo2 ’t beleg / cn guarn Daer na te ©erltrom/ 
en font eenige Compagnten na Den 2öofcg / cm Deo? 
Den25ofcg na<02tente trergenenDaer tefeganfen: 
maer Die banDe ^taD mtlDenfe niet Doo? laten / om 
Datfe Daer geen ^cgabfe norg Cageel begcerDc/ 
epmelig bertogenfe meDerom ban 25crUcomnaec 
jé» <©eDenrop/enboo?tgna ageren enDe Vomeren/ 
gebbenDe naben^ofcg gefonDen een Deel «Sefcgut 
en acmunitie. 

^ieban De^ctjanfeban & 3BnD?ieg fienbc Dat me ba^ 
fgn€rccll. gaer bag naberDe/ en Datfe De gope ban ’t$oït 
’t onfet bcri02cn / begonDen teb2efen Dat fgn€rcd* ban ^- 
lentie gaer tn’t leg fogoeDe conDitten niet fouDege* fgJJJ 
ben/ alg gp gaer gep?efcntcert ijaDDe/ foegten te t( V> 
parlamenteren / en gelDcn eenige conbitien boo?/ alg ment?» 
namentlgg/ onberanberen bolle betalingc ban gare wn* 
beraegterbe folDpe / Datfe moegtrn Doen innen en 
ontfangen alle De De rontnbutien bp gaer met tonfent 
ban gaer l|ooggeDen uptgefcg?eben/ en Doo? Dit be* 
leg en anberg onbetaelt gebleben / monterenbe alle De 
felbe fommen mei tot 20+ Dupfent ©giitppentot 50 

g.’t gug: Dat alle De gene Die in Dieng ban 3gn €rcel. 
fouDen blpben / fouDen geDirigeert mo?Den in Com* 
pagnienbp Capitepnenen ©giciertg uptten garen 
Daer ober te geilen/ en Datfe fouDen merben getrat* 
teert / en fo goge gagie trecgen alg fp bp Den Coninfe 
maren getracteert gemeeg / en Datmenfe een gegeet 
(aerfouDe leggen in garnifoen/ fonber te©elbe ge^ 
b?upgt te merben: Dat fijn €rcel. pafpoo?t foube bet* 
leenenaenallebe geene Die fouDen milien bertrecgen 
of meg gaem Dat De folDaten uit Crebeccur gegomen/ 
fouDen merben betaelt ban garen Dieng en contribu* 
tie alg anDecftng:Dat De meDumen ban De gene Die ge* 
g«?ben maren/ geburenbe De mutinatie meDe fouDen 
betaelt merDen:Dat perDon fouDe merben gegeben aeri 
alle De oberloperg onDer Den garen gegomen/ban mat 
fagen get maren/ etc. &gn <grcel. Daer op geDelibe* 
reert gebbenDe/ goeg berfcgepDen artirulen af/en bp* mt ftfii 
fonber Dat banDe contributien/alg btipten reben 50n* «wi. 
De en nopenbe ’tpoint ban gaer aegterboefen ban gaer ZS 
folDpe/ DatDeregeninge boo? gem te feer intriraet 
enbermert fouDen 30n/ alg geen befegept gebbenDe t*«t. 
baii garè Diengen / noegte banDe betaltnge ban Dien/ 
en Daerom om alle Difputen te ontgaen/mag te b?eDen 
boo? alle gare p?etentiengaer tegeben 125000 gul* 
beng/ DiefplupbenonDer malganDeren fouDenmo* 
gen berDeplen / f03? fouDen binben te bego?en/ aen* 
geften fp fouDen onberlinge Daer ban beel beter repar* 
titie bonnen Doen magen alggp: nopenbe't gene fp 
berfoegten boo? De gene Die in Dieng blpben fouDen/ 
mo?De gaer ten bollen geacco?Deert/ mitg Datfe ge* 
tractem fouDen merben alg anDere Compagnten in 
Dienge banDe ©ereenigDe^eDerlanDcnmefenbe/ De* 
topje gp gaer om Deconfequcntie mille niet anberg 
totg te tracteren/ noegte te cjeemtercn ban te bdbe te 
gaen bp noob: maer mag tod te b?cDen gaer te fabo* 
riferen/ fobelemogdigfonDc toefen: eenige anDere 
artirulen bp gaer gegelt/ acco2beerDe gaerfgn<Ér* 
cellentic en'fonbfc fo toeberom na ’t fwt / cm gaer 
teberaDcn/ of 3P fijne prefenta tie totlDen accepteren 
of niet j fp bleben perftg-rcnDe bp gaer berfceg/ 
en bpfonber on De bolle betalingc ban gaer tol* 
Dpe/ begeereube Dat fijn €rcellencie totlDe letten/ 
Dat De ^eganfe een bage piaetfe toag/ en 

€ e e fp 

1 



6 l\ 
Het feven en dertigfte Boek. 

fp foutagi'euö Urijösstoolcïi / Jtoe toa«n 
IictscL* op malöanöeccn te fterben / otó pac 
taitnge niet te pcbbcn. ^ijn€ïcdï. öeöeöaetop 

fmeftetu ©en t©ouücnteuc niet ö?p anöeee ©ff lucto/ 
Sn han öe ilcclite dcc fcpanfcn en bsn t bolff 
firataito" iWiltcctöm alfnocl) op’tbctfodj Dpqe< 
MtSrcDaeit «iiii «fccllemie fcpSe Dat» n et 
Seftn en w w twte Dmqcn/ ft. traliën wel Dat ljp , 
ftaee nièt wiuinta en wa«/ Daarom lip Date firn mee» 
ninae i-ontupt IjaDDe DerWacW en Dat Pp niet meet 
lionfienocftbeoeetöete geben: öatïjct oecri[ÖPjbaec 
üoot maet'cen fcDenfe toasS/en Dat öe f>?mce ban$ai> 
? Janöcrcn tiibc neen .gtotec boo? <®eertnipt>en* 
üerne (een onDclcgctDe en ontotnlpeKe Ppetfe) Öaö^e 
rtcbacn: Datfe beöenlten lïiojlen öatbeele ban tjejpa' 
ren noefi fouöen gcabariceert toecöctv en nopenöe bet 
SÏSem^ omöc ïonfequcnttc to Ue/ 
fia/cnSt anberjs te bonnen watteren atëanbere/ of 

a^r meerüiaatnifoen fjouöen: maec Dat ïjnfe tn aU 
ieö tatlDe fabo jifeten / fo Dele öoenlili toarc/en rat: !)P 
feifis niet focljte fijn bolfete ïjafaröeren of berltefen/ 
,nw ju fijnen Dtenilte confcrberen en beïjouDen 5 
£.6? IIP Den «SScfantcn f famen in ’t par; 
ticuiter fouDeOcDcnben / en Datfe öaer nicDe toeöei 
iieercn mochten in’t fo?t/ en raeö ^ 
terffont anttooo?t laten toeten / om bat bp niet Dacljt 
öefen nacht te berltefen: maec thïuen »p mette gep?e- 
fenteecDc penningen te b?eüen toaren / niocljtcn fp 
^ebepnteecbe bu tjem fcfiicfsen/ bP fanbe haer 
SJK n föima boen bepefcöeren en teltenen / en fp 
foubcnin’t jpa?t blpbcn tot Datfeïjaer Ibetalinge fbu* 
Denantfanocn. 9efeoinqenMMUWM 
't 4?02t of Jjcbanfe / en omtrent acDtutcn Quanten 

titiw/ftmto «e ^""SSÏÏ 
«n ba*r mebe te bieben toaten / en gingen boojt met 
fmuÊrccll in’t duactier/bhibc atticnlcn in tnet te 
Sntfanafn / Die fp iwcil- cetfi Den DoKjenDen DacB 
bepcfciieerse/ om Dat BP eetii oelD tipt idolianD niott 
ftebben: Daer toe DP tcr(ïont te pofte na Den^age 

fCSitenDc befe cnbetlianbcHndc tt«w BPflin 
<Öjrcellcntie geb?acbt eenige btieben / Qebonben ober 
een berbjonhen man / gefcb?eben aen be <©armfoe^ 
nen ban 2ïnb?tcö opten z-jW^I ban ©on 
lounfbe'leiafro cnla SBarlottc/ clftaPattMn&pu, 
benbe batfe totlben betrachten be cere banbc palfcbe 
cn ©iiPtfcbe jï^atie / en bc plaetfc bjomelih bouben/ 
öatfnfc botofclter fonben ontfetten foitbcc baer toe 
m te noemen / ban ^enogenboftö toaren gclpbc 
Snim »8 apW / maec met fo fobere termen bat* 
fe felbe ban be fabe begonben te ttopfesen. 

Sn acMen |Ée» beeft fijn €rccllentte bc ^rticu^ 
ienbati ’cberbjag boen inflcllen cn boen crpcbtecen/ 
alfo bet boe berattojbeert cn gefloten toaef/ toaer 
itiebe be a5ebeputecröe na bc ^ebanfe 3ijn hertogen/ 
öe ^meniën toaren topbenbe alsf bolgt: 

1 N den eerften heeft fijn Excellentie geaccordeert 
Idefomme van hondert en vijfentwintich duyfent 
Carolasguldens, tottwmtichftuyvers tftuck, welke 
fomme fal gediftribueert en gedeylt werden, na 

. advenant haerder gagienen eenyegehjks achterftal, 
Er.r,&!? of opalfulken anderen voet» alsfy onder fchlullen 

3 °7. Defcta en gcqaerften bullen gefonden wor- 

11:11 ln denio eenige (leden des Lands, tot datfe zullenge- 
\T nclenzijn,en zullen haet deel omtogen u.t de voorlz. 

IT r°T‘oe weduwen Tullen gegeven werden eenige gra- 
*• tukeyt of vereeringe uit de voorlzlomme, en datna 

'‘f %% ffi"l2«die„t hebben- 

lóoo 

, en betaelt worden 

ol. F 4* 

Crtlcu» 
i cn 
oubï'f 
;n gep 

de, fullen haer pardon hebben, —- 
van ’t geene haer komt, by fo verre de paye genomen 
werde uit de voornoemde fomme. 

Dat alle foldaten die fch fullen willen vertrec- 
ken, lullen uit de voorgenoemde fomme betaelt en 
voldaen worden, en hen fal verlof en paspoort gege¬ 
ven worden van fijn Excellentie, welverftaende dat 
de gene die fich fullen willen verwecken bydenCo- 
ninek, ot Eertshartog, fullen geen betahnge ont- 

fai68 Dat de voorfeide Officieren en foldaten getrac- 
teert fullen werden , als de bette des lands, engetavo- 
rifeert van fijne Excellentie in al het gene hem moge¬ 

lijk wefen fal. _ , 
7. Dat alle de geene die van Creveceur gekomen 

Zijn, fullen alsde andere betaelt en voldaen werden 
uit de voornoemde fomme. r- c 

8. Dat alle de foldaten die inden dienft van fijn Ex¬ 
cellentie fullen geweefl. zijn , onder eenige Compag¬ 
nie gedient hebbende, en hare paspoorten fullen be¬ 
geren , fal haer niet geweigert werden, indien fy die 
buyten reden nier verfoeken of eyfTchen. 

9. Datmen hunluyden geen verwijt of reproche fal 

doen van ’t gene dat gepaffeert is. , 
10. De foldaten fullen mogen kielen met advijs 

van fijn Excellentie acht Walfche Capiteynen vande 
Regimenten d’Hachicourt, en des Markgraven, en 

drie der Hoochduytfchen. , 
in. Dat alle de Commiflanfen, fo wel vander oor¬ 

logen , als vandeVivres, ofeetwaren, Provoo en. 
Brouwers, Soetelaers, Backen, Meulenaers en andere 
in ’tfelfde Fort zijnde , die fich fullen wiüen verwec¬ 
ken zullen vry geley hebben van zijner Excellentie, 

( en fó ’t noffich Is f fullen gecon voyeert en geley t wer- 
1 den metTrommelflagerof Trompetter. 
! iz. DatdePriefter fich fal mogen verwecken, met 

allen zijn Ornamenten der kerken, gereet c aap en - 

gagie , met vry geley en convoy , als de voo g 

n°S? Dat de Sergianten en Corporaels gereformeen 
(of in beter ordonnantie geftelt zijnde) de welke eenig 

Voordeel getrocken hebben inden 
fullen het felfde tradlement gemeten inden dienft va 

flJnifXDat op morgen fijn Excellentie derwaerts 
Commifarifen fal fenden om de Com^gmen te! re¬ 
formeren en verftellen , vande welke de Capiwy- 
nen fullen gekofen worden by de Soldaten , als gefeyt 
is, met confent enraed van fijn.Excellentie, welke 
Capiteinen met de Soldaten , eed van getrouwigheyd 
fullen doen, en het Fort te bewaren ten d enftevaa 
fijn Excellentie, de voorfz.Officiersonderdanichzy 
tot datfe de betalinge vande voorfz hondert ea vijfeft 
twintich duyfent gulden ontfangen fullen hebben, 
En fal de voorfz. betalinge gedaen wordeniaën een y - 
gelijke vande voorfz. Compagmen, alfo zyd eene 

voor end’ ander na uit het Fort wecken ^!en- * 
verftaende, dat voor yegelijke Compagnie d^e ua 
wecken fal, fijn Excellentie daer terftom een anek. 

iD ^‘Dat Se'Comraiffariflen fullen 

byftaen , de voorgenoemde Capiteyne veeeiij_ 
tot de liquidatie en efteninge van tg y g , 
ken der voornoemde foldaten fal komen , uit de 
voorverhaelde hondert en vijfentwmtich duyfent gul- 

der'*6 Dacfijn Excellentie op morgen daer ook Gom- 
n,S fal lenden . om hetgelchut.raunme o. 
kriichs-eereetfchap en de provianden te inventari 
leren, op datter by de Officiers des Gomnx met ver- 

mi"7de uTto Fort getrocken fijndc, lullen Eed 
doen als alle andere foldaten die in der Beeren Staten 

dienft fijn , en na datfe in monfteringe ^ 
pafïeert, fofalnun een maend gagie opd-hanGg-^ 

^Gedaeninden Leger tot Alem 3 den 8-Mey 



>j 6oo, Vervolg van de Nederland/e Oorlogen. 61§ 
©act na Rebben fp ben €éb in Ret 14 SUrticul 

Dan ben 3Hccoo?be begrepen / gebaen in be nabolgcn- 
befo?mc. 

bacn&nC' \X7^ fweeren , dat rerwylen wy in het Fort van 
!j« gat,» Sinte Andries fülien weien, dat wy het fullen 
üifaen bewaren voor den dienft van mijn Heeren de Staten 
aöfé/ vande VereenigdeNcderlandfe Provintien, en fijner 
om Bet Excellentie totdat wy ’t geld fullen onttangen hebben 
3Fo?tte dat fijn Excellentie ons belooft heeft, en fullen onfe 
totfftl** ^apiceynen en Officieren gehoorfaemzijn , dieons 
fj«gdö fullen werden geftrelten geordineert, renoncierende 
falgele* en verfakende den Eed die wy denConink van Spag- 
^th)er' nienofden Eertshartog fouden mogen gedaen heb¬ 

ben. 
snonüet ©en Colonel gjonöet: goRan Dan J|ticRtcnfooeR/ 

SoBan torn bp syn pdncdnhe Crcdlentte gefldt tot *6ou- 
JJJJM' betrmic ban Ret boo?f> jp o?t/bc toel&e om Raec faBen 
tooS frcepataöel tc maften / fonbupt be ^cöanfcn ben 
fBner- ©aep/öe Cofler/ 25acBerS/ 25?outoer0/ be ©ootfge* 
Stmi/pr fl'Ken /cn an&cte öie tnbec Staten bicnfl niet begeer-' 
neut ge- ben te blpDen nocRte treden/ en bebe mebe bertrccBen 
iieit Dan be Commffen ban be iBagafpnen / enbebebelïeBe* 

a wto8*n eerft op nemen bp perfoonen upt Ret iüelget 
anDpek. Dan fijn Cjtxdletme/ die baec toe gecommitteert 

toerben. 
karnen ©acr na Bafen die Dan Ret garnifocn/ met abbjjS 
tefL., Dan fjjn Crccllentie elf Capitepnen upt be Kegtmen* 
icn©upt^ten Dan SIcRicourt en Danben iBarguiS ban 2ünt- 
fetje cv toerpen ’t ^etaets / te bieten acRt uptten 3Balen/ 
Hftfn niet namen : SflntRoniebe $anc$K (bie ClectotoaS 
osjecöe getoeefl) CtabRel be |5oubd (bie Sergeant Höajo? 
©aenöe* toas getoeeft) ^jjonas Garant/ 3francopS iiBate* 
*»ï*ftftal/ 3pranropSIBadie/ fiRtlippe la Hou / fjean 
nanöe l&emmerp/ en ^ean be 25on upt ben ©upt* Beeren fen / Sfintoies 23?ebec (bte Cfouberneuc toasge* 

•taten treeft) cjuricfj 3©ecBerfien / en IfucaS iSefac,- 
taeitre- Defe toacen be gene die geburenbe be mutinatte/ 
hen/ ban tn ’t bdeg fjet commanbement binnen ’t jfo?t 

iS gebefeteett getoeefl / fijn excellentie lietfe ooft 
!&. an- toe ïteutenants cn ©enbdgs te ftiefen: be 3©a* 
hpfss len berfocRccn boben Dien een Begimcnt te mogen 

Rebben/ niette Compagnie Dan f§|an CSilfen upt 
Crebeceuc gcBomcn/ enbe tot Colondte mogen 

ïrnrift Rebben / C5?abc ^pieödft J^enbriB Dan kaffan / om 
iian^ap te beter tegen alle injnrien gegatanbeert te toefen/ 
lonei^0*’ttodB fijn €recUemic Raer 00B aecojbeerbc/ om 
abïthe Baer geennabenbente geben: en toeebe ben ï^eere 
5©aitcBê uan fEarquette totfpnCberfle Ilteutenant gefldt. 
Sten öabben tc DOjen niet Bonnen betoilligen bat be 
bon ’t gepiefenteerbe penningen / in Capite fouben Dcr^ 
Uitban Deelt toerben/ en ïjaöbcn baerom eenen bte ftilBe? 
^e?“u fuflineerbe gdiarquebufeert/ maerbit toerbeboo^ 
öe êcerc begemeene folbaten booz gebjongen. 
ban ejn ’t jpott toarenfo jBctale a!0 pfere fïucBen 

<0efdjut0/ groot en Blepn/ t’ fa men -l i flucBen/ 
^berfte namentfiB : Dier fjele Canonö / ttoee 5prance 
ïmte» Canon.ö/ bier fjalde Canon.ö/ een^lange/ ttoee 
S&nt 1 en / t' famen ban 
en amn> JÜSetad/ een |Bo?tter/ en Dier pfere flujcBen^: 
nftfem’t nodi 13000 ponbt Crupt0/ yooo ^djapen/ en 

4°3ÜoMtïogge/ <aBacfleen|Bom. 
J|i*t 5fo?t toaö Dan binnen toonberlicB ontram* 

poneert met ftöicten / om bat be 3©a!len na be 
|Bafe(toe nergens op befjoogteop gemaeBt entoa= 
ren. ’s^adjts Dierbcn en triumpbcecben alle be 
omleggenbe piaetfcn feer ober befe Dictorie: bte 
Dan ’t 5?ojt Dêrfoditen bat fp bcS anberen baegs 
'SabontS mebe mocbten[bieren en fdiieten/’ttodB 
fjjjn Crcdlentie Ben confentecrbe / bpfonbet om bat 
§oBan ^fpjonffen a!S CcmiS/ bien abont acri* 
Deerbemette 150000 gulbenboo? bie ban'tCfarnt? 
foenban ’t f o?t / baerin bte Dan l^oUanb een uptne- 
menbe neerfligljrpb Dabben gebaén/ om’tfdbena 
’tïcgerte fenben/ cn alfo’tlanbbanbeDgeefe Dan 
befe plaetfe tebeb?pben/ ’SabontS fcBoten die Dan 
be j§cDanfen ober Daer fdbe (CriumpDe b?iefalben 
ntetjBufguetten/enbaerna alUDaec <0efcDut m?t 

V. Deel. 

fcljarp gdaben ’t todcBbie banben 93ofcö Bogende/ 
meenben bat 'et accoojb toeber geB?oBen toaS/fo batfe 
mebe Begonben te fcDieten/en fignael fepeuten te boen. 

^en elfben jfëep toas Dd fcöoon Dieber cn toeebe 
Dct gelb in fgn Cjcrell: ^acljttoe boo? bc iêcDanfe 
gefonben/ en penlupben aengefept battet gdb bacr 
toas/ en is ten feiben bage obergeflelt / en 3tjn baec 
uptgetogen/ be lactfle Compagnie te 4 upren na 
noen / en trocBen op be ^eganfe 40, iBufquettiers 
banbe<©uarbe ban fijn Crcel. mette Compagnien 
banbe€>?aben ban^ofienloen Dan^olms. 35aec 
toerben betadt mo jBanncn / bic elr trocBen 
106 gulben/ en 27. JBebutoeny bfe dB jfjalf geib 
trocBen/enbereflbie.aenbe 1x5000gulben ontB?aB/ 
BdopenbeelBSnocD bpf gulbencnbyf flupb. Diecbe 
Den bes anberen baegs Doo?tsï.aengetdt/ fptoo?ben 
besnacDtS in fes ^amereufen / bic ftjnCrcdl. baec 
toe Dabbc boen Bomen/ gelept / en alle be D?outoen en 
bagagie tn bier ponten enbe eenige ^gjacfjten / en 
3ijn baec na tn garnifoen gefonben/ te toeten S 
Baenbden 3Balen binnen ©ojeum/ Hotterbam/ 
©elf en Slepben/ en ttoee ©enbden ©uptfen tot 
©o?brec0i/ en D et berbe ©uptfe Paenöel toterbe on«= 
ber anbere ©aenbelen getfeeBen*, 

^Ön Crcellentie bèbe in be ^cRanfe tretBen be 
Baenbden Dan ^ucRtentooeB / 25utD 3©epncom/ 
en baec na 00B üaeffen. 2Clfoo iS befe flecBe ^cRan^ 
fe/ biebpben Carbinad 2Cnb?eaS totfo grote upt* . 
nemenbe Boflen gebout toas / baec mebe Rp be 
p?tncipadfle Dan be Dereenigbe pebedanbfe p?o<» 
Dinttenin bjeefe Rtdtz bpfonber intpbe Don flerBe 
Do2fl / enbaerupt Dpalletpb aenflagenfeonbema* 
Ben/een plaetfe fo beguaem gelegen op ttoee tötbfe* 
ren/ baecboo?RpbeStaten alttjttoetBonbefetten/ 
en beletten ergens leger te b?engen / en epgentlift 
fcReen tebienen om baerboo? in bjeBenbe/ allebe 
p?obfntien banben anberen te fcRepben/bp fpn Ciccel* 
lentiegetoonnen en berobert/ fulcjc batbe ^paen* 
fe tegen Rare mepnenge tot Doo?bed Dan Rare ©pan* 
ben Robben gebout befe ^cRanfe/ en ben ^ollanbfen 
(CRupn bacr meoe recRt befloten Rebben: 

Soogaet het met het neft, het welck den Vogel 
bout: 

Maer felver het genut, van dien niet lang be- 
hout. 

©it ©olh uptte Doo2f5. «gdianfe Dan 2®nb?ies/ 
nuacnber Staren 3jjbem alfulBe boegen geBomen/ 
toas feer fraep JkrRgsboIR/ enbe toerben onbec ben 
gemcenenman/ be nieuwe Geufen genaemt. 

Eenige hebben dit Jaev-dicht daer op gemaeclct, 
’t welck fy ook op Mufijek geüelt hebben, ik heb 
goet gevonden dat hier by te voegen. 

O drojiCk Andries,, VVr SCbans VerLles, Doei 
AlberttrVren > 

AL fCheen f ll Jterk ,, ’t Was Vape» Werk Ten 
MbQht niet dVren, 

ï£et fcfiijnt bat ben Carbinad 2Cnb?eaS geerno 
eenen goeben b?onB bebe / en baerom Rebben fp 
Rem alRïer alfo te paffe geb?adjt. 

AnderJaer-dicht van’t nemen vande Schanfëvani 
S. Andries : 

De SCbanlfe Van Sint Andries, daer deVr Men 7t 
Landt Cojl qVeLLen, cdlentfe 

Is Weder geWonnen deVtVLllt, tn goet geLt te geta 
te LL en» Jfo/tfu 

©etobergebenbon bit jponguam feertoonbediB 
enter reditectRb tod tc paffe/ toont Ret 3©atec in be en& 
mibieren begonfi fo te toaffen/ bat be laecRflc 3!oop- anhp^ 
graben al in’t toater flonben / Ret todBe Ret ap?ocRe* egt 
ren toonberlicB gcincorumobeertfoube Rebben. , 

j§tjn Crcdlentie bacr na op alles o?b?e gefldt tBehrrom 
Rebbenbc In bepbc be^cRanfen/ te toeten: Cue* «ajm 
Deceuc en 2Cnb?ieS / cn Rebbenbe DcrfcRep^ 
ben looerBen baec omtrent nocR boen öoutocn en Brn, 

C e e 3 frs 
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m anbete Doen foeelu'tf tti ff senten / tgbormecïDe 
öat<©t:abe€rn{ïban 0apu noeft met n. ©ac«> 
sdenffclöatenin De SBommelretoam fouDc ölijtsen: 
Heeft cofc Den gi'onö uan §>. IntmesS jpojt 4- Doeten 
ïfben becyogen / De gaten Dacctn gefloten / Doen 
{foppen/ öefSojfttocrtngenbpben ©panD invite 
gemaefst/ Deen aftoerpen / -om Dcfelbc Daer naue; 
()oo?ltjf5tcöoenmaften/ cnijSDaecnaDcn 19. Jfèep 
bjaenmetfcfjoetrtóretier Pan Rommel meDercnrna 
Den fêage gcecptt / om met De l|eercn Staten <ü5e; 
iieracl.cn Die ban l^oUanö te Dcraetflagen toatmen 
b02öer fouDe mogen aengnjpen. . 

^ëfêecren Staten ban ïtotlanDen 3©efi-©2ic^ 
!anb in DcfenjD in ben JüagcDergsDert gijnDei/ cn 
DebinDenDe Ijaer feec benaut bangelDe / cn noc&tan# 
genegen tocfcnöe De <©o?logc te continueren / Ijeb; 
ben goetenyeraöen gebonben/ Dclöiile belc perfo; 
neiiuitDefelbeEanDen benogen maren/ met p# 
pooit/ en Den in neutrale plaetfcn toaren mulicm 
Denöe/ liebDenDenocljtan-S ïjareontroerenbe goeDe* 
rentnöefeEanDen/ Die met belaften bamtet^ 
pttale fetttnge ber tntoconDcren ban befe itatiDen 
mebe befegermt teo?öen/ op Defelbe niche eenige 
contributie te {lellen in Plaetfe ban De Capitale fct= 
ttnge/ en fjeöben etmltjMfl baer op gearrcjïecrt bit 
uabolgcnöe paecact uit te gebem 

E Ridddttchap, Edelen en Steden van Holland 
13 en Weft-vriefland, reprefenterende den Staten 
van den felven Lande, doen të weten: Aliowytot 

IDlacraet 
*öcr 
ren 

S?SS. defentie en befcherminge der Vereenigde Neder 
lanb en Jenden , en namentlijk van de Landen , leden en 

ffifa.,* g°ede Ingefetenen van Holland en Weft-Vries- 
ficrar- land , jegens de over grote tyrannie der Spangiaerden 
Ijcnfirbe en hare adberenten, gemeene vyanden vandewa-j 
iSnka ^ Chriftelijke Religie, den wditar.c,vryhrdenen* 
öe goef rechten der felver Landen , en goede Ingefetenen 
bcreuöcr V3n dien, ook om deh voorfchreven gemeene vy- 

anden door' Codes genade , en goede devoiren te 
neutrale Wateren te Lande? alle mogelijke wederftant en; 

van de betalinge gedaen Lal worden voor de eene 
helft binnen twee meenden eerft komende,in handen 
van den Ontf|nger van de Capitale Leeninge in 
den quartieren daerdefelve goederen gelegen oi ge- 
hypotequeert zijn , en dfc^wederhelfc den eeilten 
Decembris rneede eerft komen de. En op dat de 
voorfchreven betalinge eenpaerljk by eenen yegëlij- 
ken mag worden gedaen , en alle frauden die dae^ 
jegens gepleeght r tullen worden ontdekt , ordon¬ 
neren en bevelen wy wel expreflelik allen en eenen 
yegelijken, die eenige der voorfchreven goedereg 
van wegen fulke perfoonen adminiftrererv , ^ofblr- 
derwinden , ook alle en ycgelik van wat ftaec of 
conditie die zijn, ’t zy Ontfangers of i reforiers 
der voorfchreven landen , Steden , quartieren , Col* 
legien , Dorpen of andere particuliere perfonen , 
geenuitgefondert, die debiteurs van alfulke perfq- 
nen zijn, of eenige pachten , renten , erffelijk óf 
ten lyve, of ander inkomen uitkeeren betalen, of 
daer van rekeninge doen fchuldig zijn, gehouden 
fullen wefen binnen fes weeken eerftkomende by 
pertinente verklaringe aen den Ontfanger van qe 
Capitale Leeninge ,in den quartieren daer fy ^ooftr 
achtig zijn , over te geven, hoe veel het inkomen 
der voorfz. goederen van den voorleden jare van 
bedraegt ,op peine van daer na te betalen vier tnael 
fo veel tot latte va‘n den verfwygers ,^n ten einde hêt 
voorfz verfwygen te beter ontdekt mag worden, hep* i 
ben wy geordonneert , en ordonneren by delen,, 
dat na de voorlz. fes weeken aen den genen die open¬ 
baren fullen eenige verfwegen partyen , de helft van 
de voorfz peinen lal worden betaek- En dat de 
wederhelft van de felve peinen- verdeilt fal woroen 
aen den Officier die d'executie doen fal voor de helfCi 
en aen den armen van deriplaetlê, daer alfujke ver- 
fwegen goederen gelegen of gehypotequeert zijn voor 
de wederhelft. Ordonneren dat fommierlijftde voor- 
khreven peinen fullen worden gedecreteert , daer 
toe wy hebben gecommicteert en geauthqrifeert, 
committeeren en authoriferen by defen onfen Ge- 

«* 

Sanöcn 
toaren 
oatfjoas 
öenöe- 

wateren ie i^duuc^ am. vv^-—-- 
afbrekte doen, in den voorleden en lopende jaren ! committeerde Raden inde refpedtive quartieren, om 
benodifft zijn zweeft meer middelen van contribu- J daer van lom miere kennilTe te nemen, fulks als men 
tientotlalie van de4 Ingefetenen defer Landen in te ; in faken van des -gemeene Lands Contnbuuen ge- 
willisen ■ en te confenteren als te voren is gedaen j | woonlik ïVre doen. Ontbieden daer om en-bevelep, 
waer jegens de gene, die buiten de vereenigde : dat defen onfen Placcate alom binnen denvoQrfchre- 

Landen*hen onthouden , en over fulx niet dragen | ven landen fal worden uitgeroepen , en1 sgepubU- 
de laften op de confumptien , Capitale leeningen, ! ceert, daer men gewoonhk is uitroepingegp,pu- 
en andere perfoneie Iwarigbedën, ook niet onder- ; blicatie fe doen, en voorts geprocedeertt^ens de 

nnn-'Aar _ pn i overtreders Van dién , tot peine boven vbrhaelt. worpen zijn de penculen van der öörioge , en 
nochtans, hare goederen in de voorfchreven Lan¬ 
den gelegen, genieten de gemeene defenfie, mitf- 
gaders de vruchten van de- voorfchreven fterfo- 
nele laften , en devoiren van de goede Ingefetenen 

fonder eenige gunfte , faveur of diffimulatie ;ter 
contrarie. W^ant wy?c felfde tot3s lands dien-ft fulks 
bevonden hebben te behoren. Gegeven in^s Güt- 

...ö_, ven-Hage, onder onfen Zegel hier op gedrukt den 
defer Landen , van hare goederen alhier be- 1 16 Mey, Anno feftien hondert. Ohderftont, od 
Ichermt, extraordinarie behooren te contribüereni ! Ter Ordonnantie van de Staten, en was ondeffe- 

S O I S T , dat wy na voorgaende rijpe delibe- jkent, •• ' ' 1 ' VJ1S' ^ 
ratie , en adv ijs van den Prefident , eerfte en an¬ 
dere Raden van den Hogen en 'Provintialen Ra¬ 
den der voorfchreven Lafiden , geófdonfieert en 
geftatueert hebben , Ordonneren en ftatuerë'n by 
defen , dat alle de gene hem met wettelik en be¬ 
hoorlik confent onthoudende in dë Steden of Lan¬ 
den , wefende onder de heerfchappye der 'Voor1! 
fchreven gemeene vyanden , die eenige Heerlijk¬ 
heden , Ambachts heerlijkheden , Thienden , vif- 
icheryen, vogeleryen , landen, erfpachten , Tijn- 
fen , huilen , renten , of andere goederen? daer 
van jaerlix profijt Komt , binnen de voorfchreven 
Landen van Holland en Weft-Vriefland hebben, 
felfs of door anderen gebruiken , daer van gehou¬ 
den fullen wefen te betalen tot defentie der felver 
landen voor den jare van 1599 , en 1600. t’ eiken 
jare de rechte helft van het fuiver inkomen van 
dien. En de gene die alfufke goederen binnen de 
voorfchreven landen hebben , en hare woonplaet- 
fen houden in neutrale landen, niet den geméenen 
vyanden onderworpen , t’elken jare een rechte vier 
eiepart van het voorfchreven fuiver inkomen 

••'s - vjrgi 

de 'Rechter. 

3Den 19. geeft Den Colonel €DmtqM uit 
<®o{ïenDe gefcïjeeben aen Den ^eere 3CDDoraet-Dan 
ÜollanD / öennaDolgenDen 2&ief: .-m \ * 

-:r: S- /' ’■ p . Si tyj l.i.?'. MYN HEERE, «Of ffao'L •;„ 
Zedert den »o. tot den a*. defer Maeöd ApnJ, ba^:fien 

hebben de Vyanden uiter-masen feer gefchoten met Colonel 
Gefchut, ik wetè datter over de hondert men- «SbmoHt 
fchen, fo doodgefchöten alszwasrlijk gequetft fijn, |Ecct,/“ 
zy maken noch eene andere hooge''platte forme sttiba^ 
aen de Ooft-zyde , de welke ons meer befchadi-«o’■ 
gen fal dan dé ander, onder de hondertdie dood®^ 
gebleven zijn, is geweeft Monfieur deFotmanton , 
enalfozijn Excellentie my laft gegeven heeft over 
de Ffance Troupen te commanderen heb ik de 
Officiers en Soldaten van den voorfz Bormanton 
bevolen ^haer Luitenant te gehoorfamen éls haer Ca- 
pifein en Hooft. En alfoo ick bevinde dat den 

. ! voorfz. Luitenantëerfbraefmati is, en wel weet te 
waer commanderen, fchrijve ik aen zijn Exc. dat het hen» 

be- 

■ 



*6oo. Vervólg Van de Necferlandfe Oorlogen. 6 
believe den voorfz. Luitenant een a£te te fenden , die j 
ik U. E. bidde de goede hand te houden dat gedepe- 
fch«ert werde. Devyanden maken haeriTrencheen 
van dage te dage hoger, verwachcende d’uitkomfte 
die’t Leger van mijn Heeren de Staten daer van ma¬ 
ken fal. Ondertuflchen iffer van node een grote me¬ 
nigte kruits, andere ftucken Gefchuts»en vele Rijs- 
boflchen, om eenig groot werck te beginnen , den 
tijde Talons leeren. Hiermede&c. UitOoftende 
den 29. April, 1600. Onderftontuwen ootmoedi- 
gen dienaer, en was ondertekent 

Edmont. 

’t <©pfcp?fft toag/ 

Aen mijn Heer van Oldenbarneveld , eerfte Raed 
en AdvoCaet van Holland. 

(Toi.iS) 22 ïBecrt i6oo.toerbe upt25?ufTelbaneen 
poet i)2unt alöaer aen be i^eere <©co?ge <©tlpui / 
nftaeb in ben Babe ban <§tate ban toegen be fBaj. 
ban Cngelanb 3ijnen goeben b?unü / in ben l&age 
gefcp?eben albujS / 

Iwn^upt Aer ‘s g°s^e h°pe tot ^en met Engeland : 
jsjuflel L/Alfo de Coninginne met haer hand aen Hare 
aenöe Hoogheden gefchreven heeft , begeerende de vol- 

le macht en perfonen te weten , diedefelve hande- 
/ ^en fouden , hopende zy tegens Paeiïchen of korts 

sfiaeö daer na by den anderen lullen komen. Alhier is j 
Ühtt f £root verdriet onder de gemeinte, vermits de fobe- 

rftneer*nge, en is delen Vaften al wat verdrietig ge- 
ge. weeft voor vele menfeheh die niet wel met Vaften- 

koft voorfien zyn; want de Viflcherye uitermaten 
dier is geweeft, met het fluiten van de Licenten; dan 
my dunkt dat wy de devotarifen van den witten Don¬ 
derdag flachten, dat wy ons felven geeflelen > God 
wil het eens ten beften wenden. Eenen goeden gene- 
ralen Peis ware ons wel nodig, alhier tot Bruflellul 
len de Generale Staten vergaderen , God geve dat- 
fe wat goets mogen beramen. Wat lager ftont, 
Serreet. 

Men heeft alhier de Compaghieh te weten : alle 
het volk van Oorloge, dat men hier en daer in Garni- 
foen baddegeleit, weder doen monfteren, en lullen 
in ’r veld wederom komen : want dele geeften hebben 
wat in den fin. De Staten van Braband na lange prote- 
ftatie hebben verkregen dat men de Generale Staten 
vergaderen fal tegen den 16 April- Sonder twijffel 
daer wert volk in Spangien , als inlralien vergadert, 
en alhier worden vele inftrumenten van Oorloge ge- 
maektj ook werden daer vele inftrumenten, fchup- 
pen en fpaeyen na Vlaenderen gefonden ; dan hier 
broeit wat tuflehen Vrankrijk en defe Landen. Dele 
Princen zijn meer verbonden te volgen den raed van 
Spangien ,alsoit eenige andere Gouverneurs gedaen 
hebben, &c: 

Sfan gècoi# / tocmnbe tot naarlingen / pettt noe* 
menbe een Ej^racr ban fijne gefintpeib/be oübe ©la* 
mingen/ ban be fecte ber ï©eber-bopecen/ betoelB feit 
bat pp in befe lanben allene moept bopen en pet b?oob 

»frMo« ^eefeen / tg Bp ben i|obe ban ©?teflanb gebagbaert/ 
ringe ea om geeramineect te herben op feBere ttoaelf acttcu* 
feftrnrc» jen bie fjem na gegeben toerben / alg bat pp fpne <©e* 
iaën b» mant* foube beren en boo?b?agetv en gecompa* 
3an «ja- met 3ünbe boo? ben felben ^ebe / ig fip onbecb?aegt/ 
mnS optenabolgenbe tcrticulen/ ben 11. 3Cp?ilig$. (101/ 
tgarlni* ~ . . 
flen / Be« <©Cb?3egt 3ljnbe op ben eerften Articule,tnpOUben* 
roeretibe öe bat ttoeeom eenberlepfaBegefïraft30nbe/ mal* 
«rtirao fean&eren fcpcutoen en mpben moeten / eer fp toebec 
len Mc Bp be <©emeeme mogen Bomen/peeft baer op gebaen 
lip #ne fpne amtooo?be en BeBcnteniflTe in befec fo?rtie: 
imtm ^at öe ö^be bie ban be <©emeente gebannen 30n^ 
boo?» öe / toebec Begeert Bp be «©emeente te Bomen/ anbere 
Nest. afballige moet mijben en fclioutoen / a( eer 0p Bp öe 

<©cmcente toeberom marö Bomen. 
IV- Deel. 

<©p ’t tweede Articui, infioubcnöe: bat nïcmmib be 
frljultrenban eenen afballige» innemen nccij ontfan* 
gen mag / noep boo? Bobe / noep boo? anbere miööe* 
len. 

©erBIaert fön berffam te toefen/bat bie ban be » 
<©emeente boo? ben afballigen en ban toegen ben >> 
felben/ ban anberenfiun fcöulb toel mogentnma; » 
nen. . , . » 

<Dp ’t derde Articul, inpoubenbe t bat toaer een in 
't pupjs gebannen i0/ bannen bat gepele pupfgeftn 
fefjoutoen en mpben moet. 

©erblaert fpn berltant niet te toefen batmen pet „ 
geliele 0up$r moet fclioutoen / toaer in een afballige „ 
ie?: ban becBlaert bat bie banbe «©emeente fepoutoen „ 
moeten ben afballigen of ben bobe bie ban toegen ben ,» 
afballigen Bomen. 

*©cb?aegt 30nbe of be <©emcemc tot Collum ban 
fpn gefintpeib toefenbe bp pem 5!on gjacobf5. ge> 
leert too?ben / bat fp in be ïBage albacc fjun 23ottec 
en^afeniet mogen of moeren laten toegen/beemitsi 
be b?outoe befeibe eenige jaren betoaert pebbenbe/ 
geöoutoeliBt i.ö aen een bie ban fpn <©emeente af* 
gebaen tsf. 

^§eib bat fjet felben fpn berfianb en leer f0. 
<©P’t vierde Articul , bat toaer een man / ofb?ou? 

toe gebannen i0 / bat bie fclieiben moeten met goeb / 
pabe/ Binberen/ ecl)t eneere. 

<©eb?aegt 3ijnbe / berblaert ben felben UrtöBel /fb „ 
bie gefleltisf niet toaer te toefen / berftlarenbe noch >, 
tan0 bat ingeballe een ban be ecöte-lutbe ban be «©e#,, 
meente afgeöaen mocht toozben/b’anbergetjouben „ 
uS/befelbeafgebane perfoonte mpben/ tectpb toe „ 
bie afgedane perfoon fiem toeberom tot Boete (lelt / „ 
en tot be gemeente toeberom begeeft. „ 

©p ben vijfden Artikel: batmen aen een feptp niet 
öouben noeprebenmatp/ baer een afballigen part 
aen peeft. 

&eibe pet inpouben ban biert fgp berffanb eti leert? ,s 
te toefen/namentliB: batmen aen een fepip niet pou^,, 
ben of reben mag / baer een afballige een part aen „ 
heeft. w 

<©P’tfefteArticul, fnpoubenbe bat ttoe geb?oei 
oer# ban be <©emeente pet reept bec <©cmeente mo* 
gen boeren toaer pet foube mogen toefen. 

(^eibe’tfelbe 30n berdanb niet te toefen. 
#p ’t levende Articul, bat toanucer ttoee b?oe* 

beco ban ber gemeinte eentgen panbei of contracten 
met ben anberen maeBten ban berpuren ban pui* 
feu / of lanben becBopen / of leberanep / en ben 
eenen toert afballig / fo fal bie B?oeber niet fepuL 
ötg30n/ be contracten teljouben of na te Bomen. 

,§eit ’t inpouben ban bien 3ijn berltanb niet te toe?,, 
fen/ ban ter contrarie/ bat be b?oebet bp bec <©e* „ 
meente&lpbenbe/ gepouben tjsi ben contract te pon* „ 
ben/ingeballe be afballige niet toillenpet contract „ 
afliaen. „ 

<©p ’t achtfte Articul, batmemanteemgeBaber* 
Ip&e erf-goeben met een afballige beelen/ noep geen 
erfgoeben ban ben afballigen ontfangen macp. 

&eit pet inpouben ban bien / onreept te toefen / en,, 
toel geoo?loft metten afballigen erfgoet te beelen / cn „ 
erfgoet ban ben afballigen te ontfangen. 

<©P ’t negenfte Articul,batniemanbeenige mom* 
Berfcpap Bebienen mag/ boo? JDebutoenof3©efen/ 
poe pet gelegen mag toefen. 

iSeibemebe pet inpouben ban bien onreept te toe* „ 
fen / en bagelpï gebeuren /bat bie ban 30n gefintpert * 
momberfepap Bebienen / boep berltaet niet bat fp ee- „ 
nige pleiten b?pben mogen / met goeber confcientte. » 

<©p ’t tiende Articul, bat nicmant 30ncn fepulbe* 
naer in ’t reept roepen mag/ of eenige arreflenboen. 

<§eibe ’t felbe 3pn meeninge en leere te toefen / na* „ 
mentlpBen / bat niemam 30n fcpulbenaer boo? reept „ 
trecBenenmag/ nocpooB in eenige arrefi macp leg* ,5 
gen. „ 

<©P ben elfden Aricui, bat nicmant eenige na&oop 
nemen macp / ban puifen of lanben / bie met toille 
berBocptipn/ep poene bejibanö. 
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2iS Het {even en dertigfte Boek 1600 
55 tiïcban 33's'nc geniCCttte b?p tS (lellen / na- j dende regens deOodüjke, Natuirlijke enBofgetlijlce 
55 fioop te bei'feheren/ illöten liet fcnöcc moeiten Of j Wetten, alles moetende door dien notelik volgen, 
5> pleit moge gefcliteben / mger bermanenbie ban fia;; grote fwarigheden en twift tufkhen echten lieden, 
55 re gcfmtfjept / bot inbten nit fulje eenige tUnfi foubc 
55 mogen geraben te ontfïacn / ban fuijc te toiücrc af- 
j5 fïaen. 

<©P ben twaelfden Artijkel , bat ïHgmnM niet 
eenige afballtge teC begraefniffegaen fai / Ijct fpban 
©abeiv jBocöer of ban eenige toteiiben. 

„ ^etbe fair niet toner te toefen/ en öagcüji* te ge= 
„ beuren / bat fp met alfnlbe boden ter öegiacffeni'ffe 
„ ga.cn/ belsoubeltn batfe t’4)up0 blijben / tngebaüe 
„ fp ban eenen bobc btc afballtg is / genoöiget toerben/ 
„ of 00b genoöiget tooien ban toegen een bic nfbaïltg 
5» & 
„ ©ooit# gcbjacfïjt jijnöe. Behenbebensijncntoel 
„ gcleertenbermaentte hebben / bat fp alle itobbc; 
,, len moeren boo?toenben / om be Omberen ban ben 
„ doopte toeren / en fo het anberé niet fouöe geje^te* 
„ ben/ bat öp acöte ben beften mibbel te toefen/ ‘om 
,, ftiiy te toege te toengen / bat be Ktnibccen ban bec 
„ hanb en nit ben macht ban ben genen / bic ben Itnv 
„ bec-öoop begeren /mogen getoacbt toenben / tot be? 
3, felbe bie ban fijne gefinthept / toe! bermanenbe/ 
5, boef) niet gebtcbenöe. Strmm ben 1. 2fipHlto anno 
3, c6oo. ftylp vetert. 

<©e $)0(1 / eodem die, bcfct) benbC0?f5* fjan‘Sla- 
cobfj. toebertebo2engclefen3U'nbe/ betftiaerbe alf> 
iiochbaerbpteperftfleren/ bed t’oojhonbe bp fjom 
onbertehent / onberftont 'jjnn ^Jacobf?. 

3Jan ^Jacobfj. toeberom boe? ben ï^obe cmüobcn 
3tjnbe/ berhïaerbeaiönoch te blijben bp 3bn beo?; 
gaenbe en bobengefefpeben confeffie/ en bacr ban 
ntcttefionnen afftaen/ fonber tocefe ban te ballen 
ïnbentco?nebauben$|cerc. Return ben % 2Cpfnito 
1600. 

$)icr op is? gebolgt be fententtebpben Sjobeban 
©?ie(Tanb / ober g[an SJfacobfj. uugefyjohen / in 
fer manieren: 

genten* \ Lfo den Hove van Vrielland uit de belijdinge 

öpn^öos •^voor den felven Hove gedaen, by Jan Jacoblz. 
bebau " van Harlingen, hem feggende een Dienaer te we- 
2£>?icg< fen onder die van zijne gefintheyr, die alleen in defe 
iaitü uit' Lancjen mach dopen en het brood breken, genoeg¬ 

de, te* faem is gebleken. Dat hy den zijnen leert en ver- 
Bsn 3an maent ingeval een Man of Vrouwe van zijne ge 

^ü£r°uan mcerite gebannen wort of afvalt , dat de gene die 
Jgöïhn»n bydefelve gemeente blijft, zijne of haer Man of 
Btii / Vrouwe gebannen of afgevallen zijnde , moet mijden 

tmiibe*" en ^c^ouwen » ter r'id die gebannencf afgevallene 
C1!ÖC boete gedaen , en alfo by de gemeente wederom ge- 
©laern* laten lal worden. 
ff lJC' Dat hy mededie van zijne gefintheyr tot Collum 
j^ccrt!^fJ leert en vermaenr, om hun Botter en Kafe, ’t welk 
bEiöo; ly kopen of verkopen , aldaer in de Wage niet re la- 
Vfi'^- ten wegen , vermits de Vrouwe die delelve Wage 

eenigejarengehad heeft, geheylikt is, aen een per- 
foon welk by die van zijne gefintheit is geban¬ 
nen. 

Dat hy mede fijns gemeentes genoten, leert en ver- 
maent,om met alle middelen te beletten,dat ingevalle 
eenige van defelve Kinderen geraken te krijgen, die 
Kinderen niet gedoopt werden, in voegen ook,indien 
het gebeurde, dat een van de echts luyden , alleen 
van de gefintheyr mocht welen , en den doop der 
Kinderen anders niet konde beletten , dat indien 
gevalle het de befte middel is, de Kinderen van der 
hand en uit de macht te brengen, van den genen der 
Olderen der gene die de Kinderen begeren gedoopt te 
hebben. 

Dar ook de voorfz Jan, na dat hy ’t gene voren ver- 
haelr, beleden h-adde, gevraegtzynde,of hy niet foude 
begeren at te houden, van fulx den zijnen van nu 
voortaen wijs te maken , daer op verklaert heeft fulx 
niertekonnen doen. Alle het welke zyn faken van 
feer quaden gevolge , ftreckende tot grote verwerrin- 
ge en yeritoringe van de gqmeene rufte » en ffrij- 

i die fonder wettelijke redenen malkanderen moeten 
[ verlaten. Gelijk mede door het doen en leeren van 
I den voorfz. Jan, het recht van de heerlikheit defer 
1 Lantfchappe, die den voorfchreven Wage toekomt 
j te kort gefchiet, werdende ook de kinderen van de 

voorfz gefintheit daer toe geporret, om de Kinde¬ 
ren hun eygen Ouderen te ontvoeren en onbekent 
te maken , waer door lichtelijk veroorfaekt kan 
worden , dat de Ouderen ontfekert fouden wefen ^oI‘ ^ 
van hun Kinderen , waer door alie’c felve andere ten 
exemple ongeffraft niet behoort te bly ven. So ift, dat 
’t voorfz. Hof opallesrijpehjken gelet en geconfide- 
reert hebbende,’t gene men in delen behoort te con¬ 
federeren , fn den name, en van wegen de heerlikheit 
der Landfchappe van Vriefland , den voorfz. Jan 
Jacobfz gebannen heeft, en bant mitsdefen ten eeu¬ 
wigen dage uit Vriefland, te ruimen de ftad Leeu- 
waerden binnen dages Sonne-fchijn , en het land 
binnen den derden dage, fonder daer in weder te mo¬ 
gen komen, op arbitrale firafFe, Aótum en aldus ge- 
pronuntieert en uitgefproken binnen Leeuwaerdert 
in der Cancellerie den 1 3. Aprilis nieuwen ftijl anno 
1600. legerftont. Ter Ordonnantie van den Hove, 
en wasgetekent, C. Pater den 4. April. 

Wcfentcntte ficeft g|an ^acolJffoon pecfoonifB 
beo? öe lïol aengebco?t / niet omöeïitcn booföe. 

«E)e l^ccren Staten Cenerael bec bereem'gböc 
Jköcrlanöen/ öebben ben !aet(?en|]Bartp 1600 aen 
öeCoiunginnc ban €ngelanb gefc|)?eben/ be nabol^ 
genbe mijjibe. 

E-Vrouwe, 
De Koninklijke weldaden van u Majefteit, 

hare faveuren en gunflen, waer mede defelve fo vele mt jfra# 
jaren tot delen dagh toe . verlecht en behouden ten<ffie* 
heeft, tegen de Spangiaerts en hare Adherenten,ge- rcr0f! 
meene Vyanden van de Chriftelijke gereformeerde ^oiiifis 
Religie,en door intentie ufurpateurs yan alleConink- 3inne 
rijken en Staten van Europe,die fich afgefcheurt heb- 
ben van de Roomfe fuperftitie, geven ons dit vaft Gt 011 
vertrouwen dat uwe Maefteyt door hare feer gro¬ 
te wijsheid en voorfichtigheid ook noch niet beter 
vinden fal te befluiten eenig traöaet met den Conink 
van Spangien en de Erts-hertogen , blijvende fo 
machtiggewapent ter Zee en te lande, ten minften, 
dat uMajefieit rijpelijk en forgvuldelik adviferen fal 
op alle ’t gene dat dienen en behoren fal, tot verfe- 
kertheid van hare Coninglijke perfoon. Haer Co- 
ninkrijken en Onderfaren regen fulke onverfoenlijke 
Vyanden, die alle violatien en contraventien van 
tradfaten, eeden en beloften , gedaen aen de ge¬ 
ne die de Roomfe fuperffitie niet aen hangen s 
achten voor verdienftelyke wereken voor God, 
den Paus en hare Adherenten. En dat in allen ge¬ 
valle het welbehagen van uwe Majefteit zijn fal, aen 
ons (die hare feer ootmoedige Dienaers zijn) en 
aen allen Inwoonders defer Landen , die geftade- 
lijkbidden voorde behoudeniffe en feer lank leven 
van den perfoon van u Majefteit, en feer bereyt zijn 
defelve alle ootmoedige dienflen te doen) te conti¬ 
nueren alle hare gewoonlijke weldaden en gunften, 
en niettoeteftaen een tradlaet, ’t welkfo fchadelik 
fy voor onfen ft^et of voor onfe handhavinge, gelijk 
wy daer van fo dikmaels zijn verfekert geworden, 
door onfen Gedeputeerde, de Heere Caron, door 
ordre van u Majefteit met u eigen mond , waer van 
wy haer feer ootmoedelijk bedanken, biddende infi- 
gelijx feer ootmoedelijk, datuwe Majefteit believe 
rypelijkte overdenken , hoefekerlijk men met fulke 
bedrieglijke Roomfe Vyanden, die gewapent bly- 
ven, foude konnen handelen in regard van uwen Co- 
ninklijken perfoon, haren ftaet , Rijken en On- 
derfaten , en ook dat niets geaccordeert en toege- 
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i 6oö» Vervolg van de Nederland (e Oorlogen. 
laren werde, ’r welk foude mogen ftreckeri, tot ver¬ 
lies, fchade en prejuditie van defe Landen, en d’Inge- 
fetenen van dien , of’t welke foude mogen veroor- 
faken eenige verminderingeof verkoudinge indeaf- 
fedtievan uwe Majeft. ofd’Engelfenatie t’onfwaerts, 
en wy lullen hier doorte meer verbonden blijven , 
om den Schepper te bidden , Me-Vrouwe, om het 
feer lange leven van uwe Majefteit, en de voorfpoet 
van uwe Majefteit en de voorfpoet van hare Rijken 
en Staten. Gelchreven in den Hage den laetlfen 
Marty 1600. Onderftont uwe Maj. feer ootmoedige 
Dienaers, de Staten Generael der Vereenigde Ne- 
derlandfe Provintien , lager ftontgefchreven, ter or¬ 
donnantie der voorfchreven Staten, en was onder¬ 
tekent C.AerJfens, het optchnfc was, aen de Doorl. 
Coninginne van Engeland. 

<Dc €rtf-ïjimoge SSiemtiö gccfr acn 3üöe 
niet nelnten/ öe Cotitrtgtnne ban €ngdanö niet 
fctoiibenö enüefenütnenin bebotie te Uonöetr/ niette 
fianfceltngc ban ben ©?ebe/ om ïiaer IBaj'. ert Date 
ïlabfnbaennfmabe te boen binben/ en ten itnbe 
fpbe graten Cenerael ber ©ereeniobe $eöerlant>= 
fe ©jobimien berlaten foube / meenenbe alfban ober 
öcfelbc tnel tneefïer te fullen tooien/ alfo fpal0ban 
tegen befelbe alleen tjarc nptcrfïc macïjt alleen lotu 
ben gebniifien/ ben 16 ?lp2il 1600. geeft be <£rtf- 
fjertöge aen be fclbe Coninginnegefcfj?eben / ben na* 
bolgenbcn b?ief. 

hopende dat God defake fegcnen lal en fuik fucces 
daervan geven, als tot de ruftc der Chriftenheu ven 
node is, waerom wy hem bidden van goeder herten, 
en dat hy uwe Majeft. geve, Me-Vrouwe een lang 
en voorfpoedigleven , ons recommandeerde (d’In- 
fante cn my } feer afffdticufelijkcn in uwe goede gra¬ 
tiën , P. Vr. TeBrutïelden 16 April 1600. onder¬ 
ftont , uwe Majefteits feer geaflfectioneerde Nevc cn 
Dienaer, ondertekent, Albert, 

3£e ^eerejfêoel be Carcn / 28mliaffabeur ban 
be lieren Staten Ccneraei ber ©creein'göc 3Bc= 
bcrlanbfeP20binttenfrï,2cef omtrent befen ti;t aen 
ben heeren graten Cttneracl uit Blonfcen/ in bato 
ben 22. 9tP2il ^tetitoeflijl 1600. öle ftarc jfEo* 
genöe C. ontftngen ben 29 ber felber nieeul 211= 
p?il/ Itstbenbealobclgr. 
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ME-Vrouwe, 
lk hebbe twee uwe brieven,omfangen van den 

ïi. defei Mnend, den eenen door den Heere Ed¬ 
monds uwen Secretaris , den anderen door onfen 
Audienrier en eerften Secretaris Verryken , in elke 
van dien is BaftnnteStoffeom ons (d’Infanteen my ) 
nau verobhgeert ti houden aen uwe Maj. om decour- 
tefyen , die fy t’onfwaert gebruikt, en fo vele goede 
willen die fy betoont, tot den welftand van onle ta¬ 
ken. Waer in wy aen onfefijdc trachten fullen, haer 
van den (elven te doen, en metter daed te betonen , 
hoe begeerig wy zyn na alle ’t gene, ’t welke haer be¬ 
haeglijk fa! zyn. En aengaende de voornaemfte ma¬ 
terie, her is wel waer , dat van den eerften aen ons 
docht , dat het fenden van den voorfz. Audiencier 
weynig vruchts foude fchaffen , nochtans wilden wy 
ons wel voegen na u wille, en achtende dat her uwe 
Maj. genoeg foude zijn, fommieriik de principale 
poindten te verftaen ,om de ondergrond inge en refo- 
lutie derfelver uit te ftellen op de conferentie der Ge¬ 
deputeerde van beyden zijden. Maerik Ge uit’t gene 
ty my fchrijft, als’c gene Edmonts my van haren we¬ 
gen voorgehouden heeft, dat fy noch groter verkla- 
ringe begeert, eer fy vorder vaert, ’t welke is (na ons 
bedenkens) te treden uit den wegh die men in dierge¬ 
lijke materiën houden moet, en om defe oortake bid- 
de ik u Maj. fich te vreeden te houden, dat alles uir- 
geftelc worde tot óp de conferentie, alwaer men mal- 
kanderen van naderby fal mogen verftaen, hopen¬ 
de dat de faken geaccommodeert fullen werden, tot 
contentemenr van beyde departyen, enhaerverfe- 
ierende, dat men aen onfe tijde riet obftinatelijk 
fal blijven ftaen , op eenig dink , ’t welk fchijnen 
fal, niet in reden te beftaen , en dat onfe meeninge 
nietenisdan oprechtelik en finceerfik te handelen, 
om , tereeren Gods te voltrecken ’t gene aengevan- 
genis, en dat indien wy niets dochten, darter niets 
uitgericht foude werden , wy niets fouden willen be¬ 
geren te verwilhgen , in het tenden van onfe Gedepu¬ 
teerden , ’t welk ors teer tchadclik dan vorderlik fou¬ 
de zijn , en defen Edel-man , fich niet hebbende 
willen vervorderen , om te overkomen van den tijt 
der vergaderinge, dan onder her believen van uwe 
Majefteir om Hen 16 Mey naeftkomende (na den 
ftyl alhier) te Boloinge tewefen , fo fullen de onfe 
fich gereer houden , om binnen de voorfz dag fich 
te Boloinge voornoemt te vinden, nadetydinge die 
wy krijgen fullen van de intentie van uwe Majefteit, 

Ogende, Edele, Erentfefte , wijfe en feer dif- JlïWibg 
crete Eleeren, v 9011 öm * vj nriir 

Mijn Heeren, Ikontfing U E. fchrijvens met de ,£arori 
brieven van hare Majefteit van den leften Meert arti be 
eerft den 5. April na den ouden ftyl. En alfo ik ver- ®|ea'n' 
ftond dat de Heere Ldmonds (die na Bruflel met ^,cnt, 
Vereiken gefonden wiert) op den weg was om we- rad. 
der te keeren, fo hebbe ik goer gevonden U. E. Brie¬ 
ven aen haer Majefteit niet te prefemeren , tot dat de 
voorfz. Edmonds wedergekeert foude wefen, ’t welk 
wasWoenfdag leftleden den 9 defer ■ fodat ik daeghs 
daeraen aen degroten Camerlingom audiëntiefant, 
die my’s anderen daeghs, te weten op gifteren , ge- 
appointeert wiert. Ik vond haer Majefte it met grote 
moeite: want allede Heeren van haren Rade(uitge- 
fondert den groten Camerling ) na Londen vertroc- 
ken waren, doordientindeTermtijd was, endat 
fydien dage in de Sterre-kamer fat. Haer Majefteit 
heeft feer goedertierlijk V. M. E Brief geleien , en 
met feer goede attentie, fo ik welbevonde. En fo fy 
quam tot het poinr,daerU. E. invoeren van de for- 

1 een die den Conink ter Zee en te Lande noch foude 
hebben , fo herlas fy ’c telve poirdt, en feide: dat 
ty wel verfekert was , dat hy tegenwoordig gene 
forcenrerZee hielt. Want fy feide in alle de have¬ 
nen vanSpangien onlangsgefonrien te hebben tot tvve 
diverferoe, van verfcheiden natiën , die genoeg uit 
eenen mond rapporteerden , dat ty nergens geen 
forcen, ja felfs geen toeruftinge van eenige Sche¬ 
pen van Oorloge gevonden noch gefien hadden , 
alleenlik rapporterende van acht , die, fo de mare 
daer gink , bereet waren om de Caracqucn uit 
Ooft-Indien te convoyeren , doch datter noch hy 
gefeit wiert, gemerkt fy niet konden verftaen dat 
d’Engelfe Schepen , toebereid worden om dit jaer 
uit te komen , en datfe U E. Vloot genoeg voor 
ontdaen en verlooren achteden, fo waren fy noch 
in twijfFel of defe achr Schepen uit fouden gaen, Na¬ 
dien dan hare Majefteit Ü. E. Brief heel uirgelefen 
hadde , heeft my gefeit , dat haren dienaer Ed- 
monds weder gekomen was , en datfe aldaer te 
Bruflel feer infifteerden , en haer Majefleit verfoch- 
ten , dat fy de t’famenmoetinge van de Gedeputeer¬ 
den die den pais fouden tradbeeren , fouden wil¬ 
len goet vinden, doch feide: aifo fy den voortchre- 
ven Edmonds gelaft hadde opemlik te verklaren, 
dat fy niet meyndc/ haer Commiflariflèn te fen¬ 
den, ten ware fy expreflelik retolveerdcn van de 
dry poindten , die Vereyken voorgehouden hadde. 
U. E. Stacten Landen rakende, te weten : het ge¬ 
ven van de Cautionaris fleden in haer handen 3 
het verbieden van de trafijke en negotiatie van ha¬ 
re fubjedten, met die van LT. E. en d2t defelve 
niet fouden mogen U E. in oorloge dienen , in 
effedt om met haer Majefleit in alliantie oflenfive 
cn defenfive te komen. Sc feide haer Majefleit 
door ’r rapport van de voortchreven Edmonds te 
bevinden, dat fy henluiden daer van feer excuteer- 
den , feggende : dattet noit gchoort noch ge¬ 
bruikt hadde geweeft , dar men van te voeren (roJ.2g) 

4. de 
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de cortditién foude ftipulercn of accorderen, daer de 
t’famenkominge van de gefanten daer toe diende : dat 
fy ook verhopen , dat haer Majefteit den Conink 
van Spangien fo veel kleinigheits noch difreputatie 
niet (oude willen aendoen , als op fulx te infifteren, 
dat haer Majefteit lichtelik konde conftdereren , dat 
fy in defe handelinge al foude willen by-breftgen , dat 
éenighfins- mogelik waer , om haer contentement te 
doen, en om fuik een goet werk tot eenenper- 
fedten Vreede te brengen , anderiins dat defe han¬ 
delinge henlieden ten hooghften tot prejuditie foude 
ftrecken, indien datfy met ongedaen werk mollen 
fcheiden , waer door haerlieder gemeente (diefo 
hooglik defe vreede begeerde,) geheel foude defcou- 
ragieren of defpereren : ’t welk in regard van haer Ma¬ 
jefteit niet konde in confequentie gebracht worden: 
dat daerom , fo fy nu willen waer op haer Maje¬ 
fteit wilde infifteren , haer Majefteit ook wel lichte- 
Jik konde begrijpen, dat fy henluiden fo na hare in¬ 
tentie wilde accommoderen , als eenigfins doenlik 
werde. Boven dien heeft haer Majefteit my ook ge- 
feit, dat den Erts-hertog haer fcer bcleefdelik by zijn 
brieven is verfoekende , tot defe communicatie en 
handelinge van vrede, en haer daer in expreflelik is 
belovende , dat noch van zijn noch van’s Coninks 
van Spangien , wegen haer yet geproponeert fal 
worden ,’t welk eenigfins tothaeroneere, tot fchade 
of ongdijk van harefubjedlen, noch tegen reden fou- 
deftrecken. Haer Majefteit feide my noch vorder, 
dat fy door haren dienaer hadden verftaen , dat fy by 
formevan communicatie defe voornoemde pointen 
wel hadde gehandelt, engefeit, nopende de cautio- 
narife Steden, dat fy wel hoopten, indien fy defelve 
wildehouden , datfy immers foude willen beloven, 
datfyfeaen U E. niet foude willen overgeven: ook 
nopende de handelinge en negotiatie op U E. Pro- 
vintien, dat fy ook foude willen verbieden en niet toe¬ 
laten, dat U E. fubjedten (onderhaer fubjeólenco- 
leur) in Spagnftn fouden trafykeren, maer felfs toe te 
laten, datfulkegoederengeconfilqueert foudenwor¬ 
den , die alfo bevonden of betrapt fouden wefen. Vor¬ 
der dat fy ook hoopten, dat haer Majefteit hen foude 
helpen henlieder havenen te openen, ten einde haer 
fubjecten met henlieden liberlijk fouden mogen trafi- 
keren.Maer haer Maj. feide my,dat ik lichtelijk konde 
confidereren, nopende de twee eerfte pointen, of fy 
defelve foude konnen of willen beloven, als alrede 
’e contrarie belooft hebbende. En nopende ’t openen 
van ’s vyands havenen, feide my ook, dat haren die¬ 
naer hen hier op geantwoort hadde, dat/hy wel achte, 
datter kleine apparentie was, dat haer Maj. fubjeéten 
op haerlieder havenen fouden derven trafikeren,eens¬ 
deels door de Schepen van oorloge, die daer van twee 
zyden voor Duinkerken en in Duinkerken waren,dat 
haer Maj. om fo Imalle trafike, als aldaer te doen was, 
in geen koften foude willen komen, om haer Koop¬ 
lieden aldaer te doen convoyeren. En nopende Sluis, 
dat fy wel lichtelijk konden begrijpen, gemerkt aldaer 
de Galeven waren, en dat de Staten altijd op haer 
weer fullen willen blijven , ook de weinig trafike 
die daer foude vallen, dat ook haer Majefteits Koop¬ 
lieden daer niet fouden foeken te wefen. En wat 
Antwerpen aenging: fy hadden fo dikmael gefien, 
in watdangieren gevaer die Stad ftont, en was door 
de alteratien en muiteryen van de Spangiaerden en 
Kafteele aidaer, dat ook henlieden Kooplieden al¬ 
daer hen niet fouden willen avontuiren. Ik bevind 
wel dat haer Majefteit wonderlijk aengenaem was, 
dat Edraonts hen die objedlie hadde gedaen, myfeg- 
gende meermael, dat hy wel loos en wijs was, dat haer 
Maj. hem ook, foo ikwifte, feer lang in Vrankrijk 
in grote affairen gebruikt hadde. En eindlijk haer 
Majefteit feide my, dat ik riu konde fien, in wat poin¬ 
ten defe affairen ftonden, concluderende daerom, 
datU E.in haer wel mochten betrouwen ; datfyhier 
in fo refolutelijk gerefolveert was,dat fy om al dat inde 
wereld was, gene fake foude willen beginnen, die haer 
rotonvriendfehap of in misvertrouwen mee U E.fou- 

de ftellen : feggende ook $ dat fy expreflelijk den 
Erts-hertog en Infante hadde laten weten , dat fy niec 
meinde tegen te komen, ’twelk fy in de aenkotnfte 
van haerKroone hadde gefworen , te weten, datfy 
foude onderhouden , fo veel in haer was, alle oude al- 
liantien en vriendlchappen, die de Coningen hare 
Voorfaten met de Coningen en Princenhare gebui- 
ren hadden gemaekt, dat fy bevond , dat de Croone 
van Engeland diverfe alliantien hadde gehad en ge¬ 
maekt, met de Graven van Hollanden Zeland, eer 
fy onder’t Huis van Bourgongien allieerden of hen 
unieerden, met meer diergelijke propooften, die 
feer lang duirden, want ik meenedat ik ten minften 
een uyreen half by haer Majefteit was, felfs, fo de 
achternoen extraordinaerlijk na defe tijd heet was, fo 
veranderde haer Majefteit tweemael in diverfe Ca- 
meren, om koelte te vinden , my altijd haer doende 
volgen , feggende, wy fullen nu wandelen van d’een 
ind’ander, alsPelgroms doen, want het bier doch 
al niet dan PeJgrimagie is. Nadien ik dan aldus haer 
Majeft, had hooren fpreken, en nochtans van haer 
nietabfolutelijk konnende verftaen, offydan nu ge¬ 
refolveert was, haer Gefanten refenden, of niet, fo 
verftoute ik my haer ’t felve af te vragen: maer ly ant- 
woordc my terftond, hola! ik heb mijn Dienaef 
noch maereensgefproken, en moet my daer op noch 
anders informeren en beraden, doch zijt verfekert, 
dat ik ualtijds’t nader progres fal doen verftaen, en 
verfekert de Staten, datfylieden op my mogen gron¬ 
den, alsopeenrots, diehenlieden nimmermeer fal 
falgeeren. Dit was haer Majefteits feggen in fubftan- 
tie, hebbende obk haer woorden fo na by gevolgt en 
getranflateert, alstny eenigfints doenlijk is geweeft. 
En na dat ik van haer Majeft. oorlof genomen hadde, 
fo feide fy in ’t Latijn , Modhafidei yuare dubitafti * 
(Dat 10) klein gelovige, waerom hebt gy getwijffelt ? 
doch fo ik genoeg aen de deur om uit te gaen was, 
en gevoelende (fo’r ook waer was) dat ik haer niet 
wel verftaen hadde,fo riep fy my by mijn name wedcr*r 
om, verhalende ’t felve diótum, en daer noch by voe¬ 
gende, dat ik ’t wel foude onthouden, want ik wel 
wifte, fo fy feide, wat fy daer mede wilde feggen. 

d’Occurrentien en nieuwe maren aengaende, en 
fijn geen byfondere t, want hier niet uit Schotland en 
is. Van Yrland verfta ik, dat haer Majefteits forcen 
noch niet over zyn : dat ook den Colonei Docker op 
te frontieren van Engeland ligt , verwachtende de 
komfte vandefchepen , die noch niet gekomen zijn, 
om fijn volk te fchepen, daer en tufichen fo fchijnt, 
dat den Grave van Tiron van het deffein heeft moeten 
weten, want nadien dat fy in de Provincie van Mun- 
fter alle de Heeren en Edellieden , die fijn partye 
houden, hadden doen fweren en eed doen tot manu- 
tentievan decaufe, dfe hy expreflèert tot onderhoud 
van de Catholijke Paufche Religie , fo is hy wederom 
uit Munfter te rugge getogen, en foude alsnoch in 
’tNoordquartier befigzyn diverfe Fortreflèn tema¬ 
ken , daer de voorfchreven Docker meende te lan¬ 
den : doen hyuit Munfter vertrok, fo heeft hyden 
Grave van Ormontmet eenigeforcesgevolgt, mee- 
nende hem in de ftaert eenigen afbreuk te doen, maer 
en heeft niet geeffe&ueert. Nopende de faeke van 
den Grave van Eflex, die blijft aïtijdsinfijn huis ge¬ 
vangen, en aldaer genoeg fo bewaert, dathy minder 
liberteitsheeft, danhy hadde daer hy was te voren. 
Hier mede. 

Mogende, Edele, Erentfefte, Wyfe cn feerdif- 
crete Heeren, ik fal God bidden dat hy U E. in eert 
lange voorfpoedige regieringe wil mainteneren. Van 
Londen den \x April 1600. oudeftijl. Onderftont 
den al U M. Edel. ooimoedigen en getrouwen die¬ 
naer , ondertekent, 

Noel de Caron. 

De fupcrfcriptie was aldus, Mogende, Edele,Erent- 
fefte en feer difcrete Heeren, mijn Heeren de Gene¬ 
rale Staten van de Vereenigde Nederlanden. 

Ontfangcnden 29 April 1600. 
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Vefvolgh van de Nederlandlê Oorlogen. 6 2 s 
Ha ödt. bcob ban ben betb2eben Coninft ©on 

Sdntpomo ban ©o?tugad betoelfte ben Hugujii 
lyjij. binnen ©acijst obedeben toa0/ fo iö in ben 
gjaren ióooobec al be tijbinge gelopen/ bat ©on 
^ebafïtaen / Comr.fi ban ©o?tugad/ Den todften 
men gefdt pabbe/ bat in ben jare 1578. in ©ar^ 
banjen beeflagen toasi / noep in ’t leben foube 

Irtafil, 3ün / cn bat pp pem tot ©enetien aen ben ïïaeb 
enüan gcopenBaert pabbe/ cn berfoept gepoo?t te too?bcn: 

maer bat ben 2fimBa(Tabeur ban ben Coninft ban 
SS.<èpan5i«i albaec refibeccnbe / pcm baer tegen 
e Dat toaö oppofeccnöe en fuftineerbe battet een Beö?ie= 
l?*- «n gec paaé/ en Hem pabbe boen gebanftdift fetten/ 
iSaé en fat tbjee bolle iaren gehangen / maec pp bleef 
’eriia> DaccBp bat pn ben toaeracpttgen ©on ^cbafliaen 
m- toaö bie be ncbedaegl) in SUfcica geljab pabbe / ben 

paelDe boe pp omftomen toa.3 / en be refolutic 
bie Ijp genomen Dabbe/ om ftep ban fepaemte 
boegen/ niet meer in De toerdb te laten fien/ om be 
nebedage bie l)p geljab ïjaööe / boo? 5’jne peet* 

eniDj’t necbigliept/ bie pn tegen ben ïïaeb ban eenen pe* 
p tücc» gelift pabbe gebmieftt / om eenen ongelobtgcn 
oefen au 113002 in 3tjn Stijft te (lellen/ baer fo bed CO?iden in-aümïöloet ö0°? öa'0°ten toaö / en gefteel ©o?tugad in 

n Den De rouböc ocfïcir / maec betoijle pent be <©ecd ©o* 
aninfe öe^ nu na ’t bedoop ban ober be ttointig iaren / ec* 
“ nenanberentoillegegebenpabbe/ batpppemtoilbe 
Fn zv Doen eeftennen boo? fobanigenalö pp gcBo?en toast/ 
ngen fo pabbe pp pem toillen p2efenteren boo? ben Ciabe 

ban ©enetien / om te oo2bden ban be toaerpepb ban 
' $gne ambitie / en om betfte meer Bitjftentf baer ban 

te geben / fo toeejS pp aen met grote omdanbigpeben/ 
be2Cmba(fabeurstbiefplicbentot anöcren tijben aen 
pem gefonben pabben / en berPaelbe be anttooo?öe 
bic pp befelbe gegeben pabbe. ©en ïïaeb beöc na* 
foeben be rappo?ten ban punne SfimBaffaöcurg/ en 
bebonbefeconfo?m ’e gene pp feibe. meröc feer 
b002ficptdib onbeib2aegt na be gdegempept ban 
anbere faften/ baer op pp fo b2pmoebetift en ftloefte* 
lijft anttooo?be/ batfjp ban be fommtge ongettoij* 
feit gepouben toert / boo? ben toaeracpttgen Coninft 
©on^ebafliaen/ •anbcrcfdDen bat pp een Cobc 

(ïilianen en ^pangiaerben / bat fp / cm ban be ®*n 
fdbe b?p te too?ben / ter noob fouben toillen 
(lacnbe ponben/ bat eeneniSegro foube toefen ben ncmn 
Coninft ©on ^eöafliacn. ©e ©octoe ^ampaio &ÜIcn ‘ 
repföe na Hliffebon/ enbebebaerfotod3iinbeboir/ Si SS 
bat lip met eenen Canonift toeberom geficert i-ö tot ten fp De 
©enetien / en b?acl)ten een puBlpcft in(ïrument ®°?ru’ 
ban eenen 3Cpo(lolifrpen s^otarto/ inpoubenbeaD Sim 

le be bentePenen ban ©on ^ebadiaen. ©oen ottefia» 
baben fp be^eigneurie ban ©enetien bie t’ejcami- 
neren / cnbetoaerpeptbcrfaficnüepem te maden. tn[<tnni 
jl©en gaf paer boe boo? anttooo?be / bat pet be ban ©on 
^eigneurie niet toe quam te oo?bcden of pp Co- ^cüafll> 
ninft toaö of niet / ban baer toe berfoept 5jjnbe in ac“‘ 
3ünen fabeur ban be CPeiflelijfte Coningen cn 

,©2tncen. ©e ©o?tugp|erö emplopeetben alle 
fupplicatien bie fpftonbenOp ccnige ©einccnepn- 
beiift ben elfben ©efcmb?isS / feilicn ponbert 
guam tot ©enetien ©on CóHfloffd bc (onftflo ©oti 
3con ban ©on tüntponio en ^eüafliaen be jpiguera/ 
met25?tebenban be Generale Staten ber ©eree^ Jf{ l°0"g 
ntgftbe s3eöcrlanben/ en ben ©?ince iBanrimig ban 
ban|Sa(Tau/ en berfoept auötentie ban be ^eig= 
neurie/biepemgegebentoiert: Cerpp inguambe^ nta, 

be men peni fitten in een Camee/ öupten op een feomt tot 

Cappt/ altoaer pp bertoacpte Datmen pcm foube 
ontbieben. ©oepp Binnenguam gafmen pcm be fit lc * 
piaetfe aen be reepter panb banben ©?ince en 
noemöen pent niuftriffime. 5Cief pp be Bepoo?lü^ 
öe complimenten feer cotirtopfdpft gebaen pabbe/ 
gaf pp Bp gefcp?ifte ober pet gene pp berfoept. ©p 
benfdbenbag ging ben hertog met meer ban zoo. 

l^eeren ban be boo?gaenbe ban öe üiepublöfte in ben 
raeb ban ©?egaep/om be faeft ban ©on ^ebafliaeni 
inbefenCtacb too?begepanbdt befoftenban impo?* 
tantie/ ©ingöbag/ ©onberbag en ©?pbag toerbe be 
©2egaep ooft gepouben om öe fdbefafte. Ha tien 
uurentnöer nacht toertppin ben ütaeb ontBobcn/ 
enpem toert aengefept bat ben ïïaeb geo?öonneert 
pabbe / bat pp pem Binnen ö2ie bagen foube toegp ®5nög' 
maften upt alle be 3!urtfötctten ban ©enetien/ op ï,rm*,üo2 
(lraffebanbe<©alepe. ©oo?toaer een Sententie al ©on 

tiacrtoasS/ nlst pp mi lange pabbe gehangen gefeten/1 te facpt / alö pp Bebonben teaë eenen fobantgen 
en bat berfepepben 5^o?tugefen bie tot ©enetien balfcPen Beb?ieger te toefen / en tc te?eeö tegen *1? 1 
tooonöen / en anbere Die baer guamen/ aen ben ! een ©?iuce ten toare bat pet toost cm ben ge* ferüo&t 
ïïaeb folliciteerben3!jn ontflaginge. ^<èo flclöe ben bangenen mtööd te geben "ficP tefalbcrcn cn eP 

' berst 5|udmc te berfoe&en. ©e ©o?iugpfero feg- ue. 
gen / bat alss Pp in ben ïïaöe guam / en tertople 
men pem 3üne Sententie la.o' / alle be J§ccren - 
ober élnbe (lonben niet groot rcfpect: alsf pp 
uit ben ïïabc irabt / ginft pp paefï pcenen / niet 
begcrcnbe bergefdfepapt te toefen; pp ginft in tot 
3tjncn ouöen of eerflen 3©eert / altoaer Bp pem 
guamen berfepepben ©o?tugpfer<S / bie pcm Ba= 
ben bat Pp toat eeten foube; pp feibe bat pp öesê 
©2pbagpiS geen Collatie beöe / om bat Pp ba(lete 
toater en tc b200be/ bat pp 3iin baden nietmoept 
b2ceften / om bat pp baer toe Bp Belofte berbom 
ben toast; ©octor jampot o / ©on CP?idoffd/ 
ïïob?igo J©arqucö / ^ebafliacn jptguera / bie 
bp pem toast getoeed / op ben bacli ban be ne# 
berlage in^SaiBacpen/ toas? bertoonbert ban 39* 

ne beranbertnge / febert pp pem gepen pabbe/ 
maec pebbenbe tod gefien be fo?me ban 3pn aen* 
gedepte / 3ijn ©002-poüft / ©ogen / Den Heufc/ 
3pne Eippe / gdijft fp pcBBcn bie ban pet ïïijft 
ban ©odennjft 3ijn / 3ijn doturc enspn fp2afte/ 
fo oo?bedbe pp bat pp ben reepten ©on ^gebadt* 
aen/ Coninft ban ©o?tugad toatf. ^p feibe tot 
penluiben met een- groots^ ©02tugpfe / moeöige/ 
en ConlnftUjfte topfe: en ttoijfdt met/ nujn ftut' ^iju re^ 
beeö / Dat tft bien elienbigen Contnft ©on ^ J««n 
badtaen ban ©02tugad bén / ontocerbig be ©od ©o?' 
feffte ban 5ijn ïïiifte cn Des? Stepte / bat be teapferg 
ganfepe 3©eerdb bedsept / cn bce lebene bat 
ieft maer Bepoube tot todbaert ban ttnjn bolft. S 
Hie ieft gebenefte/ bat tegen abbije ban ben 
Cacötnad nipnen ©om / bait alle mijnen 

ïïaeb/ 

©e 
on?tu' 2CmOafTabeuc ban ^pangien pem baer tegen / en 
ïoiSte* öefcfjiilbtgöen pem met groiitoelpcftc dueften. ^ier 
ren 5öne om bcöen pem bc ©cnetiancn dutten in Deftope/ 

genatmt du lardin, altoaer pp anbere niet at/ ban 
Iinae- bat menpemom<©obe toil gaf. ©e ïïecptere ge-- 

Deputeert om pem 3ünp2oeee te maften / op be duc* 
ftenbtc Pen Bp ben limbaffabeur ban ^pangiente 
lade gelept toerben/ beben alle neerftïgpett / maer 
Bebonben pem onnofd. 1§p toerbe aept en ttomtig 
madgeejeamineert/ enamtooo?befeertod ten p?o* 
poode / baer na fienbe bat fp pem niet meer cn b?aeg? 
bebanuitcurieuepept/boe toilbeppniet meer ant* 
tooo?ben / maer Bab Dat men pem De ©o?rugeferg 
cn anbere b?eembdingen bie pem ftenben/ fouben 
toillen tonen / en fo pp logenaeptig Bebonben toer- 
ben/ bat fp pem booben fouben / maer pp pielt 
daenbe/ bat Pp toaé Den toaecaeptigen ©on^e» 
badtaen Coninft ban ©02tugad/ en bat Pp onber 
fo bde ^ouberaine ^eeren ban 't Cp?ifienpcpt/ 
pem aen niemantanDecg pabbe toillen abb?e(Teren/ 
ban aen pare ^efgneurpe / om ban be toaecpeib fpn^ 
berconbitieteoo?beden. 

(Foi. 19) ©enctiancn bt? met niemant gualpft toilben 
daen/ b?efenbeooftbemacpt ban ben Coninft ban 
^pangien / feiben boo? ben monb ban een ban 
bc J§ceren / tot eenen ©ott02 ^ampaio/ entot 
be anbere ©o?tugpfecs$ / bie om 3ijne bedoffinge 
follicïtcerbcn/ batfp fouben gaen palen upt$o?tm 
gad attedatie en reepte berftlacinge ban be toare 
tepftenen ban ©on ^eBadiaen / en bat fonber 
De fdbe fp pem niet fien fouben / Detople alle be 
Po2tugpfer0 fulften pact b?oegen tegen be Ca* 
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Kaeö / kl\ böo?nam De Befcpetminge ban eenen 
ongdobigen MulyHamet» gebjeben uit pet föyPc 
ban 3fe3 en ban fBaroc tegen Muley Maluck , 
fonder bat dc Cfcifteigfte Kdtgi'e anöec eere Daer 
ban Ponbe treeften / en iel; geen onder contente* 
inent/ dan öen roteft ban een pbde reputatie /öat 
cm Dien £§ep?-;Heger Bp Den anderen te D?engen/ 
fiïs mijn onderfoten met onBd>oo?lyfte eractien 
fseftoaerbe/ en mijn tdöel BeDtoong / op peene 
ban pre p?ibilegien cn leben te berUefcn/ mp 
te bolgen / Dan peBüenbe Die op De Ueene geO?acpt 
tg een Deel Daer ban licencieerbe te ©abid / Doo? 
een aï te grote beemetentpept/ tticcr gelobenDe De 
ïeugenenDte spuien barnet mptoydmaeftte ban De 
intelligentie Die Pp in Slfrica paDDe / en De ftrygd* 
lupDcn Die pem berroacfttebe / Dan berebene ban 
mijne goede Dtenaerd/ Die mp bcrtoonDeu D’onge* 
JycftpeitbanDe SLcgerd f en De 3toacftpept ban pet 
fecoui’0: öat De ongeflupmtgpept ban mijn guaeb 
ödcpö JSfiicam «emaeftt peeft een ©5?af ban foo 
beel Dupfent mênfcpen Die p?üfytdyftct Des Cp?i* 
fienpept pabocn Ponnen Dienen/ fo pet) teft boo?* 
taen geen fueptmeer tot De toereib/ en toenfepte 
boel Dat mijn De DooD ober !angc ontlafl paDDe ban 
Bet jtoare paft Defed lebend/ 3ijnDc boo?t aen moe 
m mat boo? ’t miDDen Der mtferien ban De 
fojtune te rollen. Jlöaer betople iP boo? ttip 
felbcn en mftn epgePöPgeluP geieert peftfte/ Dat* 
ter geen booificfttigpeit tb Die niet flcupPelt boo: 
tf©o?beelcn ©5oöd / cn Datter niet id / ’t todft 
’t Befluut ban Die fatale Dtfpofitie Pan afftee* 
ren / fb Ben iP genootfaclit tc gaen / Daer fijn 
Ijebeï mp peenen boert / en mp te Doen Dippen 
te 3pn / pet gene pp Begeert peeft Dat iP 30» 
fouDe. 

©efc reDenen en tooo?ben troepen tipt Den fp?e* 
iftcr en uit De toe poo?Derd De tranen/ DetodPe 
meenenDe Paer ©aöerlanö een grote toelDoeb te 
öctopfcn / ’t pooft ban paren ConfnP tc falberen/ 
en in een plaetfe Bnpten penjftel tc pellen / B?acp* 
ten pent in ’t pup# ban ©on 3jan De ©aftco (bp Den 
todPett gdogert toad tonego maarniet) om Dat* 
tet pimd toat meer tipt Den toege flonD / Dan 
Daer pp in toaöj ©acr bergaDerDe fepoen alle 
De ^ctiugnferö Dien pp alle De tePcnen liet fien/ 
De reepter pand langer ald De flincPer/ pet 
ïjcpaem ban De fepouderen af totte go?D-riemc 
toe/ fo Pott / Dat fijn 3©amftatd eenen anDeren 
ban fijner grote met fouDe paffen; ban Dengo?D- 
rterne af tot De ftnpe toe id pp feer lanB/ fyn 

s»ta{t rcditcr been id langer Dan fyn flinfta* / cn Den 
bc&op reepter boet bed groter Dan Den jlinper / De 
J?8pfer^ tonnen fdjier nelijli / en om te Doen Dippen 
Ken Dot pu ftonertosd aen fyn fltnper fpDe Dan 
aiefp aea fyn reepter/ fo PniclDc pp neder / paer ge* 
oan 2<f* btcbenDe pent neerfïig te beften, ^p feggen Dat 

lp meer Dan eene bmger aen De flinPer 3pDe 
fjcutjjn. leger baad Dan aen De reepter: ^p fagen Defp?o* 

ten in fyn fSenficpt en panDen / fyn guetfure op 
De reepter ï^ynbtaeubte/ cn DcDe cenige ban paer 
metten btnger rapen Die ban fijn pooft: Daer na 
toonDe Pp Daer öe plaetfe ban Den tanD Die pp 
gunt bond / in fyn reepte BencDen Pinne-Bacftcn / 
tot öaerfennenöe/ bat^cöafïiacn j5erofyn 23ar* 
Bier pem Die ober lange tyD paDDe untgetogen/ 
en Pem geüjaP onöcrd geen Dan Dien BaP- 
tanb. 

€n Dat pp langen tyD met paer allen in ‘t 
gemeen en in 't particulier paDDe gcDibifeerf/ 
en Dat pet Pont toad/ liet pp toe Darmen pem 
fijn fepoenen upt toog om pem te toarmen / een 
ban paer pem De reepter fepoen upttrecPenDe/ 
ftwefc fijn panD ober fijn teenen / albiaer Pp fyn 
baatte op tc Plenne tee gcbodöe / Die fo groot 
uoad Datfe een fefle tee fclieen te toefen: ©e 3£cc> 
to2^ampaio/ en ^on Cfi?t(ioffd bonben goet pem 
upt öat pupd te Doen / om öat pet bolP DegonDe 
omicpt m maPen/ en iepöen pem in ’t Conbem 

ban ^.^ominicusS/ en getnfo?mee)ct3önDe/ öat 
De toegangen aen De jpDe ban De <0?pfond/ en 
ban <i>uptflanD pem gegoten toaren doo? toe' 
Doen ban De 2HmBaflfaDeurd ban ^pangten en *>an 
^abopen / B?ocpten fp pem tegen öc nacpt in SJJL 
een <©onïrele / gebleet alss een ^acoBpner/ Daer banyii 
na Pet pp pet Jfëonpe pabyt baren / en ging IEl,ceI» 
met een Jlantd en happier / en guam tot 
3Flo?encen / in meentnge om boo?td na Komen ua tme 
te repfen / ntaer berfpiet 3ijnDe / id pp aiDaer ft*™* 
ban Den groot J^ertoge gearrejlecrt gctoojDen/ fnE"fijn9 
Doo? Den €ertd.55iff£pop ban #ufe/ en in fïe*a£nö« 
De ban pem rotten f^aud te Komen te fenDen / ®t«rai 
fonD pp pem in panDen ban Den ©teerep ban Hy31 
^apeld Den 2fip?tl feflien ponDert een / peö* 
BenDe pem omtrent D?te jBaenDen Betoaert/ Den 
gehangen pem ftenöe in panben ban fyne bpan* 
Den De Caflilianen / bertoeet Den l^ertoge Dat 
Op ’t reept ban i§ofpttaUtcpt gefepent paDDe/ pp 
toert gehangen gejidt op ’tCafïeelDel <©bo/ge* 
floten 3pnDe in ’t fdbe Catfeel in fePer Camer/ 
en bonD pp albaee niet (fo De po?tugpferd feg* 
gen) Dan een Poo?De en liBed een palbe boet 
lang / anDere feggen Dat De Boo?De en |Bed 
Daer na geb?acpt toierben / men gaf pem noep 
eeten noep D?tnPen / noep toaer op te leggen D?ie et^n0i 
Dagenlang / Detoelgeppoberb?ocptmet geDup?ig* teuacn* 
iyP<©oDtteBiDöen/ enmeteenongeloopPepatien*6en- 
tie. 

<®p Den bierben Dag Den SïuDiteut «öenerael/ 
met ttoee <02ifficcd pem Pomenöe BefoePen/ toa* 
ren bertoonDert Dat fp pem gefont en tocltepaf^ 
fe bonDen/ toant fp Dacpten Dat Dit peröe ttaictc* 
ment pem fouöe geb?a£pt peBDen tot Defperatic/ 
of Dat pp met eenige ftoare ftePtc fouDe peBbeit 
Behangen getoo?öen j ©en 2CuDtteur fepöe tot 
pem / Bp alDien pp niet toilDe toeDerroepen/ 
maer Bleef fuftmerenbe Dat pp ^eBaftiasn/ C03 
ninP ban #o?tugael toad / Dat pp pem niet paö= 
De te geben uoep ban eeten noep D?inPen / nocli 
rufï beDDe; ©en gehangen anttooo?De: Doet Dat 
gp PonD / en ’t 3P aifo gp toilt / toant ilt Ben 
öcn ConinP ^eBajïiaen ban po?tugael / en Biö* 
De 43oD 3S!macptig Dat pp Doo? fyne <©oblpe 
Barmpertigpepö mp De panD BieDe / en niet toe* 
late Dat ift fulPe grote faute fouDe öegaen/ of in 
fulBe grote miferie ballen / en fo contrarie mijnee 
3lel en faligpepb / Dat tP upt b?eefe Der menfepen 
De toaerpept berlocpenen fouDe/ en BelyDen’taene 
Dat niet td/ DaerbepoeDemp<©oDboo?: iP Beft Die 
©on jècBaitiaen ConinP ban $o?tugael / Die 
^Inno 1578. in 3£frica tegen D’cngelobige ober* 
fepeepte / De gene Die om ’t getal cn maept Der 
€p?i|ïenen te bermeerDeren / fyn leben in pa3acD 
fïelbe / Dien ongducPigcn / Die om sijnber fonDcn 
toille eenen fïag berloo? / toaer ban ’t berlted fo 
beel ongeluPd en beranDcringe in De £B?ïfïenftept 
beroo?faePt peeft: Dit id De toaerpept/entoete an* 
Derd niet te feggen: D’fïuDiteur ena5?i|fterd ber* (foUo 
troepen met Defe anrtooo?De. ©an Die työ De* 
gonflmenpem te geben B?ooD en toater/ en eenige 
Dagen Daer na toerDen pem byf Cronen ter 
UBaenDgeo?Donneert/ eneenPnecpt om pem te Die* 
nen 

©e <®?abe ban ifemod ©scerop ban Jüabdd/ 
pem toillenDe fp?ePcn/ fo toert Defen geboert in fyn 
©aleid/ altoaerpp tnDe^ale gePomen3jjnDe/ en 
ftcnbe oat De £5?abe Blootd pooftd fïont / ober 
mttd pet toarm toeber / fo feibe pp / tocefï geDcPt 
a5?abe ban Blcmod. ©efe tooo?Den fp?aP pp met 
fulpen grabiteit / Dat fp alle berfcp?icPt toaren 
Die in De ^ale toar|n. ©e ©icerop feiDe: ban 
toaerpeötgp maept mp te geBicDen: l^p anttooo?* 
De Defe maept id met mp geBo?en/ toaerom gelaet 
gpp u / ald of gp mp niet PenDet i peugtutoel&at 
iP u Peime / en Dat mpn ©om ConinP Jppilip* 
pud u ttoeemael aen mp gefonDen peeft i ©oe 

, bertelöe pp Den Mwm fiï&m foo pminent / 
Die 
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utc (jepaffcert toacenm befe ttoeerepfen/ batOpin 
§fjo?tugacl aen ©on ^ebaftiaen gcfonben toag ge* 
toeeft/ öat be©icerop 3ebert altijd een to?ocginge 
in fijn ficrte bcïjiclt/ tot fijn boob. Cbentoel fep* 
bebe ©icerop tot Oem Dat öP ccn Oeb?ieger toag; 
op Dit tooo?b na fpn getooonlijbe OaefïigOeib cn 
too?nigl)cpb b?epgbe fip ben ©icerop / fp?cRen- 
Dc met fulb ccn affeurantie alg of Op po?tugael 
b?ebelöb OaD befeten. ^0 lange Dc ©icerop lecfDc/ 
fo toag Dc gebanbeniffe Dan Dcfcn gebangenfo 
ftreng niet / nocO fo benepen/ geljjb teel Daet na 
alg fpnen foonc Oem in ’t «©oubernement bolgbe 
cnfucccDeecDe/ bic Oem feerbefloten öicit / en met 
Dobblc toaclit bebe betoaren; Ijem niet te min op 
^onbagenen rpeeftbagen latenbe uptgaen om 
jBiffe te 0O2en in een Capclle binnen Oet Cafteel/ 
altoaet OP in geburige gebeben en bafien boo? 
b?odit/alle©?pbage en&aterbage bafteljp tctoa= 
tetentcb200b. . 

©en i7lugn|ti nïoi. toertOembp Den ©tcerop 
belaft op ftaenbe boet te anttnoo2ben / fonbec bat* 

DetjS opgecaept enbetoaert toerbe/ entoertacneen 
betten geftelt/ cn men fepbe Oem bat 0p niet 
berbonben en toert te roepen. 35c «öalepe Daer 
Op in toag boer ban iSapelö na Barcelória/ en 
OP toerb getracteert alg Cbelman ban bc «©a» 
lepe/ fonbec bc riemen te treeben/ ban 25arcelo* 
na boeren be <0alepen na bc <©ceaenfc0e 30e / en 
quamen in mugufto te ,§im Sucag be $&arama* 
Da / altoaer ben hertog bc jBebina ^tbonia/ 
en fijn Oupgb?outoe / begeerig toaren Oem te fien 
en Oo?en fp2eecOcn / en Op too?b boo2 Oenlupbenge* 
b2acöt in fijn flaeffe Oleberen : cn na bat fp lam 
ge met Oem gcfp?oben Dabben / fo fepbe Op totten 
^ertoge / bat Op Oem een happier Oabbe gege* 
ben eer Op t’^cfjeep ging na 25arbarpen/ Daer 
op Den ^ertoge anttooo2be bat Oet toaet toag bat 
bc Coninb ©on ^ebaftiaen ban $o’tngaei Oem 
een föappier fjabbe gefc0onben/ eer Op na iBac* 
barpen af boer / en Op ’t eccb nocO bctoacrbe/grnen 
De gehangen babt bat Op ’t cenö toübe boen 0a* ffi1*"' 
len; en alfo ben igertoge Daer eerft tien of ttoaelf 
öebe Dalen/ fepbe ben gehangen Dattet Daer niethomtüj? 

©efets 

ter anberc P2oecbure in befc fabe geOouben toet* 
be/ban D002 ben ‘2Subiteur <©encrael / en fpn gefel*i onDer toag; Daer na bebe OP baer nocO eenigean* 
fcOap bo?cn berOaclt: ï^p anttooo?be Dattet Den i Dere Oaien / upt De toelbe Ijp een nam / en fepbe: 
rccljten toeg niet toag/ Diemen moft ingaen om i hertog Dat fg Oet fïappicr Dat ib u feboneb/ algtoamne 
fijn ©?oceg te elimineren en Daer ban te 00?-= tb na ?Cfrfca boer / boo?tg beerbe OP Oem tot 
Delen / Darmen Oem moft boo? De ©o?tugpferg! De ©ettoginne / feggenbe: Dat alg Op Daer abïeu fön 
ftellen/Die OemOabDen opgeb?acOt /gebent en ge* •; tot Calig fepbe/ Dat Op öacr boe Oabbe gefebon* fe&icüe* 

getupgenijTe I ben eene 25ague/ en b?aegbe of fp Die nocO Dab* 
Dc^ ©r J|ectoginne toeftaenbe bat be Coninb 
©on ^ebaftiaen ban ©o?tugael Daer boe een betntté 
25ague Oabbe gegeben/ laetfe mp fien fepbe ben ge? f 
bangen / ib falfe toel bennen / en baer cn boben Soni 
falibu een fecreet bat baer in bcrbo?gen tg/ fegj 
gen: be ï^artoginneliet beelberOanbe 25aguen0a? 
len/ onberbe toelbeOP eeneuptboog/ feggenbe bat 
ig Dc 23aguc / Die ib u bcrccrDc / cn tot betopg 

Dient; toant ban 0acr feggen cn 
DepenDeerDe’ Dc gantfcOe p?eubc cn berifreatte 
ban fijn fabc/ affirmcrcnDc al foube OP nocO Oon^ 
Dcrt jaren of meer leben / Dat OP niet anDerg fou= 
De anttooo2Den/ cn fo fp gcDclibcrccrt tóaren 
Oem anDerg aen te taften / fonber anber o?b?e of 
P2eube bat OP ^ob nam tot fijn eenigen JïècOtet / 
Die De toaerljepD toifte / Dat Op De toare en epgen 
Coninb 5^on c§ebaftiaen ban $02tugael toag/ 
Dat fp mocOten effectueren ’tgene fp boo? ÓabDert i ban mijn feggen/ fo Doet'er Den fteen uptnemen/ 
tc Doen. ^aec naer baftc Op D?ie Dagen te toatec 
en te 0?ooD/ en bercpDe O^m fo OP fteeben toilDe/ 
bfccljte op Dc tèoomfe CatOolijbe manicce / en 
ontftnb Oet Sacrament/ en foo OP niet anDerg 
fp?acb / tg Op gcconDcmncert Doo? alle Dc ftraten 
ban JSapelg om geboert tc too?Den tot tgnomt* 
nic/ en ban Daer op De 45alepe tot fijneg lebeng 
epnDc. 

©cn laetften 2Öp?il Daer na / namen fp ö?m uit Qet 
Cafteel en fetten Oem op eenen <g5el / en boetDen Oem 
bp blaren Dage Doo? De ftraten banDer ^taD / D?ie 
Crompetterg met eenen uptroeper marcOeetDe 
boo? Oem Ijeeneh/ roepenDe met iupDer ftem- 
men/ Dit tg De gjuftitie bic De CatOolijbe Coninb 
gebieDt geDaen te mo?ben; OP gebiedt Datmen 
Defen man / om Dat OP Oem felben maebt 
©on ,§ebaftiaen Coninb ban §3o?ugael/ Daer 
0ptgeenCalab?opg/ fmabeUjben fal om boeren/ 
en Dat OP op De<0alepe boo? altijd gefet fal b?op 
Den. 

vraten' 2{ifmen oem noemDe Coninb / fo riep 0p tel* 
enï’ beg met IupDer (temmen: datbenick, en alfmen 
angen Daer bp fepbe Dat OP een Calab?opg toag/ fo 

anttooo?be öp:dat is valfch,repeterenDe Defe tooo?Den 
SS fa üibenmcnigmaelalgDen roeper riep. ^ternanD 
jon ban De SInftitie belette Oem/ nocO berftoo?De 
«nttan* öaec ober. ©ace na riep OP 00b t* elcben 

eepfö : Ik ben in de handen van rayne vyan- 
aet' den , dat fy met het Lich;em doen dat fy willen , 

mijn Ziele beveele ik God, diefe gefchapen 
®ee^) heeft, die de waerheyd weet, en dat ik bende 
èmten* geene die ik my fegge te fijn. ^ebbenbe Oem 
ie. alDng DOO? De ganfc0e ^tad geboert / fo DeDen 

fPOem bltmmenin DeConinblöbe <0alepe/ ftaeng 
boetg/ fan epgen bleebcren afteggenDe/ bleDen fp 
Oem alg een ftabe / en ftclDcn Oem boo? aen ’t ^cDip/ 
Daer bleef OP ben ganfcDen bag/beg anberenbaegg 
fteibenfpljem metbetoaerberg ineen blepnc fcöup* 
te bie bpbe ©alepe toag /baer na too?be Oem Oet 
Oap?en ben baert afgtfcfjojen/ Die bp De bpftan* 

gp fultet mftn naem en cijffer onDec gegrabeert 
binDen/ ’t todb alfo bebonDen too?De; enOetfcöeen 
miraculeug in baren oogen / brupften en fcgenDen 
Oem felben Dibtoilg / en men facö Den gehangen 
met een D?oebig gelaet toeDer bertreeben/ en 
De ^ertoginne toeenDe upt compaffie en meDe- 
IpDen / fienDe Den ellenDtgen ^?ince in fo jammer^ 
lijben ftate / De ^02tugpfenboegenDer nocO bp / Dat* 
ter berfcOepDen fpo?tugpfen quamen / bic alle 
berblaerben / bat OP ben toaren ©on ^ebaftiaen/ 
Coninb ban po?tugael toag. p. ©. Cajet^ifto* 
rte-fcO?Öbcr / en nabolger ban ^iere JÉatöieu / 
beide ^ranfe J|ifto?ie-fcO?ijberg / Oebben ban defe 
faben b?ebec gefc()?eben / en 00b eenige anbere 
portugpferg / en onber anbere boo2name!i)b ben 
©aber b?oeber ^ofepb (Cejrere/ ïïaeb cn 25el* 
moffenier beg alber-CO?iftdijbften Coninjc ban 
©?anbrijb i^enrib ben bierben/ en eerfre %eU 
moffeniec beg ©?incen en 2Biccfitbabec ban be 
Coninginne fijne HBoeber/ fcö?ijft baer feer af* 
ftrmattbelijb af / en berfeebert bat befen geban* 
gen toag ben toaren ©on ^ebaftiaen Coninb ban 
©o?tugael/ betoelbeSltnno ï?78. in SCfricatoog/ 
en men boe fepbe bat albaer in ben fïag omge* 
bomen en gebleben toag/ en tocberlcpt be oDjec* 
tien bic baer tegen geallegeert toerben / en b?ocbec 
^teben en ^ampapo / fdpiift onber anberc 
aen ben boo?noemben giofepb (Ccrere. Webber* ,3 
febere u toeber/ en $toere bp ben lebenbigen ©ob/ ,5» 
bp fijnen eenigen fone / en bp onfe gcpele 3©et/ „ 
bat befen gehangen ig ben Coninb ©on ^ebafti* 35> 
aen onfen J|eere / toat baer af 3p/ <©ob ig alleen „ 
bie D^t fecreet baer banbebenrig/ en Cajet befïupt 
befe fabe albug : 3©p fullen een epnbe maben/ 
feptOP/ banbetegenfeggingeber ^pangiaerben en 
©o?tugpfen; ban Oet ig in be macOt ban ben Coninb 
ban^pangfen/bc meeftebeb?iegerpete ontbccbcn/ 
en toaer te maben / bie men cpt gebonben beeft / beo? 
openbare ftraffebanbenbeb?ieger/ of erfeent3ijnde 
boo?fulben alöOpfept/ DeggöefatoerelDfnbertopns 

betin* 



Het (evenendertigfte Boek. iéoo 
öemtge tetrwbcn. Hengacnöe öen gehangen/ ïjceft 
Daer bp alttjö oeperftflecrt DatljpteaO öentoaren 
©on ^cbafïiacn Coninb ban ^o?tugaeI/mcn meent 
bat Hp op öe gaiepc ge(ïo?ben jp/ en anöere feg- 
gen öat fip noc|j anno 1610. gcleeft en op öe 
nalcpe getoeefï fjs/ DocH fonöer roepen/ poe toeï 
Het rilenöig genoeg 5P / boo? foöantgcn iprince 
enpotentaet/ inöien yp't getoeefï 3?/ DocH HetiO 
niet beeemt öat öc Coningcn ban ^pangten 
fjyiltpo öe ttoeeöe en öecöe/ öie men toeet öat 
na öe iBonarcfjie gefïaen Hebben/ en per niet 
ontften anöece pitneen en potentaten Eanöen in te 
nemen/ en onöer ijare fuöjectie te öeengen / öat öie 
foöanigen ïïpen aio po?tugael > Sllgecben en 
alle öe ©planöen en Snbten/ Daer onöec bebo* 
renbe/ öact ban fp öc poffcfftc in yaec leben 
geijoö en betbregen Hebben/ niet en Hebben bril* 
len affcfjcpöcn. ©aerom eenöer ban öefe fabe alöuo 
bejïupr. 

Wat Coningen krijgen in haer hand of macht, 
Sullen fy niet lichtelik weder overgeuen: 

Sy behouden liever met geweld en kracht, 

filjoudender hondert duyfenden om fneven . 
Hoe foudemen dan fulx eenigfmts verwachten» 

Vande z.ene die na de Monarchie ftaew 

Die alle deucht en rechtvaerdigheyt verachten * 
Latende liever het bovenjle onder gaen. 

Sb Hcbbe Hier ban in mp berbölgbanöeCro* 
trijbe CarioniO in ’tc ^oerböeOfcfïcnöedO berHael 
gemaeebt/ en alöaer eenige ©matten ban b?te? 
ben gcinfereert/ Detoeib eenige po?mgijen öefe fa* 
feeaengaenöe/ aen Hare ©2icnöcn gefcH?eben ïjeb* 
ben/ en aen öe fprince ©manuel outfïe 30one ban 
©on 2CntonfQ/ beröjeben en gebroont Conincb 
ban po?tugael / mitfgaöero oob fcfppbeno ban 
ben felben ©on ©manuri aen öen Sgeere ban ©löen- 
25ar nebelö tilöbocaet banöen lanöen ban Ipllanö/ 
öaer'in Hpaen Hem recommanöeect fijne Sïeguefïc 
öteöp aenöe Staten ©fenerad Haööe obergegeben/ 
en berfoep öat öe felbe fouöen gdteben pemanö 
tefenöen aenöen ïgertoge ban 3Plorentfen öie öen 
boojfepeben gepjetenöeeröen Coninb ©on 
bafïfaen alöaer gearreflert pööe / öoo? öe felbe 
pce«i5efamen öoen beefoeben öat Hp ben felben ge* 
atrefïecröen fouöen brillen ontfïaen en op fijne b?pe 
boeten fetten om beplig te mogen paffeeën na ©?anb* 
rp / öotf) ai Hoe tod öe Zeereu Staten ©Jenerad/ 
en banïpüanö/ mitfgaöero fpe princclpe ©r* 
tellende/ |©auritiuo ban ipffatt in fijn fabeure 
aenöe ^etgneurie ban ©enetten gefc!j?eben pööen/ 
fo Heben öe Sferen Staten ©5encrael / na rijpe ober* 
toeginge ban öefe fabe/ Hen geejmifcert om aen öen 

(Foi.ï 1.) <0coot ^ectoob ban jpiojenten te ftlppben/tcn regar* 
öe ban Dat fp pööen berfïaen / öat fpen 252oe* 
öec ©on Cjpfïoffd (öie öe 232tebcn ban öe^ta* 
ten cn fp ©rcdlentie aenöe ^eignetirie ban ©e* 
netten gep?efemeert Haööe) na ©?anbrp aenöen 
Coninb toao gerepfï / om ban fijne fBajefïept 
fpe tntereeffie te berfoeben/ fomeenöen öe ï|ee* 
ren Staten öat Het ben Coninbban ©tanbrip fouöe 
mogen nrifisagen/ öatfpfjenin Die falie nocHberöec 
fïaben / en öat öe Coninb ’t felbe fouöe mogen acHten 
alO of men fijne autoritept Daer öoo? toiiöe berbo2* 
ten/ öetople p öen öanb Daer ban ongetfcopfdt 
fouöe toillen Hebben / bpfonöec ten infien ban öat 
ben Coninb ban ©ranftrp gealligecrt toao met 
ben <©200t l^ertoge ban jpl02enccn / alfo öcnfd* 
ben hertogen ©om toao ban öeo ©oninbO <©e* 
mad / Dan fiaet oob te letten öat öe %ere “Hlmbaffa*. 
beur 28erjTenO / aen öe 3|eeren Staten ©encrad 
gefcn?cben Haööe/ öpfpe j^iffibc ban Date öen 9. 
üüanuarp 1601. upt ipon/ öat Den ©oninii ban 
©2anbrijli/ ban Die fabe met Hem gefp20ben Haööe/ 

„ maer öat Het fcHeen öat Hp öeConingbnn ©?anferijb 
j, meerbetoonöe te begeeren öat öe ©ontnginne ban 
s, ©ngelanö enöe ^eeren ,^taten©enerad ficpbacr 

meöe fouöen bemoepen/ ter fabe ban Hare macHf ter „ 
3ee/ enöatfjetbiaretoaeracHtigof balfcöfpfjenöaer ?> 
meöe befjdpen om te tcacHten fo po2tugael aio öe „ 
gnöten te öoen opfiaen: en öat fpe jBajelïept ban S} 
©2anbnjbb2eefefouöe Hebbeninfijnparticulier/öat n 
Hetbejiupt ban fpen papO/ öaer meöe fouöe ber* 
anöecen/ @t. 

©nalfofocfit elb Hem öefen aengaenöe te ercu* 
foren / foebenöe Het felbe ö’ een op De anöeren te 
fcHuiben/ en fo io öefen dlenöigen ©2ince (inöien 
HP öen tbaracHtigen ©oninlt ©on ^ebafliaen ban 
^02tugad gebjeeft to) ongcHolpen in fijn miferie 
gebleben / en Hebben Hier uit ooft öe ï^ecrcn ^ta*= 
ten <0enerael / en anöere ©02fïen eti i^eeren te 
leeren/ (jen op gene menfdjen / maer alleen op <ö5oö 
2ilmacDttgte beciaten/öie alleen DerecHtenoctpl* 
per to / geïp öe boo2f5. ^eerén Staten totnocD 
toe feer bJoffelp en boo?ficlitigiijb geöacn Hebben. 

Heöbe feöen noclj berfcHciöene anöere b?ie= 
ben öefen aengaenöe / gefcl)?eben ban berfdjei* 
öen ^o?tugifen gcefidp eri toereltlijb / aen Hare 
b2tmöen en benniffe / met Diberfe ötfeourfen 
gefien 00b meöe; eenen brief ban ©on 5ian De 
©alïro aen fpen b?oeöer feröinanöo öe Cafiro/ 
Daer in HP onöcr anöere fcijrijft/ öat HP ïtëfef 
ban öen boo?fd)2eben ©on ^ebaftiaen ontfam 
gen fjaööe / met fp epgen Hanö gefcHriben / Des 
iödb Hp fepöe öe pnö te bjefen ban öen maer* 
acljtigen ©oninb ©on ^ebafïtaen / öie in ^Ifris 
caberloientoiert/ gualtficerenöe öen felberi te toe* 
feneen meubje^onöie öe baerelö toebec Doet bloes 
pen/ ®c. Sb Hebbe 00b gefien eenen brief aenöen 
j^eere ban ©löenbarnebelö gefcH?eben / bp ©on 
©manuel p?ince ban ©o?mgad / inHouDenöe öe 
namen ban De ©tenaero Die HP fcf)?öft öat öen 
©onïnb ©on ^ebafiiaen fijnen ^eere beftolen » 
Öaööen/ benamen fcH?0ft HP öie öen Coninbmö* 3S 
nen ï^eere befioolen pöben/ 3pn 3Weranb?o öe >> 
5ferrara/ ^cantifcoöe ©econa/ JÏSario De ^iefs „ 
lia/ Soanöe ^eapolp/ petrutcioöei^apole/ en » 
©iego/ een^pangiaert/ bjatmp belangt ib aeHte »> 
öat fp ftcHeerna €urbpen begebenfullen Hebben/ j> 
noeptano inöien fp bp gebal öeriuaetto ober fou- >» 
Den mogen bomen / ib biööe ö. ©. mijn J|eere »> 
öat alle mogelpbe blijt geöaen luecbeom pemant» 
banöe SntodterO te betrappen/ en op öat öe J^a* » 
beno Hertoaerto ober genomen boecöen / foo ’t ö. €* » 
gocö öunbt. gullen M. <e. öen ©ontnb mpnen » 
meefïee een grote brienöfcHap öoen / met mp 
i|eere Caron ö. €. ^fimbapöeur in ©ngelanö/ 
öaer ban te berbrittigHen / icb fal aen mijn fpöe »> 
00b mp öeboit öoen/ ö.C. berfebereriöe öatJ» 
icb alle öe moepten / öie ©. ©. ten goeöen 
ban öen ©oninb mpn meefïee öoen fallen/ H^nt » 
te berfïaen fal geben / om öie ter gdegenöer «jö ’» 
en plaetfe te erknnen tot &. €. feer grote gloria/ ” 
eere en b002öeel 73 

|©eer anöere en p)?tugpfe Diteben fieb icb ges 
ften/ öie tot öefer materie fouöen öienen / Daer ban * 
ib nocH eenige onöer mp Hebbe/ doch öetojjle Den 
gep2etenöeeröen en gehangen ©on ^ebafïtaen 
Coninb ban $02tugael/ alfo in Hanöen ban fpe 
bpanlïen geraebt/ en op öe ©alepe geconöems 
neert iO getoeefï/ bjaec öoo? öe toaeröcpö Der fabe 
of HP öen toaracHtigen Coninb ^ebafltaen ge» 
toeefï io / ban niet / beöebt blijft/ en boo?t£itres 
parabel / fotuillen top Dit Hier boo2tO bp laten blp* 
ben/ allfo ’t ©oö niet belieft Heeft/ Datmen Het 
recHte febreet Hier ban fouöe toeeten / en fo HP aï 
fcHoon öen rechten Coninb macH getoeefï 3p / fa 
blijbt Dattet ©oöeO toille niet io getoeefï Hem toe» 
öerom inöe iioffefTie ban ’t Kp ban pojtugael te 
(ïellen. 

j A E R D I G T. 

Op de Sententie van den geprecendeerden Conink 
Scbaftiaen van Portugael, aen Philips den derden 
Conink van Spangien. g 

Wét 



I éoo. Vervolg van de Nederland/e Oorlogen. 
VI as JU ten VaL/Cb bedrieger, hoe trakteerde ghy 

dien foo faCht ? 
Want ghll en V Vader, Voor Tllrans, nletbarM- 

hertiCb zilt geaCbt. 

«jn pet toijf crt bertigfte 2SoeB/ BéDbrn top bet* 
paeltpoe batbe <©rabe ban <£fïer fuftinercnbe öat 
pet niet goet boo? Cngclanb toa$ met ben ConinB 
ban ^pangicn in ©?ebe-panbelirtge te treben/ 
feer groten paet op jijnen lialfe gepaelt peeft / en bat 
pu bacr ober met bele 3toare befcpulbiginge be* 
ftóaerttö geto02ben/ baer tegen pp boe ter tpb eene 
SCpotogte of berbebiginge gefcp?eben en ben Hee* 
re 9Cntonto ©acon gebebiceert öccft / baer ban 
top beninpoube/ fo bele ontf altf boen goet bocp* 
te berpaelt te pebben/ ban ’t iö bcrbe ban bacn 
bat pp 5pne befcpulbigersi baer mebe genoegp ge* 
baen of te b:ebe gcflelt foube Ijcböcn: niaerter 
contrarie pebben fijne bpanben en befcpuibigersf 
pem te meer gcpaet en bp pare |©ajefteit in ber* 
bacBtgej'ocptteb?engen/ aiö of pp na paerfBaje* 
ftcptss leben fïont/ en ben (ïaet ban €ngelanb in 
geburige ©o?loge toilbe pouben / en ooB pet BjjBe op 
pem felben b?engen/ toat ban befaBe injtjn felbe 
toaeracptig of balfcprê / pouben bele nocp ttoijfeP 
acptigp/ fuftinerenbe bat 3ijn partpen 3ijne ïtecp* 
terögetoeeft5tjn/ ban iB fal pier boo?bp gaen/ be 
6?ieben bie ben igeere Caron biesS aengaenbe aen 
ben ^eeren Staten 43enerael / en ooB aen ben 
J^eere aibbocaet ban mollanb / ©Iben batnebelt 
gefclj2eben peeft/en berljalen pet boo?naemfte ban 
’t gene baer ban binnen jEonben in €ngelanb ge-' 
bjubt iet bp ïïobert 2&arBer / pjincipael durfeer 
ban bealberboo?lucptigpfte Coninginneban €nge* 
lanb. 

r \ €n aiberpartpbfgDfïen fal niet ontBennen / of 
fiad ban L/Bobert getoefene <©?abé ban Cffejc/ toast 

0002 Pare IBajefteüsS meniglibulbige toelbaben 
San ben engraiien/ bepalben eeb en alliantie / fo feer aen 
setocfe bare jiBajefteit berbonbén / al$ een ©nberfaet 
m i5ca> ^jnen fouberein foube Bonhen toefen / pcbbenbehare 
Jlji 4©ajeiieit op pem opgepoopt beibe toeerbigpeben / 
tn 3pne offtcien en giften in fulBer mate / bat binnen ïjet be* 

grijp ban u. garen of meer / baer nautoelpr een 
’nJrr. §aer ban oppoubinge toast / in Ijet toelBe pp 
tiaei tan pan ïjare fBajefteptö Ijanben niet berBreegp een 
baet"ban &Pboegpfel / ’t fp ban ecre of ban p?o* 
binnen fijt* 
lonben jDaet ï)p aen b’anber 5(jbe/ maBenbe befe pare 
febjufu i^ajejï. fabcuren niet anberst ban tot bleugelen 

ban 3ijne ambitie / en aenmer&enbe befelbe/ niet 
al£ ïjaer toelbaben / maec alst 3öne abantagien / 
poubenbe bat te toefen 3ijn eigen gelb / pet toelfee geen 
anbere ban Ijaer merch en inb?ubfel pabbe / toatf 
alfo obergegebenban <6ob(bie menigmael onbanö^ 
baerpept (Iraft boo? eergiertgpepb / en eergierig^ 
pepbtboo: berraberpe/ en bertabetpe boo? epnbe^ 
lijp berberf) bat pp lange geleben in 5pn perte pabbe 
geconfpireert te too?ben / eenen gebaerlijBen om(lo= 
ter ban bien fïoel /, ban ben toelPen pp pabbe be* 
ïjojen getoeefl te 3pn eenen boo?ncmen onberfleun-- 
öer: in fulcPer boegen bat nu pegeljjp menfcpé ban 
gemeen bcrflanb toel Pan onberfcpepben / niet al* 
lesnltjP 3öne laetfle babelpbe en openbare berra* 

ms Pr*- berpen/ maer oob 3ijne boo?gaenbe meer pepme* 
|®ri“ lijbe p?actijfeen en boo?berepbingen tot befe 3ij= 
ïoemt ne bcrraberpen / en bat fonber eenige gloffen of 
jne oöct' uptlegger / ban pem felben en 3üne epgene ba* 
(tetoa^ 
ft?» a©anteer(lboo2al/ betoetelbbannuberPlaren/ 
HeDm toaerom bat pet toast bat pp afpireerbe na en ten 
w* be nicclienbeele al pabbe berBregen eene grootpept / 
St be? O^lpB be oube grootpepb ban be Prxfcdus Prse- 
toanuge torio onber be öepferst ban tornen / om alle be 
lams itebenban <©o?logealfonafpnpanbtepebben/ bat 
Sa, fP alleen liB en bpfonberlpBen aen pem pingen: 
«tn. pat pp met fulBen jaloufie en toacBerpept focpte 

V* Deel. 

te berminberen pet aenften ban elB een bie neben# 
pem mocpte (ïaen / na petst raBenbe eenig beei 
ban bie grootpept: bat pp met groot getoelb er bit* 
terpept foepte te onberb?ucBen en Blepn te poubcn/ 
alle be toeerbigpfte |BaerfcpalBen / betoelBe pem 
alleen nietrefpecteerbcnenerPenöen. Sille’t toelPe 
opentlijpen ontbcBte en acntoeest/ bat pet niet 
toast be reputatie ban een bermaert Eepbsi man 
in be <©02logen / bat pp focpte (gelijfe pet een gro* 
te tople uitgelept toiert) maer alleenliB macpt en 
grootpepb om te bienen tot 3pn epgene epnben/ 
gcmerPt bat pp nopt beugpt nocp bapperpeit in 
anberen beminbe/ ban baer pp bacpte bat pp ben 
<£pgenaer en <0ebiebet ban foube toefen/ alst bie 
pem felben toefcl)2pbenbe. 

SCifo bcfgelijje be pointenbantoientfcPapengum 
(ie tot pet ©olB/ betoelBe pegeliB menfc'ne merBte 
en gabe ffocgp/ alst 3öneb?ienbciuPega(len / open 
beuren / maftenbe 3pn tafel en bebbe fulBe gemeen* 
fame plaetfen bamaubtemie / boo? be gene bie 
pet berfoepten / toepgerenbe nietst alst pp niet.ö bebe/ 
iooebenbe bele jDenfcpen in pare mifnoegingen te* 
gen ben Coninginne enben^taet/ en gelpBbier* 
gelijBe bïngen aitpb febert Ibfolonsf tpb/ toaren 
be boo?loperst ban nabolgenbe berraberpen / al* 
foo toaren(^ in pem / of be poebanigpeben ban 
eene nature genegen tot ongetroutoigpeit / of 
bc beginfelen en concepten / boo? pet gene pet 
toelB na bec panb toiejS tot fo?me en gefialtenif* 
fe. 

i©aer gelpB Pet een pbele faBe foube toefen te 
benBen / batme,nbetoo?teleneneer(iebetoegingen 
bec berraberpen foube Bonnen uptbinben / be* 
toelBe niemant PeBent 3ün / ban <0ob bie be per* 
ten onberfoeBt/en be touipbel bie befelbe ingeeftt 
alfo iö pet meer ban te bermoeben (30nbe toaer* 
fcppneliB gemaecBt boo? be blijBelpcBpepb ban 
alle be nabolgenbe uptBomfïcn) pat pp in 3|re* 
lanb b?acpte een perte berbo?ben in 3iine allian* 
tie / en beb2ucPt met befe ofte biergelpBe berra* 
berpen/ betoelcBe naberpanbt in *t licpt gua* 
men. 

3©ant 3ijnbe een ifêan ban naturen ban een 
pooge inbeelbinge en een groten belobec / fo toel 
aen pem felben alst aen anberen / foo toast pp (fou*,) 
betroutoenbe / bat inbien pp eenmael toaec ben 
eerfien perfoon in een ConincBrpBe / en een 3ee 
tuffepen ben (ioel ban be Coninginne en be 3ö* 
ne / en ïlBalest pet naefie üanb aen girelanb / en 
bat pp be bloeme ban be €ngelfe pep?Bracpten 
in 5ijne panbert pabbe / (betoelBe pp bacpte bat 
met3pneepgene aenpangerst foo bermengt toaren/ 
bat Pet ganfepe ïicpaem pem foube betoegen boo? 
3pnen geeft) en inbien pp befgelpr abfoluteliB 
in 3pne panben mocpte pebben / fotefiatem rit* 

& necis, & arbitrium belli pacis , ( bat iSt) rnacht 
des levens en des doodts , en zijn goetduneken 
van Oorloge en vreede , Ober be ïiebellen ban 
pedant/ baer boo2 pp pun mocpte aenlocBen/ 
en fpn epgen maBen/ eerft boo? perboen en con* 
bitien / en baer na boo? poope ban pen te b?en* 
gen in een plaetfe / altoaer fp fouben bienen op 
pope ban beter bupt ban poepen / pp macptigp 
30ube 3pn om bien ftaet ban Suptenantfcpap 
ban <3!relant te maBen tot een mibbel en trap ban 
op te Blimmen tot 30ne begeerbe grootpepb in 
€ngelanb. 

€n al poetoel bat becle ban befe gebacpten maec 
toint toaren / nocptanjS fepenen fp pem niet te 
minber te 3tjn / nocp 3pn 00B nu niet alleen* 
IpB befdÖfTelpBec giflfingen of uptleggingen op 
befe fijne laetfte berraberpen / maer be reepte 
boo?-fpeelen ban actiën bie ten meeftenbeele 
terftont en Bo?ts* baer op gebolgpt 3pn / ge* 
BjcB ter bepoo?lpcBer plaetfe fal aengeroert too?* 
ben. 

3©ant eerftelijb / pet toas* b?eemt met toelhen 
begeecu en bo?ji bat pp affecterbe en na ging 

fff m 



Het fevenen dertigfte Boek 
ban «ftdanbt / Bet mdhe Dp een foo?tc ban tontefïam / bat be barboenen / 

KSnh S W* ban ®P2one / ben Booft-rebd/ met fm 
fnnS floten: I ben uitgenomen en gereferbeert too?ben tot ga* 
mïS JBaiefïeptss immebiate <©enabe / 3ijnbe on* 
KmenlJM tofleertfl öat ntet faüöc 
s3S öe Jalen ban Decorum fo bette te i oberfien of boo? Dn gaen/ aengaenbe30n iebeti 

Fmnffrt / in effect fiemfeiben öe Contngtnne | of pacöoen / maer 3ijne fo?tupne alg ban Bem 
noemS/bpfiiS^y^l&nJeenpatticulatttcittn/ j foube Bouöen / en befelbe Bem alleenltjh toere* 

hflnheJrffelben* notö ÜP öebe niet alleenitft; Sfllfo bat toebetom in plaetfe bat in be €om* 
fip toag iboo?betVebg W bec Banbom i miffie ban ben 45?abe ban buffet / en ban alle 
etftcn boilen boo? te Hellen / en bjijben | anbere Euptenantg of <©ebcputeecben / öaer altiJït 

Befteltjlten en ten hti> mMincmr i bte claufnl htari hehielfte ben ITuttenantg of <©e* ereeptien / belangenbe pemant anber* bie genaemt 
toiert* 

. bte clauful toag öetoelhe ben Èuitenantg of <6e* 
j beputeerben/ geeft bat Booge en Coninhlpepstnct 

fin ban eenmael gabbebebonben/bat baer: banauto?ttept / ban te bergeben berraberpen of 
nfSnh K ban BP felben (bte anbece faben in ! becrabetg/ eeneerceptte toag begrepen ban fulhe 
ntemanb uJflö UUI Ji _ «.„rs,, laft/ har* herraut hio fienaen Vrierhon temm ïlett ?fln fiooft Babbe) foo berre in liefbe metbienlafl/ 
bat BP foube boen eenig beefoeh nebeng of tegeng 
lietS/öaet boo? BP mei facB bat Bet op Bem fou* 
be mtlien ballen / en bpfonbeciijcb na bat UP felbe 
öaer toe gerefolbeect mag/ fo began ftpaenflare 
ïBajeftept p?opofttie te maben bp mege ban bectf- 
ninnebanben boo?gaenben coucg / geBouben tn 
bet belepb ber Ijanöelingcn ban “Utelanb / bpfonber* 
füs ober b?te pointen : <©e eerfïe/ bat be p?opo?; 
f en ban be BeP2bracBten/ betoelbe alliaec maren 
oltbertjoubcn en gecontinueert getoeejl / boo? bet; 
ballingen / niet genoegfaem maren/ betocBtenaU 
öaer tot bolhomenljcpt te b?engen. ®e tmeebe / 
bat be btjle noeb niet mag gelepb acn ben toog 
tel beg 25oomg/ in regarb bat albaet mjt toas? 
ocbaen in eenen bolbomen tocljt tegen ben SfiertfcB- 
berraber €P?one / in epgen Herbte / bwnen 
be ^obintte ban ölHct- öci:öe 1 
gaenbetocïjten maren betmengt/ enafgeb?obenge^ 
meeft met te bele getemportfeetbe tractatcn / boo? 
öemclbebe rebellen alujb Hechte en «Pmatie ber* 
aabect Babben / om be <©o?ioge met boo?beel te 
bernicumen, ?Hlle melbe <0obfaüge en mel-lup- 
öenbe bifcourfen/ te gelöcb met be grote b?aba- 
ben/ bat BP be a^be boo?|em moube boen Bm 
bon / alleenlib m toe Hrebten / op bat be €oJ 
ninninne foube beemeerberen be EoHo b&n Öa^ 
See/ en alle p?opo?tienban fefjat / en anbecen 
booTraet/ ten epnbe bat 3ijn comtnanbement al* 
fö te groter foube mogen mefen. 3©ant bat BP 
fobanigen tocijt nergenjS toeaenmenbe/ macBBi^ 
upt bïiicben / bat felbe boo? ben tijt ban 3ijn gaen tn 
^relanb/ Bp Bem felben fo berre openbaecbe in 
reben tegen 25iunt / fijnen fecreetHen Kaeb^man/ 

©eDfS dat hy hem ielven verfekerde dat vele van de Ke- 
fetmemfs bellen in Ireland door hem haer fouden laten 

f*toan raden : ^o berre maö BP üan b00?tc mmcn 
nigen (Cocfjt tegen bie gene in bemeïhe BP Btelt 
hem felben intereH te Bebben. JBaer 3öne epnben 
maren tmee: be eene / om grote Bep?-bracBten 
in 3ijne ftanöen te hrijgen: be anbereom beloof* 
ben ban be KebelltgenaenBem teberbinben/ en bte 
ban 3ijne partpen te maben / befe tmee €pnben 
ïtabben in Bak felben eenen meber-Heöt * mant 
be eene b2flfl)t mebe berbolg / en be anbere om 
becBanbeiinge: maer Bp bie meenbe bat BP al te 
macBtigrnagomtot rcbenfcöap geroepen te mo?' 
benban megeneenigefabe/ enbaerbenebenmeen^ 
be / fo manneer bat BP eenmael in 5(relanb foube 
mefen / Bem felben teingagerenin anbere mijfen/ 
bie ben €ocBt in Bet 3£oo?ben foube berBin? 
beren / nam be faben in o?öen öp ber Banbt/ ge^ 
lub fp boo? Ben btenben. €n alfo bebe BP ten 
eecHen niet gelijb gefept masi / maer riep upt eene 
finale en geBeelen (CocBt tegen €prone in Bet 
3£oo2ben / ten epnbe bat BP 3üne l^ep?bracBten 
mor Bte bermeerbert Bebben* 

jBacr nocBtansi en bergat Bp niet 3ijn anber boo?,' 
nemen ban Bem felben Herch te maben boo? een 
gebeelte onber be ïïebellen/ alg Bet guam tot be 
onbecfoebtnge ban be Sfiruculen ban 30ne cotm 

SSIunc- 

geboden ban berraet bie begaen merben tegen ben 
peefoon öeg Coningg: baec mag Bet b?eemt/ 
en nabenbeltb b?eemt / felbe te bien tjjbe / met 
melbe eene impo?tunitept en aenBoubinge BP om 
bepbe / en epnbelijben oob berbreeg bat bie ercep* 
tie befgdör mocBte nagelaten mo?ben / aigboen 
gloferenbe bat om bieg mille bat BP Babbe ge« 
goo?t / bat boo? Hricbte uptlegginge bec 3©et 
(een potnet in be 3©et bat BP met bcacBt moube 
bergetenten tijbe ban 3pne BefcBulbtnge / maer te 
bo?enmelhennifTebaerbanhonbe nemen / alg Bet 
honöe bienen boo? 3ijne epgene ambitie) alle 
berraberpen ban rebellpe / Htecben tot Bet ber^ 
berf ban beg Coninbg perfoon fulbg foube mo* 
gen mifberflanb b?oeben in be Boofben ban be 
Rebellen / en alfo Ben bifcourageren ban in te bo¬ 
men/ baer BP toel miHe bat in alle gepaffeerbe 
bebtnbinge / baer nopt fïebel mag bie eenig tmijs 
fel of fcB?upd maebte op bit poinct ban ^arboen 
te ontfangen ban alle boo?gaenbe 45ouberneurg/ 
üemelhe Bare Commiffien befcB?eben Babben met 
bie {imitatie (3ijnbe Bare Commiffien faben bie 
niet fecceet geBouben mierben in een öofe / maec 
gepubliceect en gecegiHteect) fo bat Bet opentlm 
ben bipht bat Bet toag een loutere becbicBttnge 
ban 5ön epgen upt be fecreete toeb?engingen 
neg Betten/ algboenniet geopenbaect t maer Bet 
macB 3ebert ongeluebelöb uptgelept too?ben mae 
3ön oogenmecb mag boo? befe perboenen / bemd^ 
be BP 25ïunt ben HaecfcBalb/ €BomagEee / en 
anbecen gaf / bat3ijttfo?8e niet minbec mag 3ijne 
epgene inHcumenten gecufl te Hellen / ban be rebellpe 
ban ^celanb. 

^ocBtang mag baer een anber poinct om (jet 
melbe BP tmiHebe en betupgbe / Bet melbe mag 
bat BP niet foube mogen gebonben 3ön aen eenige 
opinie ban ben Jüaeb ban ^Erelanb / gelöb alle 
anbecen in febere poincten (alg parbonnerenbe 
becraberg/ befluptenbe oo?logeen ©?ebe/ eneeni* 
ge anbere p?incipale Icticulen) boo? Bem Baö* 
ben gemeeH / ten epnbe bat BP ban Bem fel* 
ben foube mogen abfolupt 3ijn / en bolbomen 
meeHet ban gdegentBeben / en occafien tot Bet 
bolb?engen en uptboecen ban 3tjn epgene bercabe* 
Ujbe epnben. v _ ^ 

jBaer na bat BP eenmael boo? fiareiBaieHeptg 
bpfonber bertroumen en gunHe tegen Bem 3ön 
ëatenten<jrommiffiefob?eeb/ en 30ne2öHeban 
iep?-bracBten fo bolbomen Baööe beebregen alg 
Bp begeeebe / fo mag baer een epnbe In 3ijnen 
courg banbentocBt in Bet $oo?t. 3©ant 3önbein 
pedant aengebomen / Bet ganfcBe beleptban5ü* 
ne actie alöaer / toag anberg niet ban eenige 
honntge onboeninge ban bien toegt / met een in* 
tentie (foBet Weeb) in Bet epnbe ban Bet iaec 
be Rebellen te BeBaeen en belieben met eene eer* 
Ujbe ©?ebe / en met Bemtecontracteerentot fijne 
epgene groot|ept. 

^erBalben niet lange baer na bat BP Bet 3toeett 
ontfangen Babbe / Beeft Bp Bem felben b?ptoil* 
lioBUjfe öeingageert iu eene ontijbelrjbe en on* 

miffie. mm algboen ïnHecrbe BP en bat met|b?ucötbate tepfe na $$unHec / een 
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gcproponeert tn den Haed die daer toast / nopt 
daer Pan bertoittigcndc bdtoaertst ober / totdat 
fc at gcpagccrt toast: ©002 toelfte repfe ïjacc 
jtëajefteptst l$ep?lsracbten / detoelfte baiftomen 
behoorden beramet te 5Ü11 gcto02den / bepde de 
maebt cn getale tot Den gro’ten toebe/ gequelt en 
tnoeoe gemadit toieeden met langt) marcljeren 
te fanten / cn den $002derfen tocyt in dcc daed 
becandert en onmogelyft gemaeftt toiert. 

IBaec nocljtanst ttoijffclende dat bp ban fjare 
jBajefrept moebte ontfangen eenirp baertig cn 
upttmicfteipft bebd ban boo2t te gaen: om feftecte 
3tjn / bp berbolgljöe 3i?n booigaende taed / ban 
bem felben te fïeften in andere ïjandeltngen / en 
alfo ftdde bP fjem felben toederom op een nieu 
te tocrït tn tjet CSiaeficbap Cppaiep / 3ftnde ge? 
refolbeert / gelyft pet opendaer iö / cm de gele' 
gentöept te laten boo?bp gaen / en die repfe nim? 
meetneet gebed te doen,- <©e boorltdlinge die bP 
dede op tiet reepte epnde ban 2Cugu(luss / niet 
anders* pijnde dan een louter fpel en fpotternpe / 
en tfteeftende tot deepndendienu Uerftlaert fullen 
tooiden. 

iüa dat bP bemerftte dat biet ipaenden ban 
den Corner / en d2iedeelen ban de armee geconfu? 
meert toaren / fo dacbte bp dat tiet nu den tpd toast 
cm fuift een ©?ede aen te gaen die tot dooddeel 
ban de ïiebellen moebte dienen/ en alfo tetoerften 
een onderlinge obligatie tujTcften Cprone en 
bem felben / tot toelftcn epnde tip niet dan gele* 
gentftept foefpe. ïgp ftadde aldaermet ftem tn 3ijn 
2Ccmee eenen (Cbomast Slee / een man ban eenen 
feditieufen en toerftenden C5eeft/ en eenen die op 
eene bpfondere toijfe gemcenfaem toast getoeeft 
niet (Cprone / en ban bem oprecfttelijften bemint / 
en eene die naderftant terfiont op Cffeit opentftjfte 
JScbdlpe/ geapp2ebendeect toert ban toegen een bet* 
ttotjffelt attentact ban gctoeld tegen de perfoon 
tan ftare iBajeftept • bet toelfte tjp openbacc? 
tijft bellende / en om ïjst toelfte bp ooft leed. <©act? 
om oordeelde bp bem te 3ijn een beguaem infïrm 
ment / fo dede tip Slee eenige aentopfinge ban 
fodantgeenaentoenfet / bet toelfte Slee nietfoftaetf 
en toiert aengetoefen/ of bet toast bp bem begce* 
pen. l$v gaf ooft o?d?e aen ^eer Clmftoffcl ©lunt / 
flBaecfcbalft ban 3pn 9{rmee / Slee te licentie? 
ren om tegaentotCpronc/ alst ïjp dat fotidc ber? 
foeften. jBner dacbte goet ccrft tot Cpronc te 

-ij laten gaen (liet toelfte niet te min toast met des* 
v ’ 3 KBaerfcbalftst berfeftetinge) eenen fjamestïjnotod/ 

een perfoon ban beeftanö en genoegfaembept/ om 
te onderfoeften in toat termijn en humeuren (Cp? 
rone alodoen toaff. Oefen tUnotod lieerde toeder 

©E&on* met de boodfrbap ban (Cprone tot Slee / detoelfte 
fefTit' toa.Ö / dat indien den Grave van Effex wilde vol- 
aaa üEfj. gen je compioterie van Tyrone , hy wilde den 

Grave van Effex makenden grootften Man die oic 
in Engeland was; en bO?detJ dat indien den Gra¬ 
ve t’famenfprekinge met hem wilde hebben , Ty¬ 
rone woude hem overleveren zijnen oudften 
Soon , tot borge voor zijne verfekeringe. OefC 
boodfeftap toierd ban &notod aen Slee obcrgelebert/ 
en toiert doo? Slee den <02abe ban €ffeir mede 
gedeelt / detoelfte na defe boodfeïjap Slee felbe aen 
(Cprone geb2uiftte en doo? 3ijne ondcrliandeltnge 
(toat anders? ooft foude mogen geftbiet3ijn) p?epa= 
r eerde en difponecrdeljp €pronetotde rfatoenfpje^ 
ftinge. 

3Jn öe 
»*!«"«; €n dit befigen ban Slee toaö een materie ban der 
Klant fcbuldigbept in mpn ^eere/ alö 3ynde dacrmede 
ara beftoaert bp rnijnsS ï^eeren ©etoaerdersf allcenlifi in 
©teelt ÖCj-er nature (toant de boodfcfiap ban Jjjnotod 
SS a!ö öocn nofl) njct öeftenr) öat toanneer lip 
fjpöe pretendeerde €p?one aen te ballen / bP te boojen 
parn'cu? ontjcc de band oberccn geftomen toast op een t’fa* 
mSSm toenfp2sftinge / mijn ïjeere ontftende bet t’eene^ 
gaööe maei / dat ïjp Slee opt geb?ulftt gadde/ niet alleen aen 

V. Deel. 

xlerlandle Oorlogen. 
€p?one en lende bet op 25lunt / den toelftcn bp ba* 
deibandbcrfocbtedatte toillen op bem te nemen / 
Hebbende te b02en gcnoegHfaemlift boo2fien in de Wcctc 
feftetbept ban alle de parrpen / toant bp liadde fenteu /. 
berbregen bepde boor 23Iunt en Slee patdocnen / 
boo? alle bare berraderpen onder bet grote fcgei ,0,ijt 
ban ^jreland / en alfo bp felben dat ontften* «a*i 
nende/ en fp 3Önde gepardoneert / fo toass allep ^[Tc0lp 
fefter. ijcm jeh 

lïiaer toanneer dat €p?one doo? defe middelen nente 
(bebalbcn toat anderss dat *6od beftent io) gep?e- . 
pareert toass / om een t’famenfp?eftlnge tc begeer bfpi,e 
ten / fo toaö bet nu den tijd boo2 €ffer om bem- pamon 
felben te ontjlaen / ban alle oe bebelen der Co* 
ningtnne/ en 3ijne epgene beloften en entrep?in* 
fen / aengaende de 5Soo2derfe repfe / en niet al? 
leen fo / maer ooft tc ftebben de ecre op de on* 
gelegentbepdt ban bet jaer/ 3ijnde maer 2500. 
(lerft te boet / en d?ie ftondert te peerde / na bet 
5^o02dfe ongeluft ban ^eer Comersf €Uffo?d/ in 
de fjoogbde ban de ftobaerdpe der Rebellen / om 
boo? te nemen bun aen te ballen/ en Dacr na dat 
de brede en de reputatie ban den perfoon ban 
mijn l£eer ban CfTer foodanigj) toas* / datfe 
den moet dede ballen / cn Ijrm berbinderde eene 
t’famertfprefitnge tc foeften / en dit toao t)tt einde 
daer op bp miftte tn de reife ban September / 
3ijnde een louter mifb?uift en b?abade / en niet 
dan aenloftfelen alleenlijft tot de onderljandelinge/ 
detoelfte toasi de eenige fafte op detoelfte bp fscb- 
SBant Cffer loopende nu tot de Cataftrophe, of 
bet laetfie deel ban die iCragedfe / om der toelftec 
toille bP Quam op b« (Coneel in ^rland/ foo 
toieffen fpne berraderpen tot eene toederrijpig? 
bept. 3P0ant toetende boe ondiendigb dat bet boo? 
bem toass om tc communiceeren met eenige Cn? 
gelfen / felben ban die gene detoelfte bP al&er? 
meelt betroude / en bödde gemeent te geb?uiften 
in andere berraderpen : ^at bp bope bobde ban 
te bomen tot eene ober-een-ftominge met fCprone/ 
om boo? bem bulpe te bebben tot bet ufurperen 
ban den llaet albter/ (niet om dies? toille dat bet 
periculeufer toaö/ dan de refte ban 3pnc berra? 
derpen / maer om dies* toille dat bet botelpfter 
toast/ en eeniger maten monftreug/ dat bp foude 
confpircren niet fuift een ïtcbel / tegen den toel? 
ften bp toast gefonden / en daerom moebte abon? 
tuiten de genegembeden der H§enfcben ban |cn 
te berbreemden) foo letde bp bier op toe / dat 
daer moebte 3ün / en foo toast daer ooft onder 
den febijn ban onderbandelinge / een tufïcben ge? 
fiebt en pribate conferentie iujTcpen ®p?one eni 
bem felben allccnltft/ fonder een derde perfoon toe 
te laten. Cenen b2eemden courjS aenmerftende/ 
mettoienbPhandelde/ bpfonderlpft aenmerftende/ 
toat boodfcfiap fënotod geb?ocht badde/ detoelfte 
bem eerder getupgen tot bem foude doen roepen be&? 
ben / dan getuigen te bermpden. SKaer bp 3pnde 
allecne getrouto 3pne epgene epndcn / defpenfeer? 
de licbtelpft ban alle ftilfte confideratien / neen / 
daer toert fuifte een fo?gljbuldige o?d?e geboudeu/ 
dat niet een perfoon een tooord ftonöe boo?cn bart 
’t gene dat tuffebm bun ttoeen paffeerde / gclpcft 
ban toegen dat de plaetfe ge02donneert ende ge? 
brupftt tot de t’famenfpreftinge foodanigb toast / 
dat daer de diepte ban een ftleine toaterloop tuf? 
feben ben bepden toast/ detoelfte dede dotfp eenig? 
finst lupde fpraften / daer toaren feftere Kupterst 
geo2donneert bp, o?d?e ban Cfiejc / om alle man 
een grote fpatieban de plaetfe af tebotiden. 

S^et i0 toaeraclitigb / öat de bepmeltcftbepöt 
ban dfet5famenfp2efttnge/ geipft die bem temeer? 
der b?pbepd tot berraderpe gaf / alfo maclj die 
eenig menfebe te meerder brpbepd geben ban na* 
denften en onderfoeft/ toatalfdoentufTcbenbunge# 
handelt toiert / info bed aio geen ding ftan getoe? 
ten too?den / dan boo? bd berbael ban een ban 
ben ttoee / ’t fp of €p?one, 
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ft Met léven en dertichfte Boek 
IBacc aipaetocl bat öaec geen p20cebecen foubc toe; 

fen tegen €ffejc ober befe bectabecpen / en bat pet 
eenc noüelofe fahe foube toefen / om pem meet* 
beebe berraberpte lafee te leggen / totenö taflbaec 
nafo groot toasf r noeptanö om ber toaecpeib tolb 
lefoiö (jet goebbatbetoecelb inete / toat batteege* 
tuigt to aengaenbe be cebenen / felmftcn en tocc; 
palingen ban (€prone/ terflonb bolgenbe op sefe ccn; 
fetmte/enöatfeoobtoaerneme toattee gebolgttë/ 
bcfgclpr op be beffdnen.ban <£flejc felbe. 

2flen f<5pconcO fiiöe gebeurbe pet/ bat op ben 
jupftenbagnabat<£fïerguam tot (jet ^of ban €n; 
gelanbt / Cpjone pcbbenbc t’famenipjchtnge met 
a|eec 3©illem HDarren te 2ïnnag / bp toege ban 
bijcoucsS Ijcm bertelbe / en berbanb pem baec in 
met ccnen ecb / en perpaelöe pet op ttoee of b2ie 

mPtoa« ^Pf^^öere tijben : Dat hy binnen twee of drie maen- 
Ucer den foude fien de grootfte en vreemtfte verande- 
SülIIem ringen, die hy oit in zijn leven fag, ofhemkonde 

inbeelden, endathy,den voorfeiden Tyronc, eer 
reert on« lange hoopte te hebben een goed deel in Enge- 
öec^fjne land. 3§iec ttiebe bomt ten bollen ober een pet 
Sana peepet tian jticijarb 25?emingam een <£belman 
gSSm ^an öc Pale / Öebbenbe gcöaen «fijne reparatie 
banjir ontrent ben felbenttjb aen <€p2one / om pem te 
lanbrer nepten in een fabe ban lanb: üeljaiben bat -25?e= 
fee ^ban mtngam biecgcUjbe rebenen oberfebeebe ban €p ten _ 
öcn rone tot (jem felben: maer / niet toat (€prone doop* 
ïïacb aio te/ macc (^pcone pabbe belooft in befetooo?; 
afr' , ben ( Dat hy hadde belooft (men ban benben aen 

rap' toten) zijn aentichre eer lange in Engeland, te 
toahm. vertoonen , weynigh tot het goede van Enge- 
53?cntiii» land. 
Bam am ^CfC ccnera(C pingen bomenbe immebiatelid 
sacö banpetrappo2t ban ®prone felbe / 3pn tot meer; 
öan ber particularitept getrociien ut eene conferentie / 
ft!?" gepouben tujTdjen benC|eere^itO,fBo2rice 2öaron 
lak: ban Et&fnatoe in Jfêunflec / en ccnen (Cpomaef 

©cör 3©o°ö / een perfoon toel geacptet / tcrfïonbt na 
fimteo CfTer bomfïe tn €ngeianb / in toelbe conferen* 
nfffeban jptt# $io?rieeaen ïfêoob berblaerbe/ bat (&p* 
Se& conc Öaöös gefcp2eben aen ben bercaberfen itaem 

<©?abe ban <©efmonb / om pem te inf02meeren/ 
bat be conbitie ban bat contract tuffepen (Cprone 
en «Êffef toajO / Dat Effex foude Konink van En¬ 
geland zijn : en dat Tyrone van hem foude hou¬ 
den de ecre en ftaet van Viceroyvan Yreland : En 
dat de proportie van foldaten , dewelke Tyrone 
tot Efïex foude brengen of fenden , foude wefen 

©eöco 8000. Yren* jfêct pet toelbe ten bollen ober-een 
fhentenig bomt / pet getupgcnifïe ban ben boo2feiben 3Ia« 
toau aaofoSj / betoelbe jpnbctn crebijt met <©tonp 
^notobr. Jli^ac 0oorp boojnacmfie ban be «Dmoorcg / in 

Eemfter / geb2uibt toierb alsï een ^ecretariuo 
boo2 pem / ui pet fcij2ijben ban eenen 252ief aen 
Cpronc / terfionö na €ffer bomfïe in €ngelanb. 
ï|et einbe ban toelhcn b2icf toasf 5 Te vernemen 
eenig licht van de fecrete over-een-kominge tuf- 
fchen den Grave van Efïex en Tyrone, dat hy den 
gefeiden Owny zijnen cours daer na mochte for- 
meeren 3©elbcn 25?tcf / met bo2bere tnfïructicn 
tot pet felbe epnbe / tn be tegentooo2bigpeib ban 
Bnotobe obergelebert toa.0 aen (Curlag |Kac-<Da^ 
bp / een man ban bertroutoen met <©tonp / be; 
toelbe eene anttooo2be ban (üEprone toeber b2acpt/ 
ben tnpOUb toaer ban toa$$: Dat den Grave van 
Effex was over-een-gekomen om zijn deel te nemen, 
en dat fy Hem fouden helpen tot de conquefle van 
Engeland. 

TDaerbencbcn/ pet iöfeerfefjer/ enbetupgtban 
berfcpepbengelooftoeerbige perfbnen/ bat terflont 
opbefet’fartienfP2cPnige/ baerbloogtopb en b2ceb/ 
gelijcb bonhen ban bit bier (pet toelbe niet ge; 
fepiebe / aengaenbe «Tprone foo feer om pet fc> 
creet te pooben / al^petCfferbebe) een algemei- 
nc en opgenomene opinie / bie fiep op en neber 
toenbe in be monben/ bepbeban be betere en mib; 
beibare foo.ite ber Rebellen: Dat den Grave van 

1600. 
Effex hare was, en fy fijne : en dat hy nimmermeer ©* bot* 
het eene fwaerd foude nalaten , meenende dat die 
van Yrland, tot dat hy het andere hadde verkrc- ©n. 
gen in Engeland: en dat hy hem foude brengen om ^etlp 
te dienen , alwaer fy fouden hebben andere ma- 
niere van buit dan koeyen : dl bSergelplJC rebellen, tonotaö. 
<£n (Cpomao Eee felbe/ (betoe.begctoeejl toajs/ en aaoe» 
gelpb te b02en becblacrt i$ / met (€prone ttoeetcu- 
of b2ie bagen / op mpnO l.|eeren fenbinge / en . ®* 
pabbe pem gefonben) peeft bat bëbenb onber $p; ^an 9 
ne panb nagelaten: Dat hy wille dat den Grave van ffifjovafl 
Effex en Tyrone een waren , endatfe defelve cour- 

\ len liepen. 
( €n feber pet iö alfo / bat terflont op be t’fonien; 
fP2ebinge / Cpronetoie^tot eene b2eemben en on^ 
getooonepjben poogmoet/ enfepibte 3pne pioijcef* 
fen en bifitatien om te ontfangen congratula» 
tien/ en manfepappen ban 3tjne geconfeberecrben/ 
en bjoegp pem felben in allen bingen alg eenen bie 
eenigennietttoen <©eefl ban pope en couragiepem 
tngeflelt pabbe. 
jpaer aen be 3pbe ban ben <©20be ban €fTcr bolgbe 

terflont na befet’famenfp2ebinge/ eenb2eembe be= 
toeginge en P20ject/ ’t toelbe alpoctoel pp fonbec 
ttopffel te b02en in 3pn pertc geperbergpt pabbe: 
noeptanjs bleeb pet bat pp om geenbïnguptb2ab/ 
om met pmant baer ban te fp2eben / aleer bat pp tn 
3pn boo2nemen toel bebefligpt en becflerbt toajS / 
boo2 be t’famenboeginge en co2tefponbentte / be# 
toelbe pp tn (Cprone banb op pare conferentie. ^aüe 
ISocp bit geen materie bergabert/ uit rappo?> 
ten / maer reept uit Beleben ban ttoee ban 3pne gJJJ, 
P2inctpaelfle b2ienbenen geaffocieerben/ getupgen enigeec 
3Önbcobcrpareepgenebennifjie/ en ban’t gene pet cs?f» 
toelbe tot pem felben gefp20ben toajS / be fubftan; gjj** 
tic ban toelbe bebemeniffen tiS befe: Dat een wei- 
nig voor mijns Heeren overkomfte ia Engeland, ftantlc 
by het Cafteel van Dublin , alwaer Heer Chriftof- 5®^^ 
tel Blunt gequetft lagh , zijnde aldaer onlange ver- toelftc8 
trocken geweeff van Reban een Catfeel ban Tho- 6tbent 
masLee, en zijn wooning genomen in een loge- 
ment dat geweeft hadde mijns Heeren van Southam- 
tons: den Grave van Effex, den Grave van Sout- enSSItmü 
hamton met hem nam om Blunt te befoeken , en 
daerniemam tegenwoordig zijnde dan ly drie, mijn tóójue^ 
HeerevanEflextothcm feide , dathy het nu nodig menbatt 
vand voor hem om in Engeland te gaen, en dathy {”n^”ese* 
met hem woude raedflaen van de maniere van zijn tranfp^ 
gaen , nademael hy gerefolveertwas om te gaen. teren &e 
En daer op ftelde hy hem voor , dat het hem goet 
dochte met hem te nemen van de Armee in Yr- lanb/rn 
land , fo vele als hy bequamelijk konde over voeren, be toeran* 
ten minften dekeuredaeruit, tot het getal van twee 
of drieduifent , om veilig en goed te maken fijne 
eerfte aenkomfte op den oever , van voornemen fnem 
zijnde, die te doen landen in de Haven van Mil- 
tord in Wales, of daer omtrent : niet twijffelen- j,anp 
de , of fijne Armade foude binnen korten tijd fo aen te 
toenemen, door de gene die tot hem fouden ko- 
men , dat hy foude bequaem zijn , om met fijne ^geK 
macht tot Londen te marcheren , en maken zijn gct $of. 
eigene conditiën als hy foude goed dunken. Maer, (Fol. *4) 
beide Southamton en Blunt rieden hem defe entre- 
prinfe af. Blunt allegerende het perijkeldeffelven, 
en dat het hem hatelik foude maken : en Sout¬ 
hamton hem t’eenemael van dien cours af raden¬ 
de op defelve en vele andere redenen. Hoewel 
Blunt daer op hem veel meer rade tot eenen an¬ 
deren cours, dewelke was uit de Armee te trec- 
ken twee hondert eenige refolute Edellieden , en 
met defe over te komen, en alfo hem meefter te 
maken van het Hof, en zijne eigene conditiën 
te maecken. JlBelbe bcbentcmfTen fuljC i30n öat 
baec upt licpteipb 10 af te nemen / boo? toel* 
be een goebe boD2ffenlgpepb «Ü5ob0 fp aen ben 
bagp gefeomen 3pn : 3©am fp bonben niet ge* 
&2upcbt too?ben/ ten trjbe ban be appzepenfie 
ban «gfleic om pem baec meb* te beftoacen / 

om 



2 ïóoo. Vervolg- van de Nederiandfe Oorlogen. 
om bies? mille Datfe corfi na fijnen DooDt uptgcko; 
men 3(jn. 

©ere’ IBaetJ£ecr Cönjloffel25lunt ten tyDe ban fijne 
rfr’Lftnf otiücrfoektngc3ijnDebefcl)ulbigljt/ Dat Den <02abe 
fei r' ban cjgffejc bet fdbe gcfci)2cben baDDe onDer 3ijne 
©rrnit banb / bat gp gemeen baöbceencn principalen oen- 
{J, f£c bijïcr ban !;em tot3ijne üerraDerpen/b?ak met betoe^ 
onbet’1 Otnge uit in Dcfc reöcnen / Dat hy dan mofte gedwon- 

. foefeinge' gen worden te ontdecken , wat vordere faken dat 
ralïe % m‘jn Heere noch niet gefeit hadde, en begeerde 
loaec totdien einde, (opdat de tegenwoordige procedu- 
i/ooi öp ren niet fouden afgebroken worden ) te (preken met 
haflea I£ ^en Heere Admirael en Mr. Secretarius, na zij- 
jnöe onderfoeckinge , cnalfoquam gp fCCC natuer; 
boorfrp» lijken en feer b?pmilligltjken te ballen in Dcfe 

3ijne bekenteniffen / Demelke inbien Dat men goeD 
"' oeDacljt IjaöDe / om Die te Dien tijöe openbaedijli 

ban gem te onDerfocken / bp fouDefe obergde; 
bert gebben boo? fijne obectupginge. €n De 
fclfDe bebenteniflre DeDe fjp naberljanDt oocb (ten 
tijöe ban 3tjne ejcccntie) (iantbaflelib en met eene 
bolbamene betfekeringc / in een particuliere bif; 
courg/ en ging Daerop totterDooDt/ aimaer nopt 
eenig menfclje minDcr b?efe bctoonDe / noeg een gto; 
ter refolutie om te Herben. 

€n De fclfDe materie alfo ban gem bebent / miert 
Defgelpr bebent met De felfbe omfïanDigbeDen 
ban ttjDt en plaetfe ban ^outgampton / 3ijnDe 
öpfonDetlijben Daer op geeramincert. 

2CIfo Dat nu De meerelb md ban fien feDert boe 
iange mijn Igccre Den <©2abe 3ijn mom-acnficljt 
afgeDaen geeft / en De fecreten ban 3ijn bette ont; 
Dekt/ aen ttoeeban3ijnealDerbcrtroiufïe b?ienDen/ 
ballenDe tot Der onnatuttrlijbe en berbloebte bet* 
raDerpe / Daer toe alle fijne boo?gaenDe actiën in 
3tjn oEioubernement in ff 2lanb / en 43oD toeet boe 
lange te bo?en) niet anDertf Dan inleidingen toa; 
ren. 

©ca JKaer/DebinDenDe bat Defe tmeeperfoneb/De; 
*)an öJelbe fjp gcDacbt baDDe albccboo?likH gebonbente 

rad ban Öebben ban alle be refie / «^oiuljampton/ toienjS 
te rupte? bctplactftnge bP 3Öó cpgen mifgenoegen ge; 
n?e maebt baöDc (bebbcuDe gem gejlclt fonDcr tbnj; 
ba*S?’ f*l tot öien einDe / om oöjfake ban mifgenoegen 
laHöüiag te btnben) en 23lum/ een man Die fo Hout in ’t 
J®* aenbangen en bcrquiHig ban3tjn eigen leben maë/ 
2^ (Odijliljp gem felben bcfcg?eef aen bet perk) geen 
i>out’ beyagcn in 3gtt boo2ncmen baDDen / en Daer bp 
ijampron obericggeUDe / boe kouDdijken Dat bp anDeren ge; 
Jm/ ë’f1 »t foube binden/ Die Ijcm fo na niet toaren. 
gen riet €n Derbalben bomenDe tot Den ïlacD ban 23lunt 
hfnruo om ^°f acn te ta|ïen / fo acgterbolgde gp be 
bneï fomploterpc aifo/ en quam ober meteenuitgele; 
banfjare jen gefdfcljap / ban Opitainö cn ©oluntarien/ 
nsaje» en foDamgcn / Die IjP oaegte gem alDermecH toe= 

rB • geDaen te 3ijn / en alDer refcluitH/ alöoetoelban 
3ijn boo’nemen niet bjetenDe. 2i!fo Dat eben op 
Dien tijD een pegelijli acnmerkte / en bertoon; 
Den teaö/ mat Doel) De oo2fakc moebte 3ijn/ Dat 
mijn l^cete Den »©jübe fijne bpfonDcrfie b2ienDen 
en nabolgcrgi ban bare Compagnien afgetroc; 
ben baüue / Dctueike pem tot aenftcn en miüDe; 
len DicnDen / Dm bem ober te D?engen. jlSaec fijn 
boojnemen (gelrjcb tc bo2en ooft eenjSDcelsi aen; 
geroert iD) toa» Ditte: Dat inDien bp 3ijn groot; 
ijept in bet ||of Degielt / en niet aengetaH miert 
(ten aenfien ban Den cllenDigen cn Dcftlagelijften 
Ha et Daer in ijp ^2lanD liet / Doo? Demelke l)P 
üacljte Dat De opinie bier fouDe 3ijn / Dat men fij* 
nen DienH niet ftonDe ontberen / gelijk bp boiko; 
men rekentngc maeftte Dat men niet fouDe bon- 
nen) Ijp alö Dan op De eerfle gelegentljept/ mou; 
De in ’t merk Hellen fijnen aenflacb ban bare^ 
jBajcHcitjS perfoon. ^iiDien ijp in Den r£oo?n of 
in De gcbankcnifTe gefet miert / ban megen fijne 
beraegtingen / (mant beljalben fijne anDereberacb; 
tingen / fo quam ï)p ober erpjefTelkken tegen bet 
berkoDt ban De Coninginne onDer baec éignet) 

V. Deel. 

eenige ban fijn P2incipaelHe ©lienDcn moefjten be; 
f02gen/ D002 De ljulpc ban Dien uptfcljot / cn Dat 
refoluit gefdfepap / bet mdke bP ober geb?acbt ljaD=> 
De/ ijem meDerteberlojTen. 

IDaer Ijet booimcnöfd ban 3fjnc obcrkomHe toaö/ 
ban Doo? De ftracljt ban fijne eigene tegentooo?; 
DtgijciDt / en acnraDingc / IjareilDajeHcpttcmOtf 
gen bebben bemogen / cn getrockcn om aen te 
nemen fulke conDitten ban b?eDe / alö ban De= 
melke bP gecontractccrt baDDe met Cp?one / kt 
3ijnc P2ibate onDerbanDelinge: bet mdke in Der 
DaeDteenigfinö noDig toajS/3tjnöc Den boo?naem; 
Hm SUrtpliel Daer ban / Dat daer foude weien eene 
algemeene reftitutie aen den Rebellen in Yrland, 
van alle hare Landen en goederen, tot dewelke fy 
eenig recht hadden konnen voorwenden , alvoren 
fy tot hare Rebellie uirgebroken waren : fonDec 
referbatie ban fulke lanDen / Detoelke bp acte ban 
fferlament ober geb?acl)t maren tot De Crone/ en 
alfo met <£ngelfen beplant / bcpDe in Den tpDe 
ban Coninginne pftiria / en feDert: enfonbec 
onDerfebept of ban Den tijb ban baer boo2<|aen tot 
Jïebellpe / of De nature ban bsre miföaeb / of 
anDere omHanDigljepD / in Der Daeb bicrtoeHrec; 
kenDe: Dat alle De gocDe onDerfatenban De €0; 
ningtnne/ in bet mecHe Deel ban De piobintien/ 
herplant fouDen 3tjn gemo?Den i en get SanD Den 
Rebellen ober gelaten. 

2CliSDefen rnanmaöobcrgekomen/3ijn gerte al^ 
Duö 3gnDe beD?ogcn met bcjxaDcrpen / en bem 
félben aen gare jBajcHept p?^iteerDe/ fo belief; 
De get<0oD/ irt 3ijne bpfonDerooo2fieniggeit ober 
gare JBafeHeit gaer te leiDen en befetten in garo 
p?oceDuren tegen gem/ in eenen engen megg ban 
bepligbept / tiiffcïtcn tmee pergckelen. 3©ant aen 
D’een 3tjDe liet bare jBajeHept bem niet in b?p* 
Beft / Doo? Detoelke tjp gdegcntgepD moebte ge; 
baDt gebben om 3ijn boo?nemen in 5t merk te HeD 
len: noeg aen D’anDet 3gDe liet fp gem niet komen 
in eenige fulke nature / Die gem baSDe mogen 
aenbnjfen of betekenen oo?fake ban Dcfperatie ban 
3ijn meDerkeren ten l^obe en totgunfte. CnalDuef 
bet miDDel ban fijn tegenmoo?bigeboo£geit 3ijnDe 
meg genomen / en De humeuren niet gcpo?ret / 
fo biel Defefacckin fïaep/ en maïs Den D?aeD ban 
3ijn boo2nemen afgefneDcn. 3©ant / komenDe 
ober omtrent bet epnDe ban September / en 
bem niet gctocigcrt pijnde/ acccsi cn t’faraenfp?c; 
ktnge met bare iDajeHeit / en 3ijni*c gecomman; 
Deert aen gare Camer ten ï|obeboo?«nige Dagen/ 
en ban Daer tot Den l^eece 25emacrDeriS ,* 
fo miert get gegottDen / Dat Dcfe Dingen geen 
quaDe tekenen maren. (€cn fjnpfc ban mijn l^eer 
25emaerDcr bleef bp / tot fommige Dagen boo? 
^aetTcben toe / en Doen miert bp gcb?acgt tot 
3ijn epgen buiö / onDer De bemaringe ban ï^eec 
ïiicbarD 23arcklep / en in Dier manieren bleef gp 
fteetp' boo?t tot bet epnDe ban Den termijn Der naboL 
genbe <©?pbulDigbept. 

3©ant/ bare jBajeHept alle Defen tgD oberfien; 
De fpne fauten / met De ooge ban bare p?incdgke 
gunHe/ enongeerncmillenDe boo?Deel treckcn ban 
3ijne groote mifDaDen / in anDere nature Dan akï 
beraebtingen/ refolbeerDe tegen bem fo te p?oceDe; 
ren/ Dat get moegte H«cftdi (cm b^re Höaje; 
Hept0 moO?Den te geb?upcken) ad corredionem, & 
non ad ruinam. 

jBaer noebtams naDerbant / omtrent bet cm* 
De ban Den bolgenDen termijn Der <©?pbulDigfjept/ 
om De merelt Dicss te beter te bolDoen/ en De op;' 
roerige geruegten en libellen te Deomingcn / Dcmel; 
ke tot 3ijner ontfcgulDinge gcHcopt toicrDen / en 
om te onberbouDen een fo?me ban jnHitie/ al eer 
bp in bolkomene b?pbepD fouDe geHdt mo?Den: 
fo bebaegDe get gare jBajeHept te belepDen / Dat 
Daer toe garen fecreten HaeDnocg bpgeboeggt foude 
mo?Den / eenige peefonen uptgekofen ban baren 
2iDel / en ban gaere ïiecgtecsi ban De 30et/ en 

fff 3 &at 



23© 
Het (even en dertigfle Boek. s 6qq 

batboo? henlieden fijne fabe (aengaende Set b?chen 
ban 3tjne tnftructtcn / nopende den $ïoo?derfen 
totljt / en öe manicre ban 3(jne bandelinge met i€p-- 
ronc/ en3ijnoberhomen/ en ïjet beclaten ban Ijct 
Coninhrijcheban |ï2lant/ contrarie Ijet bebel ban 
ïjare ffèaj. tittgebjucht / foo toel boo? berfegelinge 
baer ban onder bare Conimhlijhc Ijanb en ftgnet / 
ald boo? eenen fecr bindenden en hracbtigen b?icf/ 
in ’t bpfondec acn bem gefcb?eben) foube berboo?t 
too?ben / met bepalinge nocfjtansf bat Sp niet foube 
beftoaerttoo?dcn/ meteenig point ban ongetrouw 
tDiggept; en met geïijhe gunfte te beftellen / bat SP 
niet foube onderb?aecbt too?den in be openbare en 
o?binarc plaetfe ban de miföaderd tnde&tarre-ba? 
mer/ ban betoelbe bpdefgelijjr boo? eenen feerpeni? 
tentialen en ontmoedigen b?ief berfotfit Dabde/ bat 
ïjp mocl)tegefpaerttoo?ben/ ald öet gene bet toel; 
bc bem altijd foube gequetft Debben / geljjb bP af; 
firmcerbe/ maerineene betmeiijebee mantere ten 
Ijupfcbanrnijnïleerebetoaerber. $ocböe toerbim 
ge ban te fententie bic aldaet tegen ijem paffeerde/ 
toad niet meer ban eene opfcöo?tinge ban deoejfe* 
ningeban eenige ban fijne officien: (€en tnelcfeen 
tijde ooh/ €flï,t bie ï)em felben hondc beranberen 
in alierlcp gebaenten boo? eenen tijbt / ten aldec; 
upterften Begeerigb 3ijnde (geli jcïi bet nu blijcht upt 
ïjet gebolgb) ominb?pScpt geftelt te too?den/ om 
fijndoo?gaendeboo?nemendin’ttoerc& te (lellen en 
ïjerbatten/en bopenbe bat bp bie met meerber bracht 
foube boo? d?ijben Jian opt / om bied mille datfip 
gctoaer boert bat darten bed ©olbd boo? fijne ftoa* 
rigljeben tegen bem ontfieeeben boaren/ en batfp 
foo grote remonftcanticn gebaen baböen ald moge; 
Iijcbentoad:footrandfo?meerbebP bem felben/ in 
fulcbeeenebjccmbeen nedergctoo?pene ootmoedig; 
Ijept/ aldofbPgeenmenfcljeban befer toereldt ge= 
boeefl öabbe/ met gepaflïoneetbe p?ote(latien bat bp 
43obt tot getupge riep / dat hy een geheele affehei- 
dinge van de wereld gemaeckt hadde , en dat hy hare 
Majefteits gunfte begeerde, niet van wegen eenigh 
werelds inlicht, maer tot eenevoorbereidingedoor 
een Nunc dimittis: En dat de tranen fynes herten al¬ 
le humeuren van eergierigheic in hem uitgeblufchr 
hadden. SCUed dttte om bare JBajeftept gerufï te 
(lellen/ en be toerelt in floep te toiegen/ bat men 
bem in geenberlep boegen mojle öouben boo? een 
bangereudman. 

^ietbele dagen baer nae/ ï^eer fïicbarb 25arcfe; 
lep fijnen betoacrber toiert ban bem genomen en 
bp toiert in b2pbeib geflelt / alleenUjb met befe toaer* 
feboutoinge: Dathyhemfelven niet foudc houden 
t’enemael ontlaft te zijn,alhoewel hy in niemants be- 
wan'nge was gelaten,dan fyn eigen difcretie : maer bP 
geboeide bem felben niet fo baefl op bebleugelen ban 
fyneboo?gaenbeb?pbeib of (niet tegenflaenbe fijne 
boo2gacnbe bertooningen ban eenen afgeflo?benen 
(laet bed gemoetd /) SP begon toeberom op een nieu 
u p?actiferen / fo necrftelijcben ald ott te bo?en / ber? 
nicutoendc fijne bco?gaenderefolutie: betoelbe toad 
be perfoon ban be Coninginne / en bet J^of te ober; 
ballen en in betfeechcringe te nemen. €n op bat 
moebte bljjben ïjoc bo?telingena fijne b?pbeib bp fij; 
ne ïnftrumenten te toetch (lelbe / D^bbenbe lange te 
bo?en in fijnen btcnfl gebouben/ en gedurende fijn 
<©oubernementin§rlanb/ tot bemgetroebeninbe 
plaetfe ban fijnen boo2naemflen ^èecretariud / eenen 
jscnrlb £uffe/ een geringlj metgefel bangeboo?te/ 
maer een groot ^cljolafticud / en in bet baeö eenen 
boo2naemen berrabet neffend be geleertbept / 3ijnbe 
anberfindbaneenen oproerigen en mutineerlijehen 
geeft tegen alle «Bberbeben. 

toefen met-gefel/ in ïjet Beginfel ban 3Cugufto/ 
bettoelbe geen maenb toad na bat €flft;r b?pfjepb 
babbe berbregen / biel acn bet P2acttfeeren met 

©eVjw’ éecr l^encicb l^ebtll / bie bare jBajeftept bfenbe 
aid Segaet of 3fimba(Tabeur bp ben $ranfen €o; 

©cnricii ning / en alfboen eerft nieutoelijcbd in €ngelanb 
■ obergebomenban ^oulion/ beb?iegenbe ïjem met 

een balfcben leugen en loutere berfieringe / bat fijnen 
Diaiftgelaftcrtcnberacljt toert/ en bat bet bcrh?c; 
ben ban be ©?ebc- banbcl geïjouöen te 25oulion/bcm 
febeen toe gereeebent en op bem gelept te too?ben / 
(baernoebtandgenen fcbljnbaneenfulbe fabetoad; 
alleeniijcb om bem af te treeben ban anberen/ en 
Öem aen mpn l^eere ben <0?abc baft te maeeben / al; 
(joetoel bat bP bem met communiccerbe eenige j 
particulariteiten ban mund ^eeren beftepnen tot al , 
een goebe totjle baec na. 

jpaer mijn Igeece bebbenbc Befteebt bet epnbe ban 
ben Corner (3ijnbe eenen p?ibarentijb/ ald een pe; 
geijjeb upter ftabt toad en berfp?ept) in bet bigefte; 
ren ban fjjn epgengebacbten / met be ïjulpeen con; 
fecentteban jBeefter Cuffe/ (lelben tocl Ijaeft tfb 
neber tufïcben fjaec bepben / bet oube principium bce 
©ecraberdenConfpirateurd / ’ttoelcbetoad: Ve¬ 
lente bereyden en weinigen te communiceren; en 
na be mantere ban be jBpncerberd / baer bufpoebee 
gereet te maben / en ’t felbe op fijn plaetfe te (teilen/ 
en ban op ben rechten tijbt bet bier baer in te (leer; 
ben. ^ecfialben be cecfte aenmercbirtge toad ban 
fulcbeperfooncnaldben <©?abe bacbte Bequaem te 
toeefen / om bie te treeben om ban fijne partpe te 
3ijn f uptbiefenbe beibe ban ben €belbom en bepgd; 
licben/ en anberen/ foobanigc bie eenig mifgenoe; 
gen Ijabben of onruftig toaccn / en foobanigc bie 
ftnacbbanoo?beeltoaren/ en liefjt om beb?ogen te 
too?ben/ of foobanige bie gefjee! ban 3ijne epgene 
aenfiangerd en nabolgerd toaren / (boo2 mtbbel ban 
crcöjjtenaenfien) ald^oufijampton of eenige am 
beren ban fijne grootfte geaffoeïeerben. 

€n toetende batter geene fo fterebe boo2ben 3ijn 
omljetgcmeenebolcbte treeben/ banbe ïïeligic: 
foo beeft bp niet becfupmt/ bepbetebefentpe/ en 
lange te bo?en/ tjem te befielpen in 3ijnen courd / boo? 
een p?opbane liftigbepbt (tot3ijne epgene grootbeib) 
metbepbefoo?ten en factiën / beibe ban Catbolij* 
benen ©uruanen/geUjcbfegenaemt too?ben/ bee; 
renbe5tjneupttoenbtge3bbetotbeeene/ en $ijne jn= 
toenbige 3ijbe tot be anbere / en mabenbe bem felben 
bp be eene foo?te aengenaem en liefgetal boo? eenen 
pbertebelijben/ en fermonen te freguencecen / en 
bcle ban ben p?ebiberd te bouben / en bepmeli jeben 
onberbebanbt/ gebenbc berfebertnge aen 53lunt/ ©e&c' 
<©abied/ enberfcijepben anberen / Dat (indien bP 
moebte p?ebaleren in fijne begeerde grootbepbtbp SSIunt 

foube inboeren eene becd?aegbfacmbep&t ban be rn 
Catbolijcbe Religie. 

pijnde ban gepaffeert ben gantfeben jBicïjeli 
(Cermijn met bem felben aengenaem te maben / en 
tcecbenbe eenen toeloop ontrent bem / en betoegende 
en aenlocbenbe menfeben tot bem boo? mantere ban 
bertoeebingen en geb?upbe/ baer in (om bieftotlle 
bat fijne b?pöepögegualificeert toad) bp nopt bec* 
gat oeffeninge bed gemoebtd / nocb bed licDaemd/ 
noeb^ermoon/ nocbcaebftag (om occafie enb?p= 
betö ban acced en toeloop tot bem te gebenj cnbeele 
anbere p?actijcben en inbentlen. <0ntrent bet einde 
ban dien tijt tegen €D?tft-öag /fooquambptoteen 
fo?meliec refolutie ban ben tijt en be maniere / toam 
neer en boe bat bp 3if« boc^nemen toübe in ’t toerb 
(lellen. €n eerfteiijb omtrent bet einde JBtcbaetf 
(Cermtjn/ fogingb bet ald een foo?te ban cijfer en 
to?aecb-tooo?t onder fpne b?tenden en nabolgerd/ 
Dat mijn Heereopfijn eygen Guarde woude ftaen: _ bcr 
bet toelcbe uitlegglnge bonbe toelaten / in eenen Mannae' 
goeden fin / fo toel <©uarbe ban opfiebt / ald <0uac; nan igecc 
debangetoeldt/ maer be meer bpfonbecen en ber* ®ggf# 
trouben perfonen liet bp toe en toad te b?eden bat b^t fn t,e 
foube uttgeleittoo?ben/bat bP niet meer tooube op> feenumf» 
geftoten3ijn/ nocb bafacbecen meer eenig bebtoang g®a* 
of bebelen. aperbe- 

llBaecbe naefte fo?ge toad / bo^ bat bP fulcbe per; nanb 
fonen/ aldbPöacbtebeguaemte3ijn tot 3ijn boo?? 
nemert/ te famentn der ftabt foube bonnen b?er»gen/ 
fonber ceiicb ban fufpitte / om ter recljter tpbt geceet 
tespn / toanneec bp 3P« beftein foudein’t toereb 
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fa' (tellent ’ttodlte f)n rjaööc Oe(Ioten Dat toefen fouDe 
cenigen tijöt omtrent (§illarp Cecmtjn : Daer in bP 

i„t. tiele OeDenbtngcn banbt om irem Daec toe te treeften/ 
eenige ban toegen öc p?oceffen / en fommtge ban 
toegenDereguejtentel^obe/ cn fommtge ban toe* 
gen affurantie ban lanD: en Den eenen b?ienDt Den 
anbcrcnDacr tcecftenDe/ fonDer Dat fisljc gemeccftt 
toierDt/ en alle 3tjnDebetoogen ban een hooft. <£n 
t)etfeantoacrli)cftaengcmercfntoo?Dcn/ Dat in bet 
ÏEïegtflcrbanDefeperfoncn/ DteopDen 8. 3peb?uarp 
in De actie ban openbare Bebellietoaten/ men ban 
binDen uit meeft alle De 43?aeffcbappen ban <£nge* 
lanD eenige / Detoelcbe Daec niet ftonben geltomen 
3ijn/ bnabontureofgebal: en in De befonDcce om* 
fïanDtgbeptbanDeejcaminatieii (al te lange om bier 
tebccbalen) toa$ fjet licht om na te fpeuren / in 
toelcfter boegen eenige ban bun opgeb?acöt toierDcn 
totDertaDt/ en in De (taD gebouDen op DpfonDece 
boo?toenDfeïen. JBaer omtrent Den termijn ban 
STiebtmiflfe/ alstDentpDtnaDerDe/ Doen toaObPte 
bKDen Dat confultatie fouDe toerDcn gebouDen ban 
febereuitgebofeneperfoonen/ ober De gebeele fabe 
en Den couro Detoelcbe bp fouDe fjouDen. €n om Dies* 
toille Dat bP Dacljte / Dat op bem felben en fijn epgen 
bups toat meer fouDe gelet toerben / fo toert goet ge* 
bonDen / Dat De t’famenbomfle en conferentie fouDe 
3tjn op t©?urp-bupsf / altoaer l£. €DarIer-s 3Baber0 
iogeerDe. Ifllbaeniuaminbefenïïaeb/ Den<©?abe 
ban ^outbampton / met Den toelben bp in boojige 
ttjDen in eenige emulatien en berfcbtUen te ï|obe toa£ 
getoeefï. JBaer Daer na/ ^outbampton bebbenDe 
cetrout fijn rechte ^icfjte/ cnDe b*m felben t’eene* 
mael geDompelt in fijn gelucb / en 30nDe 3tjnen geDu* 

boo?raeDt Dacr toe bcbojcnDe / fjet bebtetngen ban 
De c§taD /Doo? Dat rtueft en De commobttept ban Den 
ingangb en Die inbefitnemcnDe/ Doo? miDDeibnn 
c§ir Suljan ïBabto. liBaec Dit toiert boo? opinie, 
ban allen bcrtoo?pen / ato bet gene ’t toelbe bacr at* 
tentaet fouDe aftreeben ban bet pmicipneifle / ’t toel* 
be bet l^of toast / en als bet gene bet toelcbe fouDe 
Doen/ Dattecterfïonteenoo?DeeIfouDe bolgen/ in* 
Dien Dat bet ï^of eenmael ingenomen toare. 

JBaer op bet laetfle / bet toelbe De ouDe complore* 
rpe toas / (ais ^outbampton toel bebent toas) 
toiert in bet epnbeDoo? De generale opinie ban ben 
allen/ aengebouöen en geruflet. 

oen De maniereboe/ in toelcbe o?D?e Dat bic fouDe 
aengertelttoo?bcn/ toas Defe: Datfebere uptgeho* 
rene perfonen ban bacr getal / fooDanige aio te Jgobe 
toel bebent maren / cn toegangb mochten bebben 
fonDer beflraffinge of arcbtoaen/ tot in De bpfonbe* 
re bertreeben in betrof/ acbterbolgcnbe De bpfon* 
Dere gualitepten ban De perfonen/ en bet onberfefjept 
ban De bertreeben/ baer felben fouDen bcrDeelen in De 
$?efencp/ en De <d5uarD hamer / De ^ale / en in 
bet buiten ^of en $oo?te/en Dat een feecher p?inci* 
pael jBan innemenDe elcb een bpfonDere plaetfe/ met 
De macht ban eenige toepnige Die bem tpgeboegbt 
fouDen too?Den/ eenpegeltjch fönen lafï fouDe upt* 
boeren / bolgens De occafie. gin toelcbe uptDelinge / 
i^eec Charles ;©aberSalfDoett genoemt toert tot De 
p?efentie / en tot De groote Warner / alDaer bp be* 

i fcbepDentoao aio bet töbt fouDe 3ön/ om De ^elle* 
baerDterSbanbeCtaarDete oberballen: ^eergo* 
ban 3£abfS tot De <§ale: en Igcet Cb?irtoffel JBlunt 
tot De buptenpoo?te: Defe DunluiDen DunhenDe te fpn/ 

5out* 
lamtoti 
ten [jet 
Baccfc. 

rigeniiBetgefelgetoee(Un§?IanD / foïjielb bP foo ; DcD?ie principale betoaec-plaetfen ban confiDeratie. 
Deel ban bem aio Die bem meeft bertrouDen /enbab* > <£n Defe Dingen 3ijnDegefcbietmeteene beerDigbept 
De lange gelcDen in $|?lanD gemepnfaem met b^m I binnen't^ofeenteechengegeben/engefonDenfou* 

' betoo?DenaenCfffcir/om boo?tgefettetoo?Denban 
Cffejc-bups / 3ijnDe niet berre Daec af. JBaer op 
Cffejc/bergefelfcöaptmetbe CDel-lteben ban föne 
partpe/ en foDanige aio Daer fouDen gercet en ber* 
gaDert 5ijn tot 3tjnenï|upfe tot Dien epnDe / fouDen 
marcheren na betrof toe: €n Dat Deboe?gaenDe 
confpirateurO alreDe ban binnen 3tjnDe cojrefpon* 
Dentie fouDen geben aen Die ban bupten / foo toel 
Doo? ben felben meeflerO te mahen ban De Deuren/ 
ombenteDoeninbomen/alODoo?te onDerflaen om (rol l65 
op bet fpoebigbfte in bare banDen te brpgen De belle* 
baerDiecobanDeCuarDe/ bopenbeDaec Doo? boo? 
te bomen eenigen groten toeberftanb ban binnen / en 
Dat alleo met confufie en beroerte bolbomelpch te 
berbullen. 
ï©it fjjnDe bet betoog ban baren aenfTag (o toiert De 

ttoeeDe actie ban Defe (CragcDie oob gcrefolbeert / De* 
toelbe toao / Dat mijn J^ecre bem felben fouDe pjefen* 
teren boo? bate jBaj. aio neDertoerpenDe bem fel* 
ben boo? bare boeten / en begceren bet toeg Doen ban 
fulbe peefoonen / Die bp föne ©panDen noemDe / ban 
omtrent baer. €n na Dat mijn pecre fouDe beebre* 
gen hebben De poffeffieban DeConinginne/enDen 
flaettfo fouDe bp föne gep?etenDeerDe bpanDen roe* 
pen tot een bep?oebinge op bare lebenO / cn beroepen 
een $arlament/en beranDeren bet <©oubernemem 
enberbrögen bem felben / en föne geaffocieerDenfo* 
Danige conDitienalo btmen baer fouDen goeDDun* 
ben. 

^aergingoobfp?abein Defeconfpiratie/ ban De 
ftaD ban ËonDen in poffeffie te nemen / tot bet toelbe 
€flTejc felben / in fpne epgene particuliere enfecrete 
inclinatien/ alipDeen bpfonDeren fin gebaD baDDe: 
niet alOeeneaftoöbinge/ofaftreDinge banfönboo?* 
nemen ban bet ||of in poffeffie te nemen/maer aio 
eene itilepDinge en pjepacattjf om bet felbe te bol* 
b?engeh op eenen baffec gront. €en opinie in bem ge* 
B?oeD / (gelpb men btn mag inbeelben) eenfDeeio Doo? 
De grote obertoegingen Die bp baDDe ban DeltefDe 
ban De 25o?gero: maer boo?namelicben/ in alle fcbön 
Der toaerbeit / Doo? eene b?efe / Dat alboetoel bPfou* 
De gcptebalmt bebben in bet betbepgen ban bare 
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getoeeft / en benniffe ban fgn boo?nemen gebaD/ 
gelgcb te bo?en berblaert iO l^eer CbarleO ^aberO/ 
eenen Die upttec maten begeerig toao tot Den <©?a* 
beban^outljampton/ op genegentljept begon eerft 
op De bcrDienfle ban Den fclDen <©?abe t’bemtoaertó/ 
alOlJP DtaO in ftoarigbept ober Den DooDffacb ban 
eenen üong. (geer 5pecöinanD «6o?gc/eenen Die Den 

bc ban €ffe]c met boojöacbt doo? 3tjnen b?icf 
op ontboDen baDDe ban föne '£5oubcrnement tot 
^Inmotit / met particuliere acntotjftnge ban alhier 
te3önboo?Denx.jfeb?uarp. SJcer ‘foljan ^abiO/ 
eenen Die fönen ZBienaer getocefï baDDe / enDe Doo? 
benopgemaeebetoass/ cn Die een officie in De ^taD 
baDDe / fgnDe «öpftenüec ban De (©jDonnantie / en 
eenen op Den toelben bp grootelijebö betrouDe: cn 
^ol). Sjttleton / eener Die fp rcfpccceerDen ban toe* 
gen 3tjncgdeertbept encouragie. 

^»e confultatie en t’famenfp?cbinge berufïebe op 
iffe tian D?ie Deelcn: bet obeeften ban een %tjfïe ban Die per* 
teer foonen / Detoelcbe fp hielDen re 3tjn ban bare par* 
JjFp tpe: De aenmerebinge ban De banDclinge felbe; 
Jeec toelcbcti boet fp fouDen letten/ en boe fpDaerinfou* 
fotjan ben p20ceDeren: €n De Diflributie ban De perfonen/ 

acbtecbolgenö De bcflotene actie / tot bate bpfonDe* 
'etui* re toereben Die fp fouDen moeten Doen. 
aaö ^elijöc begreep izo perfonen / CDellieDen en 
Beo?g.2. / cn p?incipalöcbcn €Del-lieDen (en toag 

Der fclber om Dieo te meerDec gelooftocerDigbepDjS 
Btum. totlle) ban De epgen DanD DesS <J5?aben ban €ffeje 

onDerfcöieben. 
9EengaenDe De banDelinge felbe/Daer toerDc eene 

P2opofitie gcDacn ban ttoee p?tnctpale ^rttjbelen: De 
eene/ ban in befittinge te nemen De €o?en ban Eon* 
Den: De anbere ban bare iBajefieptji perfoon en bet 
^ofacntc tarten/ Daer inoocb Deliberatie toert ge* 
bonDen/ toat coursE Dat men fouDe ijouDen metDe 
ffab / ’t fp tegen bet effectueren ban De furp?ince / of 
na Dat Die geeffectueert fouDe 3ijn. 

(BelaugenDe De (€o?en Daer toiert bp geb?acbt/ Dat 
men De bauDctinge een reputatie fouDe geben / Doo? 
in Ijare banDen te bcöomen bet p?incipaelfle #o?t 
ban bet Eontncbröcbe / met De p?obtfien en Den 
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SBajeflcpts? pejefoon in fijne Hanben boo? eenen tijb / 

met fijne tinec of D?ie ponbert CDdliebcn / noeptans? 

öe re'cöte tlroien en gratiën ban Have iiaajcftcpts? 

grootmoebignept / en boo?ftrptig eompo?temcmm 

fulfien ongeluft toerHcnbe t’famen met Het natoer* 

Uft ïnnetocn ban gctroutoigHept / ben Hours? toacr ban 

(als? De furie ober ie?) altijt tocbedccft in be Harten 
ban 0nbcrfaien ban eenige goeben blocDeofgemoe* 

be (ban poeDnuige Hare menigte beo? Het meeftenbed 

ace omponeert toao' / aljjoctod boo? pem berlepten 

üetobert 1 tod paeftdiH ben linoop fouben brclien/ en 

maltcn eenige oneenigpeptett feparatie onber Hen/ 

toacr boo2 pp mogte berlaten 3ijn getoo?ben/tcn toa* 

rebatï)» bouteenbe opeenig meer populacr getal/ 
adjtcrbolgenbebc natup?e ban alle ufurpercnbeKe* 

pellen / betodHe altijt meer betroutoen in Het gemene 

|-ifeolcft/ baninperfoonen ban ftateofgualitept. €n 

- bit mag tod blijHen bp fijn epgene compïoterpein 

mdanbt/ betedHctoa.es bat lip foube gcHomenpeb* 

ben met Ijct uüfcpot ban be Ermee / ban be todHe Hp 

gcbirectccrt teas?/ gdijH te bo?en betoont is?. Ufo bat 
fijne epgene courfcn altijb inclineerben om te ruften 

op be lilotc fterHte ban öc menigte / en niet op acnfta* 

gen / of be bpboegingen ban eenige toepnige. 

jiaaer om toeber te beren: bit toaren be refolutien/ 

genomen ten tijbe ban bic confuitatie/gepoubenbp 

öefe bijbc tot <üD?urppcufc / omtrent bijf of fes? bagen 

boo? be ïiebdlpe/ om €fter gerappe?teert te teo?ben/ 

betodHe altijb aen Hem fdben pidö be binbenbe en 

birigcrenbcftemme: pet todHe Hp bebc om boo? te 

bomen alle bifferenren Dteboo?ttoift ofcomrabictic 

Dabben mogen ontftaen: <£n baec beneben Habbe pp 

anbere perfoonen / (betodHe toaren Cuffc en 25lunt) 

ban meerber JjeimdiHljepb en betroutoen bp Hem 

ban befe/(^ambampton allecultli uitgenomen) be; 

toelltc bie confitltatte bddbcn. €n aengaenbe ben 

öagp ban ben aenftag / betodbe taa.ë bien / bic mofte 

ontftaen uit be Hcnniffe ban alle be tod-geiegentpeben 
en btfftculteitcn/bie toiert gelaten tot be eigene Hem 

Het Teven en dertigfte Boek 
fefeer nebaediHc en brrHotHte bcrroDcrpe. SEacr 
<©obbïe in fijne <6oDDdijHe bco?ficnicHcpt lange te 
bo?en berblocbt Habbe befe Ijanbdinge / met öen 
bloeH baer ban Den =pfaimfp?ccHt: Datfefoudezijn 
gelyk deontydige vrucht van een Vrouwevcortge- 
bracht aleer het tot volkcmcnbeit gekomen was, bif* 
poneerbcbaerobcraifo/ bat pare IBaj. berftaenbc 
boo? een gener ad genicHte, en memn dingc ban ceue 
algemcpnebergaöcringc ten fjuife ban C-ftav centra* 
ric Hare pjinedijHebcrmamngc/en b?p toat berfcHil* 
lenbe ban fijn boozgacnbe manier(gdiiH bacr fo groot 
een bper niet Honbc toefen fenber eenigen rccH)fanö 
op öen 7. ^ebjuarij’iOatDternoenobr^befeïïebdtie 
ten putfe ban <£ftcr pto. ^ecmarntelêarbert/ cm 
Hem teberfoeHcn bat Ijp foube Hemen boo? be Ijeerett 
banljare fjBajefteptö ütaebt/als? boen in ïïabefit* 
tenbeopljctljcfban^alifburp/ fijnbc Het puts? bart 
ben l§cer (€refo?tcr: altoacr men alleenliH bcc?neno* 
men Habbe/ bat Hp foube omfangen eenige beftraf* 
finge / cm te Hutten gcgacn te Hebben / be polen ban 
fijne b?pf)eib/Hem hergunt in cene gcgualificeerDc 
maniere /fenber eenige mcininge tegen pen ban be* 
btoang /HettodHe pP/ onber fcfnjn bon niet tod te 
3ijn/emifeerbcte Doentmaer fijn eigene fcpulDigé 
ronfeientie getuiabe Hem/ bat fpnébeb?ieoettjcn onr* 
beHt toaren en b?efenbe perpcHd in eentg berber tut* 
ftd / beftoot Hem te Haeften met fijnen anftag / en bie 
ben nacftbolgenben bag in ’t toerH te ftellen. 

HBaer ato boen toebcrom/ljebbenbe eenig abbcrüf' 
fement inöenabonbftonb/bat be JBacIjtente^obe 
berbubbdt toaren /cnbatboegenbebpbeboobfffjap 
bic Hp ober naclit omfangen Habbe / en alfo befluttem 
be/batter tellobe eenen alarm gemaeHt teao to 
baebte Hp Het te bergecfs?te 3tjn /te benHcn op bett 
aenftag ban Det ^of/bp toege ban oberboltmaer 
bat nu fpnen eenigen toecD toas?/a!baer te Hemen 
met maefit / en tot bien cinbe be ^§tab eer ft aer te ta* 
ften. 3©aerinne HP waer te rugge bid tot firn epgene 
boo?gaenbe opinie / betodHe HP in gecnbcrlcp tepfe 

r6co. 

en btfftcultettcn/bte miert geiaten mi ut uyeue ^ 7' t ÊÊninc 
^^♦ iünbcniettemm nerefoli Habbe berfuimt / macr naooe te odjeu ttuiyi l>jJK 
fe en beftemngeban u et ujuni u» i« - „Jnatht mn to Hordben cm be ^tab aen nn 

ge 

beert bat bie'fouöe toefen eenige tjjt boo? Det etnbe 
ban ben termijn ban EtcHtmiffe. 

jiiQaec befen raebt en be refolutien beffdben toter? 
SöS ben in fomnugc poimen gcrefinccrt ban Cffer en 
ïiiatm? Cuffe/en 25Iunt:toant ten eerften toert goet gebacHt/ 

tot bicö te beter berfefieringe ban De buptcn-pco?te 
ban Het kof/ en te grooter bcerbigftcib en fndiigH^Pt/ 
een troop tot een competent getal gcreertcbobben/ 
bic Domen foube ban be JBetocs?/ altoaet bat men 
öicfoubebcvgabcrtHcbbenfonbcr fufpicie inbpfom 
öcre Compannicn/en ban baer Hoer feilen in een oo; 
gcnbitH fouben toerpen op be poojte bon Het l§of / en 
boegen Hacr bp be gene / betodHe binnen fouben 3b’n/ 
tertoïjlen <£ffcr met be macljt ban 3ijn gefdfcHap 
ben toeg te bozen banen foube. 

ï|et toiert 00H beguacni gebacHt / bat om bies? tonH 
le / bat fn toouben befe üeben ban ’t gemeene befte / 
en beforgenöatben Hanbel enbienft ban ben publij* 
Hen ftaennct foube ftilieftaen/ bat fpte ^obe enbp 
berljanb fouben geroet fjebben/feftere anbere perfonen 
bie gepzefenteert fouben to02ben om te fiippleren 
ïse oftteten en plaetfen ban fttlHe Hare jBajefteits? 

Dingen gemaeHt om te bereiben om be <§tab aen fijn 
ftjbe te Hrijgen / Hemfdben berlatcnbe (benebens? fpn 
generael concept / Dat HP toas? Het liebe &inb en een 
minjon ban Het ©olH en boo?namdiH ban be .jfjtab) 
meer particulterliH opöeberfcHcringcHdn gegeben 
ban (3THoma0 ^rnitH / als? boen jBagiftraet ban 
Ecnbcn / een man tod bemint onber De 250?* 
gers?/ en eenen bie eenig particulier gebïcb 
ober eenige ban Het guanufoen ban bc^tob/cm 
Hacr bp Hem te berboegen / Ijebbenbe bcrbalbcn 
geconclubeert op bit point / fo toos? Het nn tijbt in ber 
baeb te ejcecutecren / alle ’t gene bat Hp te bo?en ut 
boo?nemcn gebigefteert Habbe. 

€erftelöcHenban/ lip beftootbaneen p?etcct pet 
todHe altpb toas? getoceft een bed ban be ccmpiotte* 
rte/ enop Het todHe Hp Habbe gemebitcert/en ge* 
ftubeert lange te bo?en. 3©ant begebenbe fiem fel* 
ben (gcp?efenfp <6obtj om te foeHen in pee Jlisa* 
jeftcpt^goubernement/ eenig rerfitbeerbig p?etect 
in materie ban ftate/ ’t fp ban bermentoitige / ber* 
b?ucHingeofeenigeanbere ontoeerbigHcpb: geltjCB 
Hp in alle fpne boo?gaenbe mifnoegingen / gegacn ce ometen en piaetien uan hu uk uhik ver ^ - 

ï*ac£S?fiecrcn en dienaren als? fp fouben logeren/ Dat 1 HabDe Den betreDep1 paDt ®cIia /rcn 
toornnenomenen omnlaccftfouben too?ben. : teerenbebefcljulb baerbanop be Kaetoijeercn/ m 

ijèaer booznamdijH toert goet gebacHt / Dat De j perfonen ban cvebijt fln 

gcfcHteben embee eenig aengenaem p2etect / beibe 
om berfcHepöene ban Haer gefelfdjap / bie be Diepten 

een p?tbateguerdle/ upiftropenbe bit gemepte /Boe 
bat in ben abonbftonbt / ato l)P Geroepen toag boo? 
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fniibcrnmiBcibanontöerfttofDctl)in6trttctoojöen/ j terHaltiol)/ cm ban Mimoo» tc Betten/aWBP 
c’ toicberom / om Het feof te meer onboo?ficn te Hou* I baer boo?bp foube pafTeren. €cn faHe ban Gene Ge- 
ti n fS?MnSafien. tc octen. »lfo bat bact i looftocctbtolicpb / jtjnbc beft f 

feentemft njet ontbzaH ban be aen toijfinoe banbcnbaG/be* j bantoe befperateftaet bec gemccDercn/ ba f H> 
ÏS flOT möcfinitibelij* | felben en Hare pofteritept fouben ruineren boo? te» 
Hen te tollen «tin boo? Het epnbc ban bien termijn/ Ge* 1 committeren een fo HatelpHemiföaet. 
StcbS »a« i« tmmm / tï ijct («cittc / bat 3tt .f 

Sêefifi 
fe ban 
23lunt 
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Dütanb C5o?ge 25Itim befepulbtgBbe/ bat pp Bern ge? 
perfuaöeert pabbe <§ic SBalter KaletgÖ tebooben/ 
of ten niuiften te app>epenbeecen / petlaetfiefcacr 
ban 2ötunt niet locBenbe/cnbaDt,§ir3Daltcrïia* 
lepgpom bccgiffentfjretenfijbefpns boobs. 

Ifêaer ott pretext 3pnbe ïjet befte bat pp pabbe/ 
totect toegp genomen / en alfboen toegen be boben 
entoaerfepoutoers op en nebec tot pegelpB 2tbeliB 
perioon / en Cbelman / beibe bten abonb en ben 
naeftboigenbenmojgen/ om Ben op ben boo?mib* 
bagljt’famentetcecBentot Cffer Buife/ uitftropen* 
Debeboo?fepbefabel / bat Up fonbe bermoojb 3tjn 
gemogen / uitgenomen bat Bet toas fomttjtS op pet 
matec/ en fomtijts in3jjnbebbe / barietenbe acD* 
terbolgens be nature ban een leugen, fanb bef* 
geipBes bien feiben naept/ febete ban fijne inflru* 
inenten / als namentltjB eenen 3©illem (Stempel 
fijnen ^eccetarius in ber <§tab/ om ’t felbe gerucp* 
teteberfpjeiben / pebbenbe bat felbe bermeerbert 
«enige toctntge Dagen teb02enboo?een bpboegpfel/ 
Datppbefgelpx foube 3[jn bermoojt getoeefi/ boo? 
fommige ^Jefuften tot Bet getal ban biere: en om bit 
pjeteït te berfterBen / en te meer gemepte te maBen/ 
Bant perijtfteibaetinöpitont / fo maeBtepp bien 
nacljtbatterallenacBt een toacpte foube gepouben 
toojben langs tegen be (ïeate / in 5ijn Buts / ben naé* 
ften mo?gen/ betoelBe toas ^onDag/ quanten fp 
tot Bent ban alle fijben/ aepferbofgens 3ijne Boben 

(Foi. zy) cntoaerfcpoutotngcn. ©anbenSflbel / be <0?aben 
BanSiutlanöt/^outpampton/ en be ^eere &an* 
ben / en ^tr l^enrp $acBer / gemcenlijBen genaemt 
De ï^eer jKountegle / bepalben berfcBeiben iSibberS 

Vervólg van de Nederlandfe Oorlogen. 

2Setoacrbcr ban Bet grote«gegel ban Cfigelanb/bcn 3Pr Der» 
S3rabe ban 3H)ü?cefïec / ben Comrollcurban pare tlThee 
Jfêajefïeptspuis poUDinge/ cn be i^eer cppertte 
ilccptcr banCngclanb/ quanten tot Bet bups > en 
bonbenbe pookten boo? fien toegefloten/maerna bat* ^’r' 
fe een toepnig geftaen pabDen fo toteeben fp ingeloten Dan 
boo? pet BlinBet / en fo paeft als fp binnen toaren / 
fo miert Bet BlinBet toegcfloren / en alle Bare Diena* t,ccc«erc 
renbuptengeliotiöcn / uptgenomenöenbjagerban oppertte 
ben Regelt ^n pet I$of bonöen fr> be *0?abcn met rfcörec 
bereftebanper gefelfcDap/ pet l^ofin aller manie * JTf 
re bol / enalSfpna€ffeictoe quanten / fo liepen en tjanöm. 
bjongen fp alle rontfom pen: toaer op bclïfeerbe ®c“ ffö 
toaerbermeteencbeqnamcfïemmeomtep02cn aen ï?",.1*0 
ben <©?abe oüerleberbe be Dcobfcpap ban be isom'n ©ppec» 
gtnnc/ Dat fy van hare Maj. geionden waren, otr. 1*5 
te verftaen de oorfake van dele hare by-een-komfte jccVira 
Sn om hen te laten weten , dat indien fy hadden eem yoce. 

ge particuliere oorfake van grieven tegens een ige per» 
fonen, wie hetoockfoude mogen zijn , dariy iou- £^n86 
den gehoor en juftitie hebben. öw 

3©acc op ben <©rabe ban €ffer met eene itif&c en 
furteufe fiemme berBlaerbe / Dat z.ijnlcv'en gefochi jqL, 

wiert, en dat hy in zijn bedde foude zijn vermoori rrrkr 
geweeil, en dat raeri ongetrouweliken met hem ge- V‘va v0R 
handelt hadde, en anbcretebenen totgdijben einbe.ce' 
<0pbebJelBeDeï|cercboo?name dichter felbe/ in* 
bien batter eenigefuifte faBe tegen pem geattenteert 
of boo?genomen ‘mas/ fo toas Bet goeb boo: pem bie 
te berBlaten / pem berfeBerenbe beibe een getrGutoe 
relatie aen pare 3ijbe / enbatfp niet Bonben fmiie» 
ren / ban eene jBmntelpBe onpartijbigBeit en juftitie 

<©p pet boelBc ben S5?abe ban ^outpampton oc^ 
cafie nam om tegen te toerpen ben aenbnl op hem 

enpjincipale€belliébenenpate nabolgerS/ tot pet I aen pare jffêaj. 3pbe. 
getal ban omtrent b?ic ponbert. €n naberaael bat ^ ':- 
pet ^onbag bias/ en be uure na bat Bpgeöioon —1— wen nmum ujj iu.hi 
maSeenfermoontot3pnen putfe te pebben/ fo gaf gebaen/ boo?benJ^eer<©iap: pettoelBemijnbeer 
fiet ben fommtgen oo?faBe / en anberen eenen fepijn ‘öpperfie ïïccpter toeberom rot pem ftcerbe / cn fep^ 

«h «mfi» >,^ a*  -- be / bat in bat gebal juftitie bios gebaen getoeejt / en 
be partpe baerom in be gebanBcniffe toas. 

SClSboenberfocpte ben!|eer25etoaerbtr ban ben 
<©?abe ban Cffer / bat tnbien BP fijne grtcl-enniet 
opentlpBen tooube berBlaren / BP befelbê Pem norfi# 
tans p?ibatelpBen tooube tnebe beelen/ en alebati 
ttotjffelben fp niet / of fp fouben pem fatisfadtie geben/ 
of p?ocureten. 

hierop rees baer een groot geroep onber be mee* 
mgpte/ weghmijnHeeren: fy bedriegen u , fy ver¬ 
raden u, fy houden u op , gy verheft den tijd ïDaeC 
op mijn Heer25etoaerber 3ijnen poet oplette / cn fep* 
be met eene lutïKi: ftemme ban te bo^en: Mijn Hee. 

laet ons met u privatelik fpreken , en uwe grieven 

om op bie occaftebaec te Bomen;, mis fp quamen/ 
fogroeteöe mijn l&eere pen en omfielSbefe/ en gaf 
Bemin’tgenecaelte berfiaen/ tnfulBé aengename 
termen ais pem mogelijfeen toas / Dat fijn leven 

niffc tan wasgefochtgL weeft, en dat hy meende ten Hove te 
^fcate gaen, en fijne grieven aen de Koninginnc te verkla- 

ren, om dies wille, dat fijne Vyanden machtig wa- 
!anbt- ren > en gebruikte hare Majefteits naem en bevel, 

en begeerbe pare fiulpé om 3pne fijbe te pouben : 
IBaer tot be meer bpfonbere perfonen fpjaB pp poog 
en in anöere termen / pen acnfeggenbe / Dat hy ver- 
fekert was van deScad, en dat hy hem felven in die 
fterkte woude ftellen , dat hare Majefteit niet mach¬ 
tig foude wefen om hem te wederftaen, en dat hy 
woude wrake nemen over zijne Vyanden. 

mile ben tjjö na bat be Blolt aepte toas in bert mo?* 
genfiont / fo toteeben alle be ingangen tot be fïrate/ 
en pet 3©atet (lerBeltB betoaert / en be menfepen in* 
genomen cn uitgelaten / bp Difcrette ban be gene bie 
De 3©acpte ptelben / maer met fpectaclberbob ban 
befulBe niet inte laten / betoelBe ban pet tgof qua* 
tnen/ maer niet toélatenbe bat fp toeberom te rug* 
ge gingen/ fonbet mpns^eeren fpeciale beftierin* 
ge/ ten epnbe bat gene particulariteit ban pet ge* 
ne/’ttoelBe albaer paflfeerbe paté |Baj. foube be* 
BemgemaecBttoo?ben. 

<©mtrcntbeBlocBc ro. pare JBaiefleit fiebbenbe 
bcrflaenbanbefeb?eembeen oproerige bergaberin* 
ge ten puife ban €f[er / bacpte noeptans in fiace 
P?inceljjBeboo?ftcBtigpeiben moberatie toater te 
gieten op bit bier/ aleer bat pet guame uit te b?ee* 
Ben tot meerber tnconbenientte: en baerom geb?ui* 
feenbe autpojitett aleer fp getoelö geb?uiBen tooube / 
fanb tot pem bier perfonen / ban grote eere en plaet* 
fe / enfobanigebie Pp alttjb boo? garenb pabbe te 
eerbieben en te beminnen / om pem aen te bieben 
rccrjtboo2eémge3ijnégrieben / maer nocptanS om 
Bate ïionincHltjcBe bebel op pem te leggen / óm 
fijn gefelfcpap te boen berftropen/ enöaeropBem 
ban bat felbige te omrecBen. 

^efebieceertoacrbigepeefonen/ 3önbe Deneer 

verftaen , enikbeveleu alle op’t gene dat ghy hebt 
voort te brengen,dat gy uwe Wapenen van u legr,en te 
vertrecketi. #ptoelBetooojbcn ben sSiabe ban €f* 
ferenallebe refte/ als beracptcnbe pet bebel/ pare 
poeben opfetteben: en €fie]t eenigfins toat onojbent* 
ItBging ban pem in Den putfe/ en be Kaets-p^^u 
bolgbe pem na/benbenbe bat pp pfibate r’famenfpie* 
feinge met pun toilbe pouben / gelijB berfoegt toas. 

€n als fp paffeerben boo? be bpfonberebertree* 
Ben / fo moepten fp pojen bele ban ’t ongeregclöe 
gefelfcpap roepen: Dood hem,dood hem, enan* 
bereCOepenbe/ Neen, maerfluitfe op,houd hen als 
borgen , werpt ’t grote iegel ter venfteren uir, en 0U* 
bere fulBe bermetene en berrabelijcBe rebenen. jBaec 
€(Tejc nam toaer bie occafie en abbantagre/ om in 
bec baeb fulBe bo?gen te pouben/ tnbien pptnftoa* 
rigpeibquame/ cn pet aenfien te pebben/om paec 
met pem te leiben tot Betrof / bpfonbcrltb bettoes 
groteIBagiftraten ban be juftitie/ en pet groots 
«kegelban €ngelanb / inbien Bp p?ebaleerbe/ en 
pareiBafedeitte beroben/ ban fiet geb?uiB fiares 
raebs infulfreen extremiteit/ en3pnenabolgerS te 
engageren in pet reepte beginfel boo? fobantge eene 
capitale acte / ais baer toas Bet gehangen nemen 
ban fiaebSBeeren / b?engenbe Barcs IBajefieits Co* 
nfnBipBe bebel / tot be onberb?ucBinge Ban eene ae* 
bellifemacpf, 

€ti 



^34 
Het fdVen en dertigfte Boek i(?oo* 

©n naöfltfpopgcDomentoarentoun 3ijn 25oeït 
Camee / fo gaf ljp o?D?eöat fp fouben bad gdjouöcn 
too?öen/ gebenöe öen ln|ï Pan hare üetoavinge bp; 
fonbeclijfi aen ^sic ^oljan <DabiöS/ maer boegoe 
Oem lip mi 25etoaerDet / eenen ©teen ^altSburte / 
een ban De alöcroprocrtgtle en v©obtioo(te perfonen 
ban tiet getal/ Ijebbenöegetoeedeenen mercheujjien 
ïiobee / en eenen bte öen ©panö ötenöc onöcr ,§>tt 

geften Dabben / fo fouöe W m groter beroerte 
bcroorfaebt Debben / en mceröer bloeödortinge: €n 
be ontblotlnge ban Cffectrcupe foube fo teel niet 
gebieden Debben. . . , _ ^ 

€n tecflonöt öaer na toiert Directie gegeben / bat 
ben ©eere ©urgïjlep / nemenbe met fjem ben Co* 
ntnb ban ©eraulöen / Oem foube uittoepen boo? een 
©erraöer in be principale (ïcaten ban bet^tab: pet 

a-SSSE 

©e bts 
fteatentf» 
fe tiaa 
öen 
«iScabe 
Uan dut* 
?auöt. 
©e ÏJeec 
^>anü^. 

Droeg op mijn ©eet ©pperdc üïecljter / bctoclet be; 
fe honorabele petfonen betoactbc / met mtifquettcn 
gelaben/ en met ü?anöenbc lonten aen beUamec- 
öeui'e. 

<©tt gebaen 3ijnöe / öen©5tabc (niet tegenjlacn; 
be / mön leer sèetoaetöcr deeös bcrfocDte niet Oem 
te fprehen) liet ben laf! ban 3O11 ©ups* aen ^ir C5tU 
lies jBertdie / cngebrupftte befe teoorben tot mijn 
Éeet beteaerbet / hebt patiëntie voor een wijle , iek 
wil oaenordre geven aen de Majoor en Magiftraten 
van we®en de Stad, en wederom byu wefen binnen 
eenhdfuure, ging uit met fijne ttoupein Eonben/ 
toe net getal ban twee ïjonbctt / bdjalben be gene 
bte in tiet ©unS bleben / uitgelefcn jannen ban 
fiarb-ljerticUept en coutagie / bp öcteclbe nabecuant 
noefi eenige Cbcllieben/ en eenen ban ïjogen Sflöel 
Uaec felben bpboegben. . 

löaet ban Dien tijöt af bat Up uptging / fo fcfitjnt 
Ijet bat ©>oöt Ijem üoeg met eenen berbaesöen geelt / 
en bracljt fiem rontfom toebee tot be plaetie ban 
toaec DP uptgcgaen toas. . ^ 

3©ant na bat fjp eenmacl bp Muögate tn bet <§tab 
geftomen toas/ foo fjaööe fjp nopt foo bcel I ais 
Dct harte of be fdicrlieit om ecmgll bebaecö of 
brpmocötgh tooorö te fprehen tot Ijet ©olli / (macc 
fjedjadöe alleenïih onöer en obec func tale / als 
fju bOO?l>p paffcccbe / dat hy vermoort foude 7ijn 
geweeft, ) nocö te boen eenige baeö ban boo?; 
ftcfjttgOeit of couragiet raacr f)P bie belooft nate 
be / bat bp nopt meer toilbc opgefloten 3tjn / 
bte (loot jjém felben eeeft op binnen be mueen 
ban be &tabt / en baec na binnen be toanben 
ban een l^ups / alö 3ijnbe geatcefleect boo? be reept; 
beccbigljcpt <0ob.S ais een ejeempel ban ongetrou; 
totgljept. ©ant pafferenbe bob? Cöeapefibe/ en alfo 
nncr^mtts^ups / enbcbtnbcnbe/ allioetoel bat; 
ter fommige rontfom fjem quamen / öat nodjtans 
ntemant ficli met fjem boegbc nocb toapenbc / fo 
berteelitc (jp paec boor rebenen ais ï)P boo?bp paf; 
feerbe/ om Uem te teapenen/ feggenbe tot tien / 
Datle hem fchide en geen goec deden, rontlom hem 
te komen tonder Wapenen. 

fiaaer bner toas in fo ©ollt-rijhe eene ^tab / al; 
teacrlmbaclitebatmen Ijcmfo toeerbljiel/ niet een 

- i __/ «-iM- 5*»r>rt 

tte/ en be feftabe en berlies ban eenige ban 3ijne 
Compagnie» ^eljalben bat / bat ben Crabe ban 
Cumberianb / en ^ir (CDomaS eerrarb bibber 
JBacrfclialb / reben boo? be «§tabt / en berftlaeröen 
en toefen ben ©olhe aen/ bat fjp eenen berrabec 
toas / ban toelhen tijb af betfepepbene ban fpne 
troupen Uaer ban fjem affcljepbeben/ en geen anbec 
tot hem inhomenbe / toas baern.etban befperane» 
3©ant5ijnbeeen toiileopgefjoubcn/ gdijh gefett is/ 
ten bnpfe ban ben 250?gertiec(ter ^mitlj / en albaec 
3tjn p?etert beranöert ban een p?ibate querelle en 
Oberal feggenbe / Dat het Koninkrijke verkocht fou- (Fol. 18) 
de geweeft zijn aen d’Infanta , OU1 fjet bOlfj te beter 
aen te b?ijben om ftcfj op te mahen / en te roepen / en n,fl-e 
bebel te geben om <0etoeer en 3©apdien te brengen ba» ben 
ban alberlep foo?te / en 3i)nbe tod Ijaefï bacr na ^cnaö^ 
bertoittigfjt ban be proclamatie foo quam fjp met 

3ijnbeberbae|i op be feenniffe Ijerii nebaen/ oatter bcrtiöoi 
‘tojigS-macfuen ban boren tegen Bern quamen / on; pianfe, 
bcrfjetgdeib ban ben l^ecr Slbmtrad ben Muite; 
nam ban&are iBajelïeptS ^epr-bradjten / en met 
toetenbe / toat cours bet fjp foube nemen / fo befloot 
fjp epnbeiijftcn / öat ÖP fouöe te rtigge treefeen na 3yn 
epgen i^upS toe / fo tod in fjopc ban alöaer tefuilen 
gebonöenljebben öe ÉaetS^-Ijeeren/ enöoö? fjunee; 
nige beranöertnge te behomen / als op betreutoen 
öat tegen öen macfjt 3Öbe ©rienöen in be ^tab Ijare 
geeflen te famen fouben bergaöeren / en fjem om* 
fetten/ gelyfjfip felben öaer na berblaeröe tot JB» 
MuptenantbanfjetCajieel. 

ji^aer aengaenöe öe ïiaetSBeeren / fjet beüeföc 
<©ob eene ban öeprincfpaelfte miföaöers ^ 
tot 3tjne inlfrument tot pater berlolïmge: betodbe 
ftenbe/öatmjjnS^eercn fape befpetaet Jont / en 
oberleggenbe poe öat fjp 3PC f0ute f°uöc !T,c£e,n 
berbeteren / en fjem felben falberen / quant tot ,^tr 
‘löban ^abtöS / en ^èir dtlUS jBeticbe / ais of Op 
ban mijn f^cerc toas gefonöen: en alfo bracfjt fjp te 
toegeöatfpontfïagentoieröcrt. .. __ 

jDaer öen ©rabe ban Cffct / met 3vjn Cornpag; 
nie bie berlaten toaS / öenbenöe 3tjn ljups tocöer te 
brijgen/ nam een toepat langs Muögate/ altoaer bat 

! geörebcn. (Cen tijöe ban toclfte rencontre ^ir Cf)?i' engcöaeme fionöen fien / en bpna gefmolten ban 
ftoeeten/ alljoctodfonöer eenige oorfafieban licfia; 
melrjcfeen arbenb / maet allcenSjjfi boo? bc bcrbaefi; 
pepöen breefc ban 31)11 gemoet/ quam tcnl|upfe 
ban ^émitfj ben 25o?gemee(ïer / altoaer öat Dp öem 
felben een toepnigbcrberfcljte / enboorfagfjem» 

iBaet onöértufïdjen beljaegfjöe fjet o3oö / Dat ijfc 
re .ilBajcfieitS Directie te ï§obe/ allioetoel in een fo 
breemb en fjaeflig gebaer / met ootöed / en bafl toa; 
ren. ïDant ten eerden baer toiert in ben morgen; 
ftonb een bebel gegeben aen be ,§taö / öat een pege; 
iijh fjem foube beerbtg Uouöen / bepbe in perfoon 
en wapenen / maer noefjtans fjem te fjouben binnen 
3ün epgen Detite / en bebel te bertoacfjten: op eene 
reödijiic en poïttijtie aenmerbinge / öat inötcn fp 
Uaer Uaeddijcben op öe (Ïcaten getoapent tiabben / 
foo öaer eenige qualijb gebifponeerbe perfonen ge; 
toeedtoaren/ fp Uaer fjaböen mogen toapenen acn 
ö’cen 3üöc / en fjaer begeben aen b’anber 3ijbe / often 
minden/ inöienfp Dieren t^acr getoopenbe neöen 

(Cracte gebooö aen 3jjn fijöe *' en eenen 3©aitS aen öec 
Coninginne 3ijbe / en eenige anbere. ©p toelte 
ruggeörijben Dp toeöerom fieerbc en öIucDte na be 
3©ater 3ijbe / en nam een fcDupte op ©tiecne-Dibe / 
en alfo toert Dp ontfangen in Cffeï Dupfmge bp be 
3©aterpoo?te / betoelDeDpberderbteen baribeerbe* 
maerbe^eerMuptenant delbe terdont fijne Conu 
pagnieninfulbeno?ö?c/ bat Dem alle paffagten en 
uitgangen bo?öer toierben afgefneben/ beibe te Mam 
De en te 3Datcr / en toiert Dcm alle moet benomen / 
ban fecours bat DP foube mogen berDoopt fjebben: 
en latenbe ben ©rabc ban Combcrianb / Den ©rabe 
banÈmcolne/öe ^eeredjomaS J^otoarö/belwee; 
rc<©?ap/ De^eere ffiurgfcp/ en be Üeere Comp; 
ton / ^ir 3©alter ftaleigD / ^ic €DcmaS 
raerö/ metbcrjcDetbene be anbere / boo? net huis 
aenöeManöfgbe/ fobucDt mpn l^eere Muitenam 
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felben goet/ mctftemmcDete nemen De I|eereban 
©ffingam / ^cec Cobljam / &it Slopan ^>tan? 
pope/ ^trifto&ect ^löncp / jJB.jponlft ©?ebill / 
met toerfcpepDcn aubece / om tc befpnngen ben l^of 
cn Hst 25anliet-pupg aenDetoaterfgDe/ en tecftont 
beDtoong pp Den i$of / en quam tot De muecen ban ’t 
$fupö/ en toag al gèreet om’t^upSte&efto^mcn/ 
maer utt eene ©i}?tftcljjfte cn Uono?abele aenmec? 
ftinge/ üecftaenDe Dat Daer in Den ï|upfe toarenDe 
©jamnne ban ©ftejc / en De ©joiitoe Kiep / met 
paec ©oel-tooutocn / fo liet pp Den <6?abe ban 
©per toeten Doo? föoöert^tDnep/ Dat pp te toebcn 
toa$ te IftDen / Dat De ©joutoen en ©Del-^ong? 
b?outoen fouDen uttftomen. ïBaet op ©flcr Den 
JgeereEt»tenanttoeDeeamtooo2De/ pem beDanbte 
boo^ljetmeDclijDen en De fo?ge Die pp paDDe boo? 
De ©?outoen/. begerenDe alleènltft een uure refppt om 
rupmte te maften op Datfe mocpten upt gaen / en 
een uure Daer na aen De plaetfe toeDerom te barree 
ftecen. ^et tuelfte om Dies* toille Dat pet gene altera? 
tte ftonDe maften tot berpinDecingeban DenDtenft/ 
fo öocpte pet Den l^eece Euttenam goet Dat toe te 
ftaen. jjBaec ©ffer pebbenDe eenige rcDen gepat btn? 
nen ban uit te ballen/en toanpopcnDe ban pet fucceg/ 
en DenftenDe Dat pet beter toaiS peut felben op te 
geben/ fanD booDfcpap Dat pp op fommtgeconDi? 
tien pem toel toouDe opgeben. 

jjBaer De l|eece Euttenam t’eenemael refuferen? 
De te poo?en ban capttulatten/ fo begeer De CITer 
met mijn ï^eec te fp?eöen / Detoelfte Daetop ging 
na bp pet ^upg: en De boojgaenDe <©?aben ban ©f? 
fejc en ^outpampton / met bcrfcpeiDene anDete 
3£eeren en ©üel-Ueben / pare iBeDegenoten/ p?e? 
fenteerDen paer felben opgelep/ en ©flejcfeiDe/ Dat 
pp niet toouDe capituleren / maer berfoeften / en 
üeDe D?te petitiën, 3£eeerfte datfy mochten dviü- 
ken gehandeic worden: toaerbanDenl^eeceEuite? 
nam pembetfeecfterDe. <BettoeeDe/ datfy moch¬ 
ten hebben eene honorable beproevinge: toaet OP 
De Igeete Euitenam anttooo?De/ Dat fp niet ban 
noden paDDen Daec aen te tbjpffelen. 3&e Deröe/ 
Dathy Alhton een Prediker met hem inde gevan- 
kenifle mochte hebben tot trooft van zyn ziele: 
3Baet toe De fgeere Euttenam fetDe / Dat pp pare 
IBajeft toouDe betoegen / niet ttoijfelcnDe aen De 
materie ban 3tjn requeflt / alpaetoelDatppDien pet? 
foonniet abfolutelijft en ftonDe belonen. 3Baer op fp 
alle met De ceremonie onder Den ftjpgssiteDen ge? 
tooneltjften neder quanten / en fubmitteerDen paer 
felben/ en gaben pare ftoaerbett ober / pet toelfte 
toao omtrent DeftlocftetieninDecnacpt/ Daer3tjn? 
De gedood getoeeft in pet pouden ban pet putst / 
Doo? een iBufquet fepoot/ ©toen ^altfburte cn eent? 
ge toeinige meet aen De 39de ban mpn Igeece/ en 
DefgclpcftettoerDenoereenige toeinige geboot en be* 
fepadigt aen De fpde ban De üomngtnne / en ter? 
(lont / fo toel De é^eeren alct De tefte ban pare gecon? 
federeerden ban qualtteit toerden elr bpfonder ge# 
nomen in Den laft ban berfepetdene particuliere ||ee? 
ren en ©bellieden / en Doo? De felbe geleit tot pet 
©afteel / en andere gebanftemffen. 

SülfoDatbefeftanDelinge/ fo DangereusS ten aen? 
fienbandenperfoonbanden lepdfman/ De manie? 
re ban De combinatie/ en De intentie ban De con? 
fpiratie / uitb?aft en eindigde binnen Den tpd ban 
11 uuren / en met pet berliest ban toeinig bloedst / en 
in fuift een maniere Dat Den naeften Dacp Daeraen 
aiie^oben ban fjuftitie open toaren / en faten in 
pare getooonlpfte maniere / gebenDe goede ©nder? 
faten/ en alle redelpöe menfepen reeptbeerdigeoo?? 
fafteomtedenften/ niet op pet minftebandeberra? 
Dcrpe ban De mtföaDerss: maer biest je meer op De 
^?tncelpfte grootmoeDtgpept en topfe boo?ficptig? 
pept ban fta-e iBaiefteptin fo groot een perpftel/ en 
boo?naemepjft op De goetpepD <©oD$ / Die pare 
msaieftep: in Defen peeft gefegent / geipft in bele an? 
bete faften / met fo felben een ©obDelpfee gelufifalig? 
pept. 

Op Saterdagh den February naerdatdegewefe- 
ne Grave van Eflex ons veribehe hadde by hem te <Sitrar(: 
komen, en mede om over te leveren ’c gene hy wilt 
van defe verraderyen, de welke hy formelik hadde ban <£f* 
ontkent voor de Rechters,ook om te recommanderen fer 
zijn ootmoedige en erniligh verlbek , dattet hare >t 

Majelteit gelieven foude (uyt gratie en faveur) te lij- boo?fï. 
den, dat hy heimelijk foude fterven in den Touwr, SSocykrn 
fo heeft hy wonder ernftlik verfocht, dat wy fouden 
willen gedogen dat hy met zijn Secretaris Cuffe 
foude mogen (preken , over dewelke hy ons vehe- 
mentelik klaegde, als dat hy foude geweeft hebben 
deprincipaelfteaenftoker van defe violente wegen, 
by hem onderftaen , protefterende en ten hoogften 
verfoekende dat hy foude mogen doen blijcken,dat 

1 hy niet geweeft was de eenige aenrader van defe grote 
ofFenlïen die hy hadde begaen : maer dat Blunt, Cuf¬ 
fe en Temple, neflensd’andere die geweeft waren by 
de heimelijkeconfpiratie ten Huife van Drury (totte 
welke al waft dat defe drie niet geroepen waren, noch¬ 
tans niet on wetent waren) gehad heeft feer quadeen 
bloedige propooften van den ftaet, en’t Gouverne¬ 
ment’tonderfte boven te werpen , ’c welk niet voor 
te komen foude zijn geweeft, indien fyn voorflag 
hadde voorrgegaen. 

Dit verfoek hem toegelaten , en Cuffe voor hem 
gebracht zijnde , heeft hem diredtelijk en heviglijk 
befchuldigt, en onder andere propooften defe woor¬ 
den gebruikt , Henry Cuffe bid God endeConin- 
ginne om vergiffenifle , en verdient die met de 
waerheid te openbaren ; wantick, die my nugereec 
moet maken , na een andere Werelt , gerefolveerc 
ben oprechcelik met God en de wereld te handelen , 
moet dit noodtfakelijk tot u leggen , dat gy geweeft 
zijt, een van myne voornaemfteaenftokers tot defe 
myne ontrouwe handelingen , daer ik in gevallen 
ben. 

Getuightby Tho. Ëgerton. C. H. Th. Buck** 
hurft Notingam,Ro.Cecil. 

De gewefene Grave van Effex dankte God 
hartelijken, dat hy hem dieper inficht over zijne ^ 
mifdaden gegeven hadde, bedroeft zijnde dat hy fo fcy be» 

vaftgeftaen hadde op zijne verontfchuldinge doe hy 
aengeklaecht worde, want hy federt die tijde een an- j,jle gjel 
der man geworden was. ïiicantcti/ 

Hy dankte God, dat zijn aenflaghfo was voorge- toirug 
komen, want fo die voortgank hadde gehad, God bg^cu 
weet ( feide hy) wat quaed dat het in ditRijkloude onbrrar? 
gewrocht hebben. frfpeben 

Hy bedankte hare Majefteyt feer ootmoedelijk, |®” “P 
dathy in ’t heimelijk foude fterven , want den toe- ^C6|uargi 
roep van’t gemeen volk hem lichtelijk een quelling 1600. 
foude veroorfaekt hebben, daerby voegende dat alle 
hoop op Gemeenten en op menfehen ydel waren» 
waer van hy de ervarentheyd nu hadde gevoelt. 

Bekennende met dankfegginge tot God , dat hy 
uit dit Rijk , dus rechtveerdiglijk uitgefpogen wor¬ 
de. 

Wantopenbaerlik in zyne gebeden, en protefta- 
tien , en oock in ’t heimelik, verfwaerde hy de grou- 
welikheit van zyae mifdaden , en fpecialik in ’c aen- 
horen van die, die tegenwoordigh waren als de exe# 
cutiegefchiede, vergrote hy defelve met vier Epithe¬ 
ta , Godt biddende hem te willen vergeven zijnegro- 
te , bloedige, roepende en bejmettende fonde : welk 
woord beftnettende hy ons heymelijck uytleyde, dat 
het was eene Leproosheyt dat wyt en breet geinfec- 
teert hadde. fiefieuru 

bfe tim 

Was ondertey kent, Thomas Montfort > William 

'Barlau, Abdie Jlfhtori, zyn Cappellaen. Befp/o- 
Ren fjteft 

3©p fullen liter nu ooft toten fcolgen De reDencn Dan 
^irBohert^icel/ ^ccretatisi ton paer |lah ban B,nge 
©ngelatiDgeDaen in De ^terre-tfanier/ tot3©£ft? 
nuinfter/tot befcfjuiDinge ban Dtn ©?abe ban €fTer. 

Ik ftJr. 



*3ê 
Het fcven en cfertigfte Boek ifoo. 

Ik (feydeSicel) hebbe menigmael in defe plaetfe 
gebroken, nochtans en fprak ik noyt op groter la¬ 
ken van droefheit in een maniere , noch meer ver 
wekt met groter blijdfchap en trooft in een ander, c 

j _r_nnoerltenvjOu , 
wekt met groter oujuu-uap <■* .- n~ r* a 
aenfien dat onfen rebhtveerdigen en opperften God 
fo miraculeufelijk bewaert heeft mijn genadige bou 

(Fol 19) verainevan den feer groten en openbaren erra er 
Effex , den welken defe fes jaren met feer^ grote be¬ 
geerte gehaekt heeft om Coninkyan nge an t we 

fen, en den perfoon van hare Majefteit te laten ko¬ 
men tot de uiterfte ruine en verderf met R.chard 
de tweededen om te betef zijn voornemen te volbren¬ 
gen, fo waren dit de middelen die hy hadde , Geeft 
en ontbrak hem niet, macht en autoriteit was hem 
gegeven, faveur hadde hy overvloediger, ultermaten 
veele , en hy felve was een van den fecreten 

De*middelen die hy by ofdre vólgde waren defe 
zyn beftek met Tyrone, dien arg-verrader was ge- 
wrógt door brieven gefonden met Blunt zijnen prin¬ 
cipalen Raedsman in alle die adien, de welke in- 
hielden een fecrete confpiratie van haer begeerte:, e 
eene veranderinge van den Staet van Engeland,en 
datdekomftevan den verrader Eflex Engeland, 
tot geen ander ey nde was, maer dat hy, na dat hy-een 
Maend met de Coninginne gebleven (oude h-bben , 
hnopte te volbrengen lommige van zijn bedrieglijke 
en flatteerende praftijken met hare Hoogheit, en al- 

fo foude hy in zijn retour of wederkeer gemoet en 
ontfangen hebben Tyrone met 8c,oo. muon. *de 
welke infgelijks met alle zijne macht van Ytifche Re 
bellen overlopen foude hebben dit Rijke van Enge- 
I J 

De tweede middel is defe: hy verteerde zijne mid 
delen , beloofde verbeteringe , en gaf avancement 
tot Soldaten , om haer generale liefde tot henwaerts 

16 De derde middel, bevefticbt en bewijft zijn affec¬ 
tie tot de Paepfe Priefters, en hare Schifmatijke dolin¬ 
gen , vandewelkehy ophielt, meer onder fchijn en 
dekiel van verfpieders of aengevers, om het goet en 

, welvaert van den ftaet, danalleden Raed van Enge¬ 
land daer beneffens, want zijn faveur of g«n^ tot 
henwaerts was altoos groot, en zijn Genade tot hen 
was nimmermeer ontbrekende : en om haer te meer 
te winnen , nam Hy voor defe Religie te verdrucken , 
en beloofde de Paufe Religie te onderhouden, en vry 
hevd van confcientie te geven. , , 

De vierde middel was om te dragen de herten van 
de gemeynten , was openbaer door zijn geroeinfchap, 
vriendelijkheyt en cortefie , want zijn eergierige 
ftreckende begeerte was om gemeinlaem te we- 
fen : maer ten laetften heef hy hem felven verblint, 
alshy Temple zijnen Secretaris in Londen font op 
Saterdagwefende den 7 February. K»oi. om afti- 
ftentiete bewegen en preparatie van fterkte hebr¬ 
een onder zijne vrienden , tot zijn grouwehjke en- 
terprife, en om volbrenginge van zijn hertelijke be- 

gCDeCn vijfden middel, eerhy uyt Yrland quam, de- 
fen openbaren verrader Effex, groteliks hatende de 
autoriteit die fommige perfonen gegeven was by den 

Raed hier in Engeland, dewelke 
hebben in Yrland, was geenfintste bluffchen, dan 
door het verdrucken van alfulkc perfonen als daer hy 
af twyfelde om de felve te winnen, om hier met hem 
te verbinden in zijn verraderye, en alfo Rieden het 
niet wel na zijnen fin maekten , ontnam hy hen haer- 
lieder autoriteit, vrefende anders dat fy te verre in 
Zijn fchehnerye als met Arents ogen foude gefien heb- 

^Blunt in zijn belijdenifle voor den Raed, bekende 

met den Paus verfoentte wefen m Yrkmd’ e™™ de 
ontlaftirtge van zijn confcientie (alfohy Jeide)Iopen- 
baerde vele van die verraderyen , alfo breder blyken 

/al by hare examinatie. , 
En aengaende den verrader Davis, die een lange 

tijdeenenhoveerdigenboeve geweeft is, en van lage 

conditie, was by defen openbaren verrader Ëffex 
geadvanceeft tot de bewaringe van mijn Heére den 
bewaerder van het grote Zegel, met den opperftert 
Rechter van Engeland, en andere van den Raed tot 
zijnen gebode , en dat hy fclfs foude bewaren het 
groot Zegel van Engeland, Ën was defen fcheltnlen 
verrader Davis nu ( of kan het bedocht worden tno- 
gelik tezijn dat hy van de Religie te voren geweeft 
hidde) by Effex verklaert, om hem als een medchul- 
der voor te ftaen3gclijk zy het conterfeyten in belyde- 
niffe, de welke fo haeftniet in gevankenifie was ge¬ 
bracht, of hy en riepopentliken ftoutelijk om een 

Paepom hem te abfolveren. 
En was dit al, neen , niet op Veel na, want dat fe- 

ditieus Boek van Conink Henrik de vierde van dien 
name, door Zijn eigen praftijke hem felfs toegefchre- 
ven, zijnde door de woorden van Celfitudine tux &c, 

’tWelkhy 1+ dagen in zijn verradelijke boefem be- 
waerde , en doen gaf hy 't te kennen, aen mijn Hee- 
reden Biffchop van Cantelberge , om daer mede te 
bedecken zijne bedrieglijke meeninge die hy daer m 
hidde j als wenfehende dat het felve mochie te metc 

gC Wa" was^ijri pretentie in dit zyn lette fchtickelijk 
vetraed, alshy was voortvarende in zijn verradelijke 
Rebeüye , twijfelende aen de affedie des volks toe 
henwaerts ? gaf hy niet uyt in de lette redenen dat hy 
invrefewas om vermoort te worden in zijn bedde 

door Cobham , Raleig en Cecik 
Om op te roekenen hare Majefteysonderfaten , te 

liever om hem te volgen * en hebbende den meeften» 
deel van die in dit net van rebelligheyt getrocken , be¬ 
loofde hy niet te geven her plonderen van de btad aeiï 
roekelofe maets zijn mede-hul pers. 

Wat foude ik feggen, is het moge ik dat hy , wien 
hare Majefteytfoo teerlijk opgebrachl heeft, ja on¬ 
der de fchaduwe van haer eigen vleugelen, dat hare 
Majefteit hem begifte met fo meenige Prmcelijke ad- 
vertiflememen , als ten eerften doe hy tweentwmtig 

jaren out was > maekte fy hem meefter van e peer- 
den, Prefident van hafe Majefteits Raed, Grave, 
Maerfchalk van Engeland, Meefter van de Artille- 
rye, en ten letten gaf hy hem drie hondert duifent 
ponden, ik fegge kan het mogelijk wefen by eenig 
Chriftenhertedat delen menfche foude worden fui¬ 
ken monfter als defe zijn onnatuurlike en wi de aerE 
van rebelligheit,ontdekt heeft voor alle de werk. heeft 
niet defen verwaenden Eflex fulke Ad herenten ge¬ 
had, die nier vreefden te leggen hare violente han¬ 
den aen de perfoon van hate Majefteit, te vangen den 
Raed van hare Majefteit: de felve dreigende te vea- 

moorden, en verachtelik te gebieden,den 
eel van Engeland (’twelk is de fleutel van dit land) uit 
de venfterte fmijten,te vermoorden hare Maj_Rech- 

ters in hare ftoel van gerechtigheyd ? Te■ onderw“*T 
den het innemen van den Tour van Lo”den» 
alfo wederom yerloft te hebben de verraders die daef 

in waren, tot de uiterfte fubjeftie d« 
rijke, wel ik ben verflagen van de gedac^emfle da r 
aen , maer de behoorlijke reverentie die ik heb van 
hare Majefteits forge tot alk haer beminde onde.fa- 
ten cn vaffalen, waer at ik eene ben, heeft my fo ve 
le te doen fpreken. En hadde ik hier niet tegen woor- 
diggeweeft om te (preken, op fo fubyte ^'emffe- 
ment, tonder my felven daer op beter bed^“ 
ken, ik foude mijn finnen te famen getogen beb. 
ben, om de vertoningen daer van in fommige beter 

gedaen tc hebben- 

S&en boo?noemöen «©?abc aïliu0 in 

■SSeSSSSS 
nette0/ öiementoifl öatï)Pinöeferonfpiratieen^a* 
mtnatiepjincipalüh sebjuifit en met Bemeen^o^ 

Vi 



6oo. Vervolg Valide Nëdedand/e Oorlogen. 
toeefï ïc 5ijn/ alö CPrirtoftel 25lunt / ^tr 
Cparleö 3£aberö/ ,^ir gjogan 3^abeiö/ 
3PecDmanö<0eo?ge/ CPomaöEee/ ,^fr Hüilliam 
3©aren / In ’t piiiö Dan ®?urp confultatie gepou* 
Den padden niet emöcremeer Die men Drift nietten 
<?32abe Dan €ffejc famiiiaer te toefen / en men fu« 
(pitte op padöe pan öe confpiratie te 3pn of ten 
minrten benmffe Daer Dan te pebben/ boo?name* 
lib öe <©2abe Dan ^outftampton en Kutlanö/ en 
Dele anDece öie top niet noöig aepten te noemen/ 
toclbö cyamniatien en confeffien in 't boo?fcp?eben 
2Soeb tot EonDen geö2ubt bp tsen boo?noemben 
Kobert 25arber / é©?ucber ban pare JBajerteit be¬ 
grepen en geinfereert 3tjn/ ooft 3pn öe ttoee <©oc* 
t02cn m (S'peologte / namentlib Cpomaö JBont* 
f02ö / 3BtIlem föarlou / en 2lböie SCfcpton fijn 
eige p?cöibam of Cappeilacn gepoo?t/ boo? De 
toelbe pp De DO02fcp2eDen bebententfle/ Die Do?en 
bcrpacltfyn/ geöaen peeft / fulbö Dat ppeintelib 
geconDemneevt iö te moeten ftecDen en ontpooft 

gefelfcpapt met Deel Kibberö en CDeWeöeit/ 
mitögaöerö etlgbe Sfiöermanö Der ^§taö Eon* 
Den/ toefenöe ia alïeö omtrent iponbért perfo* 
pen/ na Defe eerbiebinge öe <©2abe een toennig 
gepatifeert pebbenöe/ toenöe pem na De boo?* 
noemöe l^ecrcn/ begcerenbe Dat öe C>octo?en in 
Der <0oöpept en fpnen $?edfcant bp pem fou* 
Den ftaen/om/ of pet gebeuröe Dat Pp pem in 
’t fp?eben bergrepe/ Dat fp pem fouben brillen 
Dermanen en toaecfcpoutoen/ en feiDe met eenbe* 
fepeiDen en pbertep gemocD fpnö perten in f02rtt 
alöbolgt: 

pp begeere op 8. E. <£. €. Heeren en op U 
mpne Cprirtdube 2ö?oeöerö öie pier tegentooo?* 
ï»ig 3Üt/ t’acnfcpoutoen mpne recptbcerDigefiraffe/ 
om peöen te getuigen (Dat ib tot <©odö eere/ en 
tot uitroDinge Dan öe pobaeröigpeit mpne eigen 
bleefcp) mp benne te 3pn een uttncmcnDe fon* 
Daer / en ban aüe De fonöaren De meefie / Diens! 
fonöen ’t getal Der papten mpne poofte te boben 

toeröcn metre We / Datter De DooD na bolgctr gaen; infonöerpeit peb ib geleeft in öertclpeöeii 
en begeerlibpeöcn mijne bleefcp / en in alle om 
fuibecpeDen /. bol ban pDelpeöen en eergierig* 
peit. 31b bebepne Defe mpne groote mieöaDen te 
toefen tegen <©oöö geboD : een bloeDige fonbe/ 
roepenöe to2abe / boo? De toelbe ib pebbe eert 
Peeripb bomrie/ en boo? De toelbe ib nu moet 
fïerben. 

<©ocp p2oteflere in Defcn / Dat ib nimmer* 
meer beöacpt pebbe tegen mpne p?inccffe / pa* 
ren perfoon of Digniteit, ^b begere op ,8. 31. é 
getuigen te toefen ban Defe mpne p20teftatie Dat 
ib nimmermeer toaö %tpart/ om <©oo tc ber* 
loepenen/ Daer boo? ib «0oD Danbe / of pebbe 
fiaenöe gepouöen eenige betterpe tegen De <0oD* 
peit/ noep ©apifï/ om mpn eigen toerben pet 
toe te fclppben : niaer ib pope alleen falig te 
too?öen Doo? «©obö genade en beröienrten 5Jefu 
CP?ifli/ mijnen eenigen^altgmaber/ en bolgenö 
Dien ib gelobe De Utticulen mjjnö geloofd en öe 
Keltgie/ tn öe toelbe ib gedoopt en opgequeefet 
ben / toaer in ib oob berPoope tc bolperöen tot* 
ten laetrten aöem/ ib p2otertere Dat ib nimmer* 
meer fcpulDicp toaö ban gebeinrtPeit in De Kelt* 
gie/ niet te min onöettoo?p n alle ftoabpeöen en 
befmetttngen üe0 bleefcpsi ,• ib bebenne Dat ib ben 
een feer onboimaebt creature. ^|b biöbe/ uit 
grond mpns perten/ bergebinge ban aüe De toe* 
relt. €erfiel(b ban mpne ^ouberaine / Die ib 
meert Pebbe betto?ent: öe «©beriepen/ Den 3ttöej/ 
De öerbe en öe gemeente/ Docp ppfonöer ban 
Dien Silbel en €öe!-lieben/ Die ter licföen ban mp 
geballen 3pn in Defe Daeö/ en rtaen in perpbel 
ban te moeten p?oebeiiDefdbe ftrnffe. 3)b bergebe 
alle menfepen ban perten/ en begeere Dat mpalle 
menfepenbergeben/ en te pebbenee» goet geboden 
banmp en ban mijnboo?nemen. €n ibbiDce*0oD 
pare jfeajerteit te gunnen een aBoöODienrtig topö 
per te/ en fo pet pem belieft/ een lange en boo?* 
fpocDige regeringe/ mitfgaDersi Den 2CDel/ $?e* 
Dibanten/ jBagtjltaten en öe<©emeente. 

€n nu begere ib op 8. %. €. €. en op 8.3T* 
mpn CPrirtelpbe 25?oeöeriö/ pier tegentooo2öig/ 
utoen <0eefl te boegen bp Den mijnen / om een* 
D?acptelib 4ÈtoD aente roepen en te bidden/ ’ttoelb 
ib met gebogen bnien bril bolb?engen/ Dat pp 
mp bril bpfïaen in Defe grote bcfoebinge mpng! 
öooösi/ ftoant ib ban mpn felben niet maeptig 
ben) te berö?agen Defcn laetfiert aenfioot/ fonöec 
fpn bpfonöer genade / en Dat pp mp gebe een neDe* 
riep perte. JlBiööeler tpö De doctoren in Der *©oD* 
peit/ maebten pem inöacpticp teDenben op fpn 
gelobe / ’t toelb pp beleed : eerjt pun beöanbt peb* 
bende / Dat fp pem Daer ban inbacpticp gemae&t 
paööen/ gelyb fp noep te bo?en pem ftaDben ber* 
maent/ tot alle <©odb2ucptigpeit / toant / fciDen 

(oude 
<©p Den ic ^ebjuarp iöoi. ftilo Anglias, of 

Den fcbenDen iBecrt/ naer Den nteutoen rtijle/ tc 
een uren na mtööernarpt / fo peeft Den 3lieüte* 
nont ban Den Cour Den «©2abe ban <!êrte]C op fijn 
beDöe leggende getoaerfcliout en aengefeit / Dat 
pp pem felben fouOe bereiöeit tot rterben/ ’t toelb 
gefcpieöen (oude noep Dien felbeti öacp; fulfi.ö 
berrtaen pebbenöe/ iö pn terrtont opgeftaen/ én 
foeter |Bontfo?t/ foeter 25ar!ou/ en fpnen eU 
gen p?eöibant JBeerter 9Cfcpton / toefenöe t’fa= 
men met pun / feöert Den tpö Dat pp bertoefen 
toas/ Pp peeft op Penluiöen begeert / bat fp Pun 
niet Pem fouDen tótllen boegen/ tot fulben oeffe= 
ninge al0 pem befi bcguaemfouöetoefen om pem 
te bereiden totter Dood/ öie pem fo na aenfiaetiDe 
toaö; De ttoee ©octo?en en ^eöibant pebben 
fjaer toillg Daer toe begeben/ en 3pn begeerten on* 
Decto02pen/ en pp feiDe totpaer tieben: DeHeere 
degene u als gy my vertrooft. 

<©’’ oeffeningen toaren gebeden / belpdeniffen en 
P2edibinge: öe p?eDibatie gefepiebe Dooi fpnen 
§p?eDibant JBeefter Süfcpton / ten betfoebe ban De 
andere ttoee 3^octo?en. 

'©ccïc» jBtDbeiertijD alle Dingen bereit 5ünöe binnen 
tutje*an fcgn Cour/ Dienrtclib ter ejrecutie/ fo beeft pare 
Jf0JC’ jBajefteu Deö mo2gen0 te bpf uren afgebeerdtgt 
a^?ruir Den KiDDer Carrp om De erecutie te boen oppou* 
jpMbe öen / ter blocbe fess uren peeft fp ontboden / Dat* 
feïut men öaec fcuïic 130021 toaccn 1 gn K 
Den uren peeft fp iBeerter fötllegrep gefonöen om De 
teourof feipe toeder te Doen oppotidén/ maer eer pp aen 
Jan Den Cour peeft bomen bonnen/ fo iö Den boo?* 
iLonttm fcp?eben <0?abe ontpalrtOétoeert/ ’t toelb gefepiet 
ntrtfyne jö 0p manieren: Den «©?abe toert boo?t ge* 

b2acpt Deö mo?gcnö tuffepen feben en aept uren 
natiën/ bp Den Eicutenant ban Den Cour na ’t ^epabot/ 

,f toclf5 •"ront *n Öoge Court ontrent Cefarö 
leniffen. tojen / niet betre ban De Capelle / altoaer pet 

^epabot op gereept toaö/ omtrent bier boeten 
pooge / en omtrent negen boeten b?eeö / en toaö 
rontfom befet met leenen/ öe <©2abe toaö gebleet met 
eenen ftoarten flutoeelen nacpt-tabbart / en een 
accoutrement ban 3toart fatpn: alDuö blam pp 
De trappen op ban ’t ,§cpabot / alleenlpben ber* 
gefelfcpapt met ttoee ^octo?en en fpnen $?eöt* 
bant. 0p gegaen 3pnbc fpn aenfiept toaö noep 
blpmoeDig noep ö?oebig/ maer met eenen feba* 
ren cn gertaöigen ganb iö Pp gegaen Daer Den 

(Foi.30.) blob lag/ Die toaö eenen palben boet b2eet/ en 
anderpalben boet Innb / boben rontaeptig / pier 
3pnöe nam pp fijnen poeb af/ en beerde Pem tot 
Decaden ban Combcrlanöen ï|arfo?t/ De l|ee* 
re epomaö J|autoarö / Conncrtable ban Den Cour/ 
©pront ©epnöon / Den ^eere <©arfie / cn Den 
ï^eer Compton / De toelbe faten op een banb/ fp/ De ^atpaniö nu alöermecft befiep. ^it ge 
negen boeten ban’t «^tpabot / toelbe toaren bec* 

V. Deel. 
öacnfpnDe/ Deöepp fpne Cabbert af / enfpnto* 

<agg gé/ 



Het Teven en dertigfté Boek. 16 °o* 

■tó/ en ïtnfelbe mtt op ’tfltop/ ’ttoelfe boo? den 
Ploft gedropt toast/ gefttupftende in effect de|e 
tooo?denj 

l»fec i C ï$eere onbertoo?pe tft mp felben dpncn 
toiUc / en boo?fienigpeld / bp Biddende mp te ge# 
ben een bemoedig bert: én alfo fijn toegeboutoen 
ftantien opperende boo? fpn èenftcbt/ en fpn 00= 
gen gedadig opfiaende na bén, tremel/ fepbe :<© 
3§eece 8od mijn ^epepper/ lm bïöde op mp tetotl= 
Jen macpt geben Op aen te roepen/ ntetHlleenlpft met 
mijn tonge en berflanb / iffatï met ben gefobe / pup? 

^Iföan met bonöigè Vèbeneh/ üefeebbe pp doe? 
fönepgen ontoetenfcbapc# jtoacftbept niet te fton# 
«ten fijn gébeben oppeffen tot 43ob / fo pp Beljoo?# 
be/ boen bp Begeerbet te boen / popenbe bat «Bob 
fijn Begeerte fottbe aennemen boo? öe baet: 25td# 
benbe om fterftte en (lantbafiigliept/ bat bp motte 
tjeBBeneen bad Betcoutoen totten epnöe: bat €H?t# 
Ituet ntocijtfön Bet eenige fonbaitient of object fijnst 
oeloofó: dat fpn bette niet toerde afgetroeften boo? 
lenige toereltltjfte gebarsten / niaec datbptndefe 
föne stoaftbepd motfjt «80b aMeenboo? oogen peb# 
ben totten laetden / en bat bP alle fijne fonben toll# 
ïjc uittotffett in ben Bloebe fpnst Woonst / en trt bier* 
tocUj&e geBeben bolljerde bp beftelijft/ tot bat pp 
iepnbe niettet gebed onst l^eeren / ’t toelft bP upt# 
fp?eftende / ai be bergadermge baben met Ijem met 
tonge en demme/ alstfp te boten metter Herten ge# 
itaen padden/ met fto?tinge ban oberbloedige tra# 
«ten en lupbe uptB?efttnge met buplen en toeenen/ 
toootnemelpft boen bP Baö / hergeeft onst onfe 
fcfju’ben / fip öoegbe baer Bp met grote Deftig# 
fjepb! hergeeft onst onfe fcpuldcn in €ö?iffo fjefu. 

^pn geöeb gebaen peobenbe/ begeerbe OP bat 
0em be -§cberprecpter foube feggen boe bP bent 
febieften foube op bet bloft/ toant pp totdet 
niet. <©e ^cierurecptec neber fcntelene Bab ben 
<8ïabe beemffemffe/ be <0?abe fepbe/ «Bod 
beeaebet u/ gp 3ijt maer een Bebfenber ban fiet 
Becht. <©oe fepbe bP bat öp fpn toambapst foube 
upt boen / on^er ’t toelfte bP aen fjadde een root 
3pben C tftv l^emtroraen / bo?en gebo?bup?t met 
gouden 23o2bun2feI en fpnen ommefïag: baer na 
ffieöte bp jjem lanbö neber feggenbe: ift ftreefee 
mp baer neber/ <© l^eere ^ob/ bp Bibbenbe 
bat bpne Hepltge €ngelen Bcrept mogen toefen 
mijn stele op te nemen totten ï§emel / fo jfjaefi 
aiö fp ban mijn ltcljame fal berfebepben toefen. 
<£n ife bibbe u allegaber / bie bier tegentooo?big 
3pn / u te boegen met mijnen geeft fo&aeftalss mijn 
armenuitgeftrebt fijn. met ongebeöten aen- 
geftcüte leggende fpn nec&eopten Bïocb / ftrecbenbe 
unt fijn armen / en riep met lupber ftemme/ Heere 
jéfu on fingt mijn Ziele. 3E>e ^cljerp?ecbter bebc 
fpn plicht/ ’t toelööP lööfamelijb berb?oeg fonber 
jjem te roeren / en floeg bem ’t J§ooft af mette 
5Bple/ met b?ie (lagen / enbe?êcberprccbter nam 
fijn Rooftop: en fepbe/ God behoede de Conin- 
ginne. 

<©it toast bet epnbeban ben boo?fcb?eben i5ob# 
bert öe ©?eulic / <a?abe ban Cffer. ^p liet acfj# 
ter ttoee foonen en eene boebter/ en 00b een Ba# 
ftert fone; bP boais ban een feer goet berftant en 
begrijp/ en (lont feer in be gratie ban be Conin# 
gtnne/ bie öetn met bcel (laten en offitien ber# 
fag / baet boo? bp 00b ban beien te ï|obe feer 
gebaet toast/ bP toasS noebtanst ban beien en Bp# 
fonber ban bet oo?logstbolb en öujgflupben/ en 
mebe ban ben gemeenen man toei gefint/ en 
na fijn boob ban booge en lage toel Beblaegt/ en 
bele bielbentbaer boo? bat bP boo? ben baetennrjb/ 
bie bem bc meefte ban be Kecbterst / bie bem beroo?# 
beelt babben/ toeb?oegcn /beeroo?beelt toast / betople 
bpbeiegtootebienften gebaen babbe/fo fepbenbele 
bat bP to?i gratie babbe gemeriteert/ en bat bP 
nocb belegoebe btenften foube Hebben bonnen boen/ 
Dp toast een bpanb ban ben Coninb ban ^pan# 

gien/ en toast be J^eeren staten ban bet^eber# 
lanb feettoegeban/gelp fJP in berfebepben faben 
Betoont beeft; fomma bP toa0 een ^eere met 
bele toerelöfe beugben Begaefc/ niet gierig/ maec 
feer milt en iibcrael / toaer boo? b? b°b tP cp# 
gen goederen berdede en fpenbeetbe. <©e ïlecb# 
terö bie ober fpn ^jocess gefeten Hebben/fpn getoeelt 
defe na bolgeube <©2aben en baroenen / nament# 
Ipb : ^en <02abe ban<©ïfo?t/ uan ^cf)?aef# 
üerrpe/ ban ^arbpe/ ban <üomberland / ban 
ï©o?cHe(ïer/ ban juffer / ban ^ertfo?b/ ban 
üincolme / en ban ^ottingam / bte 00b 3übmi# #amfa 
racltst/ 00b den ©icompte ban 25undon i <©e25a# tmnbe 
rocnen ban bcla ï©are/ ban JBo?!ep/ CoBpam/ 
ban ,§taffo?d / ban <8?ap / ban lurnlep/ banbe7ö°etl 
3Btnf02e/ ban öiebe / ban T©arrpe/ ban ^cbam <©?abe 
bopst/ batUifimfdon/ ban^int giobn be25letfo/g" 
banBurglep/ banCompton/ en ban ^atoarb^*w' 
be 3©aldonn 

J A E Rr D I C H T 

over fyne onthoofdinge. 

Robert de VnVLX, GraVe Van EjfeXVVeL er- 

Varen 

In d'oorLogbe, Wan WeeLe gebaet en Wan ander 

beMlnt , 
Heeft flln hooft WerLooren, na *t Wonnls Wer- 

CL aren 

Der SpaenfChen Wllant, die by niet had bef Int. 

Hier volgen noch twee Jaer-dichten by my ge- 
maekt en gcftelt in ’t fefte Boek, van ’t ver¬ 
volg der Cronijke Carionis, in ’t fefte Boek, 
des feften deel, Pag. 5 z. 

HET EESTE. 

Die GraWe Wan EjfeCX, Robert de WreWLX, 
Wanllder beWllnU 

Bïljonder Wan d eorLoChs-LWlU e» Wan die 

Conlngln bef Int, 

WWlert deWr baet en «Ut Wan de dootWerfLlnt. 

HET ANDER. 

De Graef Robert d'EjfCX, booCh WerbéWcn, 

By de Qonlngln, en een yeder geaCbt enge-eert 

QV4M fuL In drWCl^ en doots fneW en 

En Ir door fyn Wyanden gerWlncert, 

S&beBBeban eenige upt €ngeland berftaen/^niae 
öattet in €ngeland ban bele baer boo2 gepouben 
toerbe/ bat Bp P2incipa!p upt paet en npb ber# 
oo?beeltistgetoo?ben/toantal poe toel baer eenige 
toe gefint toaren batmen pem tn eeutoige geban# ^efU(t 
Beniffe foube peBBen gecondemneert/ fo meent# gatten 
men bat be b?efe toast bat pp/ Het fp Bp ber Comngin# «öö tou# 
ne leben of na baer boob / in b2Ppepö geflelt too?# 
bende/ pp ftep foube pebben totllen en foeben te j>eetc. 
to?eeEten / bte baerom aen be Coninginne aen# 
pielden en berfoepten/ bat be ^ententte foube 
ter ejcecutfe gefielt toerden / fufltnerende battec 
nimmermeer rufle in «Engeland toefen foube/ fo 
lange be <8?abe ban €ffejc in’t leben foube toe*' 
fem 

5^efe berpalen/ bat be Coninginne bermet&en* 
Debatbe meefte grote J^ecren ban «Engeland /ben 
«5?abe ban Cffer een baet toeb?oegen om begun# 
de fp bem toed?oeg / bic pem baer ornme fotb# 
ten inbare JlBajedeptst ongenade teb?engen / baer 
ban bare jpaied.bemfelbegetoaerfcHoutbeBBenbe/ (Fol 
booifpnbertreb naer^rlanb/ alsfCapftefn «Bene# 0 
rael ban pare pajefteitss SCrmabe/ tegen bare 

UïeBeL' 
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i&eBellett albaec / trt êffette met Defe of Dlergeiy&e 
tooo?Den. <©e ©2euljt (Dat toa£ fijn toe name) ifc 
öemer&e Dat gp Dele ©panDen gebt/ Die u foe&en 
in nooD te B?engcn/ maer; blijft D?oom en getrou/ 
rrelijfi OP fcgulDitg- 3tjt/ i& tjeb bp mp beDacljt/ 
fo utoe ©panöen u enfcgulDicg in nooD mocljten 
brengen/ Daer: in teboo^fien/ en geeft eenen ïlinb 
genomen en Die tnffucBen geb?oben/ en fjem Daer 
ban De een Ijelftc gegeben en gefeit/ Betoaert Die 
loei / en toanneer gp tot u onfcgult in nooD mocijt 
bomen/ en mp Dit fitiB Dan Den ïttng tot een 
toaertc&en feut/ ib fal u Bpftant Doen / fo Deel mijn 
ijcoon betmatï) .♦ oig mi De <©2abc gebangen 
toa2 / en Dat De Blacgten oDec fjem meet en 
meet bergroten / en fp niet.Dernam Dat gp ccnicg 
beboir DeDe om Daer fijnen nooD te bennen te ge- 
ben Doo? Den miDDel Dan Dit fiub Dan Den ringe/ 
fo fjielt fp ’t Daer boo? Dat gp fcljulD moft BeB* 
ben/ bonnenDe nocljtaniS ’t felbc gualijb geloben/ 
geeft fp De «©zabinne ban $ottmgam / ïtuté* 
mou Dan Den mornirael J|outoart/ oppecfïe Se> 
gente ober bare’ jBajeficttsi ^taet-DocgteriS/ Die 
ban Cffejc maegfegap toast / aen Clfer gefenben/ 
Dat fp alö ban maegfcljapö biegen gem fouDe D?a* 
gen óf fp gem eenigen Dienft aen De Coninginne 
IïohDc Doen/ Dat fp Daer toe bereit toast / en fo 
gp gaer pet Belafte of gaf/ Bet toarc b?ief of pet 
anDerst / Dat fp fiaet t felbe fouDe brengen. «§p 
geeft Dit aengenomen en belooft Daer ban getrou 
rappo?t aen Bare iBajefteit t& Doen : De <©2a* 
toinne uit Cffejc Derftaen gebbenDe/ Dat gp geen 
miDDel gaDDe bonnen binDen cm aen gare ifBa* 
jeffeit pet te fenDen / gaf gaer eenen b?ief met get 
ilub ban Den ring om Die gare iBajefleft te ge* 
ben/ Bet toclB fp bcloofOc getroutoelgb te fitllen 
Doen/ en baD Bern goeDst moetst te toefen/ maer 
toeDerom na ’t ^of rijDenDc / geeft gare Jfêan en 
eenigen ban Dcst »©2aben gertfie partpen / Der* 
tfaenDe Dat fp bp «effeje toast getoeeft / gaer afge* 
toongen Den boo2fcg?eben ©2ief en fiub ban Den 
rfngc/ en Datfp bp gare jjBajefteit bomenDe fouDe 
feggen/ Dat De <®rabe gaer fcgeen niet te betrou? 
toen/ en gaer fulje niet met allen gaDDe gegeben/ 
ïj’toelb De Coninginne qualib nemenDe/ gaDDe 
be fentemle onDertebent/ en toerDe De fenterttle 
baeromter ejcecutiegeflelt/ De<6rabinneban jiflot* 
tfngam na Cffejc D00D Doo? guellinge gaerö gemoetg 
feer branb geto02Den 3önDe/ en in DooDst nooD 
toefenDc / DeDe De Coninginne Derfoeben / gaer 
censttetoillen befoeben/ alst nu De Coninginne bp 
gaer guarn / baD fp De Coninginne met gertelpbe 
'tranen om bergtffeniffe Dan ’t gene fp tegen gare 
jtëajefieit moegte mffDaen gebben/ De goetgertige 
Coninginne fciDe / naDemael fp gaer altijtst een 
goeDe netroutoe Dienaceflfe getocefl toast/ Dat fp 
gaer aüest bergaf Dat fp cenfgfinö fouDe mogen 
'tegen gaer mtfDaen gebben/ en Doe openbaerbe 

Bare iïlajcfieit Dan De B2tef en Den ring ’t gene 
b02en bergaelt / ‘Daer op De Coninginne met een 
groot berfucgtcn feiDe/ gBp gebt qualgb geoaen/ 
boeg tb Beb get u bergeben/ en ib bergebe Bet u 
itoeg / maer fo gp op bomt / fiet toe Dat gp mp 
geen nieutoe oojfabe geeft / of get fouDe u Berou* 
toen/ toant gp / en niet ib/ 3Üt oo?fabe ban u 
Cofgnss D00D / en fo ïst De Coninginne ban gaer 
bertroeben/ gebbenDe nottDaer na gefonDen Dacg 
gegaD/ en tss etnDclib op get Buist te ïïitfmon ge* 
go?ben / en De <©rabinne ist fto?tst / na Dat De 
Coninginne Dan gaer bertroeben toag/ geflo?Den/ 
en in gaer guijs / in ’t Capeliefeen fonDec eenige 
teremonie / begraben. 3©at gier Dan fouDe mo* 
gen toaeracgttg 30n / iö <0oD ?illmacgtig bebenD/ 
ibgebbe fulje ban pemant ban gualitett go?en Der* 
galen / betoelbe in Defe ttjD in CngelanD tooonDe/ 
Die mp feiDe / fulj: Doe ter tijD binnen EonDen 
feer fterb gefeiDt to02De/ en Cmanuel ban jBete 
ren / Doe ter ttjD in CngelanD toonenDe / bergaelt 
gier meDe be u in ftlmjft/ Dot De Coninginne 
ban CngelanD nopt fonDcr gueUtnge tg ggetoeeg / 

V. Deel. 

febert De dood ban De boo2fcg2eben <©2abe. 
3DP gebben tn ong boo?gaenbe 23oeb bergaelt/ 

goe Dat ^alentgn/ <©rabc en ï§eere ban ^fen* 
burg / Herman vöraef ban ijBanDerfcgett / en 
CareliSutfcl ban^onDerfpucgel/ ïliDDet ïïoom- 
fcget Uciferlgber Commiffarifen / aen De l^eeren 
Staten <©cnerael gefonDen gaDDen eenen bjief/ 
met eenen berfoebenbe pafpoo2t/ om algter te bo? 
men om ban toegen Dc Ueiferlgbe IBajefleit 
eenige faben te p2oponeten ban groten getotegre/ 
Daer op De ïgeeren Staten dBcnerael boo? ant* 
tooo2be gaben / Dat fp ban goeDct BanD genoegt 
'aern beraDbertecrttoarcn/ tóat lafï 3P lieDen ban 
toegen ^oninblijbe jBajeflett gaDDen / en fcg2e* 
ben genlieDen Daer op amtooo2bc/ en Dat niet 
noDt'g en toag Daerom gier te bomen / Dan alfo 
De boo2fcg?eben Commiffarifen Daer op toeDer 
fcB2eben / en bp gaer berfoeb perftfieerDen / fo 
gebben De boo?frg2cben l^eercn Staten Daer op 
toeDer ten nnDeren male geanttooo?t/ en gaDDen 
Dc felbe eegter gefcg?ebcn Dat gare bomfre onnoDig 
toag/ en Datfe ten beften totflen nemen/ Dat men 
genlieDen ban Die moeiten 00b boo? gare perfo* 
nentotlDe ontladen/ gelgb alDaer b?cDer tefientg/ 
Dan alfo Dien niet tcgenfïaenDe ttoee Der felber 
(©efanten in |©ajo 16oo. ober guamen / toefenbe 
De <©?abe ban jBanberfcgcit en Carel j^utfel/ 
toefenbe Den <©2abe ban §fenburcg mfbbeler tgb 
anberg geocrupeert / fo gebben De boojfcBiebe 
Clefanten Den y. 3[unp gebaen De nabolgenDe 
pofitie. 

Mi 
Yn Heeren, in de naem en van wegen de 
Keiferlijke Majefteyc onlen alder genadigften öeaim» 

Heere , wy ondergenaemde Ambafladeurs , ver- oafja* 
kofeft van fijne Majefteit, eensdeels om onfe Perw hanlfert 
fonen wil > eenfdeels in de plaerfe van den abfen- 
ten Heer Salatin, Graef en Heer van Montfer- arnbe 
rat en Grenfon onfen Medegefel, voorgaande de 
groetenis en gratie van fijn Majefteit hebben in 
deieri kortelik willen vervaten het gene volgens rad Des 
onfe inftrudtie, die fijne Majefteit ons heeft ge- 
geven , ons is bevolen te proponeren voor U. E. j&öes# 
E. mijn Heeren Staten Geherael van de Veree- laubd* 
nigde Nederlandfe Provintien, en op dat U. E. 
E. mijn Heeren meugt hebben , waer op fo veel 
te rijpelijker te delibereren en te refolveren, hebben 
U. E. E. willen door dit fchrift infinueren en pre- 
fenteren : €n alfo onder andere poin&en ons fingu- 
lierlik gerecommandeert zijn defe twee , te we¬ 
ten } van de reftiturie en wedergevinge der plaet- 
fen van het Rijk ingenomen , en van de verbe- 
teringe der fchade, gelijk ook de Ambaflade ge- 
decerneert van den Keifer en de Gedeputeerde 
Princen Eledteurs des Rijkx, ten einde die voor- 
noemde legatie mach krygen haer effeót, en door 
dien fijn Majefteit fo wel als wy hebben verftaen 
door verfcheiden brieven van U. E. E. dat fy mee 
zijn luffilantelik geinformeert van een fodanige 
onfe inftrudie, en van ’t rapport, het welke wy 
gehouden zijn te doen , aengaende de twee bo- 
ven-verhaelde poindten , derhalven is ons belaft 
en bevolen door het commandement dat fijn 
Majefteit ons naderhand wel exprefifelik heeft ge¬ 
geven , noch beter voor U. E. E. oogen te Hel¬ 
len de goede affedtie , en wil van fijn Majefteit 
en de Rijkx-Vorften , en noch eens te replice¬ 
ren op de declaratie hier voren van U. E. E. ge= 
daen. 

Eerft fo verklaren U. E. E.' in een brief, ge- 
dateert in den Haech den 31. Iannuario laeftle- 
den , dat haer intentie geenfins is , ook maer een 
voet lands te willen inhouden, buiten de Vereenigde 
Provintien, maer dat fy bereydzijn te reftitueren 
al ’t gene dat fy in hebben aen die gene die het toebe¬ 
hoort, der conditie nochcans dachet felve gefchie- 
deaen d’ander fijde , met gelijke iubmiffie in de 
reftitutie der plaetfen des Rijkx , hier na doen 
U. E, E. haer beklach dat de Stad Rijnberk met 
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geweld van de Spangiaerts gehouden worc, en dat- 
ïtr weynig apparencie is , van de wedergevinge 

deffelven. 
Welke prefematie van V. E. E. gedaen » wy 

hebben gerapporceerc aen fijne Majetteyt , en al¬ 
hoewel een fodanigc declaratie van V. E- E. aen- 
gaende de wedergevinge van de plaetfen des Ryx, 
leer aengenaem is geweeft fijne Majefteit , fo 
heeft hy die daer en tegen ook gevonden leer 
vreemt, aengelien na dat niet alleenlijk de Scad 
Rees, ook Emmerik , en het Cafteel de Lobits 
alias Tol-huis zijn gereftitueerc en weder gegeven 
van de Spangiaerts, fo zijn daer na fubijtelijk de 
voornoemde plaetfen ingenomen , van liet Oor- 
logs-volk van V. £• E. En door defen middel 
he*cfc men de Spangiaerts occafie gegeven , om, 
het feive ook te doen , en dele daec te trecken 
in conlequentie. 

So ïft dan in fich felven feer onredelijk en 
onbehoorlijk, ook geheel onverdraeglijk voor het 
Roomle Rijk, dac in plaets van fodanige gehoor- 
faemheid en reftitutie van de plaetfen des Rijkx, 
de eene oorlogende partye lich rapporteert op 
het reins en barcneckigheit van de andere , en 
door defe manier foude willen verachteren en te 
niet doen, de voorverhaelde reffcitutie , fonder te 
geven eenig contemement aen de Staten des 
Rijx , fo, grootelijx daer by geinterefl'eert , alfo 
het beter paffen foude, dat na komende fulke 
ernftige bevelen en aenporringen van fijn Maje- 
Heit tot verfcheiden malen gerepeteert , de een 
en de andere oorlogende partye (’cen ware dat de 
eene of de andere fich wilde tonen vyand van 
’c Heilige Rijk ) haer devoir dede , om hier in 
mecter daed te tonen haer gehoorfaemheid , en 
de eerbiedentheid, die het Rijk toekomt, opdat 
fijn Majefteic gefamenlijk met de Staten des Hei¬ 
ligen Rijx , eindelijk niet gedwongen werden, 
nootshalven te vinden de middelen en wegen om 
de ongeiiöorfame parcye haren fchuldigen plicht 
te doen doen. 

Derhalven verfoekt fijne Majefteit fo wel op 
de eene partye als op d’andere met aller recht- 
veerdigheid , en goedertierenheid, dat fonder ex¬ 
ceptie en dilay, hoedanig het ook foude mogen 
yvefen, ook fonder te pretenderen de hartneckig- 
heit van de andere partye (dewelke noch fijn Ma- 
jefbeit noch de Staten des Rijx voortaen niet meer 
Willen verdragen , tot grote prejuditie en vermin- 
deringe van des Rijx authoriceit) fy na behoren 
willen effectueren defe voornoemde reftitutie. 

En niet tegenfliende dat V- E. E. al door fo 
vaftelijk perfifteeren , fo veel aengaet de reftitu- 
tie van het Fort van ’s Gravenweert, als of het 
getimmerc waer op den grond van Gelderland, 
en dat dit dilpuit noch in litispendentie is , te¬ 
gen den Hert> g van Cleve. 

So ift nachtass , dat V. E.E. haer moeten in* 
dachtig maken , hoe dat den voornoemden Her¬ 
tog vredelijk vele jaren herwaerts geweeft is in 
poffeffie immemoriael defïelven, gelijk de deduc¬ 
tie daer van gedaen fal worden, door een van de 
Raeds-Heeren des voornoemden Hertogs, dewel¬ 
ke korteling te dien einde aen V, E. E. afgeveer- 
digec fal worden, gelijk wy verftaen hebben. Om 
welke oorfake het fchijnt te wefen tegen recht en 
reden , dat V. E. E hebben gefocht uit een fo 
langdurig befit te werpen , fijn voorgenoemde 
Hoogheid , door middel van effect, fonder ee¬ 
nige voorgaende wettelijke kenniffe der fake , 
maer het foude beter gevoegt hebben , in ge 
val dat V. E. E. hadden willen pretenderen ee¬ 
nig recht j op de voornoemde plaetle tegens den 
gemelten Hertog, datmen ten minften fijn Hoog¬ 
heid gelaten hadde in fijn geheel , en fonder 

(Fol,j2.) eenigen troubel , fo veel afs het befit aengink , 
en dat V. E. E. hadden geinftitueerc haer a&ie 
in tpanier als dat behoorde , fonder de voorleide 

plaetfe met geweld te houden , eer dat de faek 
gedecideert en gepronuntieert was , in forme van 
rechte. 

Maer op dat noch d’een noch d’ander partye 
geen occafie hebben , fich te-beklagen van eeni- 
ge partialiteit , belangende de reftitutie van alle 
de plaetfen , die men van het Rijk inhout , en 
op dat het Rijk eens mach wefen ontüagen en 
verloft van iodanige latten, en fulke onverdraeg¬ 
lijke benauwingen , op dat haer voortaen de ee¬ 
ne partye niet meer rapporteere op de gehoor- 
laemheid of ongehoorfaemheid van de andere. 
So verfoekt nu haer Majefteit in vigeur van hare 
mandamenten en placcaten , gedateert den acht- 
ften December, in ’c jaer 98 te Roodiewalt, en 
daer na gepubliceert van beide de oorlogende 
partyen, en begeert eens geheeltemael te hebben 
de reftitutie van de voorverhaelde plaetfen des 
Rijx, en voornamelijk van het Fort van ’s Gra¬ 
venweert, gelijk ook van de fijde der Spangiaer- 
den de Stad Rijnberk , met het Fort daer over 
gelegen , en dat fy fonder meer te difficulteren 
in de voorleide wedergevinge , op een gelijken 
tijd en op een fekeren dach en terfne ( welkers 
nominatie moet gefchieden binnen een maend op 
het lankite / willen wedergeven en reftitueeren de 
voornoemde plaetfen aen haer Meefters. 

En op da: van defe lo egale en geenfins par- 
tiale fententie V. E. £, fich hier hebben te be¬ 
klagen, en , . lo v£ei belang: de litispendentie hier 
boven gementioneert, te perfifteren in hare alie— 
gatien tegens den gemelten Hertog van Cleve, 
fijn Majefteic heeft wel voor willen Hellen , dee- 
fe volgende middel , te weeten , dat het voor¬ 
noemde Fort fal overgelevert en gegeven werden 
in de bewaernis aen eenige Commiflarifïen, de¬ 
welke niet fufpeót zijn , na haer eygen keur , 
dewelke van lijn Majefteit en van het Rijk fulien 
gedeputeert werden , om dat te bewaren in den 
naem van het Rijk, fonder prejuditie van d’een 
ofte van d’ander , totte finale decifie van den 
cwift en verfchil tuffehen V. E. E. en den ge¬ 
melten Hertog van Cleef; alles op dat de Prin- 
cen , Eledteurs en de Staten des Rijx mogen 
metten eerlten bevrijd zijn , van alle oppreflien 
en fulke onverdraeglijke roveryen , en dat den 
Koop-handel weer mach beveiligt weiden, en in 
train gebrocht, fonder eenige verftoringe of be- 
lettinge , ’c fy te water of te lande, en dat ml 
voort-aen de Frontieren van ’t Rijk van Duyts- 
land vry mogen wefen van alle vyandlijke inval¬ 
len en berovingen. 

Waer in V. £. E. fo veel te minder fwarig- 
heid fulien moeten maken, alfoder alreede fchrif- 
teling verklaert is, dat gene, die fuiken moetwil 
bedrijven op des Rijxbodem moeten met goe¬ 
den rechte gehouden werden voor vyanden en 
perturbateurs van de gemene rufte , efi dat fy 
lullen meriteren voor fodanige ’ afgeroepen , en 
verklaert te werden van alle Pnncen en Sta¬ 
ten des Duytfchen Rijx. Gelijk dac breder ver- 
vaet is in de Brieven van V. E- E* hier boven 
geallegeert» in date den 31. Januarius voor¬ 
noemt. 

Wat aengaet Van de verbeteringe van ’t onge¬ 
lijk gedaen aen de Staten des Rijx , als ook van de 
reftitutie van de rantfoenen en fchaden gedaen en 
geleden van de fijde der Spaenfer , alfo men van 
harent wegen alreede geprefenteert heeft reparatie 
te doen , en dat fy willen accordeeren met de ge¬ 
ne die de fchade gedragen hebben : fo ift > dat ons 
dierhalven ook belaft is , in defelve maniere by 
V. E. E. gelijke inftantie te doen , ten felven 
eynde. 

Diefgelijken ifler ook gedaen een leer groote 
klachte aen fijn Majefteit weinig 'dagen geleden , 
van de Borgemeefters en Raed der ftad Aken, hoe 
dat, niet tegenftaende de exhortatie en interceffie 
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aen V. E. E. gdchreven van de Staten des Rijx, 
gedurende dc vergaderinge tot Colen, en Ton¬ 
der regard te hebben op de eerlijke prefentatie 
van die van Aken gedaen, te weten , dat 1 y be- 
reit zijn de Waren van die van de Vereenichde 
Nederlanden fo gewillich te omfangen , alfle op 
de markt van de Stad te koop gebracht werden, 
alfle van de andere doen, nochtans heeft het krijgs¬ 
volk van U. E. E. gerooft in de landen van de 
voornoemde Stad Aken, hebbende verbrand eeni- 
ge Molens en Woningen, doende daer-en-boven 
noch grote dreigementen, van haer noch veel ri- 
goreuler te willen handelen , ter oorfake van eene 
gepretendeerde contributie , tegens het accoort, 
't welk die van Aken wel eer hebben gemaekt, be¬ 
langende dc mijnen van Cadmy, met de gene diefe 
in huir heefc van de financie van Bruflel, om te 
vier en te fweerd, haer vreefe aen te jagen, van 
voortaen te handelen, en van niet langer te on¬ 
derhouden het cra&aet, het welke fy gerjiaekt heb¬ 
ben, gelijk voorleit is. 

Welke pretenfie, en veel eer gewelt fijne Ma- 
jefteit noch ook het geheele Duitiche Rijk geen- 
fins reedelik konnen vinden , noch ook confen» 
teeren in een fulke nieuwicheic, maer geven aen 
U. E. E« felfs te bedenken, hoe ongevoechlik en 
impertinent het weien foude, indien de tegen- 
partye op den felvcn voet, en door eenich gepre- 
tendeert recht van Oorloge, wilde verbieden en 
dwingen, die van Geulen , Kleef, Luik en ande¬ 
re Landen en Steden op de Frontieren des Rijx 
gelegen, dat fy niet fouden kopen eenige boter, 
kae6, vifch , en diergelijke koop-waren gebracht 
uit Holland en Zeeland, en Vriefland, en dat 
alles tot groot achterdeel van de Staten van de neu¬ 
traliteit des Duitfen Rijx, en tot ruïne van de koop- 
handelinge , en van vele treffelijke kooplieden, 
in defe quartieren redderende , het welke den.ftant 
des Rijx niet fa! konnen lijden. Gelijk wy ook niet 
hebben konnen nalaten te vertounen aen U, E. E. 
hoe dat noch onlanksgeleden, bovenalle denover- 
daeten verdruckinge, hier boven maer ten ruigften 
verbaelt, hoe dat U E, E. krijgsvolk gevallen is in 
het land van Weftphalen, onder pretext van een 
fekere executie voor de Gravinne van Nieunaer, 
en niet alleen op de Provintie en Landen van Gu- 
lik, maer ook binnen het Bildom van Ceulen,te 
weten te Dorwegem , by Soufl en in de omgele¬ 
gen Plaetfen ■, hebben fy daer na fo barbaerlik ge- 
handelt, de arme Inwoondersen Dorplieden, met 
ruiten , roven » rantfonneren, facrilegie , in fo 
deerlijke manieren, dat wy niec eens willen twijf- 

had behoort van wegen CJ. E. E. fijn proces ma¬ 
ken, en verwachten van fijn Majefteit de admini- 
ftratievan juftitie, dewelke haer fonder cwijffelnoit 
foude ge weigert of afgeflagen geweeft zijn. 

In welke maniere men ook ingchouden heeft, 
en houc als noch inde renten in Vriefland van dc 
Fuggers van Ausburch, tegen alle recht en reden, 
gelijk men haer ook heefc benomen de middel van 
ordinarie juftitie, haer hebbende gefocht te traine¬ 
ren met on recht veerdige fcotentien , en vol van 
partialiteit, het welke ik Carel Nutiel U. E. E. 
hebbe. geremonftreert ontrent drie jaren geleden 
Sijn Majefteit heeft gewilt, dat defelve klachten hier 
weder verhaelt fouden werden , hopende dat U. E. E, 
haer dies fullen erinneren, en haer meininge ver¬ 
klaren na behoren. 

Sb ftclt het dan Gjn Majefteic in confideratie van 
U. E. E. felfs, of hy niet gcnoech rechtveerdige 
oorfake heeft door fulke en fodanige proceduren, 
fo enorm en geweldich , gehjk wy fijn komen ver¬ 
tonen, om Ü. E. E. eejns wederom het gelijke te 
doen door reprefailles, en andere rigoreufer midde¬ 
len j het welke nochtans fijn Maj. liever foude Gehou¬ 
wen , en heeft dacr tot noch toe niet willen fchou- 
wen, hopende dat U, E. E. ter herce foud nemen 
clefe goedertieren remonftrancie, en haer voortaen 
tonen fo vreedfaemen wel geaffedlioneert tegen het 
Rijk van Duitfland en fijne Stenden en Onderfa- 
ten , datmen in effedl mach fien en bemerken 
haer vreedfaem en in de reden ghefondeert de- 
voir. 

Aengaende de legatie, beüotcn in ’t jaer 1994. 
te Ratifpone, wy hebben verftaen uic de protefta- 
tien, die U. E. E. alrede fo menichmael gedaen 
hebben, dat ly die vreemde perfuafie hebben, als of 
eene fodanige Ambaflade nietgeordincerc waer dan 
om beide de pareyen te dwingen pais te maken, 
hoe feer dattet haer ook tegen het hert mocht we- 
fen, in v/elke occafie, gelijk ons dunkt, U. E. E. 
foeken te voorkomen met proteftatien, gevende te 
kennen hare redenen, waerom fy niet willen of 
konnen verftaen in eenige verfoeninge met haer 
tegen-partye. En alhoewel wygeenfins weten , hoe- 
danige cpnditien en verfekercheden van eene pais- 
handellnge, defe Gedeputeerde van ’t Rijk fouden 
hebben konnen voorwerpen , noch ook hoe haer 
artijkelen fouden. aengenaem geweeft zijn of niec 
aen beide de partyen. En alhoewel dat het ook 
noit begeert is , dat U. E. E- fo rafch haer rede¬ 
nen niet en foud verklaren aen ons, die geen laffc 
of inftrudtie daer van hebben, maer dat het beter 
gepaft foude hebben , voor LL E. £. fuik een 

felen, of U. E. E. fo fy met waerheid hadden ge- j declaratie aen de voornaemfte Gedeputeerde of Am 
informeert geweeft, niet alleen fodanige aóten fou¬ 
den misnoecht hebben , maer dat fy haer ook to¬ 
nen fouden fo wei geaffcdlionee.'t tegens haer goede 
geburen, fo veel aengaec de reparatie van de fchade 
en geweld van haer knjgs-volk gedaen, dat voort- 
aen fijn Majefteit en de Staten des Rijx eens moch¬ 
ten bevrijc wefen , van meer te hooren fodanige 
en diergelijke klachten ; in welk vertrouwen fijn 
Majefteit ods belaft heeft wel exprefïelik de faken 
aen U. E. E. in defen geval fo levendich te ver¬ 
tonen , als het van noden is, en dat wy fonder U. 
E. E. verklaringe op defe poindxen te hebben, ge¬ 
lijk dat behoort, onsgeenfinsfouden laten payen of 
affecten. 

Befonderlik heefc mijn Heer den Hertoch van 
Gulik feer fwaerlik fich beklaecht aen fijn Majefteic 
dat U. E. E. deftoutigheit genomen hebt, omfen- 
tentie te pronuncieren tegen fijn onderfaten , en te¬ 
gens haer te doen procederen, en dat feer on be¬ 
hoorlik, fo veel als de fentemie belangt, gelijk men 
onlangs een gepretendeerde fententie van U. E. E. 
heeft geinfinueert aen die van Geükerke, als of 
U. E. E. eenige jurisdictie in die plaetfe had, al¬ 
les tot groote prejudicie van den voornoemden Hee- 
reden Hertoch van Gulik, by den welken meneerft 

V. Deel 

bafladeurs te doen, aJs fy gekomen fouden zijn en 
haer alles eigentlik en ter rechter tijd voor oogen 
te ftellen dat behoorde, fo ift nochtans dar U- E. E. 
mocht indachtich wefen , het geene dat ik Care! 
Nutfel, omtrent driejaren geleden, aen U. E.E. 
hebbe geremonftreert , belangende dit felve ftuk, 
door laft van fijn Majefteic, re weten dat fijn Ma¬ 
jefteit t’famen met alle Rijx-Stenden hadden vele 
gewichtige en pregnante redenen, en feer mer¬ 
kelijke poinófcen , om die te doen proponeren door 
de Ambafladeurs van het voornoemde Rijk, aen 
beide de oorlogende partyendewelke niet fouden 
konnen achtergelaten of vertrocken worden , fon¬ 
der groot, achterdeel en prejudicie van her geheele 
Heilige Rijk, en van de Onderfaten en Vaflalen 
deflelfs. Voor al den hoochdringenden nood ver- 
eifcht, ’c fy dat beide de partyen willen verftaen 
tot eenige vreedemakinge of niet, dat het Duitfe (FCl.33.) 
Rijk eens bevrijt en oneflagen fy van fodanige in¬ 
vallen , roveryen, plonderingen, depredatien, en 
fulke exorbitante en enorme hoftiliteir. En om 
daer wederom in te voeren de koophandeiinge en 
alle goede politie, datmen haer geve ftiffifantebor- 
ge en verfekeringe fo wel nodich van d’een als van 
de andere, ten ware dat een van beiden haer wilde 
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verklaren vyand van het Rijk-, tegen welke men dan 
bedwongen 1’oude weten in luiken geval fich te voor¬ 

ben na behoren. 
So U. E. E. dan fo geftadelijk refuferen eene 

communicatie fo noodfakelijk en heylfaem voor 
het geheele Duytfche Rijk , en voornamelijk foo 
profitabel voor de Nederlanden , doch fpecialijk 
voor de Vereenigde Provinfien , geven fy niet te 
kennen, voorde gehele wereld haerfufpedt maken¬ 
de, als of fy haer fake niet langer konnen ftaen- 
de houden,., nochte goede redenen geven van ha¬ 
re proceduren , maer dat ly veel eer foeken met 
geweld , en over dwars voor te ftaen , en foo 
hardneckiglrjk te beichermen , ook tot totael be¬ 
derf van het Rijk, en van de Scenden, Leden, 
en onnofele Vafalen des felfs , veel liever als dat fy 
daer in fouden laten remedieren ; Wy laten dit 
U. E. E. felfs oordelen , en bidden wel hartelijk, 
dat het haer believe eenige van haer E- E. na ons 
logijs af te veerdigen om in haer E. E. naem met 
ons te handelen , aengaende alle en een yegelijk 
poindfc vandefeonfe propofitie, en vorder met ons 
in communicatie te treden over defe materie, om 
daer na te mogen doen een goet rapport, en V. 
E- E, lullen fien dat de intentie van de Chur-Fur¬ 
ften en Stenden des Rijx, maer boven al van lijn 
Majelteu, noyt anders geweeft is, dan dat fy feer 
genegen zijn toe al het gene, dat lou mogen ftrec- 
ken tot weivaert en heil van defe Vereenigde Pro- 
vintien. 

Eyndelijk, alhoewel wy genoeg bemereken , dat 
U E. E. noch niet willen verftaentot eenigen Vre- 
de-handel, en dat ons voornemen fodanig niet is, van 
haer voortaen meer te molefteren , belangende dit 
poirxft , ibis het nochtans dac wy hopen .» dat par- 
aventuir het haer E. E. niet feer tegen fal welen, 
dar om te fchouwen fuik een uitftortinge van het 
onnofel bloed , en om te verhinderen het verderf- 
van fo veel arme lieden en defolate Provintien , fy 
wel mochten confenteren voor een fekere fpatie 
van tijd in een Treves oF fchorfinge van Wape¬ 
nen , en na dat wy hier op fullen verftaen hebben 
het advijs van U. E E. wy hebben dat vertrou¬ 
wen, datmen door het goet devoir van fijn Majefteit, 
en van de Stenden en Vorften des Rijx, par-aven- 
tuir hedelve verkrijgen van de fijde van Bourgon- 
gien. 

Alle welke faken wy niet hebben willen nala¬ 
ten vriendelijk aen U. E. E. te verioonen, door 
lalt die fijn Majefteit” ons heeft gegeven , en ful¬ 
len daer op verwachten een loodanige antwoor- 
de , als het verwachten en vertrouwen van fijn 
Majefteit , en van alle de Chur-Furften en Sten¬ 
den des Rjjx meriteren : En vy fujlen daer van 
doen een betameiijk verhael aen fijne Majefteit, 
en de gemelte Stenden , en lullen altydt bereit weien, 
dat minnelyk te verdienen. 

U. E. E. feer ootmoedige en feer geaffedtioneer¬ 
de, Ondertekent 

lierman Graefvan Manderfcheyt, CarelNutfeL 
Overgegeven den to. Mey, 1600. 

<öp tjefe ficöbcn öc ï^ccmi Staren 
mrad alöug geamtoooit op öcn hpfoen gjunp IÓOO. 

2Snt> "KJA ProP°faie van wegen de Keiferlij- 
tooojt IN ke Majefteit, ook van Hungarien en Bohe- 

men koninklijke Majefteit, by de Welgeboren Hee- 
ür J>ta> ren Herman Grave van Manderfcheit en Blanc- 
tEti taan kenheim , Heere van Jurrot, hongftgedachte Kei- 
fr ifbc ferl'ikc Majefteits Raed, Kacrle Nuclei van Sonder- 

fpudel , fijner Majefteits HungerfeCamerraed , en 
lanöfe Commiflaris in de Gulixe Landen , als fijne Key- 
JhioOhn ferlijke Majefteits Gelanten , ter vergaderinge van 

de Heeren Staten Generael van de VereenigdeNeder- 
ijcröarl# landen, uytkrachte vandehoochfte KeyferlijkeMa- 
bcpjojio' jefteyts brieven van credentie > van date den 5 No*. 
Tuk. * 
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vefnbris, Anno 1 ƒ99. op den meft-leften der maend 
Mey laeftleden gedaen , rypelijk geexamineert, en 
daer op met de welgemelte Gefanten, punótuelijk 
door fekere Gecommitteerde in ’t lange gecommu- 
niceert, en geconfulteert is geweeft, en van defel- 
ve communicatie en befoinge rapport gedaen. heb¬ 
ben de Heeren Staten Generael, na goede en rype 
beraetfla^inge op alles gehouden. In den eerften 
hoogftgemelte Keiferlijke en Coninklyke Majefteit 
van de aenbiedinge der Keiferlijke Genade en falu- 
tatie alderondaniglijxt bedankt, biddende fijneKei- 
ferlyke Majefteit mee aller reverentie en ootmoec, 
de confervacie der Vereenigder Nederlanden , je¬ 
gens de Spaenfe ambitie en tyrannye , alderge- 
nadiglijxt te willen houden in Keiferlijke recom¬ 
mandatie. 

De Heeren Staten hadden voor ettelyke maen- 
den fo nit dat Heiligen Ryk , als uit den Hove 
des Eerrs-Hertogen Albertus advyfen omfangen, 
dat hoogftgedachte Keiferlijke Majefteit den wel- 
gemelren Heeren Gelanten ïn mandatis hadde be¬ 
lieven te geven , ook aen hunlieden te vorderen 
de ontruiminge van de plaetfen , die gemeent 
worden van deler fijde op des Rijx-bodem belet 
te zyn, reftitution der fchaden, en execution des 
hoogftgedachte Keiferlyke Majefteit en Gedepu¬ 
teerde van de Chur-Furften des Ryx gedecreteer¬ 
de legation de 94.welke advertentie veroorfaekt heeft j 
dat de Heeren Staren van herten begerende, de 
vermeerderinge van hoogftgedachte Keiferlyke Ma¬ 
jefteit en des Ryx-bodems, uit beroemde repura- 
tion, boven de’voiren by hen aen Keiferlyke Ma¬ 
jefteit en de gecommitteerde Chur-Furften en an¬ 
dere Stenden des Ryx , federt den voorfeiden jare 
94. verfcheidentlyk by haer gefchriftelykereprefen- 
tatie gedaen aen den welgemelten Heeren Gelanten 
byhare brieven van den i- Decembris, laetften Ja- 
nuary , enden 10. Mey laeftleden, te vertonen 
haer oprechte goede meeninge en intentie op de 
voorfeide poindten, waer mede fy niet alleen de¬ 
le Landen in welftand te houden , maer ook 
hoogftgedachte Koninklyke Majefteit den Chur en 
Furften en andere Stenden des Ryxj> aengename 
dienft te doen gemeent hebben, en hoewel in ee¬ 
nige poin&en haer advyfen van der Heeren Gefan¬ 
ten propofition wat mogen differeren, fo hebben 
fylieden nochtans een vaft betrouwen dat hoogft» 
gedachte Keiferlyke Majefteit hare voorfeide devoi- 
ren, tot fulkegoede meeninge gedaen, biet bnaen- 
genaem geweeft zijn. 

En hebben de Heeren Staren Generael grote 
reden, de Heeren Geiatven grotelyx te bedanken, 
dat haer L. en G. belieft beeft de inbouden van 
hare voorieide brieven, namemlijk ook haer pre- 
fentatie van de reftitution van de Ryx-plaetfen, 
veihaelt m de brieven van den laetften January, 
aen de Koninklyke Majefteit te refereren , dan 2yn 
daer têgens van gamfeher herten bedroeft dat de 
Koninklyke Majefteit geinformeert foud welen dat 
de Spaenle de ftadt Emmerik. Rees, en het Slot Lo- 
bitz ontruymten gereftitueert hebbende, ftrax van 
defer fijde van nieus de voorfeide plaetfen de fado 
louden geoccupeertzyn, en daer door de Borgondi- 
fe oorfake tot dadelijkheden in het Ryk genomen 
hebben. 

Aengefien , kennelyk isdatde Spaenfe uit de Stad 
Emmerik in ’t einde des jaers achc-en-tncgentig 
gedreven zynde, defelve ftad terftond bydendoor- 
lugtigen en hoog-geboren Prince van Orangien , 
van wegen de Heeren Staten Generael den Fur- 
fte van Cleef is overgelevert geweeft, onder be¬ 
lofte van defelve ftad de Spaenle niet wederom 
in te ruimen , waer tegens in den beginne van den 
jare 99. de Spaenle de voorfeide ftad van nieus 
met mine van gewek hen hebben doen inruy- 
men, maer fiende dat fy die niet konden inhou- 
den, hebben in de maend van April defelve daer 
na weder ontruimt, en in de maend Augufto is 

defelve 

Het feven en dertigfle Boek.1 
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defelve ftad uit des Rijs leger befet, en hebben de 
Spaenfe de Stad Rees met geweld tegens den Rijke 
in gehouden, ook des Rijx-volk uit de Stad en 
Slot Gennep verdreven , hen vermetende van ge¬ 
lijken uir Emmerik te willen doen , wacr door de 
Heeren Staten zijn gedwongen geweeft, des Rijx 
Volk tot bewaringe van de voorfeide ilad te af¬ 
filiëren met eenige Compagnie» daer in gefon- 
den , fo dat in dier voegen de Stad Emmerik is 
in bewaernifle van de Heeren Staten gekomen, 
en na het vertreck van des Rijx Krijchsvolk ge¬ 
bleven is , hebbende het volk van dele landen 
niet op fijn SDaens met violentie tot befwaer¬ 
nifle van de Borgeren , maer op haer eigen kof- 
ten en in goede ordre en difdpline daer in ge¬ 
legen , het Slot Lobits is noit in der Spangiaerts 
geweld geweeft , en over fiilx by hen niet ge- 
reftitueert; maer de waerheid is, dat de Spaenfe 
in het einde van den jare 98. alle uiterlijke ho- 
ililiteit in den Rijke , en tegens des Rjjx-ften- 
den en gelederen plegende, de Heeren Staten 
zijn genootfaekt geweeft , de Stad HuiiTen , het 
huis Lobits out en nieu Zeevenaer , met volk 
van Oorloge tot haer defentie en weringe des 
Spaenfen gewelds tot hare kollen en lallen te be- 
fetten, maer het Spaens Leger na de Bommel- 
weert getrocken , en het Rijx leger te velde ge¬ 
komen zijnde, hebben de Heeren Staten de voor¬ 
feide plaetfen overgelevert, gelijk ook altijd ge- 
prefenteert is geweeft van Emmerik te doen, 
mits dat van de Spaenfe fijde van gelijken foude 
werden gedaen van Rijnberk, en andere plaetfen 
op den Rijke geoccupeert- 

De Heeren Staten hebben wel verllaen dat 
hoochftgedachte Keiferlijke Majefteit, nochte den 
Heiligen Rijke niet gevalhch is , dat de eene 
krygende partye de ontruiminge des Rijx plaet¬ 
fen op des nders onwilligheit verweigert, maer 
vertrouwen de Coninklijcke Majefteit Chur en 
Furften en de andere Scenden des Rijx henlie¬ 
den dies önfchuldich lullen houden , nademael 
fylieden eerft in den jare 1590. de Keilerlijke Ma¬ 
jefteit en het Heilige Rijk ter eeren de eerfte ge¬ 
weeft hebben , die alle fteden en fterkten op 
den Rijx.bodem de Spaenfe afgenomen , hebben 
ontruimt en overgelevert, onder belofte , dat de 
Spaenfe ook of een gelijke ontruiminge en over- 
leveringe foude doen, of dat fy daer toe met 
de macht en middelen des Rijx fouden gebracht 
werden. Maer alfo de Spaenfe de Stad Rijnberk 
en andere Rijx-plaetfen bleven occuperende , en 
daer uit veele fchade en excurfien op den Flei- 
ligen Rijke , verhinderinge der commerfien , ex- 
adtie van licenten deden , of dringende tot Rijn¬ 
berk tegens alle andere apparentie en rechten de 
tollen van Gelderland , Holland , Zeland , Ut¬ 
recht en Over-Yfel , hebben de Heeren Staten 
menichvuldige klachten veele jaren aen malkan- 
deren aen de Coninklijke Majefteit den Chur- 
Furllcn en andere Rijx Sten den gedaen, om daer 
in geremedieert, en de beloften in de ontruy- 
xninge by henlieden gedaen , voldaen te hebben. 
Dan ’t felve mits de lurtneckicheit en opiniaftre- 
te des Spaenfen te vergeefs zijnde , hebben de 
Heeren Staten eenich exploidt van Oorloge tot 
vorderinge van de voorfeide belofte by der hand 
moeten nemen , en ten laeften in den jare 97. 
tot feer grote kollen en befwaernifle een groot le- 

(FoI.34..) ger ajjc behoeften ter oorloge te velde ge¬ 

bracht , daer mede fy de Spaenfen deden ver- 
trecken uit Alphen, Meurs, Rijnberk en andere 
Forten daer omtrent , tot nadeel van den Rijke, 
en verhinderinge van de commercie op den Rijn 
by hen geoccupeert, ’t welke gedaen ziinde heb¬ 
ben den rechten proprietarifen van Alphen en 
Meurs , id de polTelfie van dien geilek. Hebben 
ook in den jare 1598. op de befendinge van den 
hooch-wacrdigften cn doorluchtigften Chur-Furft 

van Ceulen &c. aer.geboden en geprefentert, de Stad 
Rijnberk in fijn Chur- Furfts handen over te leveren, 
en daer beneftensop des Rijx-bodem, noch fteden, 
noch plaetfen in te nemen, Forten te maken, paf- 
fagie te gebruiken, of eenige fchade van dies fijde 
op den Rijn te gedogen, mits dat de Spaenfe ook 
daer roe fouden gehouden wefen. Maer de Spaenfe 
hebben in plaetle van dien fo grouwelik,in den 
felven jare en foo tyrannichlik op den Heiligen 
Rijke , en legens verfcheiden voornememlijcke 
Chur en Furften en andere Stendcn des Rijx van 
beide Religions met overweldigen van Steden, 
brand-fchatren , plunderen , roven , vrouwen ver¬ 
krachten, branden, moorden, en andere execra- 
bele a'dten gehandelr, dat alle de wereld in verwon- 
deringe is , hoe een lid in het Heilige Rijck ge¬ 
vonden kan worden , het welck niet ten uitter- 
ften reparatie van dien met alle middelen vor¬ 
dert. c 

En hoewel de Heeren Staten tot tweemael inde 
ontruiminge niet alleen met prefentatie, maer ook 
metter daed de eerfte geweeft zijnde, voor deder- 
demael niet behoren geport te worden s, de plaet¬ 
fen tot haerder defentie en keften belet, te ontrui¬ 
men , voor dat de Spangiaerts deer toe gehouoen 
waren. So hebben fy nochtans in den jare 99. voor 
de derdemael de eerfte geweeft, en alles ingcruimt, 
en gereftitüeert, dat fy in den Rijke belertet had¬ 
den, op vaft vertrouwen, dardeSpsenfe daer mede 
toe fouden gehouden werden, k welke echter door 
de Spaenfe contumacie en de nobediencie nieten is 
gefchiec. En daerom hebben de Heeren Staten ge- 
meenc dat de Keilerli|ke Majefteit haer voor dele 
reife niet foude te lalt leggen om noch de eerfte te 
wefen, te min , aengefien defer landen krijgsvolk 
in de Stad Emmerik op haer eigen kollen leeft, geen 
verhinderinge der commercien, nochre eenige fcha- 
deopden Heiligen Rijke doet, daer ter contrarie de 
Spaenfe in de Stad Rijnberk en andere plaetfen toe 
grote befwaernifle des Rijks, en der Ingefecenen van 
dien, tot belettingeder commercien, en ineftima- 
bele befchadinge van den Heiligen Rijke Sy doch, 
op dat noch yoor de vierde m iel de Keiferlijke M je- 
lleitdeChur en Furften , en andere des Rijx Sten- 
den ten overvloed mach blijken, dat de Heeren Sta¬ 
ten fijne Keiferlijke Majeiteir en den Heiligen Rijke 
alle eere en refpedt bewijfen, in aller ontmoet con¬ 
tinueren, en deflelven autorireit gene yerkJeninge 
of nadeel re veroorfaken en gedenken, prefenreren als 
noch de Stad Emmerik te ontruimen, en defelve 
den Furlle van Cleve over re leveren , onder belofte 
dat die den Spaenfen of Borgondifen tot geender tijd 
weder ingeruimt fal worden, en op een vaft betrou¬ 
wen, dat den Furft van Cleve metten Heeren Sta¬ 
tenen andere Ingefetenen defer gebuirlik, en den 
hooch-gemelten Heer Prince Maurits, en den Wel¬ 
geboren Grave Georgio Everhardo , Grave van 
Solms &c in ’t genieten van hare rechten , uit de 
donatie en tellamentele dilpofitie van de welgeboren 
Gravinnevan Niunaer, Meurs. &c. G. M. recht- 
matelik en redelick fal handelen , ten einde alle 
misverftanden in tijts mogen yoorgekomen wer¬ 
den. , , , 

De Heeren Staten hebben ook rijpelik gelet op 
’t gene, nopende de ’s Gravenweerfe Schans in de 
voorfeide propofitie is verhaelt en voorgellagen, 
roaef bidden feer ootmoedelik, de Keiferlijke Ma¬ 
jefteit de Chur en Furften, en de andere Stenden 
des Rijx, ook de Heeren Gefanten, degeheele ge- 
legentheit der felver Schanfe nader en rijpelik te 
willen overlegden. Als in den eerften , datdeHee- 
ren Staten (ondekt hebbende der Spaenfer voorne¬ 
men , om op ’s Gravenweert tot verhinderinge der 
commercien, tot invafie van het Heilige Ryk en 
devereenigde Nederlanden een Schanfe te maken) 
tot bevrydinge van de commercien , tot hare defen- 
fie, beletxing van des Rijcx fchade , en tot nie- 
martds intereft , den Spaenfen in den jare 1786. 

<0094 gepfé- 
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geprevenieert , en öp haer eygen koften aldaer 
op een kale gront een Schanfe gemaekt hebben, 
niet op het territorium des pariten van Cleve, maer 
des Pariten van Gelderland , want alhoewel den 
Furft van Gleve aldaer aen den grond eenig recht, 
polTeffie, ot ook jurisdictie civil of crimineel ibu- 
de mogen competeren , gelijk van wegen den Fur- 
ften geprecendeert wort, en tuiTchen den Furften- 
domme van Gelderland , en den Furft van Cie¬ 
ve queftieus ichijnt te welen , fo is in allen ge¬ 
valle onwederfprekelijk , dat luik recht of poflef- 
lie geen gemeenfehap heeft met de Souverainiteit , 
ook beftaende in het maken van Forcreffen , en 
befchermen der (elver. Aengefien den Conink 
van Vrankrijk, en veel Furlten van Duytiland , 

■felfs den Furft van Cleve , in vele Provintien van 
de Nederlanden, Steden , Dorpen en Landen, heb¬ 
ben ook mede hoge middel en lage jurisdictie, maer 
daerentuffehen blijft de Souverainiteit, ais de fterke 
bewaringeen befectinge der felve, en diergelijke,aen 
de PrintTeol Provintien, daerin fulkeplaecfen gele¬ 

gen zijn. 
Het recht van Souverainiteit tot de grond van 

de plaetle, daer op de Schahie van ft Graven- 
wcert by de Heeren Scaten in den jare fes en tach¬ 
tig gemaekt is voer den Furtlendomme van Gel¬ 
derland , is al in den jare ryoo. en 90. aen de 
Keyferlijke Majefteic den Chur en Furften, en an¬ 
dere Scenden des Rijks in ’t brede vertoont, en met 
vericheiden ftucken bewefen , met aenbiedinge dat 
by fo verre den Furft van Gjeve yet ter contrarien 
Ioude willen fuftineren , de Heeren Staten Generael 
te vreden waren het different dies-aengaende tuiTchen 
den Furftendomme Gelderland en de Furften van 
Gleve, na inhout vande TraCtaten en concordaten 
tuiTchen beydede Furftendommen opgerecht, fou- 
de werden beflicht, en de decifie van dien achter- 
volgt. 

Op welk vertoog , bewijs, en preientatie de 
Heeren Staten Generael het Fort by henluyden 
op den voorleyden grond tot hare koften , bona 

‘fide, gemaekt, gepoffideerc, voort gefterkt , en 
by fortificatie , bewaringe en voorfieninge van 
dien , daer aen veel duyient daelders koften ge- 
daen hebben , fonder dat van wegen den F'urft 
van Cleve oyt gefuftineert is geweeft , dat hem 
ft felve Forc afgenomen is , of dat hare Furfte- 
lijke Genade eenige polTeffie van dien gehad heeft, 
en coniequentelijk daer in niet kan geturbeert we¬ 
len. 

Boven defen hebben de Heeren Staten een vaft 
betrouwen , dat de Keyferlijke Majefteit de Chur 
en Furften , en andere Stenden des Rijke een 
goedertieren infien fullen nemen , dat het voor- 
ieide Fort by hen gemaekt ie op een kalen gront 
ad legitimam defenfionem, en dat niet alleenlijk na 
de naruirlijke , maer felfj ook na de Keyferlijke 
Rechten toegelaten is hem te beichermen, of fijne 
fchade te weeren ,of te kceren op fijn nabuiren grond, 
en veel meer op de fijne, ofdichy bonafids voorde 
fijne houd. 

Hier om geloven de Heeren Staten niet dat van 
wegen den Furfte van Cleve eenige inftantie ter 
ooriake van de voorfeide Schanfe gedaen foude 
werden, ft en ware het felve gedreven werde door 
de praCtijke der Spaenfer en hare adherenten. 

Gelijk fy ook niet geloven dat door fijne Kei- 
ferlijke Majefteit of voor den Heyligen Rijke dien- 
ftelijk ioude konnen geoordeelt werden, dat een plaet- 
fe by de Heeren Scaten op haer eygen koften bona 

fide doen maken, en nu by de veemen jaren met 
bekoitinge van vele iooooo. daelders bewaert.» by 
forrne van fequeftratie tot kofte van het Rijk fou¬ 
de mogen begeert worden, om daer aen mede ét¬ 
lijke 100G00. daelders te koft te leggen , alleenlijk 
om den Spaenfen te believen , en gelegcntheid te 
geven om de Rijx-plaecfen te occuperen’, coneuf- 
fien , exaCtien en oppreffien over des Rijx onder- j 

faten te gebruiken , en de commercien op des 
Rijx-bodem te beletten, te turberen , en te bene¬ 
men» 

Alfoo fy altijds nieuwe oorfaken en pretexten 
daer toe fullen weten te foeken, vipden en te ge- 
bruyken , wefende haer uytterlijke intentie , een 
groot deel van hare laften van den volke van or- 
loge op des Rijks onderfaten tc vinden , en haer 
volk van oorloge tot laft van de felve te onderhou¬ 
den, gelijk haer dagelyxe handelingen en procedu- 
ren becuygen. So dat de Heeren Staten Gene¬ 
rael met groote redenen aenhouden, om deSpaen- 
fevoor des Rijks vyanden verklaert , gehouden en 
getraCteert te hebben, ten minften toe dat de felve 
ontruyminge van des Rijk-plaetien , cn verfeke- 
ringe jegens alle vordere occupatien , fchaden en 
exceiTen gedaen lullen hebben , als yan dele fijde al¬ 
tijd is gepreienteerc geweeft, en noch gepreiénceerc 
wort. 

Wat nuaengaet defatisfa&ien vande geoffenfeer- 
de en befchadigde Ryx-ftenden , is meer als recht 
dat de Spaenfe die by refolutie en ordonnantie 
van den Hove en by des ordre tot hare ontlaftin- 
ge , en belaftinge van des Ryx-ftenden en onder¬ 
faten , defelve hebben befchadigt met inlegeringc 
en teeringe van geheele Regimenten , met exac- 
tie van rantfoenen en branrfchaccen, met bedwin¬ 
gen van Stiften en Furftendommen >Graeffchappen, 
Steden en Dorpen , tot opbrengen van grote lom¬ 
men van penningen, met roven, branden en moor¬ 
den in veel jaren aen malkanderen , tot ineftiraabele 
fchade op den Heiligen1 Rijke hebben gedaen, en 
daer mede haer volk van oorloge voor een groot deel 
in plaetfe van betalinge onderhouden , tot reparatie 
en fadsfactie van de fchade acnde geoffenieerde ge¬ 
houden werden, 

Maer de Heeren Staten mogen met waarheid 
leggen, dat in ft minfte by haer nrdre of lafte , 
nochte tot hare ontlaftinge, op den Rijx-boderrs 
geene rantfoen , exaCtien, brandfchacten, of dier¬ 
gelijke exceiïen zijn gedaen , en dat de Landen 
daer mede hen niet hebben beholpen \ dan dac 
de rereetiigde Nederlanden, by de vyanden uyt 
eh over des Rijx- bodem ineftimabele fchade heb¬ 
ben geleden , die fy niet geleden foudeti heb¬ 
ben , indien ft gedoogt waer gewe.eft des vyants 
occupatien en tochten over des Rijcx-bodem s 
gclijck recht, reden en goede gebuirichap ver- 
eifchte» 

Indien de Heeren Staten veroorfaekr zijn ge¬ 
weeft door ft felve gedogen tot haer defentie en 
weringe van ichade , eenige exploicten op den 
vyand over en op den Rijx-bodem te doen, 
defelve fijn by hen-luiden beleit met ioo goe¬ 
de ordre en diicipline , als mogelijck is ge¬ 
weeft , en dat het iclve ionder fchade niet heefc 
konnen gefchicden is den Heeien Staten van. 
herten leet. 

Om ft welke alle de wereld kennelijk te ma- (FoUjj.) 
ken , hebben fy by verfcheiden rigoreufe or¬ 
donnantiën en placcaten fcherpelijk het doen van 
fchaden , overlaften, exaCtien of concuiïien aen 
haer volk van Oorloge verboden , en de felve 
ordonnantiën en placcaten , dat eensdeels by re- 
fticutie aen de befchadigde , eensdeels by exem- 
plaire ftraffe, na de Oorloge heeft mogen lijden 
geremedieert. 

Gelijk iy ook vorders altijd willig fullen bly- 
ven , op de klachte van de gene, die eenige ichade 
van dele zyde fouden mogen geleden hebben, 
behoorljke ordre te ftellen tot redelijk genoegen 
van de geoffenfeerde. 

Op de klagten van wegen de Burgemeefteren 
en Raed der Stad Aken fullen de Heeren Sta¬ 
ten fulks voorfien, dat defelve van defe fyde niet 
belaft fullen werden, indien fy in ft ftuk van ca- 
lumnien , anderfints den Spaenfen of Bourgon- 
difen niet meer favoriferen als de Officiers de- 

f« 
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fer landen,’ en overfulks haer houden in oprech¬ 
te neUtraliteyt- 

En op ft gene geleyt wort, dac in den qüartié- 
re van Weftphalèn onder pretext van Niew- 
haerfe Contributie, ook in den Stilte van Co- 
len, landen van Gulik &c. by defer fyde krijgs¬ 
volk veel fchade gedaen foude fijn , verklaren de 
Heeren Staten fulks buyten haer kenniffe ge- 
fciiict te wefen, alfo fyluyden niet anders weten, 

de verdragen ruffehen den Chur-Furfte van 
Colcli , en de Gravinne van Nieunaer goeder 
gedachce, by gemeenen conlente gemaekc, en 
by henluyden op ft verloek van partyen te hand¬ 
haven lijn, of lullen getfouwelijk nagekomen 
werden. En fo eenige fchaden mogen gedaen 
fijn, Tullen de befchadigers tot reparatie gehou¬ 
den en na behoren geftrafc worden. 

Sullen ook de Heereti Staten fuik een voorfie- 
ninge doen, dat den Chur-Furfte van Gulik 
nochte die van Geylenkerke geen reden fullen 
hebben van klachten van eenige ufurpatie van 
jurisdictie over de landen en onderlaten, daer van 
ly al voren geen kenniffe hebben gehad- 

De Heeren Staten Generael hadden dver lan¬ 
ge al geerne gefien dat tufflhen de Heeren Sta¬ 
ten van Vriefland en de Heeren Fuggeren van 
Aufburg een billijk en minnelijk accoort en ver¬ 
drag hadde mogen gemaekt worden, daer toe 
fy aJs noch gaern na haer vermogen willen ar- 
beyden, en altijd de faken daer na helpen rech¬ 
ten, dat fo verre die niet vriendelijk geaccordeert 
kan werden, den Heeren Fuggeren goed recht 
en ïuftitie fal werden geadrhiniftreert, ft welk by 
de loffelijke Unie. tuffehen de Vereenigde Ne¬ 
derlanden opgerecht, als een voornamelijk poinCt 
tot houdingc van alle goede vrundichap rhet eën 
yegelijk en wegneming van alle oorlaek vari fe- 
prelailiien is verfocht- En is den Heeren Sta¬ 
ten niet liever, weerdiger, noch in meer recom- 
mandttie, dan dat fy hare loflijke, rechcveerdige 
en nootlijke deféntie, niet alleen tot haer eygen 
welvaert, maer ook tot coriteritement van hare 
nabuyreh , en nament lijk van de Keyferlijke Ma¬ 
jefteyt , den Chur en Fuvften, en anderè Sten¬ 
den, Lidmaten en Onderdanen des Rijcks, door 
Godes genade, met de befte ordren en devoi- 
ren, die fy konnen bedenken, ten geluckigen 
uitkomfte tot haerder en harer nabuyren ver- 
fekeringe jegens de Spaenfe ambitie mogen bren¬ 
gen. 

Aengaende de gedecreteerde legatien der Chur 
en Furften, en andere Stenden des Rijks, die 
Anno 94. tot Regensburg, verklaren de Heeren 
Staten Generael, dat fy altijd een volkomen con¬ 
fidentie gehad hebben, en noch hebben, dat de 
Keyferlijke Majefteyt de Chur en Furften, en 
andere Stenden des Rijks hare redenen , waerom 
fy in eenige handelinge rriet de Spaenfe of ge- 
fpaniolifeerdc fonder apparent én imminent perij- 
kel van den welftant der Vereenigde Nederlan¬ 
den , en intereft van de Keyferlijke Majefteyt den 
Heyligen Rijke, en van alle haer nabuyren niet 
konnen tteden, meer als gefondeert fullen bevin¬ 
den. 

Aengefieh boven alle voorgaende fchadelijke 
exempelen, fwarigheden en perijkelen in de voor¬ 
gaende antwoorden en brieven verhaelt, nu 
meer als oyt té voren onwederlprekelijk blijkt, 
dat den overleden Conink van Spangieh, den 
Spaènfen Raed en harer adherenten , eyntelijke 
intentie en meehihge ten uytterften geweeft is, 
om tegens de rechte vryheden ‘der Nederlanden 
defelve voor altijd eh fonder einde den Spangiaert 
en den Spaenfchen Raed te onderwerpen : hier 
toe heeft God den Heer Almachtig belieft uitfon- 
derlinge genade den overleden Conink van Span- 
gien , en fijnen Spaenfen en gefpaniolifeerden Raed, 
alfo te verblinden, dat het niet nodig is ft felve uit 
fiare proceduiren, uit haer woorden, uit fecrete 

difpofitien nochte Renverfaien te bewijfeh , maer 
dat voor alle de wereld genoechzijn de brieven van 
donatie, gepraClifcert op d’Infante , getekent, ge- 
fegelt , en met grote folemniteiten voor een gro¬ 
te gratie den Nederlanden bewefen , ghepubli- 
ceert. 

Allo defeive klaerlijk mede brengt, dat den 
Eerts-Hertog en de Infante voor haer en hare 
nakomelingen belooft hen verpligt, en met eede 
verbonden hebben, de rechten, vryigheden , ge- 
regtigheden en ftaet der Nederlanden na den wil¬ 
le der Spangiaerts re beleiden, niec voor eenige 
jaren, maer voor altijd en fonder einde , de per¬ 
petuele lubftitutie in de fucceflie der Nederlanj 
deri by de voorfeide pretieule donatie gedaen,' 
en na de rechten , coftuimen en vryheden der 
landen niet beftaen. De voogdye van de Span¬ 
giaerts over de jonge Princen van de Nederland- 
le Provintien , is mede tegens de rechten , vry- 
igheden en coftuimen der felve , dat de Conin- 
gen van Spangien macht fouden hebben den fel- 
vert of hare kinderen aen de Prince of Prin- 
efeffe der Nederlanden te huwelijken na haer wel¬ 
gevallen, mach over de Spaenfe Indianen, maer 
niec over de vrye Nederlanden gepraéfcifeert wor¬ 
den. Gelijk ook noch oude noch jonge vrome 
Nederlanders konnen begrijpen noch bedenken, 
onder wat pretext dacmen de Nederlanden (waer 
van de Princen in ouden tijden in fo groter 
weerden geweeft zijn , als de Coningen vari 
Spangien felfs, die ook de Rijken van Spangien 
by Huwelijk verkregen hebben) tor een Spaens 
Leen fouden willen maken , veele min dat den 
Prince van de Nederlanden , die der felver en 
der Ingefetenen welvaert fchuldig is te vorderen 
(na fijn vermeugen ) foude verbieden de Ingefe« 
tenen van de Nederlanden haer vrye navigatien 
op neutrale Rijken en Landen, nochte dac een 
Prince der Nederlanden hem by eede fou ver¬ 
binden voor hem en fijne nakomelingen , altijds 
re onderhouden , en te doen onderhouden de 
Roomfe Religie, en wie hoorde oyt vreemder 
fake , dat dati de voorfeide poinéten , en elk 
poinét van dien foude moeten onderhouden wor¬ 
pen op de verbeurte der Nederlanden ten pro- 
fijte van de Spangiaerts? hoe konder klaerlijker 
geopenbaert worden, datmen de Nederlanden wiL 
de maken als Haven van de Spangiaerts, en noch¬ 
tans worden alle de voorfeide poinéten en veele 
diergelijke in de voorfeide donatie bevonden, 
fo dat de ingelëtene der voorfeider Nederlanden 
fchuldig zijn , God den Heer Almachtig boveit 
alle de weldaden en genaden den felven geduy» 
rende defe oorloge, tot eere fijns Heiligen naem 
en der landen welvaren, dikwils bewefen, te loven 
en te danken , dat den overleden Conink van 
Spangien ’t felve tot een onwederfprekelijke ju+ 
ftificacie van hare rechcveerdige lake , als fijrS 
teftament eh uitterfte wille na gelaten heeft, 
want nademael daer Uit volkomelijk blijkt , dac 
niet alleen tot nadeel van de Nederlanden en de 
goede Ingefetenen van dien , maer ook tot <on* 
derlingen intereft, der Keiferlijke Majefteic Chur 
en Furften en andere Stenden des Rijx, ook van 
alle nabuyrige .Coningen , Princen , en Repu- 
blijken de Spangiaerts verftaen voor altijd over 
de Religie, den Staet, Princen , welvaert en In¬ 
gefetenen der Nederlanden na haren gevalle te 
heerfchen. Soo zijn de Heeren Staten Generael, 
en alle Ingéferenen der Vereenigde Nederlanden 
grotelijks bevefticht om met een oprecht vroom 
Nederlands gemoec hare rêchtveerdige fake uit te 
voeren. En twijftelen niet of de vrome Neder¬ 
landers , noch onder het Spaenfe jok Lich¬ 
tende , fullen haeft met henluiden verftaen,* 
dac het nodig, ja hoognodig is met der daed daer 
jegens te voorfien, hebben ook een vafte hope, 
dac de Keyferlijke Majefteyt, eh . den geh.eeien 
Rijke haeft terecht lullen yerftaen wat verkleynin 
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ge fchade, intefeft des Heyligen Rijke daer by 
geinfereert foude werden. Dat infgelijks de na- 
geburen Coningen, met dewelke de voornaemfte 
der Vereenigde Nederlanden over veel hondert 
-jaren in een vafte verbintenifie en vrientfchap 
geweeft zijn, noch beter lullen ^oordeelen hoe 
Ichandelijk en befwaerlijk dit Spaens voorne¬ 
men is, niet alleen voor de Nederlanden, maer 

ook voor haereygen Rijken. 
En ^elijk God den Heere Almachtig dele lan¬ 

den belieft heeft tot hare juftificatie achter te 
latende voorleyde donatie, als een openbaar in- 
ftrument van den overleden Conink van Span- 
gien , gefwegen de fecreten> uifpofitien, en ren- 
verfaien , die noch fchandel.jker en belwaenij- 
ker gehouden worden. So fchijnt ook dat de 
verhardinge des nieuwen Con'inks van Spangien, 
en des Eerts-Hertogen en Infante, en haers bpaen- 
fen en gefpagniolifeerden Raeds, door Godslchic- 
kinge gefchiet , om dele Landen te conferveren, 
want in plaetfe dat de felve foetelijk procederen¬ 
de eenig voordeel in de Nederlanden> en faveur 
by de goede ingefetene der fel ver, ook by de 
Keyferlijke Majefteyt Chur en Furften, en an¬ 
dere nabuyrige Rijken en Landen fouden heb¬ 
ben mogen gewinnen. So hebben defe hare heer- 
fchappye aengevangen met fulke horrible en 
tirannique proceduren , dat met leer grote reden 
de gemoeden vervreernt fijn, niet m de 
Vereenigde Nederlanden, maer ook in Spangien 
en Portugael, en in de Nederlanden onder het 
Spaenfe jok fuchtende, en niettemin in den Hey- 
Jjcren Rijke, en de naburige Coninkrijken. 

ÖDen Conink van Spangien aenvangende lijn 
Regeringe, heeft begon ft fi dem publicam te vio- 
leeren in ’c apprehenderen van een groot getal 
fchippers en zeevarende luyden van de Nederlan¬ 
den , die om eerljk den kolt te gewinnen by -ïjn 
Heer Vaders conniventie in Spangien en rortu- 
gael brachten al ft gcene hen tot onderhoud, 
welvaert en vorderinge van de commercie nodig 
was, en hadden van Spangien en Portugael 
’c geene, daer van de verciennge den ïngeiete- 
nen van den fel ven Rijke niet min als defe Lan¬ 
den dienltig was, doende alhier de tollen en m- 
komlten des voornoemden Conincx vermeerderen. 
Defe goede en getrouwe luyden, die met luiken 
per ij kei de Zee frequenteerden, wierden wrede- 
iijk in de gevankeniffe geworpen, en daer na op de 
Galeven als Slaven geftelt en getrafteert; 

En dit is het eerlte exploift des voorfeyden 
Coninks geweeft, daer over de Vereenigde Ne¬ 
derlanden in goed en bloed befchadigt zijn, 
maer den Conink heelt daer by geen voordeel 

.. gedaen inde Nederlanden, allo de felve van fulke 
proceduren een fchrik hebben, ook niet in Span- 
o-ien en Portugael , alfo defelve daer door en 
ft gevolg van dien meer interefts en fchade ge¬ 
leden hebben in een jaer, als fy gedurende de 
geheele Oorloge hebben gedaen, en oordeelen 
felfs dat de voorfeyde tyrannijke handelinge rae- 
naceert de ruyne van Spangien en Portugael, ju- 

(ia Dei 'vindïtia. , 
De Eens-Hertog Albert op de voorfeyde do¬ 

natie by de Nederlanden onder de Spagniaerts 
fuchtende van wegen de Infante aengenomen fijn- 
de, heeft voor fyn vertrek ordre geftelt op de 
violatie van fijne palpoorten gegeven aen arme 
Viflchers die met groot perijkel haren koft eer¬ 
lijk ter Zee winnen, doende de felve nemen op 
haer neeringe, lopende den tijd van haer faufeon- 
duyt,cn dede delelve werpen in gevangenifle,hier 
mede begonde hy fyn heerfchappye. 

Committerende voorts als Generael van fijn 
Leger den Admirant van Arragon, die voor fijn 
vertrek te velde qiiam > doende fijn ^eerlte ex*» 
pjoift op den Furft van Cleve , in t innemen 
van Stad en het Cafteei van Orfoy, exerceren* 

'de roof, moord en brand op des Rijxbodem» 
brandfehattende en extorquerende van de Rijx- 
fteden grote fomme van penningen , bedwin- 
gende de goede Stad Wefel tot veranderinge vah 
Religie, innemende verfcheiden Steden , fo van 
den Chur-Furft van Colen , hurfte van Gu- 
lik, en andere aenpalende Furften en Heeren, 
hoftylijk defelve en hare landen brantfehattende , 
exaftionerende , en alle foorten van horrible 
aften , ook moorden over Graeflijke perfoncfa 
committerende , en dat is het tweede heerlijke 
exploift onder defen Prince geweeft 

Het derde was een feer bitter Placcaet onder 
den naem van de Infante gefmeet , daer by de 
ingefetene van de Vereenigde Nederlanden, over 
de welke de Eerts-Hertoge noch de Infante het 
minfte recht niet hebben , ft en ware men de 
felve tegens hare Rechten en vryheden als Jlaven 
konde Eerkopen of weg geven , die hen ook 
noch by belofte noch by eede in ’t minfte niets 
verbonden zijn, als rebellen afgeroepen en ge- 
condemneert waren , inhoudende ft felve Plac- 
caet verbodt van alle handelinge en commercie 
met de ingefetene van de Vereenigde Neder¬ 

landen. . 
Onder het vierde mach genomen worden het 

tyrannig ombrengen ook van jonge dochterea 
ter oorfake van Religie, en andere aften noefe 
execrabelder , oprechtinge van een extreme con- 
fufie , en fulke defordre onder den volke van 
Oorloge, dat van gelijken noyt is gehoort ge¬ 
weeft , daer over, neftens de goede Stad Ant¬ 
werpen (die mette meefte hoogmoed is gequelc 
geweeft) alle de Steden en Dorpen der Neder¬ 
landen , onder het Spaenie jok wefende , een 
grouwel hebben , wat de Landen, Sreden , Dor¬ 
pen van Ludik en andere Rijx-fteden daer door 
bejegent, weet alle de wereld , maer fonderlingc 
den Heeren Gefanten beft. 

Dit bewoog de Heeren Staten Generael alhier 
te openbaren , dat defe proceduren van de» 
Eerts-Hertog cn Infance > niet alleen dé herten 
en de gemoederen in de Vereenigde Nederlan¬ 
den , maer ook van vele van de andere Neder¬ 
landen geheel vervreemden, dewelke aenmerken- 
de dat noch eere, noch geloof aldaer plaetfe 
heeft, tot eenen onnutten Spaenfe pracht, onuit- 
fprekelijke koften gedaen werden, datmen noch 
bet al in ge , noch ordre, noch difcipline ondeC 
den volke van Oorloge fiet, dat in den ftaet van 
den Lande de Spangiaerts veel meer gefegs ufur- 
peren, als oyt te voren, dat de principaelfte 
Sterkten en Plaetfen in de handen van de Span¬ 
giaerts blyven , ook niet tegcnftaende de belof¬ 
ten en proteftatien ter contrarie , dat Privile¬ 
giën , wetten cn gerechtigheden met voeten ge¬ 
treden worden , en generalijk de platte landen op 
den naem van den eenen en den anderen van 
den volke van Oorloge getrafteert worden met 
brand-briven en anderfints in allen fchyn, of fy 
geen wetten of overicheid hadden, hen over dien 
handel bedroeyen en beklagen, wanhopende van 
redres met vollen monde, feggende , dat den 
voorfeiden onnutten pracht koftelljcker is , en 
het dr2gen der voorfeider koften meerder bc- 
fwaerniffc voor hun fouden wefen , als de Lan¬ 
den aen Keiler Kaerle , en den voorgaenden 
Coninck in de groote Oorlogen van Vranck- 
rijk in geheele laften van Oorloge hebben ge¬ 
dragen , datmen de principaelfte Steden , als 
Antwerpen , Gent , den Bofch , Brugge en an- 
dere al willens ruineert en depopuleert, met kon- 
nende bedenken wat defperate uitkomfte aldaer 

over de landen fal komen. 
Uyt defe en veel andere redenen by voorgaende 

aften en brieven verhack , fullen hoogft gedagte 
Keiferlijke Majefteit den Chur en Furften en andere 
Stenden des Rijcx na haren hoog-wijfen verftande 
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wel konnen oordeelen, dat geen Traftaten met 
den voorfeyden Ferts-Hertoge en Infante voor 
defe landen noch eerlijk noch dienftelijk konnen we- 
fen. 

En lo veel aengaet de verfekeringe van den H. 
Rijke, van op des Rijx-bodem yet re attentcren, 
noch de commercien op en uyt den Rijke en de 
gelederen van die te verhinderen, dies aengaende 
hebben de Heeren Staten altijd verklaert, gelijk 
noch by delen gedaen wort, dat fy niet anders 
wenfchen , dan dat ’c felve by beyde de krygende par¬ 
tijen gedaen worde tot volkomen genoegen, niet al¬ 
leen van de Keyl. Majefteyt, maer ook van alle des 
Rijx lidmaten , alwaertook fodat niet een ruyterof 
foldaet gewapent op des Ryx-bodem foude mo¬ 
gen komen , al’t welke de Heeren Staten Generael 
van de Vereenigde Nederlanden hoogft ged. Key- 
ierl. en Coninkl Majeft. en ook den Chur en Fur- 
ften en andere Stenden des Rijx in alder reverencie 
en ootmoet bidden en verfoeken aldergenadigft voor 
een behoorlijke antwoorde op de voorfeyde pro- 
politie te verftaen, en defer landen nodige recht- 
veerdige fake in aldergenadigfte recommandatie te 
houden , verfoekende ook de Heeren Gefanten 
de felve ten favorabelft te willen rapporteren , ge¬ 
daen op den y. Iumj, 1600. 

&icr tip Rebben öetgeeren &tamt <®enerael ge# 
tooccRt fefeere arttculen / Daet bp of öoo? tomoont 
too?b bat ’0 <6#anent»eert onber Ret gebied ban 
öeclanb fïaet/ en be getètRtigbepö ble be lieren 
Staten <©enecaet Rebben / ombe ^cRaniS baerop 
gebout/ te beRouben. boojfj. arttculen fijn ban 
befen naboloenbentnRout: 

«rtfeu^ A ^er feker ’s y van ouden tijden het 
lenbaec **Duffel, waer van ’s Gravenweert buyten alle 
éffc' twijfïeleendeel is» onder Gelderland geftaen heeft, 

Sm toeen noc^ ^en omvank van Hertogdom van Gel- 
Berccl)^ derland begrepen is, lo blijkt het datmen niet eens 
rtSÖept* behoort te twijffelen, of her de Staten Generael, 
rm^ta» n,et dewelke Gelderland in verbond is, geoorloft 
ten&e»' fy , Forten daer op te tim meren, Guarniloen leggen, 
neeoef entegens den aenval der vyanden te voorfien, dat de 

nf perijkelen van de geconfedereerde Provimien mo- 
gen geweert worden, en dat niet tegenftaende de 

toentoeect alienatie en acquifitie die ter contrarien van we- 
*n j o gen den Doorluchtigften Hertog van Cleef gepre- 
te^e*0^ tendeert wort, want men aen dufdanige woorden van 
ïioutoen. alienatie, die van den Prince londer weten van 

de ingefetenen gefchiet is, met recht twijfelt jen lo 
fy al fchoon fterk en bundiglijn, lo ftrekt hem 
dat nochtans niet uit tot het recht van den direften 
Heere,en daer door wort niet getransfereert de vol¬ 
le vryheyd en exemptie van het geheele heerlijk 
recht, maer blijft altijd by den transfererende de 
Souverainiteyt en hoge Overheyd. fepettit.de jurifdïtt. 
§. expedith; verfu» 'vertintamen , hier boven om 
denpays te mainteneren , als daer isde prerogative 
van confifcatie, oprechtinge van Cafteelen, Forten 
cnby Schanfen, &c. Want al dat wort niet getran- 
Iponeert ofovergeftelt door eenige tranfpofitie van 
eenigCafteel, Stad cf land, hoeonbepaelt en Gene¬ 
rael die ook wefen mach. 

En hier aen moetmen in defe fake niet twijffelen, 
om dat felfs in den brief van donatie aen den Door¬ 
luchtigften Hertog van Cleve Anno 14.74. gedaen 
de prerogative van Souverainiteyt en HogeOverheyt 
gereferveert is, de welke niet te niet gedaen en 
geabolieert kan worden door eenige allegatie van 
Ianghdurig befit van de Oveiheyt en Jurifdiftie, 
van wegen den Doorluchtigften Hertoge van Cleef 
gepretendeert, want behalven datmen bevint die 
allegatie niet aengenomente fijn, de welke al fchoon 
aengenomen fijnde buyten wil en weten van den 
Souverain niet gelden foude, fo ifl feker dat de 
aften van geufurpeerde poffeffie en jurifdiftie, 
«diemen pretendeert, van lulker aert en natuyr zijn 

dat fy niet prejudiceren de prerogative Van de ge- 
referveerde Souverainiteyt. want beeden en con- 
tributien, Item oprechtinge van galgen, en con- 
demnatien van rovers en moordenaers, konnen 
ook competeeren de Graven, Baronnen,;en an¬ 
dere fonder verminderinge van de Hoge Overig- 
heyd, die den opperften Lands-Heer toekomt. En 
de Doorlnchtiger Heeren wert niet alleen de ftraf- 
finge met het fweerd en van grouwelijke fchelm» 
ftucken gepermitteert, maer obk pardon van lijf- 
itraffe, en herroepinge uit den ban met andere 
dingen toegelaten en medegedeelt fonder afbreuk 
van de Hoge Overheyd En gelijk een Conink 
of Prince hier in gelijke macht kan hebben met 
mindere Heeren, fo behout hy voor fich de Sou¬ 
verainiteyt. 

Waer toe men een ongetwijffelt argument kan 
halen uit de Regifters en optekeningen der con- 
tributien en beden van den Hertog van Gelder¬ 
land , uit Duffel en de nabuyrige plaetfen gelicht, 
gelijk ook blijkt uit den Brief van Duc d’AlVa, ge- 
ichreven aen den Hertog v2n Cleef, in defe woor- 
den: „ 

Dat opkomende eenige contfibuie en bede, de 
quote en contingent van Duffel en Melinge voor¬ 
noemt, wort getaxeert onder de Stad Nimme- 
gen , gelijk men dat ten vollen kan fien in de 
Regifters van de voornoerade contributien en be¬ 
den. 

Hier by komt noch een vcHch en notabele con¬ 
fifcatie, waer door Duc d’Alva, Gouverneur Gene¬ 
rael van Nederland 1569.de goederen van den Grave 
van den Berg, in Duffel gelegen, de financie van Gel¬ 
derland toegewefen heeft, en tot profijt des Coninx 
van Spangien laten ontfangen en adminiftreren; 
het welke ongetwijftelde argumenten fijn van de 
Souverainheyd van Gelderland, dewelke beve- 
ftichc fijn door de eygen bekentenifïe en woor¬ 
den van den voornoemden Hertog van Alva, 
Gouverneur Generael, welkers daed en de vaftig- 
heyd daer van den Conink noch des Coninks 
géfinde niet fullen ontkennen, maer ten uitterften 
ftaende houden fonder twijffel, niet slleer te- 
gens den Doorluchtigften Hertog van Cleef, 
maer ook tegens de Stenden des Heyligen Rijx. 

So dat noch den Doorluchtichften Hertog van (Fol.J7- 
Cleve, noch de Stenden des Rijxindefen deeleee¬ 
nige oorlake van klachten meer refteerc tegens de 
Staten van de vereenigde Provinciën, en dat dies te 
minder om datmen bevint dat van die van Cleef tè 
geenen tijde yetwes geattemeert fy in Forten op te 
richten tot prejuditie , of tot verminderinge van de 
voornoemde gereferveerde Souverainiteit, dewel¬ 
ke ook na duifent jaren tijd in ’t werk geftelt kan 
worden. En ten laetften, om dat fo haeft als de 
fchanfe opgerecht was daer nu de queftie van is, den 
Doorluchtichften Hertog van Cleve fich over het 
nieuwe werk beklagende aen L. M. den Graef van 
Lycefter, doen Gouverneur Generael van Neder¬ 
land openbaerlijk geantwoort is, datmen hem moeft 
houden aen het oude recht van Gelderland, om dat¬ 
men van outs her behouden hadde de Souveraini- 
teit, waer in, gelijk dat betaemde, die van Cleef 
altijd tot noch toe te vreden hebben geweeft, fodat 
aengefientot prejudicie van de gereferveerde Souve- 
rainiteit in’tftuk van Forten tot noch toe niet van 
die van Cleef geattenteert of gepoffedeert is geweeft, 
deSouverainiteit van’t Hertochdom van Gelderland 
voor ongefchent behoort geacht te worden, alhoe¬ 
wel m de andere ftucken die van Cleef het opperfte 
recht door wettelijke middelen verkregen hadden. 
Want alhoewel de jurifdiftie in eenige ftucken ge¬ 
bruikt is, dat bewijft de jurifdiftie niet in de ande¬ 
re ftucken, in de welke fy niet en is gebruikt. Cum 
olim él' & § deperjeript. 

Hierby komt noch, datalwaer des Doorluchtach- 
ften Hertogs van Cleve poffeffie, ufurpatie of per» 

, fcriptie noch verder gekomen tot der dacd om het 
©p„ 



Het fèven en dertigfle Boek. 
oprechten van het Cafleel of fchanfe in Duffel te 
beletten,, het welke van haerluiden niet gepre- 
tendeert word , lo. fouden niettemin de intentie 
der Vereenigder Provinciën haren voortgank heb¬ 
ben , de ontrouwe der Clevenaers om, dewelke 6e- 
wefen word uyt ongerechtigheyd , en onfterk- 
hcyd des tijtels diefe hebben louden, Farijlus conj. 
ioi. nu- 3. covf. io~l. nu, 1ZQ- volum i.<& conf. 
114. nu- z%- vol. Af cum aliiscitatis indecifone fenat. 
Fedemoxt. ici.nu.zi), $0, % l. &c. 

Want alhoewel een lmmemoriaele perfcriptie 
mede brengt prefumtie van de tijtel en van goeder 
trouwen, dat geit'er maer alffer anders geen blijk 
van den tijtel is: maer’tgaeter anders toe alffer 
blijk is van den onrechtveerdigen en onvaften 
tijtel, om dat daer de ontrou uit bewefen werd, 
en de perfcriptie belet, Ripa. inL.Ji conjlant.nu. io- 
ff. de foluto matr. cumaliis vulgaribus, 

Waer uyt klaerlijk. blijkt, dat het die van Cleef 
of het Rijk niet aen gaet wat met de Schans op 
’sGravenweert gedaen wort, het welke uyt au- 
toriteyt van de gereferveerde Gelderfche Sou- 
verainiteyt, ook na het feggen des Coninks volk, 
Gelderlands eygen is, waer op met goeden rechte de 
geconfedereerde Provintien tot haerder befcher- 
minge Forten mogen oprechten, op de felfde 
manier als, gelijk als Bald feyt,C7»»/ 19?. incipien- 

te laudare vos > nu i. pafte z. den Conjnk van 
Vrankrijk, C^fteeien maekt op fyn Frontieren te- 
gens-de Engelfche, en van gelijken doen dat alle 
Heerenter wereld: want nadien de jurifdiótien en 
Frontieren onderfcheyden 2ijn, een yedet mach 
op lynen bodem fterkten oprichten, en Caftee- 
len maken, fo dat ten aenfien van die van Cleef 
daer geen queftie kan wefen: maer datter alleen¬ 
lijk verfchil tuffehen den Conink en de geconfe¬ 
dereerde Provintien, aengaende de Heerlchappye 
overich is, het welke, of door de dood, of door 
den Oorlog, of door middel van paysgeeyndigt moet 
worden. 

Eyndelijk, fo (het welke buyten reden is) die van 
Cleef verder wilden infifteren, of haer beklagen, 
dac,fouden de Stenden desHeyligen Rijx niet aen- 
gaen , om de formule van de gefchillen te (lichten 
tuffehen de Gelderfche en de Cleeffche van Key- 
fer Carel de vijfde gemaekt, dewelke men volgen 
cn onderhouden moet, byfonderliik na dat dc Hee- 
ren Staten in ’c befit van het Hertogdom geko¬ 
men zijn? So dat ook den Hertog van Alba felf uit 
den naem des Coninks in een gelijk verfchil de de¬ 
terminatie daer van geftelt heeft in onderhoud in- 
ge , en nakominge van de voorverhaelde Key- 
ferlijke formule, met defe woorden: en fo u. 1. 
zijt van een andere meemnge, men fal defe 
iwarigheyd konnen determineren en {lichten door 
den middel, en na dattet is geordineert door het 
verbond, gemaekt van den voorfeyden Keyfer 
met u i. Anno duylent vyf honder vier en veertig. 
D aerom moetmen fich voegen na de Keylerlijke 
Ordonnantie, na dewelke dufdanige queftien moe¬ 
ten ter neer geleyt en geflift werden. 

boo?f3. <£5efamen ban be üepferltjbe JBaj'e* 
Pept hielden 00b aen totte boldoeninge ban be 
fcïjabe / scfcöïbt ban der Staten bnjg0-bolb cp 
beef fóijje-bodem / daer op teert ban tecgenbe ^ta= 
ten gefepö / batfe acïjten bat die ban be ^paenfe 
Sijbe bte bebo?en te boiboen/ alfo be felbe moettotllensS 
(omöaerepgen landen te berfcïjonen) op ben ajj}:- 
bodem getroeben toaren / beele plaetfen en (leden 
met getoclb geoccupeert/ en met moo?den/roben/ 
b?andfcbatten en anbece groutoelphe handelingen 
op hen mpr-bobem on neutrale $?incen-3ian0en 
na baren tp’anm'gcn aert/ om ban baer boo?t 
tn be Bereenfgbe |I)?obintten te geraben/ toaerom 
be boo?fclj?eben Staten genootfaebt jjjn henluiden 
baer tegen te oppoieren / en fo baer boo? eentge er- 
curfien in ’t0ü&e gebeuet 3Ö« / dat ö$t felbe tegen 

baren tetUe on togen bate uttgegeben paccafen ge* 
ftjjtot io / en fo fp bo ^paonfe op ben iStjrbobem met 
babben laren bomen / fo foube fuijr niet gefcljtet 3ijn. 
«©aerna Hebben be ïSetferlpe gciantencobfoberre 
bp be Heeren Generale Staten geïjanbelt/ bat fp 
be^tab Cmmeiib anbertoerf aen ben ©o?{ï ban 
Clebe bobben gerefittueert / onber conditiën / bat 
fo beele te toege foube geb?acljt toerben ban teegem 
be^etfeilijbeiBajefteft en oeniSijbe/ datbe€crtf~ 
I£ertogenbefgelpsi 00b fouden reftitueren bekrab 
ban ï&tjnberb/ aen ben Cöeur^urfï ban Ceulen/ 
om alfo bet föhbban toeberftjben te betonden/ en 
ban tooberfijben in bjeben te laten / dadelpit beto* 
nenbe bat fp niet ban goede tountfefjap met bet $ïöb 
foebten/ en niet ban bet föijb begeerden / ban fo 
beele ’0<©rabentoeert acnginb / baer fp ^ebenben- 
^cöanfe op gebout bobben / fufltneecben fp met 
goeöcn rechten gebaen te hebben / en baer toe ge^ 
recöttcijt teaten / atljtecbolgenbe be arttculen bte fp 
Ijenlutben Dabben ober-gelebert/ cn fo lange baer 
tegen niet beteefen toerbe bet contrarie/ en toaren 
fp met gebouten baer ban te febeibenten appetöte 
ban be «^paenfe/ bobbende aen ’t fo?t fo grote 
bofien geleit. 

Mfo toerbe €mmettb ben ©o?j! ban Clebe in 
gjunio toeberomober gcleüert engerefïttueert/ tot Kra. 
contentement banbe 3Do?fl en<©cfanten/ bie baer ten Den 
na bèrteoeben na ^nttoerpen en / om be f??11 
refïttutie banfiynbercDoob te bojberen en bertoer^ Sts 
ben/ ban baer ban i0 teel bopegegeben maer niet na enctebe 
gebolgt. Jgg? 

^aer natoeKt bantoegen öè Staten op bet bec* 
foebte pafpo?teboo? eenen Crompetter/ boo? ben 
l|eere ban 23afftgnp / en Pf)i^P0 25eatial / $en* 
fionariö ban gperen / 3ünbe ban be Staten ban 
beanbere 3tjbc met betoillinge ban ben €ertf-ï§et* 
toge geboden ommette Staten ban b?eeöete ban* 
beien geanttooojb; bat be ^faten ban bie fijbe 
eerfi fouben fien te toege te brengen bet bectreft 
bet ^pangiaerben uit be Jleberlanben / en bat be 
Cafieelen eu anbere plaetfen fouben geflelt toet* 
ben in banben ban be gingefetenen ban be^ebec* 
lanben / baer na toerbe ben boo?fcb?eben (Srompet* 
ter ten fine bootfefpeben anbermael gefonben / en 
berfoebten be booo?fclj?ebe §pafpoo?t/ om bat bate* 
lift be boo?fctj?ebe banbeiinge moebte Bp beo banör 
genomen too?ben/ ban alfo be Staten ban be<©eu* 
nteerbe Eanben boenbe toaren met fijn excellentie/ 
om te beraetjlagen en 00B te pzeparecen baer boo?* 
genomen <Do?loge offenfijf/ en tocljt na ©laenbe* 
ren tot Beb?pötnge ber ^ee ftufien/ geburenbe öe |cec”n 
mutinatie ber ^pangtaerben / fo bobben fp be fabe staten 
ban ’t fenben ber $afpoo?te uitgejïelt ter 002fafte Vn** 
ban be toaerfcóübliihe bope / bat be gemuitineer* Sn 
be aen be €ertf-Üertogen 3ijbe fo baefl niet fou* torst m 
ben te b?eöen gefielt toefen of fp fouben een goet P,aEnf 
beel ban bare beflfetnen te toege en goeden effec= “orn tS 
te geb?acbt bobben / en toa# baerom tot meerder bem> 
bebo?beringe ban bien bafï geftelt/ bat bare iBo- 
genbe €b. fyn «rrcellentie op befen toefjte enft„fttn 
expeditie collegialiter fouben ÜffïftCL'etl en bptoCO' cuair» 

nen. 
^en 17 gunp baer na bat omtrent ttoee bui* 

fenb cêebepen fo groot alö Bleine / in berfebeï* 
ben guartieren cn Habenen ban Rolland en ^e* 
land toaren toegerufl tot tranfpo?te ban ben 
brrigö-bolbe te peerbe en te boete / mttfgaöerê 
bah be btb?eö/ amunttte ban ©o?ioge/ toagenov 
treeb-paerben cn alle anbere behoeften baer toe 
dienende / 10 fijn €ïce!iemte uit ben i^age na 
Kottecbam / en büo?c0 op ^o?b?ecbt bertroeben/ 
boenbe albaer t’seil gaen alle be ^ebepen om 
te baren na ï?ammeben0 in beland/ toefenbe be 
plaetfeban’t ecnbebot!0. 

^en 18 gunp 3ijn be l^eeren Staten <!3ene* 
raelgebolgt? en ’0mo?gen0bmtren böfuren uiten 
üage bertreebenbe/ tot SïotterDam te fefjepe ge* 
gaen/ en dien DaggefeiJt tot boo? <StfntjSllmien* 

land/ 
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lantr/ cttal&aer bd ander uitgetoorpen en’tgetpbe 
bettoacbtet. 

©en 19 obermfta contrarie tt»<nö faboma eerd 
boor 38cnemutDen gearribcert/ en morden ober? 
mitahetgetijOebertopen toaa / albaer toeber feiten 
enSCnberuittoetpen. 

©en 10’amorgena omtrent böf uren/ 30nï)aer 
C. JlBog. tot 3Crnemutöen telanöe getreben/ hebben 
ftcö ban baer na ©liffingen getranfportcert / en 
boorta fftrt Cjtcellemie leggenöe op 3Cnher boor 
Rammebena gaen binöen / altoaer fuift een 21Irma? 
öe en menitbte ban fchepen gefien isè getoeeft / ala 
niet gelooft teert / Dat oit menfcjhc Die leeft/op eenen 
t0D gefienheeft. t 

<€ett Dage boorf3< ia albaer in Deliberatie geleit 
boe mert $et Eeger ten fefeerften en op ’t bt-guaemde 
fouDe mogen in ©laetiDercn tranfporteren/ om te ejc? 
ploicteren fjet boorgenomen Deffepn / en allee gecon? 
flDereerten oberteegen 30nbe/ Datmen in fobamge 
getoiebtigen fabe behoort te confiDereren cn obertee^ 
gen/ ie na berfcBeiDe boorflagen (ten aenfien Dat 
De teinb contrarie toaa / en anDere Difficulteiten Die 
ter 3ee fouDen mogen ballen) eintebb gerefolbeerr 
om niet lange flil te leggen/ DelanDen in geene 
noDelofe boflen te brengen / en Den bpanD ttjb tc 
geben ficg in Die gnameren te berfïerben / batmen 

(Rd.j8.) ö^ngjeger fouDe aenfetteti De Filippijnen / en Dan 
Dacr te lanDen tnfTcben Cicnt en 23?ugge Doo? na 
<©odenDetoe marcheren. 

©te ttan ©ienbolgenDe Dan beeft fijn Crcellentie fftb Den 
Ü ft* 1 i. "Slunp metten %eger begeben na piilippinen 

boo?fcb?eben/f|ebbenöcDcn bpanD alDaer bet 5po?t 
opte eerde fommatfe ban Den tocl-gcbooren l^eere 
<6?aef Crnd Cafimir ban j^affau/ etc. Die D’abant? 
garbe ban De feftepen gelciöe/ en commanbeecDe/ 
obergelebert. 

©en ii. <3lunp 30nDe Sjeeren Staten <0enerael 
ban ©Itffïngen na Pljilippinen gebold»/ ten teel? 
ben Dage De ruiteren en boet-bneebten te lanbege? 
fet too?Den/ Die boorta bp Regimenten elb onber 
ffinCbef ofCommanöeur (no?D?ege(ielt 30n/ en 
De folbaten boorfca Dagen bib?eö/ Die fp beneffena 
bare mapenen aen Den Jaia mollen Dragen/ berfien 
3pngetoeefl. 

©en 13. ia Den leger opgetrotben ban De$bis 
caSff. Hpptoen na 2l(Teneife/ een ©02P niet berDe ban 
knnirt ‘t&aa ban<®ent/ WfenDe albaer bp onfe abant? 
4®man guarbeboorD’aenbonjde ban Den principalen leger 
**** bp appoinctement berobert feber Cadeeihen/ met 

Omtrent 40 man befet/ Die ban *t ^aa ban <©en.t 
een embufeabe gemaebt bebbenbe/ bregen aloaer 
30 of 40 ban onfe folöaten gehangen. ;§o toier? 
Den ooh opten abonö berfcbciöcn gehangenen ban 
Papen/ 23aillieua en anöercn bp Den onfen inge? 
bracht l eenfDeeia onber De <j§taD ban <0cnt geïjaelt 
30nDe. 

©en 14. ia Den leger geheel broecb tot SCffenebe 
opgetroeben/ bertrechenbenaCcbcIo/ gelegen opte 
paffagte tuffeben C*ent en 25?ngge / altoaer Dea 
morgena/ aia top Dea na-neena tegen Den abonD 
tn’tguartierguamen/ gepaffeert toaren feben bon? 
Dcrt folbaten/ bp Den bpanD gclicbt uptDe feban? 
fenboo?(©o(lenDc/ en gefonben na <©ent / om ban 
Dacr binnen ’t ^aa te gaen/ obermitaöatDenbp? 
anD opinie baööe Dat fpn €rcellemie ’i^aa fouDe 
toillen aengnjpen. 

^©en 1?. ia ’t leger getröcben ban €ebelo tot 
jfèale bp 25?uggc/ altoaer eenige folbaten uitbet 
leger gebaelr hebben boo? De^taö beele25e|lialen/ 
en 00b eenige gehangenen bebomen. 

©enfeacn ttoimfebden^junpia bet Steger Dicht 
boorbp 25rugge binnen fchcute ban De Canon ge? 
trcchen nagiabbebe/ Die ban23rugge hebben Dien 
Dagfeer toel na het leger gefchoten/Doci) geenfon? 
Derlinge fchaDe geDaen/ Dan alleenlib een jÉule 
tier ban fijn Crcellentfe gefchoren/ Die ttoee Da? 
gen Daer na gedojben ia / lieten fitfj baer beneffena 
met eenige troupen ruitera fien/ maec bleben fo 

V. Deel. 

©fraüc/ 
anreu 

berre buiten febeuta/ Dat altoaa Datmen Daer op 
biamDe / Daer niet bonDe aenbomen noch eenich 
ho?DeelDoen. 

©ptentoege tuffehen 25mgge en^Jabbebe breeg •t<Barn^ 
fijn Crcellentie aöbertentie Dat Die banter fchanfe foe» uit 
tot Ctobenburg berlopen toacen/ toaer ober hetöe 
leger op ten 17 Dertoaerta ia gemarcheerr / en ^“n" 
heeft fijn Crcelientie De felbe fchanfe ala opte paf? tmeg? 
fagtena<DodeiiDeleggenOe/ p2obifionelib met ttoee Jpip 
Compagnie» folbaten Doen befetten/ en tertopien 
Die ban De 5Po?tre|fe paffenDale cn ®reDeue me? feerio» u 
De berlopen toaren/ fjebbenDe Die ban 55?eDene ff «* 
bier dueben <5efchuta albaer gelaten / en Die ^cei)ene 
l^utfen / jutten met ©ibjea / SCmunitieen anDere laten * 
behoeften geb?ant/ fonDer eenige bpanD gefien te 
hebben. ^O30n De ï|eeren Staten <©enerael met p 
haren gebolge/ bergcfelfcbapt metten !§eere 
beban ^o!ma/ Die met acfjt Compagnie» rnttes 
ren en De regimenten jprancoifen/ JDalen/ iStoits 
ferö en De Coloncllen <aidellea en ^ucbtenb?oeö 
Dien bacö De abant guarDe boerenDe/ boo?ta ge* 
troeben/ en Dea na noena met gocDen boojfpoet 
((60D lof) binnen ©odenbe gebomen / blpbenbe f0n 
Crcellentie metten principalen Hleger onDertuffchen 
tor, CuDenburg. 

©c ©orpen cn gehuchten langa De paffagie tooj* 
Den bebonben al tooed en Defolaet / en beele fchone 
l^iiifen geruineert/ fonDer Dat ergenaeenig25oec 
of pemaut anöerö t’huia toaa / Dan alleen een Cof* 
ter banCebelo met fpti ||uifo?ou/ ttoee beDaegbe 
perfonen/ tot lopen gualib geöifponeert; De ber* 
lopen boeren fich berdeben hebbenbe in De 25cffchen 
en toilbcrwffen / beDen grote toreetheiD aen Defol* 
baten en folbaten toijben / Die hier en Daer ban pen 
toege nfgebtoaelt en in haren hanDen geballen iba* 
ren/ toaerom De folbaten Daer tegena b?a»Denal? 
om De ï^utfen af/ ’t toeib obermita De bootfchrebe 
to?eetheDen aen De folDatengepleegt/ niet berhoeö 
of getoeert bonbe too?Den. 

i|et bröga^bolb bregen menichte ban25edialen/ ^rQ0C 
fo boepen ala anDka/ fulba Dat het bleefchbpDen ge&ceft 
leger in meerber oberbloet toaa ala topn en bier. JJJ® b .. 
©en eerden nacht Datfe tot SCifeneDe bernachten/ 
geit een pot bier fea duibera ©en ttoeeben tot bantan 
Cebelo ttoaelf/ en bolgena tot IKale en ^labbebe 
t8. to. tot 1?. duibera toe 5 oocb ia op befe toefjt 
gejien DatD2ie boepen boo? een pot biera gepjefen* 
teert toierben/ en noch niet te bebomen toaa/ baec 
na toerbe tot JBale een &oe gemolben Die cm een 
doter berbocht toaa/ en gaf De berboper toeDec 
boo2 De jtfaelh brie duibera. 

CnDcrtuffcijen Dat Defen tocht te lanDe gefchicbe/ 
ia het gebeurt Dat Den 14 ^Junp omtrent 40. fcljepen 
üan,§oetelaera/ enbagagie nelaöeghebbenDc/ ge? 
accompagneert alleenlib met het ©02log-fct)tp ban 
Capitein HD2iaen 25anbert / tot ©liffingen afge ^iupg 
oare» 3ijn/ om na CodenDete baren / Daer op De firpam 
<0alepen ban Die ban ^Uipa toeleg gemaebt hebben/ SJJfL 
en hebbenber Den iy. oberDettointigachterhaelten tncrbfc* 
gebregen Daer fp De perfonen en goeberen uitgenomen tuaiir et* 
hebben / en De fchepen in branD gedeben / booj? t,aafl8‘> 
noettiDe Capitein 25anbert ten uitterflen fijn Deboic 
DoenDe tot refidentie Jban Den bpanD / ia met een en 
ttointig ban fönbolb geblcben/ en het fthip (niet 
tegendaenbe hetfeet Doorfchoten en ontramponeert 
toaa) ia noch met een Deel geguetflen tot ©oftenbe 
amgebomen. 

<^nber Defe genomen fchepen ia mebe getoeed ©onöete 
eenfchtpgelabenmetfpeb/ boter/ baeaenbictualie 
bebracht / boor het meedenDeel bp een Cngelfmon ban «n 
genaemt CDuart 3Ioina/ Die hier te lanDe gebu? <tpngdf# 
toeltbt toaa. ©efehipper habDe fijn fcijtp bedaren 
en toaa metten 23oot entbomen/ en of fp hem 0riabën 
fchoonhaDDen mogen fien af-roepen/ toad haer mnwn 
De moeiten niet toaert om een man atieen tebolgen/ 
Den boorf3.€nge!fmanhabbe ffth onber en tufTchen lotec 
achter De biertonnen berborgen/een ban DeCalepen ««öa?# 
aen Dit fchip bomenDe/namenbea fchippera hneebt 

m 
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fjnecöt fjebbenfe Daernaopte <©alepe gefet/ en De 
bioutoe gecantfcencert/ Doelj fp tjeöben Den boo?? 
fd>:be €Duact^Join^met oncDeBt/ ban Des? fcBip? 

Snf" tw# Donö Die op’t fcfjtp gebleöcn bias? fouöe fjem 
Den ïicïjt ontöefit Bebben/ fa fp Daer op gelet öaDöen/ 
branD toant |]p teiBcni? Daer omtrent en bp Bem guam 

totfpeiffeerten/ Die ban De «35alepc namen uit Bet 
fcljip/ 3Botcr/ Kaeë/ 35200D/ ^pecB/ ©leefcö en an? 
Der bictuaiie / ooft ccntgc tonnen !25ier$ / De reflc 
ïictcn fp Daer in / cn baer na quanten eensge jllSomc? 
Itcn uit De <0aiepen op ’t fcljip / cn gingen alront? 
om boten op tfcijtp ftngcnDe enicfenDc/ en Daer na 
fnieten fp een b?anDcnbe baas?-Beerfe in ’t fcljip/ cn 
gingenDoe baertocDcr uit/ Daer na ftaBen Die ban 
De <j0alepcn Den D?anD in ’t fcïjip/ en bonDen Bet 
Hoer bad / opte cours? na 23lanBenburgB / op aüon? 
tuir of Den b?anü moefjt uit gaen/ Die ban’t jpo?t 
mocBten bcBomcn De rede Die fp Daer in gelaten 
BaDDen / en betitelen Doe Bet fcöip / roepenDe tocDet? 
om na De anDere fcBepen / toant Daer meimg totnDg 
toap/ fo Dat öefcjjepenniet booit Bonoen/ Den boo?; 
feflieben (gngelfmah nu alleen 30nDe in ’t B?anDenbe 
fcBip/. biass feer benout/ ntaer moet gnjpenDe/tëpte 
telBegbier in fjjnfjoet/ enöaermeDe gierénberont? 
forn fpn lijf/ en Daer Den bjatlö toag/ tss cpmeUjB 
m ceder ban Den öianD getooiöen / BouDeriDe fjera ai 
öeneöcn in’ t fcBip / upt bieefe ban De €3aicpcn/ Die 
noefj ai DoenDe toaren onDéc De atlDcr ^cïjepen te ba 
rob eni en Boe mei (jet jepl ban ’t^cijtp Daer Den 
OÊngéïfm tn in toas / in bianD toaö gcraeBt / fc ging 
Bet "ban fdf£ upt / Doe Bet geen boetfel ban onDer 
Breeg / en Den bianb bencöen geceffeert toas? / en al? 
fo Daer na eenBIcpn Boeltgcn- ban tenib guam/ijff 
BP uit Bet geficBtebanDe galenen gcraeBt/ en niet 
iegenfïaenöe Bp geen berdanD b n flupjèn nocB 
'tfcfjiptercgceren BaDDe/ fo Beeft Bem Defen uiter- 
fien nooö fo beek geleert Dat Bp ijet felbe fcBtu boo?t0 
in faibc gebiacfn Beeft in De i|aben ban <©oftenbe/ 
tot grote beibJonDeringe ban eeuen pegdijben/ giin- 
De De BleeDeren ban Defen €ngeifman genoeefj ban 
Bet löf gebianD / BangenDe De (Iutben en lappen Bem 
aen’tlpf/ Dattet fesjeen of Bpeen DeDelaectoagi / en 
Breeg Daer Dooi moepte rnette ^cljipper / alfo Die 
ban De aCDmiraütept fcpDen Dat Debjple De ^>cBtpper 
Bet fcBip geabapDonnéert cn BP fP» goet berlo?en 
BaDDe/ Bem Bet fcBip Dat BP gefaibeert BaDDe/ 
toeqsiam/ofDatBp fPn fcöaïic öacc aen mocBtbcr* 
Balen. 

^enzö gjunij iö Den IDmirael SonBer ^loBan 
ban HdibenbooiDe / en De 3©ouDe / l|cere ban ï©ar= 
mout (jc. m 'tte piincipale©iote Daer De piobifie ban 
©ibies / gefcimt/ ^munitie en anDer DiergelijBc be^ 
Boeften in maren/in bcrfcBcrtBeptinDe l^aben ban 
<©ofïenöe gearribeett/ fulB0 Dat ïjet SanD bp Bet 
nemen ban DefefcBepen tocpnrg fcïjaDe gdeDen Beeft/ 
en ï0 Bet balies? mcefi ober particuliere perfonen 
gebaüen/ 3pnDe Daer ban fdfjS DeooifaBet om 

oen Jan Dat fp maren boo? uit gelopen / cn bp De piïndpale 
gotiek ©iote Die ban (©cnlog-^cliepen genoecB berfebert 

en booifien toaei/ niet toaren gcöicben. 
^©en 26. Simp pceft De <©iabe ban met 3 

Compagnten rupteren en bijf Hegimentcn boet-bolb 
gaen belegeren De ^cfjanfc ‘BiüerüuSgenaemt/Ieg’ 
gcnDC omtrent een up?e ban <©ojïenDe na De 3B>up= 
nen / op De paffagie na 3Hieupoo?t / een ^epanfe Die 
feer piopijd tnai? gernae&t/ niet l)ccl groot / maer 
rcDdijBen iïerB / booi De bielbc Bp Den 19 met biet 
Balbe <Jtartonb)cnb?effcgefcBotcnBebbenDc/fo Beeft 

£ ’l"e Den Capüepn jèeron/ alDer fijn garnifoen BouDcnDe/ 
6mè De tromniel Doen flaen / en appotnetement becfocBt/ 
metai» ^is? met Bem epnteiijB geaccoiDeert Datfjp met al? 
rncur'L Se öefpne fonDe mogen uittrerfien/ mebe nemenDe 
geft e> Baer gemcer en öagagte fo bede fp Diagen mocBten / 

iïiitë aenterlatenOc Bet ©aenDel/ en onDer belofte 
ban m fej? .üBaenDcn in ©SaenDeren niet te fuïlen 
Dienen. 

(CerbjpSen Dat fijn excellentie alDusi DoenDe bias? 

©cn 
fïDmt» 
ead öe 
ifeece 
ban 
Wat) 
tltonc 
ftpmt 
met 
Wcnalfe- 
ftöepen 
111 bt Jifa? 

jen 

Baefie alle ’tbolfe bcrgaDert Dat BP ^onDe bp een 
Brpgen/ en is? felfiS perfoonlijb mette infante fijne Sfa„" 
BupöbioubiegctogenDpDe gemutineerDe tot^ieff/ tetctchen 
taelB D’SInfante Beeft nengefpioBcn wet een blp a» 
gelaeten fmeecbcnöe tönge/op De felbe berfocBenDe 
Datfe nu in; Defe gelegentBept fjaerniettoilDenbiep? mmn/ 
geren Defen Dïenfi/ naDemael€>oDBaernuierijDin 
Baren Banöen gegeben BaDDe pare bpanDen Die niet jjnte^ï 
mocBten ontbomen/ feggcnDe Datfe niet alleen fou? toean om 
De geDacBdgbiefen Bare DapperfjepDen getrcubiig? 
BepD Diefenuin Defe gdegentBepD tegeballe fouDen 
bebipfen : maer alle De bomgaenDe meemgbulDige 
DicnSïenDtc fpüen ConinB Baren baDer geDaenBaD? 
Den/Daer Dooi fp fo grote eereen gloiieBaöDcnber? 
Brcgeii mDe(©oi!oge tot Defen tijD: maer nu tegc- 
BjB bccBtenDe piincipalijb booi Den Dienfl <ö5oD$?/ 
fp 00B fouDen BanDBaben De Defentie ban Dc affai? 
ren ban Den Coninfs Baren b?oeDer/ en ban Den 
€ertg?- igmogc Baren man en De Bare / en Dat fonDec 
ttüpfelfpineeubiigcgeDacBtenifTe fouDe BcuDenDen 
Dicnfr Die Benin Defe occaficfouDc biecDen gcDaen/ 
cn Datfe boo? getoig fouDen BouDen/ Datfe niet al? 
leen niet in geb?ebe fouDen blpben ban pet Bet min? 
fteban alle’t gene Dat Den «Siabe ban ^0? en2Bu? 
gufïijn ^errera Bun belooft BaDDen/ alfcuDe fpooB 
óm BaerliiiDen te boïöoen/ berfetten alle Bare jubielen 
cn CleppoDien/ ja 00B felfgi De ©enDanten Die fp 
in Bare ooien boas DiagenDe/ irpfenDe De felbe metter 
IjanD/ maer fouDe ooBaeneen pegdijB ban Ben ber? 
meerDeren De beloninge / ban fulBcn groten beer? 
DigBept Die fp fti fjenluiDeb facB/ toelBers? getroubitg? 
Bept öc0 te meer geaefitet mofie toerDen / alfo ’t grote 
gcbicb/ ’t tnelB men alföoe {meer Dan ott) BaDDe 
ban Baer Debopi/oberhiinnenDe alle paflfien banep? 
gen interefl/en ban gdeDen ongcmaB. ^efe bioo?? 
Den ban Baer ifoogBept/ uitgeDmbt met een Beer? 
lijbe contenantte/ en niettemin met een fmeebenDege? 
laet / Beeft Dat totlDe en tooefïe bolb fo fcer betoo? 
gen / Dat fp altemael met geroep berfrBepDenmael 
BerBalenDe/ Vive rinfante, en met affcBieten ban 
Bare Hoersf / teben gebenDe ban Baxe bereptbiiUig? 
BepD / Datmen niet in ttopfFel mofi trecBen/ of fp fou? 
Den De btetorfe toeg Diagen of (lerben. <§p Dan 
toe! berfeBert 30nDe ban Dit bolö / en een groot be? 
troutoen (JdlenDe in Dit bolfe / gefien BebbenDeBaro 
couragieufBept/ fo Beeft D’€er0-hertog o?D?e ge? 
(feit Dat fp na Den bpanDmarcBeren fouDen / en3(jn ■ 
fp met Bun getrocBen na 25?ugge/ boo?tD iiS’tle? 
ger ban Den €crtiS-l|ertög berfterfit mettet boib Brengt 
uttöe <0armfnrnen/ fo ban ^rtBopjS en i|enegou/ fpn ie? 
(ïerboberDe 3000. man te boet / en boo?t uit 2B?a? 
banD/©laeiiDeren/en uitte garnifoenen alDaer/al t,mwtü 
DatBpBonDebpeen Brpgen/ foDatfpneh leger (ïerb fcomm 
getooiDenië ober De 10000. boetbnecBten/cn i?co 
peerDen/ alouDe erbarenen entoelgeoejfenDefolDa? 
ten. 

^en ieflen 5!unij iö De <©?abe ban ^ol mss mette 
3fibant-gaerDe / acBterbolgenDeD'oiDieibpfpn €xr. 
gegeben / gaen belegeren De Igaben ban 5§ieupoo?t/ 
entngenomenDcjpoitenalDaer toefcnDe/fpn Cjccef» 
lentie Den fdbenDag’sfmoigcnsi geBeel b?oeg met 
fpn Seget opgetrocBen ban <©lbenburg na l^ieu? 
toenDam / een ^cf?anfe niet berre ban $ieupoo?t om 
Die te nemen/ en langs? Daer na De felbe ^taD te gaen/ 
maer alfo fijn €jrccilentie belet 3fjnö0 Doo? ’ttoater 
alDaer niet BonDe pafferen/ i$ Dooi eenen artDeren 
toeg te rugge gebeert na Bet 5po?t ban 5Cibertuss 
ïnDe^upnen/enDeabonDop BanD toefenbealDaer 
bernacBtet. 

^en eerden gjutp is? fijn €rceUentie’i?mo?gen0 ^sp 
gebed b?oeg met fpn 3leger aiDaer opgetrocBen na fj0mt 
l^ieupooit / en ïj^eft terffontö o?D?e geffelt op De boo? 
boiDere belegertnge en befluptinge Derfelber^taD/ 
booifobcde naöefituatte en gclegenBept Derplaetfe fkito?' 
gefcBieDenbonDe. 

^ejei na-miDDaeg^ Bebben De ^leeren Staten 
(©enerael tpÖinoebeBomen Dat Den <fert^-i|ertog teiI, 

SElber? 
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Vervólg van de Nederlandfê Oorlógen. 

«mf- 
ÏJfWOJ 
kemt 

SU 
6o?0 bat 

Sfilbèttüd booj <£lbetfbüro ReRomen toad'faetdber- 
beioooomanteboet/en ijööre'peerbe/ enbatbe 
<©arnifoenen binnen <©lbenburR/ beffaeftbe in jed1 
Compagnien boet-bolR en ttoee Ronbert peerben 
(bie fijn <£xtellefltieop ’tbertreR ban ben Eeger öod 

ten 
feftflnter* 
ItjH ber> 
moo?t. 

<Brcf] 
feut 
Gmf 
4frofl 

Sp met gebonben Rabbe baecte laten) geb?ongen toaren bie 
«ppoinc* piae'tfebn appóinrtemente ober te geben /, en toege* 

feit b2i» binnen ©ofïcnbe te treeften / bier Compag* 
nientRbe 3?o2ten ban25?cbene en fBlaffenbale Rab* 
ben ban felfd be^o?ten bedaren en toaren getoeben/ 
ttoee Compagnien leggenbe in ^naed-ficrite opte 
pafTagie langs? be toelRe fijn excellentie bed berigen 
baegd metten Eeger getrocRen toad/ baad goeben 
RrRg toegefept en geacewbeert batfe met Raretoa» 
peUen en bagagiè / acRtedaten'beafleenlijfibe©en» 

eet nat.fouben top en liber lijb bertretbeo/toefenbe ’t ap» 
rtfoentn poinctement bp ben €ertd ï^erroge felfd onberte* 
* bent. *§o idtiem baertnne norlitand geen geloof ge» 
£Se ÖotJben i maec 5Rn eerfl bcrfCReiben fo Kupteren 
en $>iaf» ald boet-RneCRten bón «©Ibenburg ter fRben afge- 
fenbad trocben / baec ban eenfge boobgeflagen en abbere 
•g* bertoónbe en ban Raet toapénen berooft 5Ön / en 

tonertbe boo?td Racen moo?babigen aert Rebben be 
rFoUo.) ttoee Compagmen ban be ^cRantfe ban ^naef- 
^etffo?t berbe contradatamiSdern, fcRanbeliR gémafTatreeit 
*j“* enbermoo?t/ nabe rapp02cen ban cenlge toeinige 
fel» ’ ^olbaten alleenlib ontlopen/ cnnneRt binnen <©o* 
fcert fienbe gebomén jijnbe: toaer ban bc^eeven «&ta* 
?eSeén ten (Öenecael uit<@o(ienbe fijn excellentie per pofte 
!t ®uar# Rebben gcabbecteect/ óm fijne trouped bp ben an* 
tófora beten tè Rouben/ en op bed bpantd aenöomfteber* 
Sten» öacRt te toefen/ enterflonb Retjj^tban 38lüertud 
bebeiof» niet meeebee RtRgd-boiR en anberc beRoeftcn boen 

berfien. 
^n Certd-Rertóge id in alber biligemie/ met 

frjnert Eeget boo?td gemarcReert na be bupnen langd 
öentoecR brefRn excellentie gegaen toad/omalfo 
recRtboo? na$ieupoo?t te paflferen/ en fRnexcel» 
lentfe omme ben felbenfólang ald eenicRfintd mo* 
gelicb tóód óp tè Rouben / en baec boo? tRb te toin* 
rten 1 ÏWfk' °P öen ttoeeben guiR ’d mo?gend mettet 

tS<ï RctRen ban ben bacR/ uit ben Eeger ban noo? jSieu* 
bnihsett poo?t gefonben fgnen Beef/ ben J©elgebo2en l^eere 
bpan&rt'^5Cabe€rnflCafimir/ <!5?abe banj^affau/ met 
•*“* ttoee Regimenten boetRnecRten/aldRet ^cRotfeen 

een ban be Zeeutoen / met bier Co?netten ©aerbeny 
baer be Jgecrert graten <©enerael beben bp boegen 
eenige Compagnienbati ben<©uarnt|iiene tot<©o; 
ftenbe/ itiitfgaberd begenebfe geRomen toaren uit ^ 
oe 5?02treftèn ban <©ubenbo2cR / paffenbale en 
25?ebene / óm ben bpanb te beletten Ret pafferen 
ban ben 25?ugge/gelegen ober feRer toatetRen op ben 
toecRna betuinen/ ómteent Retfo?rpan3ïlber* 
tn§/ maeralfoben bpanb boo? Rare aenRomRe be 
R?tiggealrebeingenomeu Rabbe/ en fijne P2incipale 
macRt fo berrè baer ober toaren / bat Ret niet moge» 
liR toad / Rem met fo toct’ntg bolR ben pad na be bui» 
nen te beletten, ^o i(t/ bat be boo?fcR?ebert regimen» 
ten Run binberibè metten ©panb geengageert /, en te 
ftoacR om lange Ret getoelb ban fijnen geReèlett 
gecté Ronnen tóeberfïaen/ ten laetflen naer üatfp 
Raer toet en toomeliR geb2agen / en ald RtRgd lieben 
meteen RloeR en ribbediR gemoet gebocRtèn Rab< 
ben / 5ijn notRtand gefïagen en inbe biucRt geRjacRt 

me getoeeff / Rebbenbtbie ban b?n ^cRotfen Regimen# 
.s-rSotfe te aen Capitéinert/ 2SebelRebbercn ald gemeine ^ol» 
Ktoaï" baten be meefteftRabe gelében/ ober toelRe neber# 
ben in be lage be ï^eeren Staten en anbere goebe Euiöeh bin? 
wutiit nen<©o(lenbe/ Run in geen geringe perplejdteit en 
*upen' bonben afdconfiberercnbebatbeEanben inuiterfle 
5>c&otfe peticul Rabben geflaen/ eben berre onfen Eeger 
i$ben be beo? i^ieupoojten albaer ober toeberfjjbcn ban be 
See l^abcne ban ben anberen te fcRetben gerampcert ooR 
aenca» eenicR ongelUR Rabbe oberhomen/ ’t todR ineerte 
mintn/ befojgcn Ronbe/ alfmen ficR Rope maReb Ronbc/ bat» 
Srm m flnijcr?s l,aUen fW*!/ cn tertonlen baninfoba» 
en acme» iiige extremiteiten / baer ftRielRRe mibbelen fcRenen 
«e^oi» te faigeren / geen beter remebie id/ ald fijnen toe# 

V.Deel. 

blucRt totfen ^eere ber ©eetfcRaren te nemen t&o 
Rebben Race liogenbe tgbde ficR met bte ban Ra» 
ren gebolge in be föamere ban Rare bergabecinge 
t’famen geboecRt/en na bat albaec bp ben pebiRant 
<g[o.Ranned aitenbogaert / een biertcR gebeb tot <©oö 
?8imaf RticR beo? be betoarfnge ban,ben perfone ban 
fRn excellentie metten anbere feerenen WcRd- 
Roofben bpbe felfbetoefenbe/ mitfgaberd ban ben 
geReelen Eegex / toad gebaen/ Reefmen fRne <©ob» 
belijRe maajeftept bie faRe bebolen / met bertoacR# 
tinne ban eene genabige uitRomRe. i ; 

^aerbleben ban be &cRctten toel <?oo iRannen 
boob/ enbe baer onbec axRt Capiteinen be meetfe 
en befie ban ’t Regiment/ namentürR : ^tuartf 
25órlap/ 2l!nb?e/ iRurrep/RilpatxicR/ JRicRel/3Sid» 
beten^tracljem/met meeft alle beEieutenanten/ 
©enb?icRd en «©fficterd banbeCompagnten/ alle 
be ©aenbeien Rjetben bedoojen / en be omRomene 
Rabben Raer gètoeer afgetoo?pen/ ban’t Regiment > ^ 
ban ber iSoot bleben.boob omtrent t* o. jBan/ met» 
te Capiteinen Eargnirap / JBairgben en lg <©?ap 1» «èrSotf! 
pe j ban ^p?ond Regiment kapitein «©iflel/ éntn 

aaten. 

ban be, 
'e 

oob een beel folbaten/ bie metteneerjlen toatRab» 
ben toillen biijben ftaeh / ban 25?ugid bleef’ectoei» ae&ieuera 
nicR om bntfe bioecli toeeRen / en be Caballecpe leeb tea««- 
geene fonbedinge fcRabe/ niet te min toad ’tber# 
licdtujTcRen 800. en óco. jRanban beonfe/ enbe 
bpanb baer tegen bcdoo?feertoepnicR©oIr/ en bat 
mincipaRR nocR boo2Ret<t5efcRut/ pmöat beonfe 
geen aenbal notRfïacRen Rabben bextoatRt/ nocR 
geene aenbalien gebaen. 
9 3£e €ertd-Rettog berRobeerbigt 3jjnbe op’t boo?* cea*- 
beel en gelucRtdj fucred fo Ro?t op ben anberen tegen smoBera 
ben on^q geRab/ Reeft ficR in groter Raeft metfRnen 
Eegec böo?td na3£ieupoo?t gEtranfpo?teect/ geen fgn 
anbec opinie Rebbenbe / of’t Rp en foube be per* «u- tec* 
fonen ban fRn €xcel. en fijnen geReelen Eeger/ ober* rij”®5# 
mttd be boo?fcR?ebe neberlage/ berbaefl btnben /en 
alfoolicRteüR inconfufieb?engen/ enfïaen: jlaec 
bie goebe <©ob/Reeft’tfelbe niet oetotlt / en ober* 
fulr totbenflaet ban ben Sanbeen confeguenteliR/ 
befcRerminge banfRneüeUiöe KecRebaer in gena» 
belis boo?fien / gebenbe fijne excellentie be boo|g 
ficRticRepb/ bat be felbe boo2 bed bpanbd aenRom» 
ffe alle be^cRepen ban |Sieupoo?t Rabbeboenaf# 
baren na «©ofienbe / en boo?td fRne trouped ober 
b’anbec fRbebanbe Rabenban #ieupoo?t leggen* 
be / met Ret lege 30ater ober befe 3Rbe jbp ben anbe* 
ren gcb?acRt/ met eene couragfeufe refolutie ben 
bpanb ’t Rooft te bieben enfïacR te leberen / toefenbe 
nu be RaeR-ö?bentnge gemaeRt/be Cngelfe/ 3Ó?iefen/ {Ëffi*- 
3©alen/ ofnieutoe<©eufen (fo menfe boenoembe) antiou 
metten ^toitferd in abanb <©uarbe geflelt / en alled tewtom 
gefcRiRt fo men Ret toilbe geben en nemen / Reeft fRn &Dnffc 
excellentie ficR alom bp be troupen geboecRt / öe tet&oea 
felbe animerenbe enbaexbp bermanenbe/ na bion «diaste 
menbe^ee aenb’ een fRbe en bed ©panbd macRt,rtJeiflu 
aen b’ anbec fRbe Rabbe / fonberxetraitte of eenige 
anbereuRRomftetec toerelb/ banbaexbco? teflaen/ «spcdi-, 
eoRfRne excellentie reputatie alle Race famptlRRe 
eexe/ IRfenleben/ mitfgabecd’dEanbdtoelbaext/ tatbm 
baec aen gelegen toad/ batfpbocRb?omeliR en rib* fia*. 
bedicR fouben toilien becRten / met een goet en 
bafl betroutoen op <©ob ban eene geluèRige uit* 
Romfte. .. t. 

^SRn excellentie Rabbe toe! geerne fRn 23?oeber 
<©?abe,jfcebedc^epric ban 3§affóu toillen meöe te 
fcRepe na eofienbe fenben en falbexen: maer Rp Raö* 
be niet getoilt/ feggenbe bat RpbpRem fRnen25?oe* 
ber toiibe blRben en leben én fierben/ én tonenbe 
fRne couragie na be jonRRept fRner iaren / ald toe* 
fenbe macc xb. iaren oüb / Reeft bè 3©alen / bie 
men boe be nieutoe <©eufen uoembe/ baer Rp Co» 
lonel ober toad / mebe geencourageert en bermaent/ 
Raer RloeReliR en b?omeUR te b?agen/ en op <©oö 
te betroutoen en ban Rem be©icto?ie te bettoacR* 
ten /. b’toelR Raerlieben een goebe moet maeRte 1 
en betoonben met R«n geiaet entoooiben toel batfe 

*1 ss» m 



2 Het fèvenender 
fgne bermamrtöc todden nagomen / fo ban ge* 
Iggen deden etg ban d’ander grijgs-geeren en J$oof* 
ben de bare / en ondertuffegen ban bepden 3g* 
bende ttoee legers* app?ocgerenbe/ naecnige boo?* 
gacnde fcljermutfingen omtrent ten ï up?en na 
noen / niet berreban ^ieupoo?*/ fo ober toedei^g* 
ben als* ooft in be <©upnen / 3gnfe aen malgandcren 
gegomerf eii ganbgemeen getoo?dcn/ gebbendefgn 
CrceUemie bet fabeür ban De fonne en toind / om 
toeifs boo?deel té getoinnen ben ©pand grote neer* 
diggeib bebe / fonber ’t feibc noegtans* te bonnen ob* 
tineren. <©?abe Sodctogg banjgafïau iommanbe* 
rende ober alle ber l^eeren ^tóten peerde-©olg / 
geleibede 2Sbant-rmardc ban bet 3Deerde-©olg/ be 
bibber ^fr jprancops* ©eer be Slbant-guarbe ban 
get boet-bolg/endeC*?abe Cberart ban ^olms 
tepbe be 23atabe/ en be Sfirrter-guarbe toerbe 

ga geldt bp ben ^eere Clibier ban ben (Cempd l l|ee* 
$agöe* re ban Co?öeege. *De eerde tgargte bie fgn Crceli* 
sint; bebe boen op ben bpanb toerbe gebaen bp ben 3©el* 
dtïeaiJ1* ö^Doeen Igecre 3©alraben 25aronban C5ent/ ouden 
Die fyn Étoone ban ben t$eerc ban €>pen / uit bebel ban ben 
<efccii. böö?noemden C3?abe Hodetogg ban^apu / Hieu* 
£ 00 tenant denerad / metre Compagnie ban ben#?tnce 
Dm uan ©?agmen / en Compagnie ban 5j3?abe 3fre' 
bpanb. berifU^enrib €5enerae{bie gecommanbeert toerbe 
uoi.4.1.) (gapttèpn gatier 2&emard/ mette Compagnie 

ban Ctëcibe Eóbetoijb boo?f5. gecommanbeert bp 
CapitepnCaöe/ en cljargecrdenop4oo kantenen 
ioo Igarquclmfters* ban ben bpanb / baer op gp met» 
te felbe docctj/cn baer boo2 paffeerbe mette felbe d?ie 
Compagnien/ derft toefenbe omtrent 300. peer# 
ben / en boozts* boo? *t ganfege leger ban ben bp* 
anb / gp toerbe ban ben ïïitmeeder iBarcelis* 
25aje/mette Compagnien Sïupteren ban fpn 25?oe* 
öer Jpfaul 2Sar en be Capitepn ia ^alle/ bie baer me* 
deboo? floecg ftloefteiijft gebolcgt/ baer toerbe ban 
be eerde Compagnien bele ban ben peerbe gcfla* 
gen en bele geguetd/ be boo?noernde 25aron ban 
<©ent noeg Bpdcg gebbendeomtrert 7°. paeröen/ 
refoibeerde toeberom te beren gelgg üp bebe/ Sta 
&atle fienbebat gp niet toeberom boo? gonde go* 
men/geeft ficg moeten retireren na ©odenbe: be 
fbince jiEaucttiucf niet beter toetende/ of fp toaren 
afgebleben en gefticaffeert ban ben bpanb / facg be* 
felbe toeberom heeren fonber bie te bennen/ maer 
meenbe dattét ben bpanb toas?/ bie gem boegen toil* 
bebpberuptetpebanöen C*?abe <3!acomo2Selgiofe/ 
bic gem gielde omtrent ^ieupoo?t / om fofgn leger 
ban aegterén in defo?ö2e ie Ü2engen / baer op gp ttoee 
fcgeüten opdefdbédede loffcn / en font baer na toé 
Mitmeeder fBarcdiö 23ar / dén fïitmeeder Cioct/ 
C5onberiienr ban lUenroV en Den nitmeedeü CicilO/ 
be CSitmccdet fBarcdi* 23a j trefte met fijn 2$2oe* 
be tg Compagnie op öc troupe rtipterö ban ben boo?* 
noemben <©2abe ^acobto25elgiofe/ en goe toelbte 
een blepn <0?acfunen tot garen boo?beel gabben/ 
fp?ong nocgtattÈf baer oberen b?ocgtbefelbctroupe 
op be blucgt / bie garen toeg namen na |Sieupoo?t / 
maer toerbe Doo?get Dapper berbolgban ben boo?* 
noemben ïltimeeder fo berdropt in 3©ateren en 
#?acgtén/ bat Den CertjM|ettog boo? Dien bag 
gem gulpe noegbiend meer baer ban te bertoacg* 
ten gabbe. ^e 1100213. Uittmeeder Cloet en Ciril/ 
toerden be boo?nocmbe ïütmeeder <6ent en fgn 
boib Itennenöe/ baer ban fp fgne Crtell. bebe abber* 
teren/ bic baer tn berblgb toefenbe/ foube gefept 
gebbênin effecté/ nu gope ift bat <©ob ons? bebic* 
to?ie in onfert gabben toil geben / fo bat ben boo?f5. 
25aronbit mael goeben Diendaett’t Sanb be* 
ÖCi 

jilSaer alfa gp (te toeten bén 25aron ban C5ent)becl 
bldebs qutjt getoo?Den toaei/ toant gp tot ttoecmaelp 
bso’ fiinen fucgteten arm, gefegoten toao / en 
toe! aegt fcüeuten op fgne ïBapcnen breecg / bat oog 
mcöe be plupmen ban fijn i^elmet afgegoutoen 
toeröen/toaö gp öenootfaegt gen te moeten laten bet* 
binben / baer toe gp gegolpen ban eenen bie fgn peerb 

:igfte Boek i éoo,, 

lepbe/ alfo gp bermitiS fgn quetfitrenin ben arm 
ben toom ban fgn peert niet gouben bonbe/ en batter 
aen efge fgbe bon fgn peerb een toajS/ bie gem op 
’t peerb gtclbcn batgp niet af biel/ en toerbe alfo 
boet boo? boet gctnOcgt aén een ^cgip/ get tod* 
ge t’epnbctVen be l|abcnop get b2oge iacg/ baer be 
IBebecgns'/ Cgiriirggnp en gaer i©ienaerö met» 
tefIBeDïcamenten in toaren / altoaerfp gem fofoet 
fpgonbenban get peerb golpen m’tboo?f£g?ebcn 
hellip/ altoaer gp ban fgne quetfnren bcrbön* 
ben toerbe/en baer na op een 3Bagen op fUSan* 
tetoenanberö gelept en binnen Codenbegeb?atgt/ 
baer gpboo?tö ban fgne quet furen oeciucert toer* 
öe. 

^e ïiitmecder franco?** ©eer / geim oog feer 
b?omeIgg gequeten gcbbenöe/ toa0 boo? fgn <&pe 
gefegoten en biel ban ben peerbe / en toert ban eenige 
ban fijn bolgbp fpteffen gelept en aljo geb?agen na 
bit felbe hellip/ baer be Cgirurggnsi in toaren/ 
altoaer lip ban gelgben met meer andere Cfficie* 
ren / bie gequetd toaren / berbonben toerbe. 

ÏBederom gerende tot ben ©elbflag / fo toerbe 
baer tod biet up?en en langer feer furtenfelggen ge* 
boegten / met een onfeger en ttogffdacgtige uit- ShZ 
gomde ban De bfcto?ie bie ban ober Defe/ ban toeber seta m 
ober b’anbere3ijbefcgeente indineren/ bit öut?deöf fit3 
foaleen togletgito en toagi get felbe berregegomen/ 
bat men boo?feger meende / bat Debict02ie geged 
acnbe fpbe ban be CmcM^ertcg gebleben foube 
gebben / ban fgn Cjccellemie bebe feer tod fgn deboit 
met hermanen / bibben en roepen / batfebe beipera* 
tic boo? meeder todden nemen/en iteber b?omelgg cn 
gloegmoeöelgg beegtenbe derben/bah alleberb?fngcn 
en berfmo?en / fenbeiibe telgen** ato lip eenige fUipte? 
rpebpben anderen fereegbefeibe baer geen / baer gp 
daegt die meed ban node te 5gn/ roepende baefe gaer 
bede foubenboen / öatbe fagennoeg niet fonber go* 
pé toaren / en b?acgt fo in bier boegen telgen toe* 
ber eenige fiupteren in o?b?e/ fo bat t felbe toedet 
eenige beranberinge in befagen gaf / toant be€n* 
gelfe en ©?iefen bie begonben toebec bad té dom 
emgooft te bieden/ en omtrent 150; ^iefeeniers? 
ban be ©?iefen aenbaüenbe/ bebe be bpanb toeber ee* 
ne^upne quiteren/en baer op begonnen be25oor**^ 
gefellen bp get <©efcgut te roepen/ bal aen bal aen/ 
en anbere / bie fonber fonbament noegtang riepen/ 
bicto?ie/ bitto?ie: op toelgen roep alle’tgrggo bolg 
ban fgn Crcellentie eben bapper begon aehteb?m* 
gen/en ben bpanb alienégcng te totjgen / baer op ban 
’t boet- bolg ban fgn Cjrccllentie bed geftiger oem= 
b?ongen/ toaerboo? inde blucgt guainèen troupe 
rupteten/bie be bpanb in be duinen noeg ban referbe 
fcgeentegouden/endoetoo2defijn boet bolg bande 
laederupteren berlaten. ,§gn Cjcceüentie bat fien* 
be / en toeber in o?b?e geb2acgt gebbenbe eenige rup* 
teren/fond be felbe in gleene troupen aen/ oni 
bejö ©panbs* boet-böig bie noeg al toggenbe boeg* 
ten / in danfeete egargeren/ om bie alle te b?cgcn/ 
baer boo? ben bpanb cpnddijg in be bolle blucgt 
quam/en boe begon be ©iet021e gaer boo? fgn Crcell. 
gegeel teopenen/gebbenbebep?mdpaIc paggedup?t 
ban galf bier up?cn af tot ober 7. up?en toe. 
bpanb b!iicgtenbetoo?be bp ’t©olgban fgn Crcell. 
feerberbolgt langs* be bupnen / maer fgn Crcell. 
noeg b?eefende eenige dèfo?d?e/ greecg eenige 
©anen Kupteren aendegand/ bie gp oog tno?b?e 
b?acgt/ en op’t beid bad gielt / lip bebe mede ber* 
famdenbe üegimenten ban «©ideUe^en^ucgten* 
b?oeg / en meed alle bé 3©a!en / om bie tegen een bal 
ban noob bp een te gouben/en bleef alfo bi«02ieuff erf 
meeder ban ’t ©eld. 3©as* apparent / inbien besef 
bpands* Cabalcrpe fo animeus* geboegten gabben 
ato be 3|nfanterpe / bat gp be ©icto?ie foube ber* 
gregen gebben. j^aer Ctod/ bebebeganffe bie 
boo? ben bpanb geel apparent toasf ten beden in ©e 
eert oogenblgg berd?apen / bie men oog alleen !^ife 
be bicto?iegeeft toe te fcli?gben/ cm bat gp bc Srn,nS 
*©ob ber ïlcpjgracgten ié* / en datniemantdefdbe ipn 
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(Pol. 41.) 

toet reDen fonbe Bonnen 'toefcB?ijben / een ïjoop 
©oir Die al aen ’t toijBeh en bele al op De bluctjt toa* 
ren* 

©en 2CDmirant ban Sürragon (Dien fcBriB ban 
©uptfïanD en De ganfclje CBhdmBeiD) toag in Defe 
fïag/Jtp o?D)e ban Den CertsMgectoge / gctoecd Op De 
gemutineerDe tupteren / om o?D2e op ïjaet cBargreen 
te (lellen/ ftttenDc op een bibé peert/ om Dat BP 
niet mepnDe felfg Daec te chargeren / of gecljac* 
geert te fullen toerDen: Dan in De ttneeDe charge Die 
De Compagnie ban ©ierce panter Deöe op een Deel 
ban De felbe gemutineerDe/ tocrDe hP SSDmirant Daer 
onDerDe boetgereDen/en Op eentgt ^pang'iaerDen 
onDer ©aniec beBent en gehangen genomen/ een goet 
half up?eboo? De blutfjtbanïjaec bolft / enfohfge* 
b?acïjt. 3In Defe (lag öaDDe Den ppanDooB groot be¬ 
let geljab Dat De ^onne Bern altoos in De bogen 
(lonD/ cnDatÖP Den toirtD fo tegen paDDe / Dat Ijet 
(lof en rooit al op Bern en fpnbolit in ’t geficöte D?cef/ 
alg meOe Doü2 De geljengeniffe Ctobeg/ Die fpn 
boIB bermDertelpB aenfaglr* ©e Rupterpe ban 
«©oflenDe / Die te bo?en niet te peerDete Brpgentoa* 
ren/ metBenbe upt bet (lofen De loperg/ Dat Den 
bpanD op De blucBttoag/ toaren toel Baed te peer* 
De om Die na te lopen/ en ’t boetüolB liep 00B fo becl 
uptte ^tab/ Dat De Staten De pookten mo(len 
Doen (ïupten/ om te beletten bat alle bet boIB 
banbe^tabtnietupt liepen. ©efe berboigben me* 
De een goet Deel ban De blucljtenöe / (Ioegen nocij 
beele D00D en breggen berfehepben peerben en 
gehangenen/ maer babbenfp te bo?en Die couragie 
gefiaD tot op De toeg ban Èeffing te Bomen / foo 
foubenfp Den Certé-i^ertoge ongettopfelt geBregen 
pebben / en alle De red ban *t boIB ItcDtelyB Bon¬ 
nen bcr&eïgen/ of Die gebtoongen te lopen Doo? 
De Rtbiereen te berfmo?en. gimmergombatao 
süupteren ban <©o(lenDe eerd op Den engen toeg toa? 
ren/Bofenbeele al’t toater/Daer onDer men fepDe Dat 
Den CertsM^ertog toag: maer fienDe Daer na Dat 
De felbe Rupteren berbaert toerDen entoeg reDen/ 
falbeerDen fp Ben boe alle Doo? Den felben toeg/ en 
eberbe luuggena$effinge/ fonber Datopt pemant 
Dun tot ïïeffiflgen toe berbolgDe; ©efe bicto^ie toag 

berdaen Beeft / Dat een groot Deel bolftg / fsp nè 
Deel naeBt/ en 00B beele geguetd/ Die te 2ö?ug? 
ge toaren geBomen/ en Dat De €ertg-||ertoö 
felfg tïSet groote Baed toag geblucBt/ en tot Cu? 
Denburg niet fjaDDc Do?bcn blpbcn / maer noefj 
Dien harpt boo?tg gereDen toag te 25?ugge. ©p 
pope ban De bictojie ban ’g mo?geng toag bele baga? 
gieboo?tg geBomen tot Eleffinge toe: maer De boer? 
luiDen fienDe De blurötban öaer bolB/fpanDenbe 
peerben uttte toageng/ en reDen toeg/ ,en lieten 
De bagagie Daer daen/ Die De ganfcfjebolgenDcnacBt 
Daer bleef/ anberg toaren ban Den bpanD geban? 
gen toeUoo. perfonen/Daer onDer Den SÉbmirant 
boo2f5. niette Colonellen Cafper Capena en Eloupg 
De ©tllac / De ^enefcael ban jBontelimar / genaemt 
De Conté De la 3pere (Die Daer na tot ©odenbe derf 
ban De quetfueren) De<©?abe ban^olmg feer ge? 
gued/en^IanDeCefate Rttmeedec/ met Den Co?? 
net ban ©erbugo/noef) ©efpaftano Jisagti /fjoanni 
25aptt(ïa <0ambalotti/©ecto jBagto/f lamino De la 
©erDe/enl§ieronimoRoceo/ alle^taiiaenfe Capi? 
:epnen / met ttoee .^Djutanten / (Ag Camillo jjtëagio/ 
en tingelt De maèribiUe / ^on 3lotajei De jBonrop 
D’fdbila/^on ^iego D’5JDiagueiei/l|ernanDo |ï3ota/ 
'©on Cafpar |Eo?ecbcn/©on Jprancifro D’Ctracba? 
bal/5Francifco Sup# o'2ïgtiira/2loiu? ©era3a/©ie? 
go Calbe De ©iilalobog/ JBatluaöïieD’^dangejS/ 
^imon ?Cntlioniö / Capitepn Eig«am / Suan |$a? 
barro/ alle ^paenfe Capitepneu en l^oofben / met 
©. ©cD?o DelBontenrgro/ en 5prancifco <0uebara/ 
C5erefo?meerDe Capiteimer. ©an De J^eDerlanDfe 
Regimenten *©o?ge De 3©eettoijB / l^errp ^UiD/Ro? 
óert <©linei / aliaö D’€pcr/43inUciime Carré/(|enrp 
5Iaetbesi/©ietet5piere0/ 3Janl|apon/ enjKarten 
jBeinareg Capftepnen ban een ©enDel / met CiauDe 
De3tanop/ DitlajBoterie/ gerefoimeert Capitepn/ 
en meer anDere/ Die naDerfjant berdeBen en ber? 
Dupdert toerDen/Daer onDer noeïj toaren berfcBep? 
Den SüDjutanten/ en feer beel Domedfgue Die? 
naeesiban Den CertjS hertog en 5CDmir’ant/ en onDer 
Dien ban aenfien Conté Carïooi jRifen / De Heere ban 
|So?tut DeCröp / en ©on ©iego De ©ufman / ©a? 
gie ban Den CertsS-Hertog / ©on ©eD?o De flBon? 

boo? fpn CrcellentieöeerlijB / fo om Datfe berftregen temapo? CDeiman ban fpn ^upis / en guén De ^ 
toasfopfpnbpanD/in bpanöen lanDen/ aïgf ombat I <e(ïeV»an/ ^oon ban Den groten ©agabo?/met 
Bp Die geBregen BaDDe opeenbictoiieufenbpanD/en icocBjS/SCrcljieriS/ IgdlebarDierD/Dtenaer^ ban De 
Daerin Den (larf) meed gegaen toaiS ober De ^pam j camee/ban De Stalen meer anDere/cnboben Dien 
giaerDen en Italianen / Die De meede macDt ban Den ponDert ^ClfereD / fo biboö al^ gerefo2meert/ ert 
bpanD toaren geedïnteert/ en nu alle boo? aen qua? - beel anDere MgiS-CjficierD. Uien Breeg ban 
men / al$ om toet te nemen De b2ucfjten ban De öic? 

»iofW«e to?ie/ Diefe meenDen al in tjanDen te nebben, ^p toast 
sjittMie. eberttoel feer bloeDig en met béel bïoetsS berBregen; 

Den bnanD toeDerom alle De ©enDeïen Diefe geBregen 
BaDDen ban De Regimenten bp Bun ten felben 
Dageberflagen/ennocljpo. ©enDeïen ban De Bare/ 

om Dat fijn Crcellentte bah fijn bolB ober De Dup* mct <co?netten/ en een BodeiijBe gebo?Dup? 
fent mannén berlooj/Dte D00D bleben / en nocB toel 
7 00 Die jtoaerlijB gequetd toaren/onDer De DooDe bet * i 

De^tanDaert/ Dieraen berdont Dat De 1600. ^pau? 
gtaertb en 5!taltaenen te boete/ en 800. te peer? 

ïoo?l)pD?ieRitmee(ïeren/metnamenConteier/^>a^ i,e gemupttneerDe geboert BaDDen/ laefenBe ge 
milton/ en ©arnBarD (commanDerenbe De Com* 
pagnie ban<©?abe jpreDeriB ï^enrtB )met ^laguegi 
De 3©aei/ ïtcutenant bah batenburg / on meer 
anDere ©fficiers?. ©e Cngelfe berl02en bijf Ca^ 
pitepnen / até ^arlep/i^onitooD/ €ptoel / ©iï( 
berp en ©p?tön / met Den Elieutenant ban !§o?ati6 
©eer / en berfcBepDen minDere ©(fictersi / De 5fran? 
tljopfen bedoren mebe ttoee Capitepnen / met na* 
men ia ^imenD?ier en Jtëarifert ©an C?a£f ^rnd 
Regiment bleef boóD De Capitepn ^§tael ©e 3©a* 
ïenbcrlo?en Den Capitepn 5lanbe 2Sou/met beelè 
Eteutenantcn/ ©enD?igsi/ en anDere ©fficiersS bah 
alle Regimenten/ ban Den bpanD fijn in De Dupnen en 
op ’t belD D00D gebleben/ geltjB «Dett uit De tellihgeh 
DetDoDen geedtmeert toerDe/'omtrent D?te Dupfent 
mannen/en Daer onDer beele l^eeren/ CDellupDen/ 
Capitepnen en ©jficieris ban aenfien/ fonöerlïnge 
ban De ,§pacnfe en gjtaliaenfe natie/ en eenige 
gtaltaenfe l^ecren/ berfcB in ’t lanD geBomen om 
Den Brijg alhier te bef(en en leeren / beBalben Die 
Bier en Daer in De blucljt 000D bleben/ en in De 
poten en toateren berftooo?Dcn/ toantmen sebert chrifl* > 
' V. Deei. 

maeBtbanblau ©amad/ BebbenDeop D’eene fpDo 
op ’t rntDDen ban’t belD De figuere ban onfe ©?outoe 
inDeèonne/Daerboo?BnieIenDeeenj©onicB daenDe f 
boben aen De Banten met gouDen ictteren/Ave Maria 
gratia plena, Dat igt zijt gegroet Maria vol van genade. Jen/ j 
boben’tBooft ban ifèartaeen grote gouDen iêterre/ 
piet groote gouDen letteren/SceiiaMaris, Dat ig2.ee- 

y?frrf.in’tmiDDen ter rechter 3pDè toasi De 5ptguere <£jcceii. 
ban De ^onne/en Daer beneffengi met lettcren/Eiefta f tefm 
ut Sol j Dat i& / verkoren gelijk de Sonne , acnDe (ItnBer 
3PDeDe JBane/enDaer bp gedelt puichra ut Luna, 
DatisS/ fihone als de ManeMn boeten toa0 gdtiaeBe 
een (Coo?nBen / en Daer bp Tums David, Dat ig/ 
Toren Davids, enbeiieDen op De Banttf / Benedidatu 
in mulieribus , Dat tg / Gefegent zijtgy öyder den Vrou~ 

•wen, ober D’anDer 3ijDeig De figure bakonfen J|ee? 
re CBrido aen ’t Rrutce/ met alle De gereelfcBappen 
fo DiebanDe ^ejuitcnbpD.epa(Tie gcftlitlDert toer- 
Den/ flaenDe boben ten BoofDc opte Banten met 
gOUDe letteren / Adoramus te Chrifte 6t benedici- 
mus.tibi, batig / wy aenbidden en gebenedijden u 

in ’t miDDen / recordare noviffima tua 
$H)&3 « 



Het (éven en dertigftp Boek. iéoo. 
Scinaecernum non peecabis, datl\$/gedenkt uwe uy- 
terjle , en gy fult in der eeuw'gheyt niet fondigen, en 
geneden Op ÖC kante/ Quia perCrucem tuam redi 
mifti mundum, bat 10/ want doorttCruyce hebt gy 
de wereld verloft. 3©efenbe alle bc figuren gebo?buert 
met ftoleuren baer toe dienende / feer ftunftig en 
fcap na ’t leben gcmaefttmaen kreeg mebe ban ben 
bpanb toeberom de ttoeeljalbe Canons/ des mo?* 
gens bp C5?abe Crrtft berlo?en/en baec en boben noeg 
biergalbe Canons enttoee©elt-ftucften/ of galbe 
Colenb?ins/ met beel amunitie/ bie gp met geni 
gebiacgt gaode/ die inde blucgt alles opte ftrange 
beriaten toaren / bes CertS-i^ectogebefte paerd bat 
feet fegoon en tolt toas / baer gp föne bltjbe inkomfté 
mede gebaen ftaöbe inde fteden baer gpgegult toas/ 
teerde mebe gekregen en aen ben J^inte gelebect/ die 
’t felbe noeg eenige jaren in eeren gegoubCn beeft /. ètt 
de alderfcftoonfte moer-peccben bie gp ftonbe bèkö* 
men mebe bebe breken. ©efebii:to?ie bieröe ber* 
bolgt tot inde naegt/ baecom feer qtialyk alle ’t bolk 
konden toeber bp een geü?acgt toerden. _§ijn Crcell, 
ging met eenige troupen bp ben Onpfter logeren op ’t 
belb ban ben flag/niet toijd banbe feerfte ban ’t toeft* 
epnbe / baer allcnsbens meer (Croepen toe quamen* 
|©aer mitSbenacbt dupfter toas en ftonbènfpniet 
alle bp gem bomen / bP bebe ’S narijs ben 2Cdmirant 
bp gem bjcngen om toatte eeten / en begaf bem baer 
na te rufte/ banbenbe en lobenbe C*od ban befe bicro* 
rie/ en ban alfo ontkomen te toefen be perijculen baer 
ingntoasgetoceft. 

2CIS öel|eeren Staten 43eneraet banbefegeerlp* 
Se bicto?te berfebett toaren / gebben bare |Bog. Cd. 
een gemeene «©ankfegginge tot «Öob ÏSllmacgtig 
laten boen/ bo02 Oenlfeinifter gogannis öitenbo* 
gaett / in be toelke bp berbanbelbe ’t beginfel oan ben 
negenben #falm Pablos/ ais fonberlinge toel ter 
materie bienenbe. 

Jaerdigt op de vidtorie van den (lag van Vlaenderett f 
tegen den Eerts-Hertog Albertus van Ooftenrijk. 

DentWeeden YVLllwas den SLaChln Vhaenderen 
tot GodsgLorle? 

Daer PrlnCe MaVrltz tegen AhbertVs had die VIC~ 
torle. 

€en ander. 
AhbertVs VanOoflenrllC, WlLde MtfVrlf* Vrr- 

xleLen, 
Dan Liep haeft enJheLVVegh, tn Liet fl en fdn hle- 

Len, 

^en berben ^ulp omtrent negen upren guatti fijn 
Cjtcellentic perfoonliü binnen Ooftenbe/ gehangen 
met bem brengende 3£»on Jprancifco be iBenboja 
SÜOmtrante 0’Ecragon / en na bat be i^eeren ,§ta* 
ten fpne Crcellentie Ijabben getongratuleert ban* 
be herkregen bictorie/ beeft bc felbe begeert bat 
toeberom een ^anbfegginge gebaen fotibe toerden/ 
gelpft gefcgiedetnde^ranfctaleober ben 116 Pfalm/ 
en quant baec na fijn Crcellentie metten boo2f3. 
3üdmiranté bpfjare jBogenbe €b. be maeltijb bou* 
ben / blpbenbe bet Ecger aelogeert inbe bupneit bo* 
ben bè ^cbantfe ban Albertus / baer 3ijn bien bag 
ais ooft bes bojfgen baegs beel gebangenen/oob eeni^ 
ge ban qualitept/ bie uptten Eegcr na Coftenbe 
geb?acbttoterben/ fo binnen, als bupten ber &tab 
banben obergeblebenen ^cfjotten en anbere folba* 
tmi bie ben bpanb te bo?en tegens ftrngs geb?upft 
mifpanbelt xn baer ober getirannifeert babben/ 
baren meefteren omtoelbigt / en tot rebengie ban 
baren leed boobt geftagen / tegen ben banft en toil 
ban fpn Crcellentie / bie fulfts niet ftonbe be* 
letten. 

^en bierben en bpfben onbertuffeben bat fiejö ben 
Eegertoatrcfcefcgeecbe/is fpn Crcellemie binnen 
«©oftenbe gebleben /om met fjare jBogenbe €b. fteg 
te beraetflagcn/ en op alles befjoojiöfte o?d?eie 

fteilen/ be felbe bag ismen befiggetoeeft metonfe 
boben tebegraben/berbinben en berfenben banbe 
gequetfte / oberleberenbe banbe gebangenen ban* 
ben bpanb / bie tot een groot getal ban beel pon* 
berben inbe &erfte ais anbere plaetfen bergabert en 
bp ben anderen geb?acïjt boterden ; 2#n boo?ts beel 
peetden/ toapenen en andere bupt goederen in be 
(lag berobert/ berftocljt/ men 0eeft ooft meeniegte 
ban &paenfe mantels / liKanbilien en anbere accout* 
trementen gefien/ die de onfen nietqualgft te paffe 
quamen. -, 
. «©en feften iSfön Crcellemie metten Erger toe* 
berom opgetroeften na |^ieupoö2t / en ficg gelogeert 
boo? de felbe ^tab in fpn bo?ige quartier / fonber «»• 
batter bien bag of bolgenbe naegt/ obermitS ben JJJ,* 
rontinueïen regen en quaeb toeber pet fonberlings 
geeft ftonnen «ptgeretgt too?ben / bes na-noens s°w- 
ÏS ö?d?e geftelt op ’t berboeren banbe gebangenen 
na Rolland/ en ooft ben Ulbmirante te fcgepe ge* 
b2acgt toefen be/ bp eenige ban gare ifèog : Cb. 
tot aen be ^aegte ban ’t ©o?log-fcgip gecondui* 
feert. .... , 

(Cuffefienbén feften en febenben is fefterftupffien 
liggende boo? be éStab op be 3öbe banbe^abenin* 
genomen / baer eemg getoeer/ mantels en ander 
bagagie bp ben bpanb aegtergelaten / geftregen 
too2de* 

^en 7. ÏS ban <©2aef ^cederfft ban ben ffierge 
eenen b?ief aen fpn €rcel. gekomen/berfoeftenbe 
confent om pemant te mogen fenden en onder bedt* 
ben te foeften enfien of baer noeg eenige Capitep* 
nen ofp?incipale Roofden fonben gebonden too?den/ 
enboo?ts batter o?b?e fotide mogen too?ben geftelt 
totte begrabinge banbe boben bp en ontrent be plaet* 
fc banbe jïatgt noeg boben ber aerbe liggende; opten 
nbonö is bp gaer JBog.C geftomcn ben9Cbmirael 
gfnftinus ban l^affau/ met b?iebehban credemie 
ban fpn Crcel. en tipt ftraegteban bien eenige faken 
boen aenbienen/baer be felbe refolutieberfocljt/maer 
alfo gare |®og. €. albo?ens baer op te bifponeren 
nobieggebben geaegt met fijn Crcel: felfs baer ban 
te communiceren/ gebben tot bien epnbe conbop ont^ 
bobenenbaer toegefonben 3gnbe bier ©anen Kup* 
teren/ 3pngaer|Haog. €. bpfijnCrcel. in’iEeger 
boo?|gieupoo?tgerepft/ om baer t’fameninberaet* 
fïaginge te treden / nopende ’t gene ben 2Cdmirael 
l^affau gabbe aengebient/ opte toeberom repfe geeft 
ben bpanb feer met grof «Öefcgut na be felbe gefego* 
ten/ fonber pemant te raken / ban gebben alleen 
een ban be 2ö?ugge- fegupten in be grond ge* 
b?acgt. 

(Cuffcgen ben 7 en 8 is fefter galf maenften |goo?t* 
toaerts be C§aben banber ^tab gelegen / ben bpanb 
afgenomen/met berlies ban sof; mannen / ober 
toeber 3pben. 

<©cn 8 opten abonb toierben omtrent 19 folbaten 
metfp2inftftocften ofberrejagers/ en bp ficg gebben* 
bettoeetoagens/ elft geladen met eenfegupteenan* 
bere gereetfegap afgebeerbigt / om eenige 25?uggen 
3upt-tocfttoaertS ban be $tab opte abenuen ge* 
legen/ inb?anbte fteften enonb?upftbaer temaken/ 
b’toelft eenfbeels bolb?acgtiS getoeeft; maer nietten 
bollen geeffectueert konden too?den* 

^en bpanb geeft bien naegt grote bierteftenen 
opben€oo?n banbe ftob gebaen/ en ook feer beel 
ban eenaabelpn/ noo?ttoaertSber ftabgelegen ge* 
fegoten/omdeonfeget ap?ocgerente beletten/ bie 
gelpfte toel toepnicg fegabe gebben geleden. 

j^aöergant geeftmen boo? gebangenen berftaen 
batter berfterftinge ban <3arnifoen binnen be ftab 
geb2acgt is/en bat ter oo?faeft nadien 't bierteeften 
gebaen is getoeeft. ^ 

<©pten abonb fpn Cjrcellencie berabberteert 30nbe h,e« bar* 
bat ben Colonel la 55a?lotte met aooo folbaten op ftmow 
benaentoegt toasom eenp?oebe te boen om binnen 
$ieupoo?t te komen/ geeft terftontal be toaegten 
boenberbubbelen en tegens bes bpandS boo?ne* 
men begoo?lpfte o?b?o geftelt fo beele eeniegfints 

mogelpk 
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mogelpbi#getoeed/ niette min iötuffcpcn ben 11. 
en ii. Sluip binnen ber dab gebomen pet föegiment 
boetbneepten ban ben fI3argui#De©arambon / en 
merben alfboen toeöer j. biertebenen ban ben (€o?en 
gebaen. 

3£e# bolgenben baeg# ben ix bebebe bpanb ee* 
«en derchen uptbal op onfe trenepeen/ en bat met 
fulben furie/ bat be jblbaten baerin leggenbe/ be 
blucpt namen / en op be principale maepten mijben 
moflen / bie allarm ban aengegaen 3önbe / Rebben be 
onfe ficö tot feparmutferen geboegt / boo?t#benbp* 
anb aengeballen/ (nconfufie geb?acpten tot in ber 
fiamepbe ban be ^tab-poone nagejaegt/ 3ijnbe al* 
baer gebleben ben oberflen Suptenant entmee<Ta* 
pitepnen ban ben ftegf mente boo?f5» met berfepep* 
benfolbaten. . ■ 

ailönu bat boorfr. Regfment ban ben ffêargui# 
ban ©arambon boben be boorgaenbe berfterchinge 
ban «©arnifoen Pinnen genpoort ma# gebracht en 
noep bagelijb# meer bolhë baer binnen bomen hom 
be / obermit#be fïabop b’een3pbe ban boegen ber 
gebrobenen lanben en anbere rommobitepten (Wh# 
niet ma# te befïuitèn of ben bpanb foube telben# bclb 
fn brengen bonnen/ foo fjeeft fijn €rcell. fit beton* 
ttnuatiebanbebelegermge beelfroarigpeben óebom 
öen/enf# öerpalben ben 1 j. ’# morgens! binnen <©o d* 
enbe gebomen / om be lieren ^tatert <©eneraelfo* 
banige fmarigpeben boor te bragen / en ber felber ab* 
bp# te berfïaen / na onberlinge communicatie iss goet 
gebonben gemeed tertoplen petuegimentban ben 
Oberften 3©ijngaerben met noch bpf Compagnien 
itupteren berfep aengebomen en pet Éegcr baer me* 
beberflerbt foube 3ön/ batmen be belegeringenocp 
foube contfnuereu/ en na bat fpne €jrcell. met rpn 
Igeer broeber ben jongen Prince/bphaec jJBog. € 
bemaeltpb gebaen Dabben / f# be# naer-noen# me* 
ber na ben leger bertroeben / onoertuffepen bat nu 
fijn <gjtcellentie binnen <©odenbe ma# / pabbe ben 
bpanb meber een uptbal gebaen oppetguartie? ban 
fijn<©en. <©?aef €rnjl ban Haflau/ maer niet fo 
flethal#be#borigenbaeg#/en mieebert terflont me* 
Der binnen gejaegt/ met berlie# ban eenige bebelpeb* 
beren en folbaten. 

3&en 14. en 1 f. ifmen boenbe getoeed met fjet ma* 
ben ban brie fcpanfftcn# ter plaetfe ban be 25at* 
terpen / om alfo ’t gefebut in goebe berfeheringe te 
Rebben / en boor bernagelen en tegen# anbere incom* 
möbitepten te befefjermen / mefenbe onbemifTcpen fo 
alrebe aenlanbemaren geb?acpttoebec t’fcpepe ge* 
baen. 

<©e Ifeeren Staten «©enerael niet fienbe met baer 
tegenmoorbigbept en blpben tot <©o(lenbe of fn öien 
guartiere cenig profijt meer te boen / en bat be 
fabe ban ben (anbenict bienbenfltlleiefiaen en on* 
beborbert te blpben; fo pebben fp gereetfïliap ge* 
maebt om be# anberen baeg# te bertreeben / mefen* 
be ben 3£bboeaet be l^eere ban ©ibenbarnebeib be# 
mtbbaeg# be maeltpb gebaen 3ijnbe na fpn€rcell: 
in’t leger gebaren om noch een# mette felbe te fpre* 
ben / en be# abont# meber binnen <©odenbe geho* 
men. 

3ben 162SuI0 ’# morgeit# f# ben Ébmitael $affau 
meberorn boor laflban fpn€xcell. bp baer USog: 
«Sb. tot (©oftenbc gebomen/ aenbienenbe nieume 
btfficultepten ban be belegeringe te continueren / 
toaerop gebelibereert3önbe/ i#aenfpn €rcell:ge* 
fepreben/ bemple be felbe fabe t’eenemael in fpnen 
ijanben ma# geftelt/ om baer in te boen / fuljc al# 
pp tot '0 lanb# mce(ïebicn(tfouben bebinben te be* 
boten : bat alfnocljbaerbpmerbe geperfifieett/re* 
commanbeerenbe fpn Excellentie ten boogden bat 
tn ca# ban opbreehen be# leger# / forge gebragen 
moepte morben/ bat be gereetfebappen/ materia* 
ten / alle anbere ’# lanb# leger# behoeften bp tijb# 
t’fcpepe gebaen merben/ tot berpoebingebanfepa* 
De/maer mebe benboorn. SHömtrael terdontme* 
Deromi# bertroeben. 

^e# namibbaeg# ontrent bof uren hare jBog. 

€. te fepepe gegaen 3ijnbe/ en noch bupten inbe 
i^abenban ODodenbemefenbe/ beeft j]©r jBarten 
onberdalmeeder ban fijn €rcell. abbertentte ge* ES 
baen bat fijn €rcell.in perfoon boo2banben ma# / Staten 
en bate |Bog.<£.nocb geerne felf# foube,fprehen/ 
en bolgen# met fijn ï|eer 23roeber aengebomen fpn* “SJST 
be / i# ben l^eere 3lbbocaet «©Ibenbarnebelb met* m 
ten^eere kanten |n eenige anbere telanbe gefet / f,aeB' 
en bebbenmetfijn ^rcel. boor een mepnig tp# fn0ÉWI' 
propoode gemeed/ baer na oorlof nemenbe/ 3ön 
meber te fcbepeöebomen/ fijnereen, babbealbaer 
aengebient berfebepben rebenen en oorfahen maer* 
om be felbe niet bonbe goetbfnben langer boor 
Jfcfeupoort metten ïeger te blpben / en ’t bolhfon* 
ber ben lanbe biend te boen te Dafarberen en laten 
confumeren/en baerom gerefolbeert ma# ban oaec 
te bertreeben / en ben Éeger te brengen boor Dejpor* 
ten bp ©odenbe / en boor eerd aen te grppen bie ban 
^fabella/ maer toe fp fpne €xceli. gelub en boor* J 
fpoet menfcljten/ en<5ob baben fijn €rcell. perfone 
opbefentocöt al#beborbere erpebitien in fpn pep* 
lige protectie te brillen pouben / en benaffepeptge* 
nomen 3pnbe/ fijnbe# morgen# ben ,17. tot HStb* 
belburg geairrïbeect/ pebbenbe albaer refolutie ge* 
nomen bm na 25crgen opten Koom te repfen / en be 
«©ecorntnitteerbeban be ^eeren Staten <5cneraeï 
ban. be Probintien ban b’anbere 3pbe tot ?5r«ITel 
bergabert/ te meten: €ierarb bati ^ojmen/ <©ra* 
beban 25a(Tignp/fone banberi l^eere bah portel/ 
<0ouberneur ban jBecbelen / $pilip# 25enting / 
l^eere tot23icpten ^affenpoben/^rolTart ’#lant# 
tot Jiaontfoort/ en mar. I^enbrffebe 4Tobe/ pem 
fionarf#ber ,§tab gperen/oppare ttoebe ernfiigr 
indantie aubtentie albaer te geben; baer toe ben 
felben bepooriijhe jjafpoort gefonben ba# aen ben 
Commanbeur 25ar ommeteenen erpreffen trom* 
petter boort te bededen en tegen# be bomde pet 
m té boen prepareren/ tot logeringe fo banb’een 
ai#b*anber. 

18 en 19 Sluip jpn paer Ifêog. <$. binnen 
ïBibbelburg gebleben/en onbertufTcpen albaer gebe* 
foigneert en gebaen ’t gene be felbe bebonben boorden 
biend banben lanbe te beporen / mefenbe onbertuf* 
feben fcljrpben# ban fpn €rc.gebomen bat pp ben 17 
pabbe beginnen boor Üteupoort op te breeben / en 
ben 18 boort# t’eenemael metten leger bah baer bJg» 
bertroeben/ tot omtrent <©odenbe om tegaenbele* 
geren be^epanfen albaer/en namentlpb bie ban 
Slfabella/ foboorf3.i#» 

5^en xo Sfulp fpn be l$eeren Staten <0enerael 
fmorgen# broeg ban iBibbelborg getepd na 25er* 
gen opten ^oom / en 3pn albaer gearribeert na g>f)K 
noen# tegen ben abont/en omtrent een ure baer na «vre»- 
fpn be «©ebeputeerbe ban b'anber 3Pbederh met 
pare fuite x? in ’t getal baer 00b gebomen/ en fpn QCC ÜOOJ 
’# abont# met pare |Bog. €. bpben Commanbeur 
25ar ter maeltpb getoeed- p*0?t 

5^en x i pebben fp aen pare H§og. €. pare fufe* 
ben ban crebentie obergelebert en paren iad geopént/ &e 
namentlib:batbe l^eeren Staten ban b'anbcr3pbe&ebf* 
begeerben mette ©ereenigbe Staten fn ©rebepan* put«rö« 
belinge te treben: berpalenbe poe goet en uobig bat JJJJJ, 
be brebemare/ en matellenbe/guaeben.berberfbat Staten 
ben brpg mebe broepte / bibbenbe batfe eenmael# 
pet mafgue# of raom-aenficpt be# midroutoen# 
milben afieggen/en metopreepter mel-rnenenber per* sserae» 
ten be brebefabenin panben te nemen: baer op na 
communicatie/ be ||eeceban <©ibenbarnebelb ban JjJJJ 
toegenbe^eeren Staten ber ©ereenigbe lanben/ pet te^töc# 
moorb boenbe/ peeft berblaert: bat fp berpeuept 
maren te berdaen/bat be Jgeeren Staten <©enerael g"1Eötfen. 
tot 25ru(Tel bergabert / fo mei tot ben brebe eneenig* <Sme> 
peit ber lanben genepept maren: al#totpunfenben* g'1'1* 
be/ingeborenelanbfaten en liefhebber# be# ©aber* 
lanb#/eenigepun bloet-bermanten 3ijnbe/ en goe* öm/ t$ 
beren in befe lanben befittenbe/ bief? aepten bat 
niet anber# ban ber lanben melbaert en bonbe men* jïJJJL 
fepen/ maeromfpbe felbe grotelib# bebanbten ban ^of 

^pp 4 Der*”*^ 



6^6 ' Het feven en 
bet goetse gen cöèntïjèpt: nemenbe <ö3ob / be toerelb 
en pare confcientie tot gctupgen/ bat fpmebe niet 
anber# focöten ban eenen Cpdftelpben opcecptigen 
en Beftenbigen ©?ebe: maer upt beele ongepoojbe 
to?eetpcben entirannpeber JBpangiaecben en Dun* 
ne anljanger#/ pabbenfp grote oojfaben ban mif* 
troutocn/ toaer ban pp ettelijbe henndtjbe erempe* 
len berpadbe/en onbec anbere ooft bat be €ectf-per* 
togeeen ongèpöube bienftmaegt om paer gelobele* 
benbig pabbe boenbelben/ $c.toaetban begebacp* 
tentffen nocï) peel berfcp toaren : berpaelbcn mebe 
be# SCbmirant# tirannp/ fotoel tegen gun geBuren 

■{IoU., Janben gepleecpt/ bieuocptan# meer met Bun ban 
niette ©ereentgbe Staten gdjoubcn pabben/cn biet# 
gdgbe meec/fo bat fp bic niet anber# bonben gelobe'n/ 
ban bat alle fulbe baben en ttrannpe bp be €ect#-pec* 
togen en punne ïlaben/Bcftotenert Bebjeben toetben: 
betoelbe fp liebenoob tegen paer ter gdegenbct tpb 
bacpten te toerbe te (tellen: toaerom fp geenfin# toa* 
ten gefint in eenige ©lebepanbdinge mette ^pangi* 
aerben of abperenten te trcöent ten mare bat be 
ren Staten <©enetaeJ met punbe toapenen toilben 
acnnemen/ ombe bieembeuprbcn lanbete b?ijben/ 
en alfban foubemen tod mibbelen binben be $?obin* 
tien te bereenigen/en bte toeber in paren ouben floret 
renben ftaet te toengen/ $c. 

j^ter op tooibe geamtooojt / bat fulb# tod te gdo> 
ben toare bat met pet bertrecben bet bjeembdingen/ 
en bat be Caftden en (terbten met lanbfateh Befet 
toaren/ alle miftroutoen fonbe toecp genomen toefen/ 
en fo on ben obben boet gdnocgt tooiben: maer fp al# 
berftanbige / pabben te Bemerken / bat fobanige al# 
be ©ereentgbe lanben be toapenen niet aflepben/ 
maer bie in panben pielben/ fo toare pet bepraten 
tot 25?uffd niet gelegen be pulpe en Bpftanb be# tïo* 
ninb# ban ^pangien te bettoerpen / om paer te be* 
fepermen en te toeeren tegen bie paer Beoo?loogben. 

^ier op toerbe ten betben 50ben afgetreben/ en epc 
rommunicerenbe met ben fijnen / en toeber neergefe* 
tert&jnbe/ peeftben booinoemben<©lbenbarnebdb 
berblaert/ bat bpbe oöerbiatpt of tranfpo?t banbe 
lanben bp ben Coninb ban ^èpangten aen be /3nfan* 
te gebaembie fp pielben nul en ban ontoaerben te toe* 
fertibaer toare uitb2iicbelib Befpjoben en geftoten/bat 
foberre be Wtf-pertoginne fonbecbinöerenftoibe/ 
fo foube ben Certfpcrtóge maer al# een <ü5ouberneur 
tnbe lanben blpben/en be lanben toeber önbefc «§pan* 
gienbomen: oob toare Befloten / fofp t’famenèrbeh 
toonnen/ bat be fdbe nergcn#mocptenputoelijfien 
ban acn ^pangien/bojber toare oob uitb?ucbelpb bp 
pet boöjf3 tranfpoit berboben/bat be onberfaten ban 
be j^eberlanbenbe 3ee-baertop^nbien nietfouben 
mogen getoutben/ op berbeurte ban be jgeberlanben 
en meer anbere conbitien/ baer toe alle# fireebenbe 
bat fp nu meet ban opt onber be «gjpaenfe bienftbaer* 

v pept berpltcpt toaren/fo batfe mepnben bat be <£ertf* 
pertogen / befgdpr be Staten al# fijne goebe onber* 
faten/niet fouben mogen met penlutben panbelen nog 
Beftuitert/’t todb bolbomen effect foube bonnen peb* 
ben/toaeromfp berfoepten eer fp bo?ber in comunf* 
ratte totlben treben / berfeberinge bat ’t gene fp t'fa* 
men fouben mogen beflupten bat pet bolbomen effect 
foube foeteren / boep fo men b\£ertf-pertog mette 
^patlgiaerben fonbe bonnen qupt toerben/ fouben 
pürt ban berfebert pouben bat fp alle# en eenen pege* 
Ipben in fijn ftant en toefen toilben laten blpben / en 
ópreepten een fo?me ban ïïegeringc of HepuBlijbe 
baer in db een fpn gelobe/ft 3P Catpolpb of <©erefo?* 
meert bjp leben en een peber fpne reepten of^ibile* 
gien bepouben en gebmpben foube. 

3Daer op toerbe ban be 25?ufTeIfes©cbeputeerbe 
blaerltb geanttooo?t: bat fp eenen $?in# pabben/fon* 
ber toien fp niet öegeerben teboen: maer fp berpoop> 
ten bat alle faben / boo? goet tuffcpenfp?eben fo tod 
bdeit fouben to02ben/ bat fpn i^oogpdt pem alfo 
mette^taten fepiebenen boegen foube/ bat ban 
allen 3pbc een pegelib baer aen een genoegen foube 
fjebbem 

dertigile Bock. i6oo« 
3Sopenbe be begeerbe berfebering (fepben fp) men 

bonbebetoagen nietboo?bepaerben fpannen/maet 
berfoepten boo? al en eerfïelib in communicatie te 
bomen/betoelbe/ toanneec bie. aengebangen foub* 
toefen/ fouben be gebeputeerbe banbe generale ^ta* 
ten baer ban te panbeien mogen Belaft too?ben/en alfa 
totten pooft-ftuebe bomenbe/pun alfo berfeberen/bat 
fpeen genoegen baer in fouben peBBen. SSlföbleben 
epnbelib be23?uffdfe Wanten baer Bp/ batfe Bp pa* 
ren lam#-peeren ftaen en Blpben toilben/ enfonber 
be fdbe rftét boo?nemen: alfo bat pet bovengen of 
effectueren banbe €ertf-pertogen/ en niet banbe 
Staten mofte bomen/bie# peBBen be <0ebeputeer» 
ben banbe bereemgöe ^obintien boo?getoent/ poe 
batfp met etltjbe ©o?ftenen iSepuBlpben bcrBonben 
toaren/dj bie joegefept pabben/bat fp mette ^êpaen* 
fe nöcp rfielte €ertf-pertogen geenen ©2ebe in|Se* 
lanbaengaen fouben : baer ober fpoob berfipepbert 
paccaten uptgegeben pabben/en beboo?f3. ©o?fieft 
en tüepublpben/al# oob punne p?fncipalè %eeren Be* 
geerben fp te bertoittigen ban pare commtfftc/ in* 
ftructte en monbdinge gebane piopoft.tie: toelf? rap* 
PO?t fpfo Bjoeberlibboen toilben/ bèthien fpeuren 
foube bat fp niet ban ©?cbe en eeniepept foepten/ alfa 
fp Oob Begeerben bat ban ïiunber fybe moepte gefepie^ 
ben / en Begeerben bat fp Bp be Staten <©enerad tot 
25?uffd toilben aenpouben/ batfp ben €ertf-pertog 
en iépangïaerben upt be Caftelcn en ftcrbten bet 
l^eberlanben toilben toeren/ en in paer plaetfebie 
metlanbfaten befetten. 

Sülfo epnbebefe t’famenfp?abe / engabenbe<©e* 
beputeerbe banbe«©eunieerbe pobintien Befloten 
ö?iebetr mebe:tneffect/ inpoubenbebe boo?gaenbe Staten 
DanbdingebaetbanfppSeroobbii&&d mebegaben/ 
en baer mebe fp ben it.J#m‘o?gen#b?oeg toeberom JSen 
bertroeben. toetsen? 

me ban be jHagiftraet peBBen pare IBog. ow* 
Öien &ag ’# noenen#op pet ftab-pup# getracteert / en 
na gepoübene itiadtyb 3ön fp t’ftpepe gegaen / en 
gebaren booj ^.Ulnnenlanb/bectoacptenbe albaec 
ben Heere SCbbocaet PbenBacnebdb en ben % urge* 
meeftec ban ber tuffen / bïfe te ïanbe boo? na 
JBarten# bycb toa# gerepft,/ om benl|eere^?abé 
ban^openlo tebefoeben. Wi 23. öeboodJ» 
ren mebe t’fcpepe |jebomen3pnbe/peeftmen3eilge* 
maebt/alfo be toinb contrarie toa#/en men bien bacP 
niet foube peBBen bonnen tot^02b?ecptbomen/peB3 
Ben pareifêog. €.ficp aen’tlanb ban jutten laten 
aenfetten repfenbe ober be ©eecen/ 3pn ’# abont# 
tuflTcpen tien en dfurennocpfnbeni§age aengeba*' 
men/Iatèribè be Bagapie mette benbelen en Có?nmen 
in ben ftag ban ^ieupooit berobert te fepepe bolgeti/ 
metten Sfigent ïïamd/Clercguen / g&eurtoaerbetsÊ 
en 25oben tot Betoaringe ban bien / betoelbe be# bol* 
genben baeg# opte nanoen mebe inben l&age geard* 
beert 3ön. 

2Wetoelbe©enbeI#/ €o?ndten en eenige €rom* 
petten metten ^tanbaert bie be gemutineerbe ge* bertt 
boert pabben ben 28. ^julp opbe grote i§ale ban Jfnöeiro 
’tl|ofP?obintiad tot een eeutoige memo?ie en ge* JJjf 
bacpteniffe ban fo fjeetlpbe bictorie bte <©ob UOm» 
maeptiepopten 2. guIpbefeWeemgbe j^eberlan* jatten 
ben genabelib gegunt en gegeben geeft/ alcaeropge* ®‘fe08n 
pangen 3pn. #aie 

5ScbpeBBe goet gebonben alpfer te laten bolgen pan 
feberen bdefgefep^ebenben ?.^ulp 1600. baeg#na 
ben ftag Bp fgjoöannïö upt Ben 25ogaert p?ebibastt in ^a!jc tot 
ben l^age/ be toelbe boe ter tyb op ’t berfoeb ban fijn een eeu» 
€xcd. en boo? lafte ban be !|eeren graten ban J§ol* ?aSr 
lanbmebeop befentoept getoeefti#/ baer in pp per* „tffeoj* 
tinetitlyb fcp?ijft ban t gene in befen ftag gefepiet i#/ seöan' 
en baer pp particuliere bennifte ban gepab peeft/ benSfn- 
B?ief toa^ lupbenbc albu#: 

WY doen hier dankfegginge op dankfegginge: halinif^ 
Gilleren avontten 8 uren voor mijn Heerende Uten&a* 

Staten Generael, huyden middag ten elf uren voor 
, firn Excellentie met alle de Hoofden van de Armee, ^en 

So ©elt- 
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So periculeufen volkomen Veldjlag, is niet gegeven in 
defe Janden in hondert jaren, periculeus; Want niet 

pi0|t3 alleen het leven van fijne Excell. fijn Heer Broeder, 
oen i allede Hoofden, de Heeren Staten, degeheele.Ar- 

mee jn >t uyterfte gevaer heeft geftaen: maer de gehele 
flact van ’c land , en de kerkeGodes in defe Landen 
Heeft» by confequehtie, aen eenen lijden draed ge¬ 
hangen, ook heelt de vidtorie meer als twee volle 

’ uren fo twyfelachcig geftaen darmen niet wille waer 
heenen defelve wilde inclineeren , ter tijd toe dar de 
Almachtige God , de kranfle op ’t hooft van fijn 
Excel, heeft gefet, Volkomen. Overmits datter ten 
beiden zijden volle Battalje isgelevert geweeft, met 
Gefchut en al, en dat al watter is gevochten , heeft 
paerdevolken voetvolk,ja van efquadre tot efquadre, 
met wonderlijke grote couragie ten beyden zijden ; 
de Vidtorie is geheel van den Hemel, en kan nie- 
mant toegefchreven worden als God : die’t verlies, 
datwy’smorgens hadden, over twee Regimenten, 
heeft doen dienen om den vyand op te houden tot dat 
fijne Excellentie herwerts over de haven van Nieu- 
poort weder heel (en dat noch ter naeuwer nood) 
gepalïeert was, en zijn volk in Ihg-ordre geilek had- 
de , fonder’c welk den vyand , die meteen grote fu¬ 
rie en raffigheyd aenquam, opgeblafen door de 
vidtorie over onle eerfte Regimenten (die lijn Ex¬ 
cellentie fchijnt den vyand als een morgen-foppe 
voorgeworpen te hebben, om fich daeraen wat te 
vergeten, gelijk fy den vyand ook fonderlinge goede 
refiftentie deden) ons volk aen gene en defe zijde 
van de haven verdeelt zijnde , lichtelijk fcheen te 
konnen flaen : doch gelijck God door inftrumenten 
werkt, fo heeft hy dien dach fonderlinge gewrocht 
door fijne Excellentie, de welke, naeft God, de 
eere van de vidtorie moet toe gefchreven worden , 
als die alle faken met fuiken oordeel, wijsheyd, 
en rijpheyd cn voorfichtigheyd beleyd,. ook van 
troupe tot trpupe, van efquadre tot efquadre, met 
’c cafquet op ’t hooft, en ’c rapier in de hand de 
Krijgfluyden fo geanimeert heeft, dat een ider ge¬ 
noeg daer van te feggen heeft gehad/ijn Excellentie 
«jok na de vidtorie heeft God de eere gegevenjfèggen- 
de mette tranen inde oogen : O Godc Wie fijn wy 
itienfchen, dien gy iulcken eere gedaen, en over- 
winninge gegeven hebt; de vidtorieisfodanichge¬ 
weeft, dat ons volk tocdriemael toe heeft beginnen 
te deinfen en by naeft te vluchten, en fcheen God 
twee uuren lange voor den vyand te vechten, totdat 
ten lellen de vyand, door eenen nieuwen geweldi¬ 
gen aenvalinde vlucht gedreven is geweeft, d’Ad- 
mirante gevangen met veel andere Graven en Hoof¬ 
den, neffens een grote menichte Bevel-hebberen, 

^ora diedood gebleven zijn , en onder defelve, LaBar- 
©a» ïa dofte met welkers ftoxken (dar ik ook inde hand ge- 
S3arlottf had hebbe) fijn Excel, van dage te Kerke is geweeft; 
Intn de Grave van Bukquoy enRofne» beyde onsgevan- 
tcrfl/ gens van ’t voorleden jaer, de Eertf-hertoge is ’t ont- 
ban ÖP komen , latende fijne drie lijf-trompetten, en eenige 

«focü°en PaS*en en Lacqueyen,de fiach isgefchiet niet wijt van 
ontfto* Nieupoort, teh deele binnensDuyps, in Duyn en 
mm/ op ’t ftrande, met grote ongelegcntheyt , alfmen 
nafftlee der|ken mach. Wy zijn belant geweeft van voor 
fcEn0 Nieupoort, Nieupoort van achter, ’svyands For¬ 

ten en de Zee ten beyden zijden , een yegelijk denkt 
of daer middel waste ontkomen. De vyand wasge- 
marcheert in fuiken rasheyd, dat hy ons op ’t lijf was 
eer wy het willen. Eergifteren middach fcheen dat wy 
het al gewonnen hadden. De forten die de vyand 
hadde, fchenen vanfelvehaer te willen overgeven, 
men ging om met haer te accorderen; maej in plaetfe 
van accoort, begroetemen ons met grof gefchut, ter- 
ftontquamde tijdingedatde vyand Oudenborg we¬ 
der had ingenomen • waer in waren 2 Cornet paer- 
den en fes Vendelen Zeeuwen (maer de plaetfe 

(Fol ) was geheel fonder defentie) die al haer Vendelen mof- 
ten verlaten , daer op noch een ander Fort, daer ons 
volk boven belofte, den hals of werde geileken; ’s an¬ 
deren daegs twee Regimenten van ons befte volk ge- 

ftagen, en den wegh befet tuflehen defe Stad en fijn 
Excellentie, datter onmogelijk was fijn Excellentie 
teadverteren, denkt in wat perplexiteyt datwy wa¬ 
ren , levende doodc, doch wy riepen tot God in on- 
fen hogen nood, en de Heere verhoorden ons boven 
verwachten, ’t getal datter den vyand gelaten heeft 
is noch onbekenc, fijn Excellentie feyde .van vijf 
duifent, eemge meer, eenige min, dit is waer dat- 
ter over de hondert vendelen fijn in de Stad gebracht, &Eötge, 
en fo weldeduynen als ftranc van Nieupoort af tot fctjieöe 
Ooftendetoe vol doo ien, doch hebben wy ookveel Beüucert» 
volks gelaten, ende veel Capiteinen : uytgenofnen 
de Heere Veer ( diegequeftis J zijn alle onle Hoof- men’t 
den gefont, Gent is leer gequetft, maer niet dode- Smf 3e* 
lick, fomma het is een bloedige, doch heerlijke 
vidtorie, onsdunkt noch datteteen droom is, llraks enter* 
alswy nu delen middagh de Dankfegginge gedaen ^tjle be 
hadden , is fijn Excellentie by de Heeren Staten Ge 
nerac'1 gaen eeten,en bracht fijn Excellentie den Ad- fcanbc» 
mirant van Arragon mede, die meenigen drogen ten taa* 
bucking kreeg aen alle de kanten ; onder andere 
hoorde ik (allo ik mede aen de tafel was) fijn Excel- rltije 
lentie dele woorden feggen in Francoys i Monfietir banbe 
l Admir ante de Arragon a efte pint heiireux quepas un de 

fon Armee, car ila fort deflre plus de quatre anneês 

continuellement devoir l’ Holland? .maintenant il y entre- rad Bltt* 
ra coup ferir. Dat is : Mijn Heere d’Admirante van 
Arragon isgeluckiger geweeft dan yemant van fijnen njctoperc 
Leger: hy heeft feer begeert, meer als vier jaren aen bruten 
maikanderen Holland te mogen fien : nufal hydaer &®eceerc 
in komen fonder flag of floot. ^tlDe 

Over taf.*l werden gebracht veel Vendels en Cor* ntoc&te 
netten van den vyand, en wierden deCornetten een Jrtnnet* 
tijdt lang over Tafel gehouden voor fijn Excellentie"0 eR’ 
(daer den Admirant by lat) om de inlcriptien te lefen, 
denkt hoe den man te moede was, de hettigheden der 
foldaten over de Spangiaerts is feer groot geweeft, dat 
fy veele de felye fo voor de poorte als binnen de Stad, 
(’t welk nochtans niet prijfclijk is) noch heden defen 
morgen, ontweldigt hebben, uyt handen der geendér 
diefe gevangen genomen hadden , en gemaflacreert, 
mijn hart, mijn mond en mijn penne is vol y en 
evenwel en weec ik niet wat meer fchry ven, dankt den 
Heere, looft fijnen Hcyligen name, want fijne rech¬ 
terhand heeft wonderlijke dingen gewrocht,inde helle 
heeft hy onsgeleyt en weder uytgebracht; ftaet defelve 
God verder te bidden dat hy’c begonnen werk rol- 
voere, en geve dat wydefe vidtorie matelijk en wel 
gebruyken; den Leger ververfcht heden defen dag 
hier,en trecken wy morgen voorma Nieupoort, om 
de vidtorie te vervolgen, de Heere zy voort met ons 
tot fijns naems eere. 

In Ooftende defen derden July 1600. daegs na de 
Batalje van Nieupoort en was ondertekent, 

J, Vitenbogaert, 

Noch ftont onder aen in’t Francois , MeJJteurs .» 
ye ne fcay Jlje veil/ eouji je Jonge, quand jepevji commen 

Dieu enun moment nous acomme refujjltes des Morts«. 
Dat is: Mijn Heeren, ik en weet niet of ick wacker 
ben of dat droome, als ik denk God ons in een oogen- 
blik als van den dooden heeft opgewekt. 

5©cn Sfiömtrame too?tu> tn lollanö gefonöett / op 
Det öup0 te 3©oeröétt / onöer Dc betoartnge ban ben 
Igeere ^jacob bgn ben Ctnben €a(lelein atbaec/ befe 
fcïpeef aen be^eecen <0econmuteerbe ïlaben ban 
Staten/ ban l^ollanb en ïBeft-D?tefIanb ben naboU 
genben 25?ief: 

Edele Erentfefte wijfe feer vemogende Heeren. 
Gefien hebbende de commilfie van den Procu¬ 

reur Generael, hebben hem laten volgen de gevan¬ 
gen Capiteinenzijnde op delen Huyfe van Woerden, 
te weten : de MeftrodielCampo, Louis del Villar, 
Capitein Symon Antonis, Capitein Hernando Mota, 
CapiteinDon Diegod’Iquadre, CapiteinJohan lra- 
liaen wefende een Rirmeefter,den Alferes Sancho del 

* V ario. 

2S?ïef 
ban bets 
Igeere 
üjacoa 
ban ben 
Ctnbeit/ 
Cafle*' 
lef 11 ban 
ben Cae 
jleeïe 
bar< 



3©0Ct» 
ben i aen 
be 
sen«ffie» 
commft' 
mröe 
Ütaben 
uan be 
Staren 
ban ïjol- 
fanb. 

©ï£o- 
ïonel 
Ciaube 
be la 
SSoudot- 
teteeeb 
boob ge- 
fcfjoten. 

GXttll 
bettrefit 
vaZte- 
lanb en 
tterlart 
Ï0laen- 
bercn. 

Vario, en MonGeur de la Motferye weferidè een Wals 
Capicein, enhaerlieder vierlacqueyen , en hoe wel 
de laetfte voornoemde MonGeur de la Motterie in de 
commiffienietgeexprimeerc ftaet vandevöornóem- 
de Procureur Generael, hebbe geacht dat het felve 
door een abuis ioüde mogen gefchietzijn, en hebbe 
hem daerom beneffens d’anderen ook gelonden, alfo 
ik ook om fijns perfoons huiven fo veele onvryheit 
foude gehad hebben als om alle d'andere. ik fal 
voorts aengaende de bewaermfife van de perloon van 
deAdmirante my fülks quiteren ais mijn devoir én 
fchuldigen plicht my verobligeeren en verbonden 
houden fal, en dat principalïjkeh, overmirs ’hymy ! 
op ftaende voetexpreflelijkverklaertengeprotefteert j 
heeft, dat aengefien fijn belofte eh woord aen han¬ 
den van 'fijn Excellentie en de mijne perricülierlijk 
gegevehjfo weinich gelooft en van andere geen effed 
ofwichte geacht en wort, dat hy de felve belofte ook ' 

r evoceer t, en voort aenfijn befte fal doen dm te ontga en-, \ 

fot ’t hem doenlik -ware. \ Welk my gedacht heeft I 
voor al V. L. E. E- te adviferen, op dat de felve my j 

mogen een ordre geven op de nader bewaernifle en j 

beter verfekertheic io van den Admirante vöornoemt ■» 
als van fijn fequde of gevolg* 

Ende hier .mede. 

Edele, Erntfefte, wijfe, leer vermogende Hee 
ren , fullen V. L. E E- na mijne dienftigegebiedenif- 
fe, den Almogenden Heere bevolen blijven. Met 
feaeften defen Jufy i6óo. Onder ftont, V. L.E-E. 
ganfeh hereit en goetwilligen dienaer, ondetekent 
J&c. van den Einden, onder ter zijden aen ftont noch 
aldus: Naderhant heeft den Admirant mijn dbeh aen- 
feggen , dóór fijn Secretaris , dat de hefroepinge van 
fijn woord hem alleen ftrekte ten regarde Van de Ca- 
piteinen , maer dat fijn Excellentie hem verbonden 
cö verobligeert hielt als van te voren ; Het opfchrift 
was: Aen mijn Heeren, mijneHeeren de Gecom¬ 
mitteerde Raden van de Staten van Holland en Wcii- 
Vriefland, &c. 

tiet (even en dertigfte Boek. 
ïingen/ Hfcliman / Balbiió/ fjmbiefe/ ©runingen/ 
^ajt/ J|.25acnam/ b'€ffau/ $*o?toentieres?/Bo* 
manb?e/ ©uiffon/ #r, $Bartfcbal/f r. jitëariijrv 
©iilfen/ 25eberp/ ^ominigue/ §Bacfre le 3Duc/ 
gïet/ ïpmiltün/Cabbd/ ï©ingarDen/föa!f/ 25obe» 
tuss/ 2fircbet/ ©alflagen/J&oeïgeeft/ $1. JBtngaröcn/ 
fout#/ tie9öngccni.oön/enmctl]ictual!etod 
boo?fién. &ön ©ïteHentiegingïn fijn ^acljt: mate 
Jiomenbe omtrent ^lupsi toietbet fieei halm en ftiJ/ 
be ^lupfe <©alepen p?eparerën fjacr/ Ijidben fp?aëfe 
metten anöeren / bithonbemen ban berre [ten / ge* 
refolbeert 3ijnbe/ foïjetftljeen/ bomen t’famentfft/ 
meenenbè te f^eelen bare peefonagie onber'onfe febe* 
pen/ b’melh men niet bonbe beletten/ toanr onfe 
fctiepen bonbengeen fiulpeboen boo? öe grote fitlte> 
IftSacr een toonber toerh bah ben ^éère öefcötët/baec 
bomt onbertoacijt en onboo?fieng een toinb bnp / ge* 
10b forttergjöel gefcfjiet/ met een ©onber fefjoot/ 
baerom onfe ©o?Iog-fchepen baer feilen bp fetten/ 
felf be gjócfjte ban fijn Crcettëntie opbe ©aïepert 
óen/ fcïitetenbeonber tiaerfeerbreeflpb/ öatfpfjaet 
nattlijc tofflen te bergen en t’onthomen/ boben en 
guetfenbe bele: bocb boo? ’t getoelb ban riemen ont* 
guament/bacr bjèren ban ben onfen/ boe be <8alepen 
aenguamen/ ble Baer fcbepen berlieten enfocijtcn 
Bóer te falbereb tnette jöcot boo? bjefe/öefeguamen 
alle toeber t’fcpefi. 

g^it boert geconftrmeërt bp be ï^eere 2Jntfioni?l 
^tinfe / bp fijn fcb?öben^ aen bën J^ëere ban <©lben- 
©arnebelb/ ïïaeb en tüöbocaet banbe Staten ban 
foliant)/ ban bate ben tboeeben^Cuguflp tóoo.wpt 
jfeibbelburg gilleren fijn €rceU. feotnenbe merte ” 
Blote boo? ’t gat ban ^lupiS/ barnienbe <©alepe.n » 
facö / boerbet geel halm / baeropbe<©alepen ’t oo* ** 
flergat iangsi Cafanbuptguamen/ en fouDen groot» 

^epfncejpSautitfctg mëtfün^leger ban^ieü? 
poo?t opgeb?oben stjnbe/ iö omtrent <©oflenbe gefto? 
men ben iS^iluip / in meentnge omfjet #o?t^fa; 
belle te belegeren/ baer binnen .èommanbeecbe ben 
Xuitenam Colonelban ben^eereban jprefin/ baec 
bp ïjem oob begaf ben <©óubemeur Catrice/ en baeb 
na ooit Ia 25ourIótte/ met flerb «Batnifoen/ ben 
€ertf ïjertoge babbe nu toebet een gbëben Eegec 
ban alle banten bpeen bergabert/ tot bebulpe bah 
befe «jScbanfen omtrent oBoflenbe / baer men oob 
gualpb bonbc bp bomen / en toeintfïj ïjoopji toa£ om 
beetupt te rechten. 

^eColonel CSaübe bé lö «Bourlotte / ^eerbah 
(Copanga/ een bappec eh onberfaccht förijgfman/ 
toillenbe pet beficBtigen/toert met een hogel ban but^ 
ten homenbeboo? fgn hooft gefefjoten / bat ïjp boob 
ter aerben biel: ftp toao een Eojanöt‘0 en <èl)iru?g0n/ 
om fijn hanbelinge/ ban een flectu ^rtjgfman tot 
<JTolonnel om fijne onberfaegbe bloecbljett op ge* 
blommen en geacht een ban be bloebfle en erbacenfle 
^berflensi öic ben <2ertf-|)ertoge fiabbe/ bie om 
fijn boob oob fcer b?oebe toa.ö: maer ban be ,§paenfe 
en gjraliaenfe en toa^ bp niet feér bemint/ om bat bp 
al te b?pmoebtg in’t fp?ebcn toap/ énöaetihraeb^ 
fïagen bibtott.ö tegen fp?ah. 

«Be B?ince jBaurittn0 ftenbebat be jporten om 
©oflcnbe met flerb <0arhtfoen befet 3pn getoo?ben/ 
Ijeeft bet j?02t mibertusi bocnflecgten enaftoerpen/ 
cn geen boo?öeel boo? befen tijb meer tnBlaenberen 
toetenbc tipt te rechten / betoijle be <£ertf- ïjertoge nu 
een flerb Steger bp ben anberen fjhbbe/ heeft aUenjtï 
benöfgri peerbenenbolb gefcljeept/ en omtrent in 
’t lefi ban gjulio mebe t’ febepe gegacn / en na 
lanö gebaren / latenbe tot ©Ojlehbe boben bet ga?ni* 
foennocli Compagnientcboet/alsiban^amonD/ 
«B.Beeré/ Volbracht/ f arfajt / JKcetberbe / ©aba» 
tour/ jRiperbaB?ieö/ jB.ban Sïmerongeh/ JBil* 

toaeromfp toeberom moflen entoel Dapper befcfjo* 
ten toerbeh / meefl alie be Cabaiierpe toasï ben leden 
sjulp met een gbebe boo?toinb t’sepl gegacn na 
gen / om baer te bebargueréh eh eeh beel ban be ba» 
ren te boen gaenna 25?eba/ binnen ©oflenbe fon- 
ben bUjbenbfer Banen Supteren/ maerbp geb?efe 
ban «èchepenmodet febenblpben/ baer toerbeh* 
beelbifputeten^gOet gebonbën/ het^eger boo? een 
tgb te refrifc|eren en ’t rtieede beel ban ’t boetbolb op 
be öanb te houben / en mïbbeïertfjb te ff eh toót cohtf* 
nuatfe benbpanö metfgn leger foube fjoubchv én 
noch pet op hem boo? te hemen inbtenhph?eebt/ be 
^chepen toerben toeber ban 2Bergen na ©oflenbe 
gefonbeh om te gaen halen beb?ie Baneh rupteréh 
bie baer geblébeh boaren / en alle be toageh# eh tre&- 
paetbén. . 

3©n hebben fn ’t boö?gaenbe j5oeb bérhaél g^ 
maebt bat be Coninït ban ilpangien/^hfiip^ be ber> 
be/ln &pangien babbeboen arrefleren aüebe^eber» 
lanbfe fchepen bie hP baerhabbe bonnen bebomen/ 
en bat hb be febipperg en bootsSgefellen feer tpranne- 
Igb gctracteert habbeinet opte©aIepen tefmgten/ (Foi+*; 
eh anberjöjboth bftnietgenoeg 3önbebebehp oobbe 
^eberlanbfe Ihoopluiben beibolgen om hact 25oe? 
benen tüegideren te boen onberfoeben/ ban haren 
afeoop haböel/ Bare ifteben-boeben tebifiteren/om 
te toeten toat banbelinge fp metten l^oHaiiberss on? 
ber eenigboleur mochten hebben inbe^nöien/ en 
nfethonnehöe tot het rechte befcheit bomen/ heeft 
eentge feer to?ebelpb gctracteert en geto?turem/ 
eenige opte ©alepen dellenbe / en berfcljeiben anbere 
praetfjhen geb2üibenbe/ toerbeoob fmctelpbcn on? 
berhouben be paccaten ban ’t berbotban bt Ücem 
ten/ menenbe alfo bcBereenfgbelanben alle Bern 
belingen/trafföcbe en neeringe ban fccop Bantel re 
berbieben/ hoe tod beCocpluibcn baer tegen alle ^¥en- 
p?actpben geb?utbtcn / cmhopcnbetcCffiriercrcn bkh 
harebienarch tiebecjreciitiebcntefef&bmte toerbe 
fïeiben met grote cjrrtfTibe far menban pernirren/ ricce 
heeft oob te bieneinbem ^eterlanb gefonten ^cr 
<Curigue0 be ©oeftnon/ beblagte tcirte ober he '0.|1ptItt“ 
Hhooplicbcn ban ^mtoerpen/ al«r &at3P mebe met 

Baer 



6 o o. Vervolrr van de Nederlandfe Oorlogen. 
tfnacen gaergdB otiBér BeJ^OlIanDerg negotieerDen cn ftam 
Sr f. DelDen op ^nbien / cn ooft op ^pangien/ onDer Den 
E name ban jprancoifen / ©ofteclingen en anDcre 
mcni qe* gromme tncgen : toelfte ftanDeltnge cn tcafjjfte De 
S5' ^pangiaerDen focftten DiebattDe ©cceenigDe^e 
toe fa titberlanDcnfnalle maniere te beletten/ acfttenDeDat 
<§>pan> öe felbe D002 Diecgelijfte mantere miDDel bonben om 
9'e"™ De ooslog (taenöe te ftouöcn. €n betfocftt toefen 
Ïanb; en hoefman/ Dat tot SCnttoerpcn eenige üooplutDeit 
berfcfici= <£ornptoiren/ 0eftenbccften/ en gefclmfrenfouDen 
J.fc' onDecfocln mogen to02Den / om Diergelijke fraude» 

teowDecften / Da» fteeft öaeetoe met bonnen fto 
men/ toat moeiten en p?acttjften ftp Daer toe ooft 
boo’flelDe. m 

«Cot beroer beuemfnge ban alle^eeringe/ fo 3ön= 
Der ooft in ^fiugufïo Dcfeg giacrö/ onOer Den ©ice- 
2BDmtrael/ benigere ban jBacftene/ izof 14.fcl>o= 
ne feftepen ter ©o’loge op b2Pbuit toegcrutt/ om 
Deni^olianDccg en ^elanDerg De ©tffcfterpe te Bene- 
men / en te beletten/ met ejcp2effe laden bebelom 
alle^artngbuifen en ©tfTcftetg (Dieftaer ter toeere 
{DuDcn dellen) te bcrb?anOen / of in De grond te Bo; 
ren/ cn te Doen berfmoojem $lifo boeren De ©uim 
fterftfe <0o2log-féftcpen na De $oo?bfe ^ee / onber De 
§|arinftbuffen en totffcfjcrjs / altoacr fp maer ttuee of 
D?ie ©onbopcrg bp bónOert/ tot ftaer Bcfcfterminge/ 
öe toelfte 3Pbefp2ongen en aemaffen : a©acrban3P 
«enen Capttetn €bert/ Daer 3P lange tegen ge> 
oocfttcn ftabDen / 3tjn ^cDip bertoanó ftebben / ftp 
fp?ong tn Ece/ Dan alfo ftp feer gcgiictd toag/ tocrb 
bpgeftrenen cn gehangen genomen / en tot ©utm 
fcer~ftengeb2acftt3ijnöe/ igalDaerban 3ijne querfure 
gcd02bên. ©e anDcre ©onbopérg ontquament/ feer 
befeftabigt 5»nöe. ©efe ©uinftcrftfefcftepennamen 
berfefteiDen l^artnftümfen en biffefterg / eénigeber; 
B?anDen 50/ anDef c 5onftenfe / én De arme bijfefterg 
nagelDen 30 onder in be feftepen/ en booiDen gaten 
in De feftepen / en Uetenfe atlcfitfteng ftnften : ©oft 
toaren Daer ttoee fcftfpperg/ Die nier onDer in ’t fcfjtp 
‘toiiben gaen/ om alfo berfmoo2t te to02ben:©ieg 
namen 3P Dcfe / en nagelDen Die btoerg fttupftofjg 
ober Den anDeren / met nagelen 0002 ftaer ftnnöen en 
boeten / en lierenfe alfo finften / ftet toelfte eenige ban 
be felbe quaetDoenberg (ft02tg Daer na) onöct De 
galge in èeelanD beftent ftebben. 

©p De rftDfnge ban ftet ttttbaren beg 3tDmtradg 
ban 3©acftene met fulften to?eeDc en fïtengecommif; 
fie uit ©uinfterftrn/ ftebben De ©jfreenifftDe HanDen 

J2JJL eenige ©02locft fcftepenbaer na tóegefonDen/ Die De 
feuten/ felbeeenicftfingacfitCEtiaelberten beboeftten/enftab* 
onDer ne Dcnfe genoden befet: öocfj 3nnöer Diieban De felbe 

ontftomen/ cn guamen tott©uinfterftcn / Den9iDs 
rinlbuf* iuitael mette anDcre DntfeüDent Doo? De l^oofDen 
ten en dqo! bp Calcö en ©oberen: IMaer Car uem De 
Difrcfier^^t1cl ban atldcrftoelDe een Daer ban/ 

öaer ^paeob Colfaert Capitcin ban bna« / Dien lip Be 
Iföaden af-feftoot / en lange tfgen bodit/ en cintelift 
bermeederden / en Die noeft leefDen bfnhetf 
gen fejaeftt/ Dxierban aefttiert géftangen toerDenin 
3t beginfel ban September; ftft ftebbe eenen ban 
Ifaerlem geftent / genaemt ^acob 5Ianf5. en toobm 
Den op ’t Sparen/ toageen-©iöftooper/ Dien iftfii 
Den^age ftebbe ftoo?en bertellen ftoeDat fefterfcftip 
baer ftp meDeop tbasS / genomen toerDe ban een ban 
Defe ©uinfterftfe feftepen / en men toilDe ftaer ooft in 
BegronD bojenen Doen finften: maer ftp DeDefobecl 
dat ftp Den C&ftittcinban ftet ©uinftcrfter ©02locft- 
feftip béneüen bp v>em ftreeg om te -p2eften / en fepDe 
tegen Den CaPdein7 toat bo^Deel tf p?offttfuUgp 
Dofft ftebben alg gp önö erifo ftebt Doen finften3. neemt 
onö gehangen en ratitfoent onö. ©e kapitein ant< 
töoo?De: Wp mogen niet / en fouDen felbe Daer obef 
moeten derben ^ en of ift boó2 mijn po2tie Daer al 
een ftonöere gulDen of mogt Beftomen/Daerom toil ift 
ftet perijftel niet daen. i£p feiDe/ neemt Dact een fa» 
feen of beurfften / Daer ig fo beel ftonDert gulDeftg aen 
goubt in / (De epgentlftfte fomme ig mp bergeten) fo 
gp ong ergeng aen ftont fetten/ falmen u noeft ttoec- 

Ï0mt< 
Ö«töet 
©uui- 
hechfe 

maelfo beel Doen ftebben / igu Dat niet betert en Dit 
ftonb gp ftrtjgen / Dat niemanD ban u bolft Daer ban 
fal toeten; Docft fo De Staten ©o?log feftepen ften 
berbolgDen / rnoden mede blucftten / en b?aeftten 
ftaer feftip in25ifeapen/ altoaer fp in gebanbeniffe 
toerden gedelt/ en men toildenfe Daer ban ftongec 
Doen derben; maer De booinoemDe Saeob3|anf5. 
ö2acfufobeeletctoege/ Datfe genoeg teetenftregen» 
©aerna beguamen3P meerder bipftepD/ entjuam 
fobc?rc/ Dat3ftne mede-gebangenemftem aenfp?a* 

. ften / enfeiden toel middel te 5ïen om ftaer felben b?p 
te maften/ enftarebctoaerdergom ftalg te b?engen/ 
Dan ftp toilDe Daer niet toe berdacn/ ftp toagJBcm 
noniff / en ont' ted datf feggènde/ Dat 3p ftet Dan ebem 
toel niet ontftomen fouDe’n: maer fotiden noeft toat 
patiëntie ftebben / ftp Doopte noeft tèel middel te 
binden om fonder op Die manieren ftaer ftandert 
meteenganderg bloed tebefmetten/ b2ptè ftomen/ 
geltjft ooft Daer na gefefttede / Docft ift toeet niet ftoe/ 
toant ift Daer na Dem binnen l^aerlem aenfp?eftende/ 
berfoeftt/ Dat ftp mp De gefteele gelegentftepD Der 
faften/ ertallegtoat ftenlupDen toaggefeftieD/ met 
alleomdanDigfteDen in’t lange toilDe berftalen / en 
ooft ban ftaer berlofTmge/ D’toelft ftp mp toefeiDe,- 
Docft eer Dat fuijc gefcDicDe / ig ftp eenige Dagen Daer 
na tegen fijn Deur ober in Sparen geballen/ en onno* 
felijftberd?onften. 

©en 5llDmirael ban 3©acftcne/ï|eere ban Catftem 
en Capellen/ ban onfe ©Ö2log-feftepen bcrbolgt 
3tjnde/ falbeerDc ftém met bijf of feg ©02log feftepen 
tot Bilbatt in 25ifcapen/ ban toaer tip befoeftt en 
beroofde De Cuden ban ©?anftrftft/ Daer ftp ooft eeni^ 
ge feftepen ban Rolland en Zeeland beroofde en 
nam / JDp toert aidacr opgeftouden/ om met een 
^paenfe©lorefn peperland te ftomen : fijn feftip; 
bolft (alfo ftp Die nï/t ftonde onderftouden ) berlie* 
pen meed ïnde 3©mter/ en béte do?ben aldaer/an* 
Dere gingen Daer b?ooD bedelen / en ftp felbe toerö 
aldaerf»cftend02fban ongenoeftten/ eenige andere 
feft?pben Dat ftp ban DeUiig-fieftte aldaer gedo?ben 
ig/ om Dat ftp faeftDat andere fleeftte^pangiae» 
Den booj ftem in Diende gep?efereert toerden / ftp 
toag ban 25adardpe gebo2en ban Den ftuife ban 
2BourgonDicn/ fijn ©aDettoaggenoemt^eer3llm 
toning ban 25ou2gonDien / l|ccre ban Capelle/Cat; 
tftem en 3©acftene / en toag inbenjate 1571.2tDmi; 
raelban^danD/ en toetbe inben fare 1572, op Den 
Dijft tttffcften jISiDDelburg en ©iiffïpgen upt een 
feftuffe met een dueft ©efeliut Dood gefeftoten. 

^n Hugudo 1600 3ijn tn €ngelanD geftbmen 
D?ie 3Cmba|TaDeurg tipt ©arbarpen / b2engen.De ee; 
nige gehangene CftJiden BeDerlanDfe daben mebe/ 
Die fp De Coninginne ban toegen Den Coninft ban 
JBarocobereerDen/ gelijftmen b?eeber uit ftet fcfi?p; 
ben ban Den Sllgent Der J|eeren Staten <©encrael 
Der ©ereenigde iSederlanden / berdaen fal / Den 
boo?fcft?eben B?ief toag luidende alg bolgt: 

Mogende, Edele, Erntfefte, Wijfe, en feer difcre- 

te Heeren. 0 ;,c r> 

MYn Heeren, Ikontfink op maendag leftleden 
uwe Mog. E lefte depefche van den 18 defer, 

met brieven aen haer Majefteite, en font mijnen die- 
naer ’sanderdaegs om audiëntie, doch op den felven 
tijd fo hy na’cHcfgegaen was, folietmy den Secre¬ 
taris Sr. Robert Cicil (by fijnen brief) weten, dat 
hare Majesteit, des anderdaegs, te weten ,’s woons- 
daegs, d’Ambaffadeurs van Barbarijen (die hier over 
eenige dagen aengekomen waren) audiëntie foude 
geven, en dac ly begeerde dat ik my ook te Hove 
foude vinden, door dien fj verftaen hadds dat de 
voorfz. Ambaffiideurs haer meenden teprefenreren 
negen Chriftenen Slaven t waervoorfy, door mijn 
verfoek geintercedeert hadde, dat fy daerom ook de 
fel ve daer na aen mijn meenden over te leveren; mij¬ 
nen dienaer brocht my ook genoeg de felve antwoor- 
dc, feggend» dat hem den groten Kamerlink geleid 

hadde. 
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66 o Het Teven en dertigfte Boek. xëoo 
hadde, dat ik daer vroeg moefte wefen, door dien ' 
hare Majeft. met my begeerde te fpreken eer fy de 
voorfchreve Ambaffadeur audiëntie foude geven. 
Dien volgende fo gink ik ’s ander daeg ’s noenens met¬ 
ten voorfchreve Heere Secretaris Cicil eeten, en 
ben met hem na den eeten opgegaen , doch niet eer 
by hareMajefteyt gekomen dan ecinweinich van te 
voren, fod.evooifz. Ambafladeursby haer gebrocht 
werden. De voorfchreve Ambafladeurs fo fy tc Hove 
quamen, werden ecrft inde kamer van den Raed 
geleit by diverfe Edelluiden daer toe geappointeert, 
werden fy uit de Raeds-kamer daer na gehadtby den 
groten Admirael, en groten Kamerlink, en alfo door 
de kamer van prefentie ineen ander kamer daer na, 
ineen grote galderye gebrccht in prefentie van hare 
Majefteit die in ’t oppereinde van de voorfz. galderye 
fat ,feer triumpham in een ConinklijkeThroon, wel 
van fes trappen hoge, cn was hare Majefteit metfo 
veel juweelenengefteenten verciert, dat het voor- 
waer wonder was om fien , ook fo fy my felve daer 
feiden, fo en warec niet mogelik dat fy haer felven 
foude hebben konnen koftelijker doen toebereiden, 
al haddefy moeten den Keiler ontfangen, aend’een 
zijde van de Galderye ftonden alle de Heeren van ha¬ 
ren Rade, met veel Graven en Baender-Heeren ; de 
gene die van de order van de Gartiere waren, hadden 
oin den halsde keten van de Orden, een yegelik om 
rijkR toebereit, 1 o ook toegedaen waren de grote 
Madamen die aen d’ander zijde van de Galderye fton¬ 
den recht over de voorfcbreveHeeien van den Rade. 
Dnen d' Ambafladeurs in de galderye traden in ’r ge¬ 
tale van drie, met haerlieder Truchementen, d’een 
achter d’amler , e!k met een groot Heer geaccom- 
pagneert, buygden het hooft nederwaerts> flaende 
met de rechterhand op de borft, en fo komende tot in 
’t midden van de voorfchreve galderye, deden weder¬ 
om de felve reverentie , maer doen ly voor hare Ma' 
jefteit quamen , buigden henlieden meteen knyctot 
in degront, rakende mette rechte hand d’aerde, die 

(F0I47.) fy daer na kuften (te weten, de hand daer fy d’aerde 
mede geraekt hadden) Hare Majefteit ftonrook op 
fo haeft fy luiden by haer quamen , en fyluiden bly- 
yende voor de voet van de trappen, fpraken hare 
Majefteit toe (door den Interpreteur) in’t Spaens; 
en waren in efte&e (foik die konde verftaen) veel 
complimentos, en in ’t generale grote toebieding 
van wegen haerliederConink van alle eere, dienft 
en goede gunfte; ook feiden fy dat onder andere fo 
haerlieder Conink hare Majefteits brieven onlanks 
ontfangen hadden in faveur van eeni ge Chriftene ge¬ 
vangenen , dathy terftont henlieden de botyen van 
de beenen ha'ddedoen dben ,felfs blijdegeweeft lijn¬ 
de dat hy in dele gelegemheitf doen hy alrede gere- 
folveert hadde eenige Ambafladeurs aen hare Majeft. 
tefenden) haer ook hidde mogen de voorlchreven 
gevangenen vooreen prefent toefenden, en al waft 
fo dathy ’t fdfdevan geen grote importantie achte, 
nodnans wilde verhopen dat hare Majefteit door 
defe demonftratie foude willen geloven, dathy haer 
in grote faken foude willen behagen, fo ly van wegen 
haerlieder Conink haer prefenteerden alles wat in fijn 
vermogen mochte welen. Hare Majefteit heeft hen¬ 
lieden ten hoogften daer voor bedankt, engefêitdat 
fy’t felve pundi: fo feer diereftimeerde, alseenigan- 
der dat haer den Conink foude hebben konnen fen- 
den. Endefo de voorfchreve negen gevangenen wa¬ 
ren indoen komen, en voor haer op dë knyen lig¬ 
gende, dedemy ook by haer komen , my feggende 
wat prefent fy ontfangen hadde, cn daer mede d’Am- 
bnfladeurtoefprekende, feide henlieden, dat ik was 
den genen die hier by haer refideerde van wegende 
Staten van de Nederlanden , hare goede vründen, dat 
de gevangenen ook van onfe natie waren, endaerom 
verklaerde, folydie van hënlieden meid’een hand 
ontfangen hadde , fo haddele my de felve voor de 
voorfz. Heeren Staten met d’ander hand welwillen 
geven, fprak ook de gevangehen in ’t Francois toe, 
en gaf henlieden leer beleefde woorden, begeerde 
ook dat ik \ henlieden in ’t Duitfe foude tranflateren. 

Ik hebbe hare Majefteit de behoorlijk bedankinge ge- 
daen , en haer gefeit, dat defe afme gevangenen eeu- 
welijk Voor haer profperiteit fouden bidden , dat die 
Chnftelijk werk voor eeuwig in hare Majefteit, en 
iare pofteriteit foude fchijnen , en in vermeetderin- 
ge van haer glorie was, dat felfs defe barbare natie 
van fo verre aen haer (die een Chriften Princefle 
was ) hadden willen komen , hier door als haer hom- 
magie bewijfen, haer feggende ook dat ik niet fou¬ 
de nalaten uwe Mog. E. van alles geet rapport te doen. 
Daer na hebben de voorfchreven Ambafladeurs be¬ 
geert met hare Majefteit alleen te communiceren, fo 
dat fy terftont al dat inde galderye was heeft doen ver- 
trecken totgenoech in’t midden van de felve, enfo 
verre, tot men uit het gehoor was, dochfohare Ma¬ 
jefteit my ook fachvertrecken, riep my noch toe, en 
feide dat fy met my noch begeerde tefpreken, nadien 
fy met defe Ambafladeurs gedaen foudetiebben, die 
daer na bet dan anderhalf ure met hare Majefteit al- 
lene communiceerden en confereerden, want fo 
haerlieder interpreteur ook Italiaens konde fpreken, 
fo hielt hare Majeft. geen ander interpreteur by haer, 
want cerft hadde fy henlieden doen antwoorden in 
’t Spaens door een van haer Edelluiden, fo dat fy 
daer na haerlieder felve in’t Italiaens toefprak. Na 
dien dan defe Ambafladeursby hare Majefteit totni 
den vier uren in den acïrerncene waren , zijn met 
grote beleefiheit van haer gefcheide’n , en wederom 
by degenediele opbrochte , nedergeleit, en terftont 
op haer Koetfen geferen en na Londen getrocken. 
Enfo hare Majefteit genoeg vermoeit was, heeft my 
byden Secretaris den Heere Cicil doen feggen, dat 
fy feer vermoeit was, dat fy nochtans van dien avond 
met my begeerde te fpreken, na dien fy een ure ge¬ 
ruft foude hebben. Ick ben dien volgende in de ka¬ 
mer van den voorfchreve Heere Secretaris1 vertroc- 
ken, daer hare Majefteit my korts daer nafey den 
Heere Killegre Edelman van haer kamer, dedeha¬ 
len , en hebbe haer allo uwe Mog. E. brieven gepre- 
fenteert, die lyook felve gelefen heeft, enmy ver- 
klaert dat de felve haer leer wel gecontenteert hebben, 
en dat fy (op uweE. verfekertheit) haer wel geruft 
wilde houden. Hare Majefteit vermaende ook wat 
van defe Ambafladeurs daer mede fy den namiddag 
gehandelt hadde: doch die fake aengaende fal ftuderen 
daer na noch breder re vernemen , om uwe E: van 
alles ook nader te onderrichten. 

De kleedinge van defe Ambafladeurs is feer fimpel, 
maer van laken en linnen > lank tot in der aerden , 
fy hebben aen ’t hooft gewonden fijn lijnwaet twee of 
drie dobbel, gelijk nacbt-doeken die fy altijts aen 
’t hooft houden, hebben ook lijnwaet dat kotntV2n 
onder tot boven haerlieder kin, fommad’Engelfen 
feiden dat fy gewonden waren gelijk hier haerl. oude 
vrouwen in deProvintie van Kent* Haer lieder ko- 
leur is geheel geluween bafane gelijk halve Moren j 
haerlieder interpreteur hadde een ander foorte van 
een rock aen, en was (na mijn infien ) van goude 
laken. Hare Majefteit heeftfe in Londen byeenAl- 
derman doen logeren, daer fijfe ook doetdefroyeren: 
maer alfo haerlieder koft feer vreemtis, ook anders 
geen vleefch eeten als dat fy felve fien doden, en an¬ 
ders geen drank dan dat fy felve van water meteeni- 
ge fpeceryen maken, fo fal haerlieder deffroy niet 
feer koftelijk vallen. Dus veele hebbe ik uwe Mog. E. 
wel willen laten weren, want fo hare Majeft. uweE. 
alfdoen in mijn perfoon ten hoogften voor alle dc 
wereld een grote eere heeft bewefen , fo hebbe ik ook 
dit relaes wat langer moeten maken , niet twyfelende 
of ten fal henlieden nochtans wel dankelijk wefen. 

Hiermede, &c. 
Mogende, Edele', Erntfefte, wijfe en feer Dif- 

creete Heeren, fal God bidden uwe Mog. E. in 
voorfpoedige Regeringe lang te willen laten continu¬ 
eren. Van Clappanden 13 AuguftiAnno 1600. ou¬ 
den ftijl, dat is den 1 September nieuwen ftijl» 

Den al uwe Mog. E. ootmoedige en getrouwedie- 
naer, en was ondertekent 

NotldeCaton. 
m 



i 60©. Vervólg van cJeNederlandle'Oorlogen. 
Staten <©tnmrcl ficbDcn fjict* op aen 

öe Coninginne gefcljjeben öefen nahoigenösn 

Me-vrouwe, 
Het haft ons herwaerts over eene ongeloof- 

«èftcn JlJke blijdfc’hap veroorfaekt, hebbende verltaen uit 
graten het rapport van den Heerevan Carononfen Agent, 
«*>«’ dat de macht, wijsheid en feer gröote Voordeh ig- 
öeX” heid van uwe Majefteit in fo grote vermaenheid is 
Dingjnne over degeheeie wereld, dat niet alleen de vreemde 
*)an<Bn:> natjen van de geheele’Chriftenheid, maer oock de 
gelanü. gar-oaren ^ daer over verwondert zijn , die eerenen 

ontfien, ja ft) verre dat iy dat erkennen, betuigen 
met Het fenden van haer Ambafladeurs, ja ielts met 
gefchenken en vrylaten van de gevangenen die ly 
hadden, met namen dien grooren Conink van Ma- 
roques, hopende ’t felve lebier of morgen gedyen 
fal ter eeren Godes, uitbreidinge van deChriftehjke 
Religie en generalik ten goede van de geheeleChri' 
ftenheid , gelijk wy fijne Goddelijke Majefteit daer. 
om bidden, en verlekeren onsdat.uwe Majefteit die 

goede occafie feer wel lal weten te gebruiken, ten fel- 
ven einde» Uwe Majefteit feer ootmoedelijk bedan¬ 
kende van dat hare Majefteit belieft heeft ten ori- 
fen aenfien lo folemnefik in de tegenwoordigheid van 
de voorfchreve H eren Ambafladeurs, en van andere 
Heeren en Edeiluideii v. nuHêf, aen onfen Agent 
prefent te doen van de voorfchreve gevangens, als 
ook infgelijks van dattet uwe Majefteit zedert mede 
beiietr heeft hem de eere te doen vanRidder te maken 
niette eigen Goninklijke hand van uwe Majefteit, het 
welk ons feer aengenaem geweeftis, biddende den 

Schepper. 

Me-Vrouwe Scc» In den Hage den 7. Oktober 
1600. Onder ftent uwe Majefteit (eer ootmoedige 
dienaers, de Staten Generael. Ondertekent, 

C. Aer/fens. 

<De<JTomn& ban ©janfertiït fieeft ben nSSCuguflt 
befe bolgcnbe berfclnrlnge laten publiceren öoo?aUe 
be ftraten t Epon/öoo:,51aqueö 05?iaaub geftooren 
roeper heg CoiUnfco binnen Epon/ bergefelfcl&apt 
met Slan <©iatert/ o?binartö (Ciompetter ban be 
felb. <gtab/ entoasUiuöenfce alöusS: 

S&crB!a CYne Majefteit gedwongen wefende fijne armeyen 
flmecn *^ce gebruiken tegen den Hertog van Savoyen , ter 
ojDom oorfake van ’t Mirquizaet van Salucen, door hem 
bfëCo;, genomen en geufurpeert van de Crone vanVrank- 
nfnr ban rijk in tijde van pny e, in ’t leven van wylen Conink 
3?tanhj Henrik den derden, voorfaet van fijne Majefteit 
gen bén hoog- loffelij leer memorie, weldoender van den Va- 
ïgertog der van den felven Hertog. Verklaérteri doet weten 
ban (èii* a]jen den genen die ’t behoren fil, toevlucht hëb- 

*en’ bende tot de remedie, tot groot leedwefen en tegen 
fijnherte om de fonderlinge begeerte die fijne Maje- 
ileit heeft, om in pays te regeeren en te leven in 
goede vrundfehap met fijn nabuyren , hebbende om 
’tlelve te fchouwen all s gedaen dat fijn eere en het 
devoir van een Prince, beminnende de gemtene 
rufte en welftant van fijnen ftaet, toeftaette doen, 
gelijk eenen yegeli jken kennelik is, en blijkt, fo door 
’ttraklaet van Peis gedaen te Vervin anno 1598 tuf- 
fchen fijne Majefteit, wylen den Conink van Span- 
gien Philippi s detwede, en den felven Hertogevan 
Savoyen, de vervolginge , neerfticheden en fubmif- 
fien diezijn Miiefteit daer over heeft gedaen tot on¬ 
fen heiligen Vader den Paus,volgende ’tfelve traklaet. 
Enby ’tlaefte accoort gedaen luffcheh fijne Majefteit 
cn den felven Herroge Man Savoyen tn de Stad 
van Parijs in de Maend van Februarlo bi-i , 
en door de patienne met de welke fijne Majefteit 
na ’tlelve accoort heeft verwach de refolutie van 
den voqrnoemden Hertog, op ’tverkiefen en vol¬ 
brengen van de conditiën van ’t felve, ’t welk hy 
heeft belooft te doen voor den eefften dag van J u- 
nius. 

,V» Deel, 

En alfo de meeninge van fijne Majefteit niet an- 
ders is, als de Oorloge re voeren tegen d< n voor¬ 
noemden Hertog, om wederom te krygen’r voor¬ 
fchreve Marquifaet, gehouden en onrechtelijk ge- 
occupeert by den felven : verklaert te willen oblervc- 
renen onderhouden ter goeder trouwe ’t voorfchre¬ 
ve tra&aet van Pais , gedaen te Vervin , met allen 
dengenen die van gelijken fullen doen infijn regard* 
En felfs ver ftaet niet dat men vyandlijk lal trakteren 
de eigen landen, onderlaten en vaflalen van den 
voornoemden Hertog Van Savojen , die hem niet 
fullen aenhangen en geen wapenen lullen dragen te¬ 
gen fijne Majefteit, en fijnen dienft, in defer Oor¬ 
loge. 

Principalijken verftaetfijn Majefteit te nemen in (foJ 
fijne proteóticen te defenderen van ruineen onder- 
druckinge, de perfoonen en Geeftelijke plaetfen, 
als Kerken, Conventen, Abdyenen Cioofters van 
mannen en vrouwen, die niet lullen favonieren, en 
dienen tot retraideen afliftentie van de Armeyen van 
den voornoemden Hertog. 

Tot welken einde fijne Majefteit wel expreffdijken 
verbiet, op peine van der dood, allen volke van 
Oorloge, tepeerde en te voet, van war natie datfe 
zijn,onder fijnebefoldinge wefende, enonderfijne 
Armeye dienende, gevangen te nemen , ran foen 
te trecken, te beroven noch te molefteren, de in« 
woonders en onderfaten der landen van den voor¬ 
noemden Herroge, in hunne perlonen , huifen era 
goederen, fo in Savoyen, BrefiTe, Baugcy en Verone, 
als 2nderelanden onder fijnegehuorfaetnheit . wel¬ 
ke fullen verklaren aen fijne Majefteit • f aen de hoof¬ 
den van fijn Armeye, vijfden dagen na dat de felve 
armeyen in de voornoemde landen gekomen fullent 
zijn, datfe den voornoemden Hertog niet lullen wil¬ 
len aenhangen, maer haer lullen willen fielten ten 
dienft van fijne Majefteit en te obedieren in fijnen 
wille en bevelen. - 

Dewelke van gelijken wil en ordonneert, dat 
alfulke traktementen fal worden gedaen aen de in- 
woonders der Steden die de poorten (uilen openen 
voordie van fijne Koninklijke Mejefteit enfijnedie- 
naers .-Verftaende alleenlijk, dat de middelen van 
vyandfehap dienen en gebruikt fullen Worden tegen 
degene die de wapenen fullen dragen én helpen deil 
voornoemden Hertog van Savoyen en fijne adheren- 
ten, tegen fijne Majefteit in de tegenwoordige Oor¬ 
loge. • ft 

Boven dien verbiet fijn Majefteit allen Kerkroven," 
roveryen en violeringen van vrouwen en dochters* 
brandinge van huifen, plaetfen en Cafteelen, medé 
op peine van der dood. 

En alfo fijne Majefteit heeft verftaen, dat eenige 
van fijn ohderfaten hun hebben begeven in dienfte 
van den voornoemden Hertoge , voor en na ’t voor¬ 
fchreve trakHet van Vervin, welke mogen meenen 
haer vorderlijk te zijn daer te blijven, onder’tdexel 
dat fy haer verbonden vinden , al hoe wel datter 
geen foortc van eed is, noch weldaet die haer kan ver¬ 
binden tegen en in prejudiktie van de getrouwicheic 
en’t recht van Vaflallageen onderdanigheit, totde 
welke de nature haer heeft verbonden en verfchul- 
dicht tegen den Prince , binnen den landen daer fy 
geboren zijn. Sijne Majefteit willende haer ver¬ 
klaren fijne intentie , belaft van gelijken allen fijn 
onderfaten van watqualiceit of conditie datfe zijnj 
en de gene die fijn in dienfte van den voornoemden 
Hertog, haer te vertrecken en weder te keeren in die 
Coninkrijk, mede vijftien dagen na de publicatie 
vandefetegenwoordige Ordonnantie, gedaen inde 
voorfchreve Armeyen . op peine van geftrafrenge- 
trakteert te worden , fo in hare perfoonen, als in hare 
goederen, als mifdadige van L efae Majefteit aen ’teer- 
fte hooft. 

En ten einde niemanr oorfake van onweren- 
febap pretendere , fijn Majefteit wil dat defe Or¬ 
donnantie by geluit van de Trompette fal worden 
gepubliceerc in fijne Armeyen , aengeflagen in de 
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ftratea der principale Steden naeft deinden van den 
voornoemden Hertog gelegen : Bevelende allen 
Officieren en onderdanen de fel vete onderhouden 
en doen onderhouden en rigoreufelik te doen ftrafFen 
den overtreder! van de felve. Gedaen tot Lyons den 
n Augufti, rn’tjaer iöoo. Ondertekent 

Rtnrj. 

En noch leger 
Di Nevfvillt. 

<©e lüi>ere ^mbaffabeur SCcrffengs Beeft aen de 
i&ceren Staten «E5enerael uit Spon gefcB?eben defen 
naoolgenden b?ief / (til)ouöcnöe ahs dolgt: 

S3|(cf 
banben 
üetre 
®ret3en/ 
flefcöie- 
toen uit 
£pon 
Hen 9. 
9anua* 
ï<0 1(01, 

Myn heeren, 
Den Pays was gebroken zedert den feilen, 

om de demolitie van het Fort van St, Catherina, 
volbracht door commiffie van den Conink en daer 
tegen geprotefteert, van contraventie tegen de con- 
cluüe van den pays by den Legaet; die fich dies te 
meer daer door verongelijkt hield , om dat die ge¬ 
daen was tot faveur van de ketters, fo wel als de be- 
veftinge van 'het predicken in defe Stad , terwylen 
dat hy daer was, en de belofte van den Heer van 
Bourg gedaen aen den Heer van Boiüe Hugenoot, 
den welken hy nochtans d’ oogen gefloten foude 
hebben, fomen hem voor de twedemael niet hadde 
geinterefleert in het hooft-ftuck van fijne handelin- 
ge : Heden is delen breuke vernieut, en d’eerftere- 
folutie van de Pais in fijn geheel geilek, door dien 
dat den Conink de demolitie den toeval wijt van het 
vuir, ’t welk in het kruit binnen ’t Fort gekomen 
was, fpottende alfo met de faveur dien van Geneve 
bewefen, dewelke by nochtans, fo wel als die van 
Bern , ten tweedenmael en met exprefle claufe in 
fijn protectie genomen heeft, niet ter oorfake van 
haer Religie die genoegfeem was om hen daer van 
uit te fluiten, maer alleenlik in confideratie van 
fijnen ftaet; waertoetten Legaet, verfien metfeer 
breede volmacht, liever heeft willen verftaen, dan 
fijn autoriteit tc Romen te verfwacken, door een 
nulliteit van legatie. De fommiere conditiën van 
den Pais zijn, dat den Hertog aen den Conink over- 
laet Brefle, Bugu on Berrómey, grenfende aen de 
Rholne tot Geneve toe, voorliet Marquilaet, en 
de landen van San tal, met faondert duifent kroonen, 
te betalen in twee termen, binnen drie Maenden, 
te rekenen van den dag der ratificatie; d’artillerie 
over defe fijde van ’tgebergte blijft deaConinks, ge¬ 
lijk die van *t Marquilaet des Hertog-Bourg geeft 
fich over inden ilaetdaer in is; teMommeilian fal 
gene artillery noch munitiën zijn ,en de paflagie ach¬ 
ter de Sluife blijft den Spangiaerden fonder fortifica¬ 
tie. De pretenfien van Nice worden aen de occafien 
gereferveerc tot een nieuwe openinge van oorloge, 
gelijk ook die van Navarre’t quaeftig, daerom dat 
de vyanden in ’t befit van dien blyven. dewelke altiid 
?t felve recht hebben, als fyder den wil toe hebben. 
Men voed fich met het verwachten. Sondag verle¬ 
den prefemeerde ik U. E. brieven van geluk-wen- 
fching aen de Coninginne, dewelke daegsce voren 
was bericht geweefl van den antwoorde by den Co¬ 
nink : Ik gaf haer kortiik te verftaen U- E. blyfehap 
in hare alliantie, verlangen van nakomelingen, aen - 
bieding van hanthavinge , U. £. dienften aen de 
perfoon van den Conink in fijn nood, den intereft 
van defen ftaet by U. E. behoudeniHè, d’afïe&ie 
die fijn Majefteit U. E. draegc, fijn byftand , de 
magtvanU-E. vyand vreeflik voor de geheeleChri- 
flenheid, U. E. goede refolutien tot befcherminge 
van uwe techtveerdige fake, de fwakheit fonder on¬ 
der ftanc , de verbincenifle met Engeland , en de 
oogenfchtjnelijke fcheuringe , ’t welk U E. ellen¬ 
den noch meer belwaerde, en tot befluie, dat ly, 
voortaen deelachtigh zijnde d’intereften van den Co¬ 
nink en fijnen ftaet, haer U.E. affairen wilde bevo¬ 
len zijn laren. d’Antwoord was, dat fyU. E. dien- 
Sh*n indachtig fouden hebben, en fo hier voren den 

Conink alleen U. E. geholpen bad , dat U. E. 
voortaen twee goede vrunden in Vrankrijk hebben 
foud. 

Daer i« tijdinge gekomen aen den Conink van 
het ontflaen van de gepretendeerde Conink Don Se- 
baftiaen, voor altijd gebannen binnen eenendachte 
vertrecken uit Venetien, en binnen drie uit haer 
gebiet, hy heeft de weth van Livornegenomen, ge- 
alïfteert van veelc Portugylen, en Don Chrifto- 
phoro. Den Conink hetfeer my van gefproken over 
fijn maeltijd, maer in dier voegen dat hy betoont 
meer te begeeren, dat de Coninginne van Enge¬ 
land enU.E. fich daer mede hemoeyen , ter oorfake 
van haer macht ter zee, danhy ; en dat, ’tïy waer 
Zy of valfch, men fich daer mede moet behelpen 
om te trachten fo wel PortugaeJ aSs d’lndien te doen 
opftaen : hy foude in fijn particuliere vrede hebben 
van het befluit van fijn Pais te veranderen. 

Infgelijks is hy verwitticht van negen galeyen en 
vier fchepen te Nice gearriveert, met 800. lo Na- 
politanen lo Sicilianen , om den Hertog te dienen 
fo de pais nietgemaekt wiert. Wy hadden gelooft 
op het eerfte gerucht, dat dit Spangiaerts waren ge- 
ordonneert om te fcheep te gaen tegen U. E. en twy- 
felen noch of fy palieren fullen met het Regiment 
van Fuentes, na ’t volbrengen van defen pais. Den 
Prefidentjanin is van den Conink belaft geweeftden 
Prince van foinville te brengen van fijn refolutie 
van met Ruiterye te trecken in de foucyc der Een* 
Hertogen, en fo hy niet en week voor fijne rede¬ 
nen j hem te vcrfchricken en te arrefteren met au¬ 
toriteit; tot welken einde de commiffien daer van 
gefonden zijn aen de Procureur Gcncrael te Parijs. 

Het verbod van de manufacturen der buitenlandse 
fijde is herroepen, middelende tien duifent Croner, 
welke die van defe Stad betaeit hebben aen den Co¬ 
nink, maer in efftél, door dien dat hy alle jaren ver¬ 
loor aen ’t recht van de Domaine meer ah honderc 
duifent gulden, en niet bevonden heeft dat het nut en 
profijt van de lijden. die binnen fijn gebiet gewerkt 
ofbereit worden , over een quam met_ de beloften 
van die van Tours. 

Mijn Heer den Grave van Soiflons, Lieutcnant 
Generael van den Conink in defe Oorloge, is heden 
te poft verreift na Parijf met verlof. Al het Hof begint 
ook te vertrecken. Mijn Heere de Rhofny fal op 
Donderdag wechtrecken, als debevefting van den 
pais uit Savoyen gekomen fal zijn. Ik fel met hem of 
ftraksdaer na (nochtans nietten fyden Legaet ver- 
trocken zy,) fpreken, om te fien in de conclufie van 
den ftaet wat forge hy dragen fel om U. E. E. by tr. 
ftaen, want fijn Ma}, heeft my daer aen geremitteen 
(of gewefen.) Ik bidde God den Schepper &c. 

3©p fullen gier een feer baeemde fa&e herhalen 
’t toelB hen Coninfe ^acob ban $cBotlanb / in Defen 
jare 1600. fn De maenD ban Sfuoufio toeöerboren té; 
3Ian en SCierandec / *©et)?oedecö / «öftiben ban 
43auda in&föotland/ toienö ©aberfip rpöe ban 
De minder-jaricBctt deöConlnhs/ bp Auditie toa$ 
ontgalft getoo?den / en fijne goederen geconftfqueerc 
maer De ConinB tot fijne jaren ge&omen 3tjnöe/ 
Beeft De goederen uit De confifcatie ontflagen/ en 
toedet gegebenaen gfan Den outften fone ban Den 
booznoemden <©?abe ban<0aurfa/ en Bern en fijn 
Boeder IClerander toedcrom geftelt in flaec eereen 
reputatie/ enBaddeden booifcBiebegjan gemae&t 
<0ouberneur ban BertB/ bpf jpranfe nipten ban 
be$ContnB0$alIei0 ban jpabland/ DeContnh ban 
finne toefenbe om ter jacBtte rpden/ Beöbenbe fijn 
jacht-Boom aen Den BaW/ en gereet toefende om met 
eenfge ban fijn familie ter jnefit te rpden / fo guam 
aldaerbenbooifj.Süleicanber/ den jongden <©?abe 
ban 4$auria / en troh den Confnli aen d'een 5ijde / en 
fefbe bat Bp Bern een fecreet Babbe te communiceren / 
’t toelfi BPnocö Tónen outden ö?oeder noefl eenicB 
menfcB ter toereld Badde toillen ontdeefeen/ ’ttoet&e 
toaö/ dot Bp dooi een onüefeent perfoon / toap Bomen 

fFol.4f. 
©etjael 
ban 
’tboo;ne 
men bal 
Dettoee 
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léóo. Vervolg van de Nederlandfc Oorldgea. 
ïèWttmbÉl eétictt groeten fcpat ben ConinB toeBo* 
menOe / Baec mebe benConinBfijn felben foube Bom 
nen ontladen en Bebjpen ban alle fpne fcïjulöen/ en 
fpne faBen in een goeben (lant dellen/bat ijp ban Bien 
fcljateenige ducBen ban goet fuiber gout babbe ge* 
fien/en pabbc mibbel gebonbenombienperfoonen 
ben fcpat in fijne inacljt te Brpgen/ en pabbe ben pee-' 
foon en ben fcpat opgefloten in een barnet in’tpui# 
ban fpnen outden ö?oeber/<©?abe 5Jan boo2fcp2ebe 
binnen be ^tab ban $ertp/ maer bat bP b?eefbe 
bat fijn otitfie tuoeber tot BennijTe ban bit fecreet fou* 
begecaben/ en pem meefler maben ban ben man/ 
tn ben fcpat / tot groot nabeel ban fijne JBajefïett bte 
pemcljt baerban toe quam/ beïjalben bat lip ban 
oofc berfleBcn foube blpben ban be recompenfe bte Ijp 
ban fijne JiBajefleit toast bertoachtenBe/ fotoanneer 
pp pem bien fcpat in fijnen banben gelebect foube 
Ijebben. 3©e ConinB toa# in ben eerden bol berfcbei- 
frene gcbacpten / maer ftenbe bat Ijp fijn contenantie 
pielt en fonbet tenteren fp2ab/ enftooer bat fjp be 
toaetljetb feibe; fo beloofbe bp bat al# bP een ure 
of ttoee gejaegt foube Rebben / bp fijnen toeep op 
pertb foube nemen/eer Ijp na JpaBlanb foube fteeren. 
<©e ConinB omtrent io. urenboo2 mibbafl)een%rt 
gehangen pebbenBe/ delbe be rede ban be giacljt 
uit tot fanberbaeg# toe/ be jonge C52abe toast een# te 
$ertlj getoeed/ en toeberom gefteert na ben ConinB/ 
feggenbe tegen ben ConinB oat bp b2eefbe bat fijn 
b2ocber foube getoaet to02bcn bat bp bten man en ben 
fcljat baer Op fijn jfêajedeit ban gefeit babbe opge* 
floten babbe/ en fofulB# gefebtebebatbp ban ben 
ConinB befen biend bte bp niet fulhe fo2gbulBtg* 
peit booigenomcn babbe/iiiét fortbe Bonnen boen. <©e 
ConinB' fetbe bat bP boo2genomen babbe batelijB 
na$ertp te Bomen./ en fonber rappier of ponjaert 
bp bem te Hebben / maer alleen fijn gacbt boo2n aen 
ben bal# en bP bem bebbenbe alleen bete i^eeren/met 

of t f. ban fijn CbelluiBen / betoelBe met bem af 
traben enteboet gingen/, en bacbt nergen# op ban 
om befen febat tefien; al# Be ContnB bp be &tab 
quant/ fo iö bem <©jabe <fan ben outden <©auria te 
gemoet geBomen/ feggenbe ban be# ConinB# Bomde 
niet getoeten te bebben/ toaerom bptjemgeen fbn* 
betiinge goet ontbael foube Bonnen boen/ bat bedt 
leettoa#/ BeConinB nam beejrcufe boo? goet aen/ 
cn na bat ben fóoninB foberliB genoeg getcacteert 
toast / bebe pp be tafelen BecBen boo2 ben J^ertoge 
baniemnojr enCfcabebanifêarre/ eneenige ban 
paer gefelfcbap in een anber bamer/ latenbe fijn 
tooeberlileranbetbpbeConinB/ be toelBe bem liet 
bunBen nu be reebte ure geBomen te 3pn bie bP foefje 
te / om fijnen berbloeBten aenfïacp in 't toerp te def 
jen / feibe totten ConinB Brtttet goet toare fi* nu t’ fa* 
men alleen gingen om ben febat te fien / en ben man 
bien pp mebeopgedotenbabbe/ baer toebPltcpteUjB 
fonfenteerbe/en uitte Bamer gaenbe leibepp ben 
SoninB boo2 een febone <0alöerpe/ baer ban bP 
be beure toefloot / en Ben ConinB noeb boo?- b2ie 
Bamer# geleit pebbenBe/ bieöP telBcn# toefloot/ 
en quanten boen aen eenBabinet/ toaerin bp feibe 
ben febat te toefen/ enbaerinBomenbe/.fotoonbebP 
beConinB een groot derBgetoapent man/ bie bp 
baer Bedelt babbe/ om ben ConinB te bermoo2ben/ 
en feibe tot ben ConinB/ nu moetgp derben/gebenbt 
u niet be rnootb bie gp gebaen öebt aen mijn ©aber/ 
be upceto nu geBomen batiBmp baer ban to2eBen 
fal/ gpmoetnuderben/en toocb mitfbien fijn pon» 
gaertuit/ bembicdellenbeopfjjnBeele. 

^eCoitinBfeer becbacd5pnbe/ (gelijbmen bem 
feen ban) ficnbcinplaetfeban befcfiatbaer bPbent 
ban gefeit fjabbe/ niet anbecs ban een pf!iB beelb beö 
boobsl / feibe tot bem met foete toootben: b2tenb toat 
fal u mijn boob Ijelpen l iB ijsBBe fulBen to2eetbeit 
aen u noit berbiem/ toant aengaenbe utocn baber bie 
istalö iB onbcrjaricl) toao geboot/ Bp toegen ban 
Auditie / en alle 3ijn goeb / lanben en l^eeulnBfjeben 
^pn mijn toegetoefen ato becBeurt/ en obertuicljt ban 
getommtrteert te DeBBen Crimenlsefse Majeftacis: 

V. Deel. 

maer ifi tot mijn jaren geBomen 3önbe/beb bfe utmra 
outden b20eber in ïjanben geflelt/ en u en utoe bjien* 
ben in meerber ecre en reputatie gedelt ban gpluibeis 
opt getoeed ÏJebt / iB Ben utoen ConinB en ^eere/ m 
OP 3ijtalö een CB2iden opgeboet / onbereenen mee® 
der bieu niet beeft geleertbat gp utoen Ityucefout 
bermooiben / toat fult gp met mijn Boob getoinnen % 
gBfjeBBe Binberen tot erfgenamen / mijn bolBfal 
u en utoe familie t’eenemael uitroepen/ fobatban 
u gedachte niet anber# fal oberblpben ban eene 
fcOanbelijBe gebacljteniffe/ beel Beter téfjet gepaft 
feerbe te bergeten / en bat top gaen ban baer top 
geBomen 5jjn/ uBelobenbeop $2bieeljj&e troutoe/ 
bat iB bet niet fa! tojeften i Dentoegemaebrenmoo?* 
bec genaemt2Cnb?ea# ^enrijcf3 bieeeniefj Betoint 
babbe ban <©2abe gian ban <8auria fijnen b?oe# 
bec/ tea# fo berfcfJ2»Bt en berBaed fnfijn gemoet/ 
bat Bp/ obermit# be pfcbelpBbeit ban fulB eert 
baeb/ fcBubbe en Beefbe/ en feonbe bem niet roe? 
ren noefj Banben noep boeten Betoegen/ Boetoelfjp 
eenderB mantoa#toel getoapent en een pongaert 
in Be BanBpaBBe/ maerfjet BeliefBeCoB fjeiufört 
BcacÖtte Benemen / enter contrarie Ben ConinB t« 
becfterBen en t’encourageren / fo Bat Befe ttoee 
moo2Benaer# D^mnietBonBen eemcbfin# befcpaBis 
gen. !§iec en tujfcben quam Ben outden <fl5auria/ et» 
feiBe tegen Ben ^ertoge ban Hem nor en ben Ojabe 
ban JBarre/ Bat Ben ConinB te peecBe gefeten ert 
een anber ^oo2te uitgereben toa#/ Bert hertog 
geBomen 3Ö«be aen Be #oo2te / berdont ban ben 
$02tiec bat Ben ConinB noep Binnen toa#/ Baecs 
om Bleef pp noep Baer fonber eeniep bermoeben te 
peBBen ban Bat Ben ConinB in fobanigen noob en 
penjcul toa#/ Ben jongden <©auc(a pielt Ben Co* 
ninB Befloten / fonber pem eeniep leet te Bonnen 
Boen/ of te Befcpabigen/ maer Bü02 Ben bingec 
<i5ob# gebtoongen 3i)nbe/ Beefbe pp / einbelpB geBooc 
pp Ben ConinB Bp Ben moo2bec te Blpben/en pem ftiU 
le te pouben/ tot bat ppfoube toebec Beeren ban fp* 
nen outden &2oeBec/ Bie pp noep toilBe gaen fp?e* 
Ben/ met conbitte Bat Be ConinB geen benfler# fou* 
Be openen/ noep tot fön bolB roepen Bat pp inpe* 
r jjfeel top#/’t boelB Ben Coninfc pem fotemnelpB moft 
3toeecen. v < .. 

; ifêaerfopaedben jongden <©auria uit Bet CaBi* 
net en naedeBamer toa#/ fo greep Ben ConinB cou* 
régie/ en geboot 9Hn02ea# J|enr(rf3. ï»en toegemaeB* 
ten moojbenaec BatppBebender# foube open Boem 
«©en moo?Ber toaöBen ConinB eeniepfin# gepooj* 
faem/ en Bebe Bebender# ten palben op / baer op 
Be jonge <©auria toeber inbe Bamer quam / en feibe 
tegen ben ConinB bat pp mod derben/ en toonbe 
Ben getoapenben ^enrirft. een 3Öö^n Bant om Be ar* 
men Be# ConinB# te Binben. 

<©efe fcpelmen pabbett in Ben bobem ban paer 
Babineteenpolle fcpuilplaetfe toegemaeBt / en met 
pop bebecBt/ om Be# ConinB# licbaem / al# fp 
öembermoo?t fouben peBBen /boo2 eerd baer in te 
toerpen / om paer mifBaeb onbeBent te bouben onbec 
’t berb20ogOe gra# of pop i ^e ConinB pojenbe Bat 
pp pem Be armen binben toilBe/feibe: ©errabergp 
fult liegen en fult mp Be armen niet binben / iB pebbe 
aI#eenb2P$2incegeleeft / i&falooB d«benlnb2P^ 
peib Be# licbaem# en Be# gemoet#/ en ftenbe Bat 
45auria fpn rappier toilBe trecBen/ fobloogpppem m groot 
toeenljielt bem fo bad öat pp’t niet Bon&e uittrec* 
Ben / en met B’anber pant batte pp pem Bp Be Bcage/ 
en pielt pem daenbe/ <0auria greep ooB Ben Coning 
aen/ en gingen alfo mal&anberen te Beer. 

€en laetden trocB pem Ben ConinB tot Bp een 
benrter Bat palf opentoa#/ en riepfeer luibe/ tot 
ttoee of B2iereife toe/ berraeb/ berraeb; Ben hertog 
ban Heninor / en Ben <©2abe ban jjBarre Benbet» 
Be rtemme Be# ConinB#/ en liepen paedig na De 
plaetfe toe ban Baer Ben ConinB opgegaen toa# in Be 
Barnet/ Ban bonDen Be Beure bad gefloten/ lieten 
bamer# en anber tndtumenten palen / om Be Beure 
op teb?e&en. 

€enige 
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He£ fêven eii dettigfte Boek. 
Chtftfé CbdimïJdt grepen Den outfïett <©auria 

aen/ betoelÓeDC uitOomfie ban fijn coniuratieber* 
toatptebe/ ert een goet gdaettoonfee/ pptoaéboe* 
madéfoflerO bat pp uit paer {laubèn geracftte/ en 
metten boo?naemfïe ban fijn aDftëeê&ten ginftrefol* 
peren toatfp Doen fouöen. ^en üefet Hiacö bebert* 
öcn in toat ftoarigpeben Dat ben ^oninft boemadé 
toaé / 3tjnbe fonber eenige toapenen tegen eenen bet* 
tooeben bertabet Die toel bebeftt toaé / en offenftbe 
toapenen paöbc/ bieb met tegenfiaenbe fo toett ben 
bertabet genootfaeftt tot pulpe tegen ben Coninft te 
roepen / fijnen toegemaeftten moo?Denaer/ Detodfte 
met bebcnüe ftemtne fetbe bat pp pent niet ftonbe 
pelpcn/ pem Begebenbe/ mbefen alarm/ fo bomt ten 
ïaetflcn ,een jonft Cbelman genaemt föamefep/ Die 
onlanr te bozen pagte in ’tpuié ban ben Iftoninft 
toaögetoeefl/ Doo? eenen anöercn trap tot De ftamer 
öaer fpn mcefletin befloten gepouDen toiert. 

©b <ta> ^ Dabde boe een Spertoec opdebttifï/ én Op 
Éim& raeft'te baer in en fag bat fijnen p?ince/ be toelfte 
ferrigBt |ierO toaé en in fijn bolle dertigfte jacröet rappier 
SS r ban öen jongen «©auria getoonnen fjabbe / boe liet 
Èe tieV, Bpfönen bogd baren/ en biel ben berraber mette 

pbngaert aen / be üoninft bie in ’t too?(lden getoaer 
toaé geto02ben/ bat ben berraber geljarnajl toaé 
met een onderroft/ biemen met rappier noep pon,- 
gaert ftonde boojfleften / riep ïïamefep toe: fleeftt 
pem beneden Den (©nderroeft/ iOfalfjem bafïpou 
ben/ en greep pem in ben arm. Kamefepgaf Dem 
d?ie (leften onber in ben buift / baer ban ben berraber 
flerf/ en be Coninft peel bebloept toerbeban Deé ber* 
rabecé bloeb. 

€en ander €bdmanban deéConinr ftamerge* 
noemt (Cöomaé€refftin/ eneenjBedicpn/ toege* 
naemt ï|ccié / toaren fóamefep gebolgt/ 3pnde maer 
b?ie met een ftnedjt ban een ander edelman/ met 
ben Coninft/ fiet foguam ben outflen San<©rabe 
ban <©aurta in be ftamer / fepuimberftende ban bit* 
terpeid embol befperatie/ foombat Opfijn b?oeber 
baer boob fag leggen / alé ooft om bat pp fpnen aen* 
flag te niet fag geftomen/ Op pad een fjdrnet op 
fijn Dooft/ en in elfte pand een rappier/ met feben 
ofaept dienaeré/ be ffoutfie bie pp padde en met 
öaer getoeer/ menpoojbeuit ftjnen monb niet ban 
Pïoeften en p?oteflatfen ban ben üöoninft aen fluc* 
Oen te Ooutoen/ met alle bie in be ïjainec toaren/ 
maer <®od toilbe ben fóontnfi falbeten/ber meerder* 
be Dem fpncóurage/en üiamefep fijne Bependigpetd/ 
fo bat Op ben <©rabe aentafienbe / Dem met Oet rap* 
pier fprié tooebero doo?’tlijfflacft/ bat pp boob ter 
aerden biel / bies? be anberc moo?berb be blucpt na* 
men en liepen be trappen af al bed raffer ban fp baer 
op geOomen toaren / eenige ban be pare toetben ge* 
guejï / en eenige boob geflagen / ben toegemaeOten 

(roi. fo) moo2öenacr ^lnb?eaö I^enri0f3. toierb gehangen/ 
be todOc in be gebanOenrjTe alle be particulariteiten 
banberonjitiratteontbeOte. fln befe laettle raboul* 
Ite/ fo bebebeni|ertogcban£ennor enben»©rabe 
ban jEarre/ uebeniO b’anbere bienaerb beb Coningb 
allegetodb metpamersf/ bijlenen labberb/ ombe 
beuren op te bjehenz en ben€oninbte pulpeteOo* 
men. lÉaer alö 3P baer in quanten / bonben 3? 
Oeibebe boo?fcprebcn geb2oeber0 mo2t^boobop be 
bïoec liggen / en ben ConinO peel bebloept ban ben 
tiloebe ban ben jongen <0auria / bte in 3ijn armen 
toas? boo2fleOen / gdiiO top berpadt pebben/ biest 
3P berff02ï0ten / mecnenöcDat ben ConinO feerge* 
guetft toab. ï|p bertoonöe pem eerfïdtjO boo2be 
benfier met een bïijbe gdaet ben ganfepen bolOc: 
^aec na pem 3ienbe in’tmibben ban al3ijn bolO/ 
bid pp op 3pn Onien / en banOte <©ob ban befe uttne* 
menbè bcrlofTinqe. Cnpp Oeecbe baer na toebecie 
3PaOlanb/ omtrent be raibbernaefit. 

<©e ©2abe ^Jan / bic be oubfre ban be geb2oe* 
becö toaë / liabbc gcfïubeert / en toaö ban OloeO ber^ 
flanb / maer pebbenbe altijb inben5inom3ijn ©a 
berö boobte tojeOen op ben ConinO biepem noep 

l6oo] 
en forpte met eenige €öbenaer$ en ^toarteOon^e* 
naet# te berOeeren / om paer buibdfe feonfïen te 
leeren/ enboo? berfdber pulpe tot3pn boo2nemetï 
tegeraOen/ baermebe ppmeenbe allefpn ftoarig* 
peben te oberOomen. befe fcpole toab pp getoo?* 
ben een ban be gebeinfle luiben bess Sflerboobemb/ 
pem biermaten arcommoberenbe na alle «©ceflen/ 
batter niemahb entoabofpp beb20og Pem Ijcptelij* 
Oen/ nodjtano toerb pp einbeltjO in5pne lificngc* 
bangen. j©en bonb in 3ijn beurfe bede cparaicteren/ 
enCobecfe jfiguprem 2Sengaenbe be jteeö/bvepem 
Sïamefepgaf/ baer pp plat boob af bleef / baer ban 
bloepbe pp niet / fo gefeittoert/ ban na batmen be 
Cparacteren uit 3ijn beurfe getroéOen pabbe/baer na 
toerbe grote naerftigpeib gebacn/ om goebe info?* 
matte te beOomen/ enbefcpulbfgete Hcaffen |©en 
peeft 00O in alle OetOen pnblfjOe «©anOfegginge gis* 
baen / en ié boo2té 00O eenen SlaerlijOfen ^anO en 
jpeeft-bagin ^cpotlanb op ben bpfben lugufii na 
ben Cuben fipl ingefet / om >©ob te öanfeen ban toe* 
gen befeberlofifingeen bepoubeniffe be.ö Coningé. 

Jaer-dichtop^ felve Feit. 

lanen A\.e~Kander,* Graden Van GaVrlaln SChot 
hand, 

VVILLende denCofAng VerNloorden> bhèVen doet 
t'haer der jQhant. 

Ander Jaer-dicht. 

Conlng]aQol>defeJieVan SChothant Wys, 
Werf MlraCVLeVf Verhoji, daer Van God fit 

den prys» 

Noch een ander. 

God beVVaert de Conlngen, d\e op heWl betroVVVên3 
In perlCVLen, en In fWaer benoVVVett ; 
Ahs laCobdmfefteuVVeh heeft beVonden-, 
Die van zlln V Handen haefi Was Verf honden. 

Sn befen jare ifoo. ié2Cnna/ Coninginneban©* 
^djotlanb / beé öoo?fj. ConinO Sacobé ^uifb?ou* £ar?mf 
toe/ in'töinberbebbe beballenban parenttoeeben^ciiot<i 
3oon/ tegentooo?big ConfnO ban Cngelanb/ .Sepot* 
lanb/ en grlanb; en ié op ben ïierfbag (Hlnno boo?* 
fdjteben na ben (ftjl ban Scpotlanb / bat ié/ ben 4. nmtiw 
Sanuarp/ 1601. ^teutoen (ipp gehoopt / en ge* ^öOe 
noemt Card. w 

ttoeebett 

Jaer-dicht op de geboorte en Doop van Carel, 3°on“ 

tweede Zoon van den Koning Iacobus. 

Careh VVert geboren en gedoopt, 
Na Met Engehant V aft VerCnoopt. 
Diens ge boort Was den Vader eenVro tldlngey 
En de SChotfChe een Verbhldlnge. 

<©e Csalepen bie freberiO SPtbcla op 3P*1 f 
en abomup2e te Sbipé (in ©laenberen) geb?acpt 
pabbe / Oonben niet beel bpfonberé upt-reepten / aié ntcaei 
baer een goebe toinb en Ooelte toaepöe / en bat De tor 
Coopbaerberéen©i(Tcperé met goebe Co?logfcpe* ö?rIöt 
pen ban DefeÈanöen toerben geconbopeert/maer aié 
pet (lil getoo?ben toaé / Oregen fp altemet eenen buit/ gjjjj 
bpfonber fotoanneer be Coopbaerberé pen te berre 
ban be Conbop- fepepen begaben of bp be fdbe met ten- 
biept genoeg Oonben Dlijben / toant ban Oregen fp 
licptdiO eenige ban be gene bie toat berre ban be 
Conbopfepepentoaren/ alfobefdbe Bp geb?eO ban 
toint en Oalmte paer geen onberflant noep pulP^ bon* 
Den boen/ maer alfo be ©eeren Stoten <©eneraei 
,0 bde rnogdiO toaé bit foepten te remeDieercn / peb* 
ben goet gebonden batfeooO eenige <©alepen fouben 

I boen maOen / tot toelOenepnbefptoteen p?oebepoo? 
eerfl tot ^02b2ccpt pebben boen maften/ een <©alepe/ 

tanéföbeeiegoebégcbaenpaDbe/repföenaStolien/ bie genaemt toeroe be ftoarte (©alepe / en toerbe 
tod 



i (- op. Vervolg van de Ncclerkndfe Oorlogen. 
tod 'tiooificn alöerpanöe amunitte ban Co?iogeen 
cofe tod gemomeert met grof gefeputen finjgftjotft/ 
fp toas? omtrent lang 46. of48.rreDen/paöbeop iy. 
iBetale fïucEtcn / met bed fteen-ftuefeen/ en bed 
roepers? en mufguettiers?/ beroepers? toarenfitten; 
öe b?p boo? rgufguet-fcpcuten. «©efe bco?fcb?ebe 
daleue nu gereet 3ijnöe/ iö ban ©o?ö?ecbt afge; 
baren/ en in September in Eeelnnö geïiomcn/ ccn 
boperenbc berfdjeiöen fepepen / bie ban baer boo?ts? 
na ©zanlmjft / Cngelanö/ ^cpotlanö en anöer 
guartieren toiiöen toefen / in ^eelanb toefenbc/ peti* 
benfp b?ie<©alepen ban ^lupsdn^ee geften/ öe* 
toellic een Co?togfcptp baer op Capitein toas? ga 
co&jÏBicpielf5. obertodbigtfjabben/ ’tfelbegefcboat 
tuftepen ttoee «Balepen/ en meenben ’tfelbe alfoD 
in beigaben ban ber ^Uipö te b?engen : maer be 
ftoartc <0nlepe bie met alfcerpaeft bit <©o?logfcpip te 
pulpe geftomen isf / Heeft feer gctoelötcp tegen be 
eene»©alepcgefcl]cten/ robatfe bie bpnafcbaDcloo.ö 
machte/ enmoft fien omtoeep teraben; 3£aerna 
tSi’be $toaric Calcpe feer öapperllft be ttoee anber 
<5alepen bic pet ^cptp gefepon fjabben na geroept/ 
enfo gctodbfg tegen Dacr gefeboten batfe petftptp 
mofieh bedaten / om baer fdben te faiberen/ en 
alfo beeft bc 3toarte<©alcpebat fepip ontfet / enbe 
b?ie galepen 3pn rot&lups? ingelopen/ feerbefepa* 
bigt3tjnbc. 

©e 3£e J§eer gjuftnms? ban iSaftau beeft ben 29. 
Kdc $obemb?i0 cenejcplofctboo?genomen/ om ben 30 
neemt ’sinacpts? in te nemen pet Sfitmuraels? febip / leggen; 
ijft m» ne boo? 3Cnttoerpen / baer toe pp geb?upbt peeft Ca 
Shfn pttein^IanCutoert3/ mette boo?f3> 3toarte galepe 
ifoo? en 13. gacbten/ betodbe pp pabbe boen mannen 
sünttoer» met pet befte bootf-bolb/ en met ontrent 12* muf* 

nhÊ qtiettlers? ban be ƒ o?ten ban Eillo en HUefbensfpoeD/ 
met De en 3tjn boo? bp <©o?öam gepaffeert/biefe beten baren/ 
1 tarfe' fonber baer na te febieten/ menenbe bat pet btemabe 
fc&cpen paeröers? toaren/ bie te ï|ulft in ©la en beren boeren 
Sm metbictualie / be 3toacte«d5alepe boo? bp Co?bam 
op me» gepaffeert toefenbe/ peeft terftont beri 3llbmtrad 

Mncfi boo? in gefeplt/ enpem beblommen/ be 25ootfge; 
iSf fini- feilen baer op toefenbe boob geftagen / fommige 
ie-ftije» fp?ongen buiten boc?t en berb?onben/ bebalben 
ï*n- ttoee jongens? biefemebe b?aditett/ bio baer jnofïen 

topfen be 3eplen en alle bet baer-gereetftpap batfe al 
mebe af b?acbten/pebben boben bien ttorp ttoee nteu* 
toe jBart-fepepen op 25?uffel en ftëecpelen / elhs? op 
pebbenbe bier metale ftucöen en anbere pfere ftueben/ 
en al ’t bolb baer op toefenbe/ mebe genomen en 
noep bpf anberepeuöe- febepen baer op epr bier JlBe* 
tale ftuefien toaren / en toegeruft om fionbop mebe 
te boen / met befe aept febepen 3tjn 3? be Rebiere 
toeberomafgebaren/ en b?atptenaIfo arptenbpf* 
tig jjBetale ftntbcn <0efcbut$? baer ban / bepalben 
eenige pfere en fteen-fturbens? / cn men mcenbe 
bat ben buit bie fp babben meerber toeerbig toas? 
oljs be galepe uitgereet geboft pabbe; be Capiteinen 
bic bit erploitt gebaen pabben / toaren %egicr/ ga* 

* tob J©icbidf3. Reinier bc Camp / ^cpuit5 / en 
gan Cutoers?. 3£en Stömtrael gufttnus? font een 
ban be Capiteinen bie baerfelfssbp getoeeft pabbe/ 
namentiib Reinier bu Camp met een b?ief aen be 
Staten ombe fdbeb?eeber onberrieptingete boen/ 
met toat o?b?e en beleit fulbs? alles? gefclnet toas?/ 
ben bjief toajJ gebateert ben 30. Jlobembet 1600. 
upt fijngaept boo?2lillo/ en toas? onbergefcp?ebcn 
©. JB. €. onberbanige öienaer/ onbertebent Jufti- 
fi«s de Naflau. 28b?iaen |Baes? ©ice-Sfibmirad toas? 
bpgcballebp petfdjip ntet; <©it SJbmirael fepip 
toa^ feer fepoon en groot / leggenbe petgefeput b?ie 
boog boben ben anberen/ groot omtrent 180 baten 
fo groot fraep en getoelbicb / bat be ^edanbers? niet 
een biergelpbe Dabben/ als? be galepen boo? Sïmtoer# 
pen toat en / bliefenbe (Crompetten pet tod bebent 
SUebeben Wilhelmus van Naffauwe &c. binnen 
limtoerpen toas? ’t al in roerc / meenenöe bat fp ber* 
taben toaren. 

^cConinginne ban Cngclanb b?oet gemaebt toe* 

fenbe öatter onber be J^ceren Staten CJencrad febec 
imfberftant gerefen toaé / en bat fp ben anberentmt 
bonben berftaen / fo tod b'eene tegen b’anber/ als? 
mebe$?obim«f tegen ^?obintie / ja 00b eenige ban 
be felbe tegen fijn Crcel. of ten minften tuffrpen eem- 
ge ban be fdbe/en poe tod bat be l^eere Caron 2Cgent 
öerj|eeren Staten C5enerad bp pare IBaJeft. paec 
IBafeft. (baer mcbefp ban beft materietot biberfe 
reifcnbifcoureetbe) batbaerfoept uit ben pooföe te 
flaen/ fotoa^paer bitfobaftmgeb?ubt/ bat fp bon 
meeninge toa^ pcmanben ban paren ’t toegen acn be 
Jureren Staten <8eneroel te fenöen / om ban be fdbe 
falie/ en anbere confiöeratien bic fp in’t Dooft pabbe 
te fp?eften/ ftilftss bat be boo?|'3. Itjeere Caron geraben 
bontfitD fdbertebifponeren ombe J|eeren Staten 
ban alle bare |Baj. bebenfungc te onberriepten / ge* 
IpDfp fulbs? ernftig op bem begeert enberfocbtpab* 
be/toaerombaer|Baj. ben fdben mebe gaf ben na* 
bolgeube b?ief/ lutbenbeals?bolgt: 

MYNHEEREN. (F0i.p> 
Het mühaegc onsfeer, dat wyoccafie heb- 2B?i'ef 

ben van U. L. te Ichry ven op een rubjedt, waer van 
wy al lange jaloulie en beduchtinge gehad hebben, g^ne 
om het Ichijnliik ongeval dat U. L. daer van machtoan^n* 
komen. Want gelijk wy gefien hebben, datghy 
den altijd u faken geluckiglijk tegen allegeweld hebt jgerrm 
verdedigt en uitgevoert , door de Unie en een-5>tateti 
dracht daer uit niemant meer vreugde omfangen 
heeft dan wy,om den welftant die wy U.L. wenkhen:j^me. 
Alfo hebben wy ook gevreeft, dat fo het by ongeluknfa&e 
geviel dat fich onder Ü. L. eenige particulierepaffien 
quamen te bewegen, waer door de oneenicheit on¬ 
der U-L. mocht ingevoert worden, engrypen, die 
gyluiden weet tezijn een gevaerlik Serpent inden 
boefem van een ftaet gecomponeert , gelijk den 
uwen is, dat’tfelve gehelijk degefontheit enwefen 
van U L. faken mocht verderven en altereren. Hier¬ 
om ift dat wy dikmaels met grote bekommernifle 
gedifcoureert hebben met defen Edelman den Heere 
van Caron, bekennende dat den vyand gauw by 
alfulke occafien was om daer op fijn aenflagen en 
praöijken te bouwen, als den eenigen weg daer 
over by fijnen gank nemen mach om U.L. teover- 
vallen. Hierom ift dat wy, tot ons groot leetwefen 
verftaen hebbende, fo door den gemeenen roep, 
als van de vyanden felfs,dat onlanks verwekt fijn eeni¬ 
ge twiften en bitterheden, onder eenige van U.L, 
Mijn Heeren, en voorfiende hoe veele daer aen 
gelegen is dat gy lieden by tijds in fulke inconvc- 
enten verfiet, hebben wy beraetflacht yemant van 
deonle aen U.L. af te veerdigen , om U. L. onsad- 
vijsopdele fakete communiceeren : maer vrefende 
dat fijn komfte meer roepsfoude verwecken dan wel 
te wenfehen ware , hebben wy liever defen Edel¬ 
man U.L. eigen Agent, gebeden, fich te defen ef- 
ftdte na U.L. te vervoegen, U.L. biddende hem 
te geloven in’t gene hyU. L. op dit fubjedt feggen 
fal, en alles ernftelik te overwegen nadyimportantie 
van de fake , en om ons geen occafie te geven van 
ons te beklagen , datwyonsfo naeu vereenicht heb¬ 
ben met degene, die door haer tweedracht enfaöie 
felve haren eygen ftaet aengefteken fouden hebben. 
’t Welk van U.L. Provintien is alrede niet dan te 
feer beweegt, gélijk ghy luiden wel weet, door de 
rouwe aenftoten der Fortuyne, en als fy hier by 
fullen fien datter defordre is onder den genen die de 
bedieningeder faken hebben, ditfalinhennietkon- 
nendaneen uyterftewanhoope veroorfaken, die in 
de gemoederen des volks niet licTit weder te verfoe- 
tenis, maer de proeve die gy luiden gegeven hebt 
van uwe voorfichtighcyt in harder occafien en fwa- 
righeden, doet ons hopen datgy luiden in defe exi- 
gentie fuiken refpeö toedragen fult aen ’t ad vis van de 
gene, die den welftand van U. L. faeken fulcks 
gelieft heeft , dat fy haer intereften onaffehei- 
delick gemaeckt heeft , en dat ghy luiden u 
qualick-vaert fulcks beduchten fult, d« gy luiden 
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Het fèvenenc 
defe particuliere affeöien uit fult trecken, om een-< 
dracinelijk te adviieren opre behoudenis van’c ge¬ 
meen befte. Wy bidden u dan , mijn Heeren .» dat 
gy luiden om onler liefden wil u felfs in defer voegen 
wilt toedragen, en onsdoen blijken dat wy niet ver¬ 
loren hebben’t credit dat wy by u luiden gehad heb¬ 
ben, als vvy’c geluk hadden over drie jaren te dichten 
degeichillen gerefen tufichen Holland en Zeeland j 
waer in gy luiden ons £ult geven occatie van ieer groot 
concentemenc, en van tot U L. waertste continu¬ 
eren de goede wille, diewy U JU alcijds toegedragen 
hebben. Kier mede, mijn Heeren , &c. Qnderftont > 
U. L. leer toegedane Vriendinne , Ondertekent, 

EhjabetR. 

Nochftont onder. 

Wy hebben onfe Secretaris Gilpin belaft U. L 
eenige laken te communiceren na eyfch der occaficn, 
waer in wy U L bidden hem geloof te geven Op 
ons Palkys van d’Oielanders , delen 30. Augulti 1600 

op [jccfr bcboo2nacmtic$|ccrc 5Jncnr Jloci 
is? Curon nodj gcöacn niöcbeigaticdpoe öcr Igeercn 
graten aBcncracUjoojnocmt Dcfc monöciinoe 3f>?o* 
pofïtie/ Dieöpöacc na asn ©are $Dog. tsp ge- 
f£l)?tftcaiöü^ oücrgdebm ©eefr* 

A E is ’tfo dat het fchijntby de brieven Tan haer 
-^■Majefteit aen mijn Heeren de Generale Staten, 
dat haer Majelteit alleenlijk gemovetre is geweetl 
door oorfake van eenige milcontentementen en dif- 
cordien , die ly verftaen foude l ebben onlanksopge- 
refsn te lijn in dele ftate,fo tufichen deProvintien on¬ 
der elkandeien, als tufichen fijn Excellentie en de Sta¬ 
ten felve , of ten minften eenige van dien ; So is 
nochtans waerachrich , dat ik haer Majefteit van 
’t contrarie alredefo verre gepeiluadeert hadde dac fy 
ook fcheen defelve rapporten genoech niet meer te 
geloven, nochtans lo koude ik haer Majefteit inlo 
goede geruftheit nietftellen, of fy was heel gerelol- 
veert een perlonagie van haren ’c wegen aen de 
voornoemde mijn Heeren de Staten te fenden, in¬ 
dien ik defelve voyagie had willen blyven difficulte- 
ren ; So dat ik in’t einde my daer toe gedifponeert 
hebbe: te meer door dien ik bevont, dat haer Maje- 
fteir my noch boven dien te kennen gaf met grote 
forghvuldigheit diverfe andereconlideratien ,die haer 
fofy leidedikmael leer ongeruft Helden , en die ook 
geh^elijk dependeren met de welvaert van ’s hnds 
affiiren. Om dan wat naderophaerMajefteirs intentie 
en difpofitie te tra&eren, fo fal ikdeconfideratien van 
Peis in den eerften in aenmeik nemen : want fo’t lel- 
ve wel ’c hooft-ftuk is in defen ftaet, fo zijn my ook 
h r op veele occurreniien met hier Majefteit beje¬ 
gent. Ikbevinde dat haer Majefteit in den eerften 
hier toe g -moveert isgeweeft, en als noch ftemoveert 
worc, door dien ly altijd leer ferieufdik wil appre. 
henderen, dat een goede Paj shaer meer dan noot- 
fakelik is j ook dat fy bekende, dat haer naturel geheel 
tot vrede inclineert , infonderheit indien fy daer 
toe konde geraken als tot hare verfekenheit en van 
hare geallieerde van node ware. Boven dien klaecht 
feer over de grote lallen , die fy moet gedogen in de 
Oorloge van Yrland, die haer maentlik menich dui- 
lenden moet kollen, fo dat fy wil geloven , datter 
grote apparentie foude wefen, dat door de Pais met 
de Conink van Spangien defe rebellie van Yrlant 
haeft foude afnemen ; gemerkt fy feker wil welen, dat 
die aldaer door fijrté middelen en beloften gevoert 
wort. Verklaert ook dat meeft alle de Heeren van 
haren Rade hen luiden vaftelijkperfuadeeren, dac fy 
een goede peis foude mogen hebben indien fy maer 
haer felven daer toe willende difponeren, fo den Co¬ 
nink van Vrankrijkgedaen heeft. Reprefenteren haer 
ook dagelijks voor oogen de fwarigheit van haer geal¬ 
lieerden , die fy feggen niet te onderhouden felfs 
wat fy noch Jeft fo folernnelik met haer gecradeert 
hebben, noch apparenc zijQ te konnen houden al 

ertigfte Boek. i6oq* 
wat fyhaer noch foude willen beloven; maer wel eer 
datter apparentie is , dat fy in ’t einde geen meer 
middelen fullen hebben om haren ftaet tegen de 
macht van den vyand te dcfenderen,en dattet in ’t ein¬ 
de alleen op haer Maiefteit foude moeten aenkomen 
indien fy henluiden van uiterlik verderf fal willen fien 
gepreferveert. Defe en diergelijke opinien van die 
van haren Rade, worden ook gefecondeert (fo ik 
wel bevinde ) met haer eigen difpofitie, want fy daer 
by ook fuftineert, en wil vaftelijk geloven , dat des 
vyands neceftiteken en vermoeitheit, in regard van 
de Oorloge , ook groot zijn , en dat naalleapparen- 
ticn hy ook den Pais oprechtelijk moet meenen. Wil 
ook achten, dat met den ouden Conink van Spangien 
d’oude vyandichappen wel mochten begraven zijn, 
en dat den nieuwen Conink, ook d’Eerts-Hertoge en 
Infante, zijnde nieuliks opgefeten, de vruntfehap 
van hare nabuiren wel van node hebben , ’t welk ( fo 
haer Majefteit fegc) haerookgemoveert heeft te ver- - 
ftaen in ondeihmdeling van Peis met dén vyand te 
komen, gemerkt fy daer toe met fuiken refpeöt en 
eere verfothv is geweeft j ook om de wereld daer door 
contentement te geven , en infonderheit hare gemein- 
re, die fy v ilten den Vrede ook ten hoegften begeer¬ 
de, doch fegt, doenfy bevonden heeft door dikmael 
fenden over en weder , dat den vyand daer in een 
hyfonder einde hadde, om de Geunieeide Provin- 
tien of mede te trecken tot vrede, of fo fy niet wilden, 
ten minften eenige confufie in haren ftaet te brengen. 
Heeft ook daer na hare expedtatie en raetflagen ge¬ 
proportioneerd wenfehendedat fy met den vyand fo 
goeden Pais konde maken, dat defelve d’afFairen 
van mijn Heeren de Staten niet mochten troublereii, 
maer met d’een en d’ander in goede vruntfehap en 
alliantie blyven ; En bevinde indien fjjr daer toe kon¬ 
de geraken, dat’t felve ook geheel by haer geaecep- 
teerc foude worden. Dien volgende heeft my ook her¬ 
kent, dat de begonnen handelingen van de vrede niet 
geheel afgebroken is, maer darmen haer van nieus 
verfoekt, ten eindefy haer foude willen difponeren, 
defe communicatie ergens elders in eenige Steden en 
plaetfen van VJaenderen te willen laten voorrgaen, 
al waer den vyand haer Majefteit de prefiantie belooft 
te geven j met grote hope van vorder fucces,fo dattet 
fchijnt dattet maer aen haer fal liggen of fy en fal den 
pa is rot haren wille krijgen : doch fegt alleen de forg- 
vuldicheit te hebben in regard van den ftaet van de 
Geünieerde landen, en wilde daerom wel weten» 
waer op mi jn Heeren de Staten henluiden nu voorts 
aen eigentlik fullen willen refolveren , enoffy ook 
middelen en de lubftamiefullen hebben om defwaere 
Oorloge op h;erluider eigen middelen langer te con¬ 
tinueren , gemerkt fy ook daer by verklaert, dat haer 
niec mogefikis, dat fy van haer middelen daer toe 
yet foude konnen furneren , maer wil feer geerne ha¬ 
ren goeden wil en affedtie continueren tot dienftvan 
degemeene fake indien’t felve foude mogen helpen» 
want ly geenfinshaerluideraffairen in eenich dangier 
ofperijkel foude willen ftellenj wenfchr daerom dar¬ 
men haer metter waerheit foude konnen betonen, 
dat haerlieder ftaet van haren eigen middelen ttgen 
’t gewelc van de Spangiaert den gemeenen vyand fou¬ 
de konnen fubfifterem Daerom begeert haer Maje- 
fteitfeer ferieufelik, dac ik haer’t felve t’mijner we- 
derkomft foude doen verftaen, mitfgaders waer toe 
fyluider hen nu voortaen fouden willen refolveren, 
om ’t felve te verftaen en gefien , ook daer in hare 
vorder refolutie te beter te conftitueren. Heeft my 
ook boven al hoogelik belaft dat ik mijn voornoemde 
Heeren vermanen fouden, tot continuatie van goede 
concordie t’famenj daer door fy ook fegt meer ge- 
encourageert fal wefen , om henluiden haer goede 
gunfte tot de gemene wel vaert te continueren. Anders 
dat fyhaer geheel fal defcouragieren en genootfaekt 
zijn ophaerftuk, tot haer eigen prefervatie, nader 
te letten. En dit is in efïedt den laft, die haer Majeft. 
my gegeven heeft, en wat ik vorder uit hare difpofitie 
hebbe konnen confidereren. 
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In ’s Gravenhagc den 27. September 1600. nieu¬ 
wen ftijl, Ondertekent 

Noel de Caron. 

Hptfii-atRfe ban ben boosfcö’eben Dare jiaajefTeft 
ban ben 30, SSuguftt / baer in fp bermacnt ben ï^ecre 
tJBilpm belaft tc ïjebbenom metbe lieren Staten 
generael eenioe faben te connmwiceccn / fo beeft 
bc ï^ecre «ssïlptn begs öaegö baeuna/ telneten ben 
28. ^epteml)?fö atibientteoebabtnbcberöabetin^ 
ge bee üeeren Staten <0enccaci / en albaei* oebaen 
be nabolgenbe p?opofttte. 

MYN HEEREN, 
U E fullen zo door het fchrijvert van haer Ma¬ 

ilen *8 
£>fP' 
tcmfin^ 
anna 
JÖOO, 

jefteitby den Heere van SchonewaUen U E. Agent 
geoaen overgelevert, als fijne mondelike verklaringegenoeg- 

faem verftaen hebben d’oorfaek en redenen , die haer 
Majefteit gemoveert hebben fijn E. totdefe reifeen 
overkomfte te bewegen. En hoe wel defelve occaficn, 
voor fo veel aengaet de geruchten en advertenrien al- 
daer gelopen en gekomen van de misveiftanden en 
queftien die alhier fouden zijn geweeft ( daer van ook 
in defen landen vreemde propooften zijngepafleert) 
ontvvijfelik fullen voor nu gecefleert zijn, en haer 
JVIajefteit anders onderricht. Nochtans fo hebben 
U. E. te confidereren, met wat een Zonderlingen y ver 
en gunfte haer Majefteit d’affedtie en forge toont, die 
defelve altijd voorU E. en voor defe landen heeft 
gedragen : waertegers ook aen defe zijde alle devoir 
behoort aengewent te worden, datfe mede in recom- 
penfe defgelijx tot haerwaerts mach bemerken , en 
corfequentelik in alleoccurrentien fo bejegent wor¬ 
den , als de fonderlinge menichvuldige gunften en 
ontfangen weldaden tallentijden bewefen, verdient 
hebben. Waer atalfo haer Majefteit haer yerfekert 
houdet, fo dunkt haer ook datter geen beter middel 
isomfulks metterdaedte betonen, dan in’tonder¬ 
houden van goede correfpondcntien met alle behoor¬ 
lik refpedt en goeden wil. Dat het uitgeven en de 
rapporten van de voorfchreve verfchillen onwaerach- 
tigzijn,isnu een yeder meer als notoir, fo mede dat 
defelve en diergelijke van den vyand en den fijnen ge¬ 
in venteert zijn geweeft, om te fien en verfoeken wat 
goetsdaer foude mogen volgen en gepraélifcert wor¬ 
den byalfulke, als fijn partye eenigfins toegedaen ge- 
affedtioneert zijn , blyvende anderfints haren vorde¬ 
ren grond of voornemen voor als noch onbekent. 
Maer ’t is wel te bemoeyen by alle apparentie, dat defe 
rumoeren haer begin genomen hebben opte differen- 
ten, gevallen fo tuffehen de Stad Groeningen en 
Omlanden, als mede tuffehen de leden van de Staten 
vanVriefland : waer door den vyand fijn profijtfoe- 
kende te doen , alle middelen aen went om het ontfte- 
ken vier vorder te ftoken, en tot een gloeyende brand 
komende, hem alfdan aen de kolen te warmen. 

Hieruit konnen U- E. wel bemerken hoe dange- 
reus dattet daerom is aldus te blyven, en hoe gera¬ 
den des vyands liftige praktijken voor te komen, toe¬ 
kende byj alle middelen wech te nemen d’occafien, 
waer door hyeenich voordeel foude mogen krygen. 
’tlsook ganfeh nodig, dat Princen en Potentaten, 
U. E. Geconfedereerde, datelik fpeuren mogen de 
forge, die defelve hebben tot confervatie van den 
welftanddefer vereenichde Nederlanden , die prin- 
cipalik en infonderheit gefondeert is geweeft en con- 
fifteert op een vafte en trouwe Unie, waer van fy ook 
den name voeren, en daer om behoort te volgen, 
dat die met fonderlinge y ver en voorfichtigheid on¬ 
derhouden worden, enter fijden leggende alle par¬ 
ticuliere afïetftien en allegatien, de Provintien be- 
weecht te mogen worden in ’t generael boven en voor 
al waer te nemen en vorderen, daer door het een en 
het ander gepreferveert kan worden, daer ter con¬ 
trarie, door contefteren meerder inconvenienten 
moeten volgen, en den ganfehen ftaet ten leften ko¬ 
men te periclireeren. Want gelijk een lichaem, con- 
fifterende van fijn vcrfchciden leden > niet kan in fijn 

volkomènheic beftaen, ten zy een yeder Kt öfgedeelfe 
fijn devoir doe j fo kan geen Rijke langer gecontinu- 
eert worden in voorfpoet en goeden ftanc, dandac 
her felvegeregcert worde met alfulke h umonye, dat- 
tec tuffehen den genen dien de laft bevolen wort geen 
difcordantie of queftie valle, die door affe&ie, paffie, 
of anderfins gevqet fouden konnen worden , waer op 
niet alleen de vyanÜen ( om geen voordeel te verfuy- 
men ) feer letten, maer ook de vrienden, en infonder¬ 
heit de geallieerde, als daer in geinterefleert zijnde, en 
wel wetende wat daer af ten leften te verwagten foude 
Zijn, Omne regvuin in fe divifum defolabitur. Dat is % 
Alle rfjkdacinfich verdeiltis, fal verwoeft worden. 
Hierom en andere diergelijke redenen , .die van ge- 
wichte, en U. E. beter dan yemant anders bekent 
zijn. heeft hier Majefteiteen fondcrling begeeren , 
en doet U.E. ernftelik vermanen, dattothetneder- 
legWen van alfulke difterenten tuffehen de Provintien 
of ae Leden van dien uit eenigerley pretenfien of oor- 
fakengevallen,allenaerftigheidmet den eerften aen¬ 
gewent en gedaen werde, opdat de gemeenefakcen 
dienft geen nadeel en lijd, ’czy door faute van ver- 
gaderinge van de Staten , bewillinge van de confen- 
ten, furniffement Van de penningen of anderfints, by 
gebrek van de welke andere faken, den voorfchreve 
dienft concernerende, foude komen in vorder ver¬ 
hoop, en ten leften in irraparable confufie vallen. 

Defe en diergelijke goede offiden door U.E. dili- 
gentie , forgvuldigheid , en finguliere difcretie ge- 
daen zijnde en de Provinciën en Leden van dien ’tge- 
ne defen aengaende begeert wort, nakomende, fal niet 
alleen hare Majefteit daer in een fonderling welge¬ 
vallen gefchieden, maer de felve te meer animeren ia 
haer gewoonlijke affedfie en faveur tot defe landen, 
de Provinciën, en V. en hare E. in 't generael en par¬ 
ticulier, te volherden, die mede de vruchten van 
alfulken goed, procederende ukeenighek en goede 
correfpondentie, rijkelijk fullen rapen en genieten, 
tot meerder verfekercheid en welvaren van dc alge¬ 
meen e fake. ' ' 

Die is mijn Heeren’c gene ik hadde ennodichach- 
tede als nu, van wegen hare Majefteit, U.E. voor te 
houden: waer op de felve gelieven fal te letten , en 
fulx terefolveren, als U.E. tot fatisfadlie van hare 
Majefteiren den dienft van den lande bevinden fullen 
te behoren. 

Geexhibeert in de vergaderinge van de Mogende 
E. Heeren Staten Generael in den Hagc. Defen 28* 
September, 1600. Ondertekent 

Geo: Gilpin. 

Hier op Iicbücn öe Vgttrin Staten <£5tmcrael / 
öeltberaw gegchon öc naholgcnöc amtooojöe: 

m 

"T\E Staten Generael der vereenichde Nederlandfe 
-^'Provinciën , hebbende wel rijpelik beraedflaegc SJtto 
op de Propofitie aenhengedaen , en geexihibeertin hiookojj 
gefchrifte in haer vergaderinge den 18. September 
leftleden, by den Heere Gilpin , Raeds-Heer, gein- ban Den 
troduceert in den Raed van Staten der voorfchreve 
Provintien , van wegen de Doorluchtigfte Kon in- 
ginne van Engeland, Yrland, Scc. vermogens fijn 
Credcntie-brief, verklaren : Dat zy haer Majefteit 
feer ootmoedelijk bedanken van de feer goede en 
eflentiele vermaningen , die ’t haer belieft heeft hen 
te doen, tot hanrhavinge van haren ftaet, door’t on¬ 
derhouden van een vafte eendracht en eenigheid tuf¬ 
fehen de Lichamen van de geünieerde Provintien 
in ’t generael, en van een yeder van dien in ’t par¬ 
ticulier, als den waerachrigen en eenigen knoop, 
band, grondveft, en fondament van haerlieder fubfi- 
ftentie. Erkennende, dat de voorfchreve vermanin¬ 
gen herkomen , uit ten oprechte forge en moederlijke 
affe&ie; die hare Majefteit hen toedraegt, ’twelk 
hen die met meer eer , refpedt, en contentement 
heeft doen ontfangen en sennemen , gelijk zy aen 
haer zijde die employeren fullen, en die ook ten fel- 
ven einde gebruiken, fohetoftvan node is (’twelk 
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zy niet hopen) met verfekeringe , datde voorfz. ver¬ 
maningen over al luiken gewicht en kracht Tullen 
hebben (als die herkomen van een fo wij Te en voor- 
fichtige Monarchie ) dat zy efïeóten, de Heylige in¬ 
tentie vanhaer Maj. conform, Tullen voortbrengen. 
Welis waer,dat, gelijkalsgeneralijk (Telfsonder de 
Princen ) onder de Leden van haer ftaet dil'puten val¬ 
len , om de contributien en beden die zy verfoeken, 
ook fomwijlen alTo tulïchen de vereenigde Provin¬ 
ciën en Leden van dien gefchiet, niet ter oorTake van 
de contributien, maer alleenlijk om de gelijkheit of 
ongelijkheit van de contributien , en middelen , en 
forme van collecteren, gelijk noch rechtevoort in 
Vriellandt , Groeningen en Omlanden, de difputen 
daer zijn tulïchen de Leden der voorlz» Provinciën, 
'in regard van de middelen, waer mede men de contri¬ 
butien Tal mogen vinden , fulkx dat de voorfz. difpu 
ten fo elïentieel niet fijn , dat men daer uit moet vre- 
fen fo grote inconvenienten , die den ftaet perijkel 
fouden mogen toe brengen. Én indien het fo ware, 
foiiden hen de voorfz. Staten in delen geval fo by tijds 
daer mede gemoet hebben met de ordre en difpofi- 
tie, die daer op beftemt en geaccordeert is by ft Êrac- 
taet van de Unie der vereenigde Provinciën , en d’in- 
terventie van haer autoriteit, gelijk fy alreede gedaen 
hebben tulïchen de Leden der Provinciën van Vriel- 
land, Groeningen, en Omlanden , dat fy hoopten 
dar alle de verfchillen wel haeft louden geaccordeert 
en begraven worden. Bidden hier mede de voorfz. 
Staten haer Maiefteit feer ootmoedelijk, dat haer be- 
lieve lichte verfekeren , datfy altijd onder haer Co- 
ninklijke faveur en affe&ie alles verrichten Tullen, 
ft welk fal mogen dienen tot de verfekerioge en hand- 
havinge van haer lieder ftaet, en van haer leer recht- 
vaerdige querelle, tot vorderinge van Gods Eer, den 
dienft van haer voorfz. Maj. en den welftand der Ver¬ 
eenigde Provinciën , gelijk zy tot nu toe gedaen 
hebben. Gedaen in den Hage, defen 7. OCtober 
1600. 

€n ïjc&ben bc <£b. J^eeren Staten <©enerael baec 
op/ enop’t acne öcnlteöcn bp ben l^eere <©flpijn 
boojgebjagentoag/ aenïjace iBajeflett gefc&eben 
öefen nabolgenben 2S?tef. 

TE-Vrouwe, daer is niet dat ons beter genoegt, 
iXLen meer contentement veroorlaekr, dan met 

«Bene» d’oogen te fien, en als met de handen te tallen de con- 
rael/aen tinueleengeftadigeforge, dieu Maj. draegt voor de 

luc^fgf* confervatievanonfenStaet, namentlijkuit d’inhoud 
(te €.o> van den Brief, die haer belieft heeft ons te fchrijven» 
ninglnnr van den 30. Augufti leftleden , met den HeereCaron 

aelanb/1 on^en Agent, en d’opening die hy ons daer van parti¬ 
jen 7. cuiierlijker , door u bevel, gedaen heefr. Waer van 
©rfo&er wyu Maj. feer ootmoedelijk bedanken, metvaft be- 

CFof j ) trouwen jdat den goeden God eens d’occafie fal ge- 
ven , dat wy middel Tullen hebben, om degratien, 
bylland, en weldaed , die defen ftaet van uwe Co- 
ninginnegunftontfimgenheelt, te erkennen na on- 
len goeden wille, op dat in uwe Majefteit de begeerte 
te meer mach aen wallen , om daer in te continueren, 
felfs met haer Coninginne faveuren en bylland in alle 
occurrentien; waer toe wy fonder ophouden fullen 
arbeiden, en altijd alle onfeadtien en refolutien daer 
henen rechten. Wy;moeten u Majefteit vertonen, 
Me-Vrouwe, datonfe lallen grotelijx vermeerdert 
2 ijn, na darden Konink van Vrankrijk peis gemaekt, 
en u Majefteit ons haer fecours, en de vyand alle tra- 
üjk benomen heeft,fulxdathetfcheen , na alle uiter- 
Jijkeapparentie, gelijk den vyand zijn rekening ge¬ 
maekt had , dat (hebbende al zijn macht by een ge¬ 
bracht ) wy niet langer konden beftaen, maer dat hy 
ons al ftrax foude wech rucken, en als verllinden; 
Maer God (door fijn Goddelijke goedheid) heeft 
ons niet alleen bewaert en gehandhaeft tegen alle fijn 
macht en gewelt, maer ons occafieen middel gege¬ 
ven , om feer importante Exploiten op hem te doen , 
felfs hem en fijn heir in volle batailete overwinnen, 

i6co 

door het wijs beleit en de kloekmoedige refolutie van 
mijn Heere de Prince Maurits vanNaftau: En hoewel 
dele nederlage des vyands, niet gehad heefe’t fucces, 
ft welk men daer uit verhoopte, fo ift nochtans (Godr 
lof) dat onlenStaet daer door beter verfterkren gevet- 
tigt is van buiten en van binnen by allenChriftenPrin- 
cenj ende hebben dele vafte hope , mits de gratie 
Gods,en d’affedtien en faveuren van u Majeft. t’onf- 
waerts, datde middelen , couragie , en goede refo¬ 
lutie ons noic ontbreken fullen, tot verdediging van 
onfen Staet, en feer rechtvaardige fake: Èn cit te 
meer, allo men van dage tot dage bekenten ontdekt, 
detyrannife en Barbariie refolutien , die de Span- 
giaerts en de gelpaniolifeerde genomen hebben , en 
determineren in ft werkte Hellen (fooft hen moge¬ 
lijk was) tegen defen Staet , en d’inwoonders van 
dien, voornamentlijk federc dat delen Conink van 
Spangien aen de krone gekomen is, en d’Ertz-Herto- 
gen in de Nederlanden geaccepteert zijn , die ons 
lichtelijk alle apparentie benemen van eenigTradfaec 
met hem re konnen maken ; En wy betrouwen dat fo 
door defelaetfte by-een-komfte van de Gedeputeer¬ 
den van u Majeft. en die van den Konink van Span¬ 
gien en Ertz-Hertogen , als door de voorgaande, 
defelve u Majefteit ook ontdekt lal hebben het ver- 
derfiijck opfet van den voorfcbreven Konink van 
Spangien en Spangiaerden , en’cgenezy in haarlie- 
der boefem broeyen tegen de Koninginne perfoon 
van uwe,haerRijken en Onderfaten,en alle Maj.Prin¬ 
cen en Republijken, profeffie doende van deChrifie • 
lijke Religie j waer door de fel ve met feer goede rede¬ 
nen beweegt geweeft is de vergaderingete Beulogne 
te doen breken; En hopen dat infgelijken u Majeft. 
wel haeft alle vorder continuatie in defe befoigneen 
corrrefpondentie aflnyden fal, om te voorkomen 
alle perijkelen van circon ventie, nier dieper te treden, 
of anderfins in de voorfchreve beloigne en correfpon- 
dentie, ft welk wy feer duchten en vrefen , felfs om 
den dienft van u Majelleir. Wat belangt dat u Majeft. 
vreeft , alsof onderons oneenigheid ware, ons fijn 
feer aengenaem de vermaningen van u Majefteit by 
den voorfchreve brief, om ons daer van te diverteren, 
en bedanken haer ook feer ootmoedelijk daer van. 
Maer wy bidden u Majefteit Me-vrouwe, te gelo¬ 
ven , dat de forge van onfe eendracht en eenigheid 
ons fo feer gerecommandeert is, gelijk ons4 eigen 
wel vaert, als het eenig fondament en grontveft,naefl 
God, van onfe fubfiftemie, feer wel wetende, dat 
den vyand geen berer middel heeft, om ons te ren- 
verleren , dan door tweedracht, waer op wy hopen 
fo goede ordre te ftellen , dattergeen perijkel welen 
fal, en dat u Majefteit fich daer vaftelijk op verlaten, 
en fonderen , en refolutie op ftellen mach; gelijk 
U. Majefteit breeder verftaen fal by den Heere Ca- 
rondiewyte defen einde op alles ondericl t hebben. 
Biddende feer ootmoedelijk, dat u Majefteit believe 
hem te defen einde volkomen geloof te geven, en 
onfen ftaet te hanthaven in haer Coninginne recom¬ 
mandatie; De welke wy verwachten, biddende den 
Schepper, 

Me-vrouwe, &c. 

Uit den Hage.» delen 7. Oótober, 1600. Onder 
ftond , van uwe Majefteit onderdanige Dienaren, 
de Staten Generaelder Vereenigde Provinciën, En was 
ondertekent 

C. Aerflens. 

©en 2Cbmirael ban SUcragon / ©on 3prancffco 
be jlBenboffa / gebangen 3tjnbe fn ben (lag ban 
©laenberen/toaögeo^bonneertom gebjacbtte too?* t’^amen 
ben op ’t Cafïeel ban ïDoerben/ meteemge meer JwgJ* 
Capitetnen/ ban eerfl met (jet 002lcgfrfirp/ öaer yjj' 
mebe (jp ban <©offenbe guam / lag fip boo2 JDItfTfn^ ^ranrffi 
gen/ bertoatïjrenbenafjet getpe; ï^atmetfom* 
mi'ge gehangenen i§paenfe €beilupbcn boben op toS 

be Compange ban ’t fcbt'p/ altoaertllft?abamban arocr 
ber Jlül / J&ebicaw ban ^liftnigen/ met ÜBIHefa *55* 
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* 66o» Vervolg Van de Nederlandse Oorlog en. 
«rragan/ ^oun / Sfeutetiant ban Den <0oubecneur ban ©Hf; 

Bern quantenaenfp?eben en begroeten; öe 
San öec boo?f$. l$eere Sieutenaw/ na groetemffe / ötbifeer; 
J®ö*y öe een toeinig met bentin ’t ^paenö/ op öe toanbel; 
Sant tot öace en onfebere uitbomfte ban öen €>o?loge/ en ban 
i&iiiTia» <©oöess gefiengemflfe / Daer Doo? De bictö?ie betleem 
a»n / b302t; ï©aer op öe boo?f5. JSenöofTa in’t ^pacnsf 
ïmufra anttooo2öe / öat hP toel beftenöe Dat 43oö onss öe 
ibe btcto?te gegeben baööe/ en bannen öat alfo ooft moft 
23lom gdoben / toant fo Defelbe berbrcgenbonöe too?Den 
mntte' ö00^ tocöoen ban menfefjen / Dat Die niet bp ons?/ 
Dan om maer aen fijn 5ijbe fotiöe getoeeiï bebben/ en Dat 
öouoï^ itoclitanö buiten ttojjfel fuljc gefcfjieö toast / om Bem 
SiC af3Ün* tc baftijöen ff te ftraffen/ per abontupre/ 
mm> om öat3P ons* niet genoeg gefïraftpaöDen / en Dat 
*«. nochtans* «©obons* toef toeöerom moefjt bomen te 

tf raffen Doo? De Bare / baer op öe boo?noemDe 2tb?a; 
fjam banöeciBöle/^eöirant/in3tjn p?opooftbal* 
lende/ in ’t Satijn feiöe/ Dat BP Dat niet Hoopte/ 
’t toelb bp bo?enöe/en bera omberenöe/lïoeg fijn ogen 
öp Den boo2fcfj?ebe ICb?a0am ban Der Jfêijlen/b?aeg; 
öehem/ toatbpfeggentoilöe* €n Bp’tfelbeanöer; 
toerf berhalenDe/feiöe D’ SïDmirante: <©tb! gpluiDen 
Hoopt en top Dopen / en fo top niet in hope en leefden/ 
fo flonöcn top in een ellendig leben ,• ban Der Ifèijlen 
feiöe baer op / Dar bp bebenöe Defe btctorieonsf ban 
<0oö berleent te $tjn / en öat top bem baer ban (<fiSoö) 
grotelijbsfbabbenteöanhen/ enberpoopte/ öatbp 
onfe fabe noch bo2öer fouöe jegenen/ en Dat niet al* 
leen Doo? Defe bicto?ie/ Die top met fo toeinig bolje 
tegen Bem en De 3ijne Dabben berbtegen / maer oob 
ban toegen Den boo?tganb en geluebige uitbomfte 
bestbrijgö/ Die top Doo?gaenö metfo toeinige miö; 
Delen geboert bebben / tegen bet groot getoeiö ban fo 
machtigen Coninb / ato öen Coninb ban &pam 
gien iö; en ons? niet alleenlijb hebben gemaintineett/ 
ïtiaer oob gepnofpereert / en öibtotto obertoonnen/ 
Datbn enöe 3tjne baer uit genoeg bonDen fpeuren/ 
öat<0oö boo? ono toast / en onfe fabe/ aist goeDen 
vecDtbaerDtgtoefenöe/ toe-ftonö; baer op BP feiöe: 
9|a/ Ba / <0obst oo?öeelen fijn berfcBeiDen / toonDer* 
lijb/ en ongronöelijb/ maer ib BouDemp berfebert 
Dat onfe fabe 3P oprecht/ en onfe iSeligie goeö en 
toaeracBtigtDe boo?fci)?ebe l^eere luitenant Daer 
tuffrhen fp?ebenöe/ feiöe in Satijn : Wp ter con* 
trarp3i)n berfebert banöeoprecDtigBeit onfer iSeli; 
gie/ toant topaenroepen en eeren Den toaeracBtigen 
<3ob; Daer op öen Süömirant feiöe/ Boo ban Dat 
toefen toant <©oö toil niet geeert toefen öan met op* 
rccïjte aBoDfdicr.fl/ Doe feiöe De boo?noemöe 
fiam ban Der jfêjjle; Dat to toaer / maer ftaet te 
beften / (en bat uit <©oDO tooo?ö) of u lUiber <©oDf* 
öienftof öeonfe oprecht ist. ^e boo?fch?ebe Sieu? 
tenant feiöe toe Bom : <©p lutDen beb?ijft HlfgoDe^ 
rpe/ toant gp aenbiööe 25eelDen. ^en^Dmirant 
feiöe Daer op : 3©peneerenofaenbiDöenDe2öeelöen 
nietalst»6oö/ maerbetoijfen Defelbe alleenlijb eere 
enreberentie/ alstrepjefenterenbe <©ob/ en De gene 
Die ban 43oö berbo?en en heilig gemaebt 3ijn / en 
baerom toiltbanenst ge-eert hebben, ^aer op ban 
Der JiBijlen feiöe/ Dat De flfraliten alleen/ nochfelfst 
De ï|eiöenen noit fo plomp of bot getoeeft 3ijn/ Dat 5P 
fleenen of hout gehouben bebben OBoö te toefen/ en 
nochtanst 3ijn getoeeft 2CfgoDctt-Dtenaer0 i Doen 
bzaegbe BP ban Der Jfêölcn/ of hP een p?eDibant 
toag* hP feiöe jafo heeft bpterflont Den mantel/ 
Die hP om’tlöf Baögefïagen/ geopent/ entoonöe 
$ijn leerfen en anöec brijgst ftabiten/ en feiöe tot hem: 
5Jb ben/ fo gp 3tet/ een bcijgö*man/en baerom u niet 
gelijb/ om ban De ïieligie met u te Difputeren/ maer 
(feiöe hP) hebt gp oob in in De pjilofopbie geftm 
Deert f^p feiöe ia / paffelijb. ^a/ba/fp?abbpmaer 
paffclpb/ boo?toaer ten 3P gpöaer in gefiuöeerten 
erbaren 3Öt/fo en hunt gpgeen goeb theologant toe; 
fen/ enfoöe boojfchiebcSieutenant Daer opfeiDe/ 
öatbp bem benöe boo? een goet $bilofopljusi / en bp 
oob baer beneffenss feiöe: 3©at ifl ban noöe beel te 
r oemen / fo ’t noot toare / fouöe Bp toel betonen/ Dat 

DP in De fiuDie ban Phbofophfe al toat bermogt. 
<©oen feiDe ljp: het i.ö eben beel/ utoe Keltgie en boog 
niet/en bunt De feibeniet betoaerheben of öefenDeren. 
<©aeropbe Siemenant feiDe:3©at isf Dit boo? een 
tprannpe banuSieöen/ Dat gn niet toilt toelaten 
Deb?pheiDban Confcientie/enöatgptegensfanöe^ 
re SieDen Defelbe ijjöfaemhetö niet hebt / alfmen te^ 
getto u Doet* SijöfaemBeit/ feiöe hP/ maer fulbe 
een lijbfaemheiö to De meefte to2eetheib. gia/ feiöe öe 
Sieutenant/fofp?eben fpalle Die Daer regeeren ato 
t prannen; en fo 3? lieden pettoesi meer begonDen te 
fp?eben ban öe toaerheib IjaerDer Religie / en öe ge* 
rechttgheiö BaerDer fabe/ befïonöhP beel heftiger 
tefuflineren / Dat alle ’t felbe toassaen BaerDer 3hDes 
Daer bp boegenöe/Dat BP bereit toasi Daer op te fïerben 
en nimmermeer ban Die opinie fouöe bonnen geb?agt 
toeröen / feggenöe Daer toe: Doet met mp toat gp 
toilt / en topfenüe met fijn binger aen fijn bcele / en 
Denbato uftfirecbenöe/feiöe/ fnijt mp Dat b?p af/etc. 

5©en SCömtranttot 3©oecöen geb?acht toefenöe/ 
i$ alöaer etlijhe maenöcnlang gebleben/ onöer De be* 
toaringe ban Den l^eere Cafielepn 9!acoü ban öen 
€pnöe; Daer na to bp oob etlijhen tijö getoeeft op het 
^upss te ^ercijn/ een blepn ure buiten Den ^age; 
Dan alfo hP alDaer feer grote b?phopD BaöDe/ en Dat 
Daer Dageltjbs? bele fchamele SieDen guamen ban 
berfchepöen guartieren / fo uit Defe ffj?obintien / ato 
uit bpanöen en neutrale SanD«n / enbatmenb?eesf* 
De Dat hpeenigepjactijbe fouöe mogen p?actiferen / 
om temogen ontbomen/ of petanDerg boo?nemen/ 
totonDienfie banDenfiaetöeferlanben/fo heeftmen 
raebfaem gebonöen hem te Doen b?engen in Deni§a* 

e/inDeCaftelepniebanDen l§obe/ altoaethemeen (foi f4.j 
amer toe-berepD toasf / en toeröe hem oob toe-gela» 

ten DagelpbjS in Den €Bupn ban öe Caftelepnie te 
mogen gaen toanöelen / ato het fchoon toeDer toasif 
en hem belieföe; Daertoaren beelpetfonen feeriu* 
fiig/ om Defen becmaeröert en gebangen l^eet te ften/ 
niet alleen gemeene lutDen / maer oob ban De p?inci* 
paelfie l^eeren / ^urgemeefteren en SiegeerDersf ban 
^teDen/ato anDere,- l|p toagt feer affabel en gefp?aeb* 
faem/ en Die bp hem guamen / onöerb?aegDe hp feer 
fcherp/ toiesptoareni haw namen en gualiteiten l 
<Ên habDegrote (Cafelet-boeben / baer BP De namen 
ban De gene/ DieBembefocBten/ in tebenDe/ ato het 
eene bol toasi/ Daö hp toeöerom een anDer. ^|b hebbe 
meöe ttoee-mael bp Bem getoeeft/ D’eerfte reifete 
3©oerDen/ meteenige i^ccrcn/ meteen toagenmet 
bolbss / Daer onöer anöer Bp toasf een ^jofeffor in De 
recljten/in De aniberftteit tot Seiöen/Die fpaeng bon* 
De / Dót BPgeteert BaDDe / toant Bp niet in ^paugien 
BaDDe getoeeft/en Bet toasf ongf p?incipalijb te Doen/fo 
om 30n perfoon te 3ïen/ ato hem te hoo?en fp?eben en 
bifcouteren met Den boo?fch?ebe ^eere #?ofcfTo?/ 
maer atotopeerft guamen/ toasf hPin’t lefenba» 
fijne <ö5etijöen / fo moften top machten tot Dat Die 
uittoaren/ enDoeguam hpbponsf in’t bletn Ea* 
letben/ opöe Binnen-plaetfe refponöerenbei 5^aec 
toass oob een joffer of ttoee bp ons* / Die hP bufte/ gaf 
on0 De hanD/ en fp?ab feer b?ienöeltb met Den $?ofef* 
fo?,* De huifb?ou ban Den heerban Den€inDe toasi 
Bp ons* / en feiöe tegen mp/ t’abonö fal hp en 3ijn boib 
feer lacchen / om het gemaebte ^paensi fp?eben ban 
Den^ofeffo?/ Dat hPfo pertinent toil Doen i Sfitohet 
fP2eben nu lange geöup?t haööe/ 6?act)t hem 3ijn 
jèecretartsi of pemant anDere ban 3tin ^tenaer# 
fijn tafelboerhen / en begonft Doe De namen op te tee* 
benen / en Doe ging ib ftil uit het falet in De boo?3ael/ 
Doch berfiont Daer na / Dat Hp oob na mijn naem ge* 
b?aegt BaDDe: ^anib toeet niet of hpmp meöe aen* 
getebent baööeof niet. *®e ttoeebe retfe toasf ibbp 
beminbenl|age. pan ©at* 

(Cettoijle Den Klbmiram alhier Den eerfien JBinter feermcin 
in ^ollanb gebangen lag/ fo guam öe 3©eDutoe/ g s 
<02abinne ban ©albenftein en 25?oeb / blagenDe en hiacgt 
recht betfoebenöe ober Den 2Cöniirant, ober Den ober 
moo?ö ban Baren man/ öte bp l aööe Doen bermoo?^ 
Den/ 3önCafteel in nemen/ enplonöeren/ enal|i>3PenW 

m 



ro t rf. Het{êvea.ehdertigfte BoeL 
fort* fw gact bebfitf&geffelt fiaïJtie/em tot ïjaec Begeecte te 
sSem/ öetcE te mogen Bomen enberficogen/foBabbefp bet 

fnitea 
men/ 
plantje» 
ren/ en 
ïotten 
Dan fret 
CaftecI 

ftjn ant=> 
tooojDc. 

«©efan» 
tett tiart 
«ttleöe 
hamen 
Sp hen 
atöml» 
sant 

Igaet 
Doothra’ 
öen/en 
fpn anti 
tositDe. 

leeoïten. tiaslt be goeüe genegentOepö en Dienften/ bie Den 
öe öe <®?abe fjarmman De Staten <0eiieracleectijöö ge- 
Sihai öaen en beme/eh DaDöe/ en alfo De graten.Oactbcc* 
ren man/ foefHiiet bonöen gefunDeect / om Dat alle bet bet¬ 
en bet mogenhatiDetv felben met fijne geuanDeniffe bet; 

ballen mas aen Den lanöc/ alö met Det go eb en 
blgeö ban D’ogüetfaten ban beeö lanüen berfice; 
gen/ en Datmen ijaet niet ftonbc Helpen / fmiDec Da> 
ten epgen ^aetfo beel te ficenlien / fo toetoe noctj- 
tanö.goeD gebonDen / Uaet berfoeït in 3tjnen .pan* 

engoeöei ben te Doen (tellen/ om te eeebet tot een rebel jjb 
ren /en £omcacc te ftpujen / om fijne betloffinge en man* 

geltnge ban gehangenen ober meDec3ijhen.©ocO Oem 
in Danben gefielt;3tjnöe Oaer berfocli/ om öaerop 
t’antmoo2Den/ fo beeft Op terftont boo? antmoo?; 
De gegeben : Dat be ©?abe Haten JBan alle De 
(Jraffen/ bie Opgeleben Oabbe/ mei betbtent/ na 
Dèmael Op partialitept / fo 3P felfö in oace fcfj2if- 
teitgetupgbe / en geen goebe en op?ecöte J^eutcalt; 
tept geöouben Oabbe. 

©efgelij&ö quamenooO btetClebife gefanten 
in^ollanb/ om OaetOlagten ober Den 28Dmirant 

*te Doen/ Defe Oregen confent om Oem te mogen 
fp?eOen j ban Op Oem OomenDe/fp:aO OPfe mei 
fpttfig en OoogmoeDelijh aen /geiijfi offjr» nocO 
ober eenen getoelDtgen Heget in Oaet j£anb Oeer* 
fcOenDe getoeeltboace/ en Dat nocO D?ep.genDermt> 
fe* Oaet Oobcn Dien bettoijtenDe / en b?agenbe/ of 
Otter niet tnOacOrig maö / Dat öaren obecleben 
©02(ï boo?Den föepfer dTarelbebijfDe op3ijnOnien 
gelegen oaDDe / met een balt om Den öalö/ en Ooe 
be felbe en 3plopben boe te moeöe maren/ en epfctj- 
te Oaet af Oaet €om niifte / ,en 31» fouDen/ fepbe 
fip/ Oaet föaebö i|eeren bjagen / bie ïjem lalt ge; 
geben fjabDen en berfocOt bie ban 3©efel te ftaftijDen/ 
8aet een Cafieel te mahen en be <©ecef02meeröe fïe; 
Ügiete berbnjben/ om Dat Ounnen ©o?ft in bie <iab 
geen bolftomen i£eec Oonbe toefen: OP affirmeerbe 
Oaet bat De€teeffe niet neuttael maren/ nocO Oom 
ben bjefen/ om Oet(€cactaet ban ©enlo en anbere. 
fjtem / Dat Den <£euroo2|t ban Ceulen ooft te bo?en 
boel banfjjtr ftomitein Die lanbenOaDDe gemeten / en 
meecanberepjobooften: alfo Dat De <©efanten (Daet 
dnbet ooöfelbe een ülaeöö-Oeet toaö) feer OefcOaemt 
boaten / en niet mplen 0oe 3ntjaec Commiffie met 
eeten fouDen bolb2engen l$p milDe Oaece Com- 
miffiefien/ en fienDe Datfe ban Oac^n toaë 
tmbertehent/ fepbe/ Dat ftillten 3otten Comniffie/ 
ban fulOen eenen l|eet moftonöeneltent mefen/maer* 
om Deboo2f3. Cleeffe oöefamen met confufie meDet; 
•ombangem betttoefte n. 
m We boo2fc02eben aCDmicant magi in Oem felben 
4» fijne gebanOeniffe feer grootst en OoogOectig; 
DPcmatf Wepn en fpitfigO ban perfone/ |p maö 
erg en fe|erp ban berftanDe/ e;i in materie ban 
èState mefeetbaren; men iö,met Oem inöanbelinge 
getreDen/fo toel boo2 3Öne bectofTinge / alé ooft boo? 
ffljle De anDtte gebangenen/;Daec in begrepen be 
!<©o«berneitt0 ban het CplanD ban iS.COome. ^on 
IpetDtnanöo De f©eneftö/en Die ban Canatien/ bp De 
llollanbfe beliepen ban <©o2loge bap Daet ge- 
b?acOt/ batiftegen alle Defe gehangenen ooft' fouDen 
loö gelate%4»32Den alle De gehangenen Der-©et* 

'f 

.. cenigbe p/obimten / 3/1 matett folbaten / Ourgecö/ 
; fcOtppcrö/ ijtffcOetO / Oootogefdlen / ingefetene / 

inmoonDers' / of bie De ManDen DtenDen/ Die fo 
toel inr&panofemeibOeo Coningo lanDen/alöinbe 
^eberlanbe»/ in ffebm/ fierfeten / ^cljepen / <0a; 
iepen/•ofgtiberftnS/onbet ’tgebieD ban Den Coning 
ban ^pingten / gehangen-mé.fenDe / tec fabe ban 
iJe©Q2loge//emniet cm pacticultere Delicten, ©en 
28Dantant mcrDe gep2oponeect /j Dat / fo pp alle De 
boo2f3. OortDêtoo' en b?P ma&enV fonbet rantfoenen j 
boften / en Dat Op Daet en Oöben fotiDe millen be; ( 
talen btjfttg Dupfent gulDepn/ Datmen Oem met 
alleö’, • ' 

bolgenbcbe leftéo?Donnantie op ’t guattiet gemaefttf 
Dan alfjo Dit Oing aeaDe goebe gebefte ban Den Co* 
ninft ban ^pangien en €ett3-^ectog/ fo beeft OP 
tjjb begeert/ om Diep aengaenbe met Oaet te mogea 
Doen communiceren t maet nopenDe De 50000 gul# 
DenomtlDe Op niet geben / en nocOtanö alle gebald 
genen lost hebben/ niettegenfiaenDe De Staten Den 
Coionel Sopsi Del ©illar Daet gaetne uit gefteben 
OaDDen/ombat ïjpgehangen maö bp ^ir francctö 
©eet / Die ban Oem mUDeOebben 30000 gulDenö/ 
of te berlojTen eenen €ngdfen €bdman/ ober iz 
jaren in Snbien gehangen tban Den miDDet 
3IoOn ^aumfteö/mer meet anbere conDitien. 

(€en lefiien tffec bp gefcö?ifte gepelt / feftet acc00?tj. 
©aet ban het inljout iiiet na iö botgenDe; 

TVf.YN Heerende Staten voorfchreven Tullen los Stctaöit 
aren, en in volle vryheyd itellenr. onder 

de volgende condiiien j en mits devoltreckingeyan be f^ee^ 
dien > alle de Capi tyaen, Officiers, foldaten, en on- fen^ta# 
derdaneq des Kuninxvan Spangien , gevangen in de *ïn'®e# 
LartdCn den lel ven Konink onderworpen buiten de 
Nederlanden, fijnae in h ier hsnden, Tonder datter eenlgbe 
yetwes betaelt lal worden voor haer rantfoenofko- 

©on ften. 
Al le Cspiteynen, Officiers, en foldaten, fijnde in jpwnclf* 

dienft van den Konink van Spangien, of van den Erts- i 
Hertog, gevangen in Nederland, en dip begreepen 
fijn in’t quartief gemaekt Anno 99. tuflehen de Velt- mirant 
overften van den voorfz. Konink en EertZrHertoge, ban 8** 
aen d’eene, en van de gemelte Heeren Staten aen 
d’ander fyde , Tullen lo* gelaten en gerelaxeert wor- pet laf 
den, betalende redelijk hare kollen , en haer ram- iattl* 
loen, volgende het voorfchreven quartier, uitgeno- njnp^ 
men dat de gene die andefs haer rantfoen gemaekt foan/ 
lullen hebben, gehouden Tullen wefen haer Patronen ?n bau 
tecontenteren. 

DeHeere Admirant,den Veld-Marfchalk Louys toanajls 
Menefes en Pife, fpötrii deVillar, en Don Ferdinandde 

Gouverneur van S Thomas, Tullen vry en vrank uyc 
gaen, mits den voorfi hreven Heere Admirant beta¬ 
lende,boven hare mond-koften,defomme van 43000 
ponden,van 40 groten 't pondt,voor de extraordinaris 
on kollen. 

Doch Tullen eerllen alvoren ter goeder trouwen 
reëlijk,enmetterdaedvary en vrank losgelaten wor¬ 
den, fonder eer ig rantfoen of koflen te betalen > 
binnen den tyl van 6 weeken naeilkomende, na 
het eyndlijk belluyt van dit Tratflaet, alle Burgers, 
Jnwoonders, Coopluyden, Schippers, Meellers 
van fchepen, vifich^rs, bootfluyden, en ander Zee¬ 
volk , boeren , en andere ingeleteqen der Vereenigde 
Provintien, Leden^Quartieren, Steden, Dorpen, en 
G huchten van dien, mitsgaders alle Capiteynen, CF°Tr/-) 
Officiers, en foldaten.y.die gevangen genomen fijn 
te Warer of te Lande, te voet ol te paerd, fijnde 
inden dienft der felve VereernigdeProvintien, van 
wat natie, conditie, olqualiteyt datfeook fijn, nie¬ 
mand uyrgefondert, van degene die gevankelijk ge¬ 
houden werden of fullen werden in de Nederlan¬ 
den of in de nabuyrige plaetlèn , als Berk, Weerd, 
en andere plsetfen, onder 't gebied en de gehoorfaem- 
heyd , of van de Luyden dcs Coninx van Spangien a 
of van de Ertz-Hertogen, in de Steden, Sterkten,Ga» 
leyen, Schepen , of anderé plaetfen, op den dag van 
deeyndelijke belluitinge defesTratftapjts..i • .a 

Ook fiillen reëlijken metter daed ter goeder trou¬ 
we gerelaxeert en los gelaten worden,tfonder eenig 
bpdrqe^qf Jiffiichei.t^yryijp vrank, fonder eenig rant- 
loen of koffen te betalen , Linnen vyfoftes maenden 
rraeftkoraende, nahet eyndlijk befluyt van ditTra- 
<%qt,^Je;,,burgers, ingefptene, kopplüyden,Schip, 
persj, meefters van-Schepen , viflehers, bóotsgefe.]- 
len ^bpeten, en alle aoderc ingelet;ene van .de Ver- 

f eenigdë provintien . Léden ; QuaTrieren, Steden , 
Dorpep^oT Gehuchien der fplve, mitsgaders alle Capi- 
teyns,iÓ(fficiers, en foldaten, dip gefar^^ Tallen 

we 



éoo. 
wefen ten dage van het eyndlijk beüuyt defes Trac 
taers, te water of te lande, te voet of te paerde, fijnde 
in dienfteder voorfz. Vereenigde Provinciën, van wat 
natie of conditie zy ook fijn, niemand uitgefondert, 
die gevankelijk fijn of wefen fullen, ten dage van het 
voorfz. beüuyt, in de Coninkrijken, landen, of 
plaetfen, optefchepen, Galeyen, of elders ,’t gebied 
endegehoorfaemheit van denConink vanSpangien, 
fijne Gouverneurs, Superintendenten, ofCommifen. 

Doch fullen onder ditTraöaet niet begrepen we¬ 
fen de gevangens die originelijk fullen gevangen ge- 
ftcltfijn (aen allen zyden) of gecondemneert, om 
privéeCrimenen Deliéten, niet gemeens hebbende 
metten oorlog of aenkleven van dien. 

Daer fal gemaekt en gelevert worden een pertinente 
lyfte van alle de gevangens, die gehouden werden,fo in 
Nerderland, als inde Coninkrijken en andere landen 
van den Conink van Spangien, binnen dry weeken na 
het eyndlijk beüuyt van dit Tra&aec, en de gevan¬ 
gens fullen datelijk gelicht werden van de Galeyen, 
en generalijk de felve, en alle de andere van allen fy- 
den, tot haerlos-latingetoe, redelijk onderhouden 
en getradteert als gevangens van oorloge, foinhaer 
eeten en drinken als anders. 

£n binnen de voorfz. fes weken na het eyndlijk be- 
fluyt van dit accoort fal genomineert en beftemt 
worden eenen fekeren dag en plaetfe, op de welke 
de gevangens gebracht fullen worden, onder het ge¬ 
bied, of van de Luyden van den Conink van Span¬ 
gien ,of van de Ertz-Hertogen in de Nederlanden, 
of in de naburige plaetfen, als Berk, Weerd en andere, 
op de Schepen, of Galeyen, en elders. En van gelij¬ 
ken de gevangens in de Vereenigde Provintien, fo wel 
de gene die volgende dit Tradtaet gerelaxeert fullen 
werden , fonder koftenofrantfoen te betalen , als de 
gene die alfdan haer rantfoen en koften fullen betaelt 
hebben; en aldaer fal de verwiflèlinge gedaen werden 
ter goeder trouwe, en met goede ordre, fonder dat ye- 
mant van de gevangens van genen fyde fal mogen ge- 
troubleert,gehouden,geretardeert of belet werden,civi- 
lijk of criminelijkjin eeniger manieren, tegens of boven 
dit accoort,om eenige ooriake, gedaen ofgefchiet bui¬ 
ten of binnen de Nederlanden, of neutrale Landen. 

Gebeurende dat ten voorfz. dage van de WifTeling 
niet gekomen zy fuffifant blijk van de daetlijke rela¬ 
xatie der gevangens inde Coninkrijken, landen, fche- 
cen, Galeyen, of ander plaetfen van de gehoorlaem- 
heid ofgebiet van den Conink van Spangien, fijne 
Gouverneurs, of andere fijne Superintendenten en 
Commifen, faï den voorfz. Heere Admirantfo lange 
verfekert bly ven, tot dat het voorfz. blijck gekomen 
fal fijn, ten ware dat hy daer borge voorwift te Hel¬ 
len, tot contentement der Heeren Staten Generael* 

Het voorfz. quartier gemaekt in ’tjaerxcix. fal ge¬ 
neralijk te lande onderhouden en achter-volgt 
worden van wederfijden voor dit jaer idoi. en fal 
daer na mogen op-geieyd worden van wederfijden, 
naden inhout van dien. 
Den voorfz. Heere Admirant fal de ratificatie van dit 

accoort te wege brengen binnen den tyd van zo da¬ 
gen, na date deflèlven. En fal te dien eynde fijn Se¬ 
cretaris in Braband mogen zendén. 

Aldus gedaen en geaccordeert defen 18. Ianuary, 
«(Sot. Wasgeparapheert, H.Scherfvt. 

Onder ftont, 
Gefch. Ter Ordonnantie der voorfz. Heeren Staten 

Generael Ondertekent 
C Aerjfen. 

Was noch onderteken t: 

Ik Admirant vsn Arrsgon. 

T\E Staten Generael der Vereenigde Nederlandfe 
Provintien verklaren ( hoewel dat by het Tra- 

ékaet van Accoord, gemaekt tuffehen haer en Don 
Francifco de Mendoza, Admirant van Arragon, 
&c. )op delos-latinge van fijn perfoon, en van alle 
degevangens van allen zyden, onder anderen geleyt 
zy; Gebeurende dat ten dage vaa de verwiflèlioge 
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der gevangens geen fuffifant blijk gekomen waje van 
de dadelijke relaxatie der gevangenen inde Conink¬ 
rijken, Landen, Schepen, Galeyen, of andere plaetfen 
van de gehoorfaemheyd of gebied van den Conink 
van Spangien, fyne Gouverneurs, of andere Super¬ 
intendenten en Commifen . dat den voorfz. Heere 
Admirant fo lange verfekert foudeblyven, tot 
dat het voorfz. blijk gekomen fal welen , ten ware 
dathy daer voor borge wifttcftellen, toe contente- 
ment der voorfz. Heeren Staten Generael, fonder an¬ 
dere fomme uit tedrucken, dat zy verftaen (volgende 
’tgene uitdruckclijk overkomen en geaccordeert is 
geworden by monde) dat de lel ve cautie fal moeten 
wefen van 100000. Cronen van dry ponden vanxl 
groten *r pond. 

Gedaen defen 18 Ianuary, 1601. 

3©p hebben een toepnigb te booten gefept/ bat 
ben 2Cbmfcant gehangen toefenbe / hele perfonen be* 
geerigtoaren Hem te ffen/ niet alleen gemeene Urn 
ben / maer ooh ban be pjtncipaelfie lieren / fo 25ur* 
gemeefieren en Segeerber0 ban ^teben/ alsï anbere; 
en taant bpfeer affabel ban fpjeben toa#/ baec bp 
ergenlifiig/ fo beeft bp fubtülg&en onberfocïjt be 
humeuren en gefintgebenbanbe gene bie liemqua? 
men befien en aenfp?e6en / boe b al toafï bat bP meen- 
be bat be l&ollanbersf en anbere bie bp bem quamen/ 
fo fïecfjt toaren / batfe bare meeningeen baerberten 
fo bloot gaben en uft-fp?aften ,• fo qiiamenber 006 boei 
bpbem/om fönemeninge te boren/ en fijn bette te 
onberfoeben/ niettemin fo iö baec uit gcbolgt/ bat tallt 
bpaen ben €erf3-l$enoge gefcfaeben beeft / batbP fetirpft 
bebont en boel hlaerfijfi ftonbe befpeuren be goebe boil «1£ fö» 
engenegentbeib blebeingefetenenöefer lanöen toa= Ö?' 
ren bebbenbe / om ban befe bjoebige ©02loge te sent» 
mogen too2ben ontfïagen/ batbemooefe eenige af= 
geb?aegt babben/ of jjp geenen lafl gabbeom ban 
paiè eenige openingc te mogen boen; batbP baer» 
om niet baöbe bonnen lebig ftaen al 't felle baec 
l&ooobeben te bennen te geben/ ten einbebp gelaft 
motfjce tooïben befe fabenaber te entameren/ bat 
bienbolgenbe bp ben €ert3 l^enoge op ’t fmt.0 te 
JBocrticn noefj gehangen jittenbe / obergefonben 
boaiS een blein bjiefben/ geöateert in ganuano 1601. m» 
®aer bp bare *§oogbeben baer berblarenfeer her# 
bljjt tejön / bat 3P berftaen bat ben peijJ bier begeert gró 

©er. 
Storm* 

torn toerb/ en bat ben Stbmiram baerom ban barentrcL 
toegen berber fal mogen birigeren en beleiben / en be °5“^n 
felbeftare Igoogbebenban tgbetottijbe abberteren 
toat bie0 aengaenbe fal toefen boojgeballen ■ toelb 
b?iefbeninjSpaen0 gefrbjeben toefenbe / fjp aïstöp 
nu in ben J^age gebomen fijnbe baer na ben <0?iffier 
3ferffeno bertoonten (atenlefenbeeft/ alfo gpben 
felben met een b?iefben berforbt bebbenbe een0 bp 
bem te bomen/ baer toe ban be ^reren Staten 45e* 
nerael confent gegeben toa£ / om te bo;en toat bP 
foube toillen feggen. 45?iffier bit b?iefben gelefen 
bebbenbe / feibc baer op / bat bet al te generael toa# 
om bae; op pet aen te bangen bat bienfiig mogte toe^ ©nffftc 
fen tot een goebe uitbomfle ban ben oorloge en 
baerom niet ttogfelbe of bP tCbmiram moft al 
Deel naber en fpetiaelber laft bebben fo berre ïjp ban %tnau 
meeninge foube toefen befen aengaenbe eenige ope* jant/wc 
ninge te boen; boe fieeft ben boo?fcb?eben 5Cb- 
mirant te boo?fcbijn geb?acbt feber bolmacöt of bant» 
i&ocuratie / ban fiaer^oogjjcben gecacbetteert/ en «wj- 
geteftentin bate ben 27.2Cp?ili0/ idoi. in tfram 
copfe €alegefcb?eben/ boubenbe in effect/ bat nabe? bfrü 
mael gaer tgoogfieben in be felbe lanben gebomen 
toaretv om be feïbe toebecom te toengen in bare bo?i * 
geruft / enoubepjofperitept/ mit0gaber0 cm bare birtgeree 

onberfaten/ bie <0ob bem gegeben beeft/ in |bep0tojBan* 
en ©iebe te regeren/fp ter toerelb niet liebersf fouben 
ffen/ ban bat fuljt foube mogen gefrbieben/ baer brrbs/ 
toe3P heel lieber alle goebe en facbtemibbeitoenfcb*toon^ 
ten te mogen getouichen / ban boo? to«be en 
ftrengemibbelenber toapenen/baermebenu fobelt 
en langejarenfobelebloeb0toa*geffQ;t/ bie 3P0eb- 

ben 
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©CII 
tHfcanc 
totcfccBt 
acu Den 
«önffiee 
31eefTen|/ 
Dat De 
ïgeec 
maöo' 
caet ®\> 
toiöac» 
neüelö 
EcnsS 
maat Bp 
fjcmha» 
men. 
®crt&9 
De <èta* 
ten '&z> 
nerael 
Boet ge* 
toonden/ 
bat De 
BOOJIJ. 
<©lben* 
Darao 
toelD t’fa* 
«ten öp 
Den 'ID> 
tnirant 
foiiDe 
gaen en 
toaty?o* 
pooften 

3PtTfr mengen» 
ben ge» 
Ijquöch» 

moctcrt Qèb^ttifeêii t^eensf ben oenen /Me fp ai$ 
fjacr epgen bibberen toillcn beminnen. €n alfo fp 
berjïaen Hebben/bat ai£ nu aen befe 5ijbeonberb?a* 
ginge gebaen toa$ aen ben ?Jbmrant ban tUrra* 
con/ of f)p cem'gelatlgaöbc cm ban $cp8 temogen 
miböelen; jnliuöen goeb gebonben Ijebben/ om te be- 
toijfen/ bat j^alöerrmnjleoccafie niet begeerente 
berfüpmen'/ bietotbjebebienjlig macfj toefen /ga* 
ren lieben en bemmóen j^ebe ©on jprancifeo öe 
iBcnbcja/ -Hlbmiram b’^ceagon / <©?abe ban <©ua* 
balejle/ garen !£of-mee|ter/ etc. te lajlen en te ati- 
to?tferen / cm befefabe naber te mogen belepben / en 
bóojte flellenfofoete/ 0efioo2lijfic/ en recljt-matige 
conöttfen / alö cenigfhm bocnbjlt fijn fal; öan alfo fp 
berjïaen / bat men ai.3 nodj perftfleerc Op be biffi* 
öehtie/alsS of men ter goebec tcoutoen ben bjebe bafïe» 
ijjli en onberbjeebelp niet foubc onöerljouben: bat 
ïtaerom ben 28bmiratu fal mogen beloben/ bat gaer 
Hoogöebcnen fpp'ncelijfie 3©eètben fuilen ftoeeren 
aiteo na te bomen / en pimceuelijb te gouben en ob* 
ferbcren / en te boen Douben en oöferbecen / bat befen 
aèngnenbe met Den 2ïbmirant fal toefen geganbclt. 
€n alfo ’t (lub ban bc Kcligie mebe feec bele en gro* 
te Dïjficultcpten tsf Debbenbe/ bat noegtanö gaer 

oaggeben bergopen alfmen ban befe faften fal 
bomen in communicatie/ battecfobanige miDbe* 
ïen fuilen boo?gejïelt mogeb toojben / baec Dooj 
colt befe DtfftcuUcuen fuilen Domen te cejfercn: en 
batgareJ$ooögeDen te bjeben fuilen toefen gier in 
fa bele toe te laten al# eenigfm# mogelpb / en 
boeniijb fal toefen: toel toetende bat De religie niet 
boo? fïcenggeit en btoang / maec met topen toille 
aengenomen OeOoojt te tooibcrt, ©en <©?ijfier tïecf* 
fchss befe procuratie geiefen gebbenbe / berDlaerbe 
gaerne te toillcn toeten / ofIjp 2Cbmirant geen anbe* 
reen naber 3Jnfituctie gabbe ban befe* DenSlbmi* 
rant ajftrmeerbe anber.S geene tegebbenbnn befe; 

baec met toe fcggtnge ban baer ban te fuilen 
boen rapport ban öaen gefefjeiben. €n alfo geburen* 
be öc bergaberinge boojbcnmiböag ten felbenbage 
toeberom inflantie geöaen toierb boo? een feber totef- 
ften aen be boo?f5.?fiecfren/om te mogen fp?eben met* 
ten 3|eere (©Ibenbarnelbj fot0 bp be bergaberinge 
goet gebonben/ bat fon C. ïjern albaer met ben <6?if 
fier fouöe totllen laten binben/op abonture of jp noeïj 
eenige anbere iiifïcuctte oföefcDeit ban t)em mocö: 
ten beliomen / ’t toelli be boomoembe i|eeren aen* 
genomen fjebben: bte ober fuljc ben 14. december/ 
1601. ter b03?fcö?cbe bergaberinge rappo?t;öoenbe/ 
berblaert öcböcn/ batbebooef?. 3llbmtcant0enlui* 
ben in’t lange en beeebe fjabbe boo^getoagen/ Doe 
noötg Ijet aftand toa^ boo? begeljcele CÖdftenOeib 
een gemeenentoebe/ feer fuccinteUjb berDalenbebe 
touefuen Der felber/ mitfgaoetd ben onpeilen on* 
gemaöban bcr^oeloge/ toelbenocDtand tenlefïen/ 
na fa beel bloeb bergietend / ccnd foube moeten met 
tocöe bertoififelt tooeben: bat fjp baerom lafiDnöbe 
ban paer Hoogfjcben / ban ben petd openinge te 
boen/ tentoellicn etnbe Dp boojtbeacljtDettoicfDen 
boten ban becljaelt. ^©an fo Dem öier op tot ant* 
tooöjbegegeben tootbe/ batbufbantgc fabenmeer* 
malen fijn geopent getoeeji/ en bat te bien etnbe 
oobbe toienen ban fijne l|oogf)eit aen be Staten fel* 
begeften föngemeelï/ ban batmen aïtood gefpeurt 
Heeft metter baeb l bat befe banbelinge 0ebbe ge* 
fïcebt tot groot nabeel ban ben 3£anbe/ en bpfon- 
bec bat bit öefcfieic al te generacl id / baer op een fabe 
ban fulben getoicüt en importantie te tnogen Dan* 
beien j Deeft ben^bmtram feccDoocD berbeben be 
macljt ban ben Coninb ban ^pangten bte nimmer* 
meer befe lanben foube abandonneren / en battet 
baerom beter foube toefen/batmen amplecteeröe met 
€srèï?’tgene men aldnu foube mogen becbnjgen/ 
ban batmen b’onfebere uitbomfïe ber ©orloge foube 
toillen bertoacDten ; geeft 00b be goetberttggcit/ 
tounbUjbiictt en beugben ban Date l^ooggeöen feer 
P2pfebjb boot-gefielt / ald toefenbeftoincen/ öientet 
foeben banüe beijoubenid ban be lanben / en pre 

goebe tngefetenen; baer op bp ben ï^eere ^arnebelö 
geanttooo?ttoiert bat toel toaer idbatbe macljt bed 
Coninbdban^pangtengrootid: maerbatbterge* 
Itjbe Woningen nocD toel bonnen totrupne gebraegr 
toojben / bat top in ’t gene bat onfe macljt en bermo* 
gentebleïn td / <©ob ^Slmacgtigtot onfefjulpejtjn 
nemenbe/ bie be fijne nimmermeer fal berlaten. 
©ocD bat ber lanbe tóenfeg alttjb getoeeji id / bat 
men tot een einbe ban befe broebige *<©o?loge (bie men 
nooöfgalbentot befenfie ban Ijjf / goeb / en bloeb ge* 
toongen getoeeji id aen te nemen) foube mogen ge* 
raben / fo berre gaer macg bolgen ’t gene eerljjb/ 
CDrijlelyb/ en berfebert id; fonbet bat be lanben 
immermeer fouben bonnen berjlaen tot een ©rebe* 
Ijanbelinge/bieoncgrigelgb/ bfoneerlgb/ of onbet* 
febertboo? be lanben en ingefetenen ber felber foube 
toefen; <^n fo berre men baer af foube fpieben bat te 
bien einbe anber fpeciaelbet lajl mojle toefen/ ald bie 
gp tSbmirant alfnocg gabbe bertoont: baer op Ijp te 
boorfegijn gebjagt geeft be procuratie / gier boren ge* 
memioneert/ ban alfo be i|eere 25arncbeib noeg infi* 
fteerbe / bat gp al naber injtrucuc mojl gebbèn/ geeft 
gefeit / bat Dp Dem naber toilöe DebenDen op be 
tooorben / bie gaer ïfooggeben t’anbercn tgben gab* 
bengebruibi ban befe falie / enbatgp alfban’tfelbe 
inganbenban bej^eere 25arnebelb foube boen ober* 
leberen. ^tenbolgenbe geeft ben boorf3» Silömirant 
aen be l^cere 25arnebelb gefonben fefeec f&acüet 
25?ieben / be toelDe gp nietgab ipillcn openen ban 
in be bergaberinge/ en id bebonben ’tfelbe albaer 
geopent 3ijnbe/ met anberiaUegouben baneenfefeec 
jBtjTtbe aen be ï|eeren Staten Clcnerael/ begelfenbe 
een bermaninge tot ben©rcbe/ en’t bubbelt ban 
’t briefDen bed €ert3 ï^ertogd/en ban be procuratie/ 
beibe gier boren gementioneert; en alfo ben 2Cbml* 
rant toeberom aen ben<0rijïiec SCerjTendberfocgte/ 
meteen letterDenin’t^paend/ met gem een toet* 
nig naber te mogen communiceren / id ter bergabe* 
ringe goet gebonben/ ’t felbe tóe re laten/ en baer ban 
rapport gegoort gebbenöe/ald ban in ber fabe gebaen 
te toorben/ ald ten meeften bienjle ban ben lanbé be* 
bonben foube toorben te begoren. 

<®p ben 26. ©eccmbrtd/ i^oi. ben Griffier 3fierf* 
fen rapport boenbe ban ’t gene gem toad bejegent 
met ben Süömfrant / id bp be ^eere 25arnebelb boort 
gcöracgt tmeeberlcp gefegrift in ^paend en in jpran* 
copd/ ban eenberlep ingoub / beibe bp be Sübmtrant 
onbertebent/ Itubenbe op befen fin. Boojcaa 

©at gp 2ibmirant/ op ‘t gene bp gem ^etracteert ban©?e» 
toadbp bel§eeren 2öarnebelben31erjïend/ nöpenbe öe-am- 
ben ^papdop Denix. ©ecembrid/ goeb gebonben SJfJJJ 
gabbe te proponeren befe nabolgenbe Sürticulen. mnav EErft,dat den Eertz-Hertogeen d’Infamte gehuld, cantboo^ 

ge-eed , aengenomen fouden worden by de 
Geünieerde Provinciën , tot Princen van den lande, 
fulx fy gehuld en aengenomen fijn by de Provinciën 
van d’andre zijde. 

Dat hare Hoogheden foude beveiligen en confir¬ 
meren alledehandveiten, privilegiën, en goede co- 
ituymen van de Landen , fulkx die voor d’oorloge in. 
obfervantie fijn geweeil. 

Dateenyegelijkinde Geünieerde Ptovintien iou- 
de mogen beleven fodanige Religie, als hy heeft of 
foude willen verkiefen, ten einde de Catholijke fo 
wel als andere de vryheid haersGeloofs mochten ge¬ 
bruiken onder de gehoorfaemheid des Magiilraets. 

Dat hare Hoogheden tevreden fouden wefen, da£ 
een yegelijk fijn goederen wederom ibude mogen aen- 
vaerden , daer van hy is gedepoifideere, fulkx hy voor 
d’ oorloge gehad heefr. 

Datter foude wefen een eeuwige vergetelheid van 
’t gene gedurende d’oorloge gepaflèert is. 

Dat haer Hoogheden louden beloven en fweeren 
’tgene gecöncludeert foude wefen onverbrekelijk te 
onderhouden, en by hare vrunien en geconfedereerd 
de re doen onderhouden. 

Dat zy infgelijks fouden procureren dat den Co-i- 
nink yan Spangien den Peis foude ratificeren. 
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JBoe 
Jantje De 
Qeecett 
Staten 

<0p«n f. ^an jóot.tff naiiet in Deliberatie ge* 
feit D’anttooojDe Die men op De boo?gefieIDe conDitien 
ban Den |gep$i/ ban Den 2IDmtrante ober-gelebert 
Doo? Den €i?i(ftet 2Certfen/Den boop|. Süömicant feu» 
be Doen aenfeagen / te bieten: Dat hem SCömirant 
felfö boel henljjfe t£f/ Dat De ^eeren Staten <0enecael 
De boapenen met grote reDenen/tot Defenfie ban De 
ianöen / tegen De ^pangtaero en fjareaDgerenten 
Rebben moeten aennemen; Dat ook fefeerisf/Datfp 
De felbe boapenen (uilen continueren / ter tijD en tojjle 
toe fp Daec boo? herkregen fullen bebben een Christe¬ 
lijke, Eerlijkei en verfekerde Vrede, DaéC na fp 
ban gefteelbec ïjectenftjn toenfcöenbe. ^analfoDe 

<9encrad conbitienbp Den 9£ömirantboo?ge(telt ban ©?eDe/ 
mnUiV' foöanignieren#)» j (niet Chriftelijk,bermtDöDaer 
iencon> bp De 4fatljoli)bcn in De «©eunieerbe p?obintien 
tmeten/ hjeDecom tot D’erercitie ban pare Religie töe-gela* 
hreïefo ten tooaöen/ toaer Doo? licöteiyb D’anöec üteligie 
toen» fouDe boeeben gefupplameert: niet Eerlik,bermitiS 

gare^oogbcDenfouDen tbilien aengenomen toefen/ 
op fo onlijoelijfie en onreDeltjbc conDitien/alö in 2S?a* 
banö en D’anöere f^obiittten ban Die 3pöe: niet ver- 

artimien lekerlyk, lurmite’ men af Danben foüDe 50000 man* 
2,JJ nente boete / en 5000 paerDen/ op De naebte be* 
tant lofte ban bare é|oog-f®ogentfieben fouDe moe* 
fcoojge» ten betrontoen) fit» De fdbe Daerom De Staten 
JJÏJÏÏf <©eneraefnkt BaDbe De?bm boo?ö?agen. <©fe ban 
naeiiK atcecfjt bctfilaerben fjaet fdbeit bier toe niet ge* 

laft te toefen/en berfoefnen öaet naber cebebentten. 
<Ên Doo? Defen ïjanDel Ijg Defabeeetl togleblüben 

bangente/ en De ten leften fonDer effect te niet gegaen. 
^Pbet €ontrattmetDen ftDmirante banfürra 

fefjen. 
©en 

boojilag 
ban oe 

Isefen 
Ulft 
«ttfijifJe» 
lj)h/ nier 
eerlijk / 

brrfehS 0<M gcmaebt / baöDe BP onDer anDeren belooft en 
ijjh. aengenomen alle gehangenen / fo toel in &pangfen 

alOtn^cDe2lanö/ cn 00b in alle anDereConinbrp* 
ben en lanben/ onber bet gebicD ban ben Coninb 
ban ^pangiett flaenDe/ 00b in üjnbien gehangen 
3önDei ooft meDe alle De gene Die noefj binnen fes* 
toeben na Bet becD?ag gehangen fouDen toerDen/ 
te Doen omflacn; bet ij alben tn allen SteDcn/ ©lec* 
ben/en 3ho?pen inbe <©eunfeerbe0?obimten toet* 
ben S&flletten aengeflagen/ inbouDenoe/DatalleDe 
gene / Die eenlge ban bare toienbenof magen opee* 
nfgeplaetfen/ onber’tgebfeb ban ben Coninb ban 
Spangiett gehangen Baöden/ Dat 30 Dieaengeben 
fottben aen De IBagtflraet/ onDer toelflc 3? tooonDen/ 
of De gehangen t’fjttptf begotuDen / met berbiarin* 
netoanneer en toaet 30 gehangen toarert/ en toaer 
m pp De Galenen mogten $<ttan / fo na aio bet 
eentgffnoboenlbfi toare/ omDaetbaneenStöflege* 
maeftt te toerDen / Dfe men oberleberen fouDe/ om 
De felbe los* en geb?0t te toerDen / *t toelb boo?* 
toaer een feer loftoaetbige fabe toad/ en Daer aen 
De lieren Staten een grote eere en reputatie be» 
ftaelDen bp alle bolberen/ Dat 3P met Den gemep* 
tien hupt bare gemeeneonDerfaten uit De beftoaerlöbe 
en (€n?anmfe gebanbenlffe/ en ban De <©alepen 
beriofi en Deb$ben. s®aec toarenber hele Die fo 
(n De gebattbeniffe aio op De <0 alenen ban grote 
ftoarfgbept en geleben ongemab gefto?ben en om* 
gebomen toaren/ en Daec guamen 00b eenige 
f&upOWemen ai lange D00D gefepD ïjaDDe/en 
ipen mecnDe geffo?bente $«/ ööfÖ Ïïct N*P fll fcet 
lange aen eermen feonDe, hernemen toaer alle be 
gehangenen saten en toaren/ We men met geen 
rantfoen haDDe bonnen bebujöcn; tot ©ommel 
toaoeen 2öo?ger Die al ober ttoee en ttointlg iareh 
gehangen toad getoeefl / ert aio Ijp bertrob / toaö fn !§upO-bJOti ftoanger/ en gelacb Dan eene 

onge ^oefitet/ Die al gebout toao aio Ba« 
aDer toeDet t’ljupo guam/ men baDDe in lange 

laren geene tijDinge ban bem gehoon / 3Ü« f^upo^ 
b?ou toao 00b al toeDerom berbout / en moftban ba* 
ren ttoeeDen man toeDerom af (taen/ en Den eer* 
ften toeDerom aennemen: ^ocb quant Daer eenen 
te <0?oeningen toeDerom Die feo en Dertig faren in 
i§pangien op De Oalepe gefeten fjaDDe/ineenige an» 
Dere fieDen fön bp na Wergelöhe faften gebeurt.®toee 
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ban be nfeutoe 3®alfcbe CapiteinO/Die men De $fen- 
(®eufen noembe/ enin’tobergeben ban&e&rf)an$e 
ban ^.9ilnD?reO aert Defe föDe blebên/genaemt «0?ap* 
pa en ®o?cu / en bo?to Daer na in gaer bpanben ban* 
ben geballen toaren/ toerDen teenemael boo? Doöb ge* 
rebent / betople jp geene genaDe BaDben te berbopen/ 
en ö^re CapitepnitBaPP^n toaren Dpbe Staren al (Foi.^.) 
bergében : maerfp toaren bpöe bpanDniet gebent/ 
en 3tjn onber anDere namen fcfjuplenbe/ Oobb?pge* 
raebt. ®en HlDmirant iO Den 19. jlep 1601. uit* 
gegaen en b?p gelaten onDer febere cautie en met 
alle beleefDigfieiD/entnfeberBepD geboert tot 8®nt* 
toerpen. 

t^é^eeren Staten <©cnerael Bebben Daer na ge* 
committeert ®pmon ©arentfj. om na Spangicn 
en bo?DerO tn alle Kijfien en £anben beo Contnr ban 
Spanöien te hernemen na gelegentbept ban be ge* 
bangenen/Daer toe Den felben®pmon Söaremfê. 
inftrtictie ban De Staten <©enerael meDe gegeben i04 
Bet tnbouD iO getoeefl Dit nabolgenbe: 

Inftruöie van de Heeren Staten Gentraöl der Veree* 
nigde Nederlanden voor Tymon Barentfz. van 
’t gene hy fo in Braband, Vlaenderen, als in Span- fien, Portugael en andere Rijken, Latidfchappen, 

reden, Havehs, Galeyen en Schepen den Conink 
van Spangien onderworpen, lal hebben te doen. 

S Al hem tranfporterefi na Braband en Vlaende- ^fnftrut» 
renby den Eertf- hertog om aldaerte bevorderen Ucbooj 

de ontflaginge van de gevangens, en voorts teont- ®l^wa 
fangen defauve conduiten tot verfekeringe van fijne untfj. 
reife onder her gebied des Coninks van Spangien»mit 
fulke commiffien, brieven en ftucken als hem daer toe 
fullen mede gegeven worden. ban g«' 

Delelve omfangen hebbende > lal hy hem in alder Hangen^ 
diligentie, ’tzy te watef of te lande, tranlporteren 
na *tHof des Coninks van Spangien , en metteln- ranttiai* 
ftruöienen brieven hemtenfinevan defelnftruétie, ftrtajeij 
mede te geven , doen na den inhouden van dien* 

In de Rijken, Landfchappen en Steden , ftaende 
onder het gebied des Coninks van Spangien komen* 
de* fal hy naerftich onderfoek doen, wat gevan* 
géns van de Vereenigde Nederlanden of andere Rif* 
ken of landen , in onfen dienft geweeft Zijnde : die 
voor den twaelfden February in den jare itfod. ge* 
vangen fijn geweeft, en volgende hetaccoort metten 
Admirante by approbatie en goet vinden Van de 
Eertf-hertog opte ontflaginge van alle gevangens ge* 
maekt (hier by gevoecht getekent No. t.) behoren 
ontflagen te worden, aldacr noch gehouden wor¬ 
den. 

De voorfx. gevangenen die hy bevinden fal in’ 
eenige gevankenillen, Scheepen, Galeyen, 'of an¬ 
dere plaetfen lal hy verfoeken ontflagen te worden 
en van hare ontflaginge getuygeniffe en bekencenifle 
in gefchrifte geven, en daer van goede notitie hou¬ 
den , fo hy van gelijken goede notitie houden lal* 
ofaldaer eenige der voorfchreven gevangena opge¬ 
houden worden, en of aldaer eenige gevangene gc- 
ftorven, verfonden of ontflagen fijn. 

Sal daer na de ontflagen gevangens'pertinentelijk 
ondervragen ,of by baer kennilfe ergens in eenige 
Steden, Schepen, Galeyen of andere plaetfen noch 
gevangens defer landen , of defelve gedient hebbende» 
fijn en opgehouden worden.Ookof eenige aldaer,met 
haer goeden wille begeren te blyven ,en daer van me¬ 
de goede notitie houden. 

Item ot eenige gevangens by hare kennilfe geftor- 
ven fijn, op wat tijd en plaetfe, Item of eenigege- 
vangens fijn verfonden, en na wat plaetfen, eü op 
wat tijd fulks is gefchiet. 

Sal gelijk onderfoek doen, by den Hovelingen» 
Coopluiden, Fadtoren, en andere ingefetenen of in- 
woonders der voorfx. Rijken en landen , fo veel hem 
eenigGnts doenelijk wefen fal. 

So haefthy eenige gavangens lo» gekregen heeft» 
fal defelve af-vaerdigen, te water óf té lande , en 

daef 



daer toe vorderen henluyden verkregen ontflag,, 
cn mede geven dq befcheyden rot haer verfekenn- 
ge toe - dele landen toe, nodig, belaftende den fel- 
ven dat fy op hare komfte in de Vereenigde Lan¬ 
den, hen by den Heeren Staten Generael alhier in 
den Hage lullen vinden, om van hare wederkomfte 
en wedervaren notitie gehouden te worden. 

£n om te beter goec onderfoek van de voorfchre- 
ven gevangens te mogen doen , fal hy mede nemen 
en ueerlteTijk examineren de Lijfte van de lelve 
gevangens, gecekent No- 2. en met aendacht in’c 
examineeren van de gevangens trachten, om fe- 
kere kennilïe te gekrygen, waer alle gevangens mo¬ 
gen weten, en of eenige verfonden , geftorven , 
vry gelaten , ot in \villigen dienfh gegaen zijn , en 
blyven willen , wetende onle meninge dat ook die hen 
in.dienft begeven hebben, lullen worden ontllagen als 
iy fulx begeeren. 

Teneyndeook de voorlz. ontflagingeen verlof- 
finge der gevangens te beier en te Ipoediger mag 
worden geeffeötueert, fal hy op fyrie komfte ,in’c 
Hofvanden Conink vanSpangien fiente recouvre- 
fen, genoechfame depelchen van den Conink aen 
elke Vice-Roy of Gouverneur, Admirael van elk 
Koninkrijk, LanJichap, quartier, ot Stad, lo in 
Spingien, Portugael,Napels j Cicilien, Sardegnien , 
M. ajorque, Minorque, Atrique , Eylanden van Bra- 
lilien, Ooften Weft-Indien, en alle andereden Co¬ 
nink van Spangien onderhorig, inhoudende pre¬ 
tijs bevel om alle gevangens der Vereenigde Neder¬ 
landen of den lel ven gedient hebbende voorden iz. 
Februarydes Jaers 1601. gevangen, te ontllaen. 

En namentlik fal hy bevorderen een goet getal 
-van.lulke irrevocabele bevelen aen de Viceroys, 
Gouverneurs en andere Officieren der Rijken, quar- 
tieren , Steden en plaetfen verhaelt in ’c lefteaccoorc 
metten voorlchreven Admirance gemaekt, den 17. 

. Aprillis leftledcn , hem mede gegeven, getekenc 
N-J- om by alle gelegentheden eenige van de fel- 
ve depefche te zenden na de Rijken, Landlchap- 
pen, Quartieren, ot Steden , daer fulx nodig is, 
met fijne Brieven; inhoudende verfoek, om per¬ 
tinentelijk geadvifeert te welen, wat daer opgedaen 
fal; yvord en, ; 
t, £albyfonder letten, dat de t’leftig gevangens, be¬ 
grepen in de 1. lijften, hem mede gegeven, getekent 
N. ffr.t’ ledert den iz. February des jaers 1601.ge¬ 
hangen , fo in de Nederlanden als in Spangien, or¬ 
dentelijk na dat die geftelt fijn, worden ontllagen, 
en fo veel anderen alshy door faveur van devoorfz. 
He^re Admirant fal kunnen te wege brengen. 

Sal voorts onderfoeken , en pertinente notitie ma¬ 
ken, wat gevangens in de Nederlanden opte Ga- 
Jeyen, te Sluys, tot Brugge, in ’c Leger tot Nieupoort 
en Duynkefken , nqch uit de Nederlanden of de fel- 
;Ve gedient hebbende, opgehouden worden. 

Sal mfgelijks neerftelijk, fo in de Nederlanden, als 
.alom onder het gebied des Comnx van Spangien , 
goed en naerftig onderfoek doen, wat den gevan¬ 
gens voor rantloen, koften of andere pretenfien 
afgenomen is',’t ledert den iy. Marty , in denlopen- 
tjenjare 1601. en daer van pertinente notitie ma¬ 
ken, 
i Sal by alle gelegeniheyd den Heeren Staten ad¬ 
verteren van’c gene by hem in den vobrfz. poin- 
£ten , en elk poinrft van dien gebefoigneerc is, en 
voorts van alle’t genen dat defer fake aengaende by 
hem verftaen fal werden , om daer op gelet en gedaen 
te werden na behoren. 
, En indieacot het effectueren van d’ ontfiaginge der 
voorlchreven gevangenen hem by ons noch eeni¬ 
ge andere laft foude mogen worden nagefonden, fal 
de lelve mede hebben na te komen, en voorts alles 
doen, tot bevorderinge van de fel ve ontfiaginge, 
dat hy daer toe fal vinden te dienen. 

Het (even en dertigfte Boek, 
De Staten Generael, &c,_ 

iÖüo, 

A Lfo tot voldoeninge van de accoorden ruflehen 
ons en den Hoog gefurften Prince en Heere 

Don Francilco de Mendoza , Admirant van 
Arragon , &c. op fijne ontfiaginge gemaekt, 
by gemeen confent goed gevonden is, dat Ty- 
man Barentfz. uyc onfe en des Heeren Admirant 
name fal werden gecommuteert, om daer toe 
eerft in Braband en Vlaenderen, en daer na in de 
Rijken, ftaende onder'c gebied des Coninks van 
Spartgien te reyfen , en te vorderen de ont- 
fiaginge der gevangens, voor den welken vry- 
dom is bedongen by den voorfchreven accoorde, 
en volgende de Lijften daer van gemaekt. So ift, 
wy ons betrouwende op de yromicheid , naerftig. 
heid , en andere goede qualiteiten van den voor¬ 
fchreven Ty man Barentfz. en om te volbrengen ’t ge¬ 
ne hier voren verhaelt is, den felven daer toegelaft, 
gecommitteerten geautorileert hebben, lallen, com¬ 
mitteren, en authoriferen by defen, mits dat hy 
hem dies aengaende fal reguleren na de inftruótie 
daer op by ons gemaekt, en om’tfelve wel enge- 
trouwelijk na te komen en te achtervolgen , heefc 
hy in onfe handen den behoorlijken eed gedaen* 
lallen en bevelen daerom alle Gouverneuren, Ad¬ 
miralen, Ridmeefteren, Capiteinen, Officieren, 
en alle anderen in onfen dienft wefendej verfoeken- 
de mede alle Coningen , Potentaten, Princen^ 
Heeren , Gouverneuren, en Regeerders van Provin- 
tien, Quartieren en Steden eq allen anderen van wat 
ftaet of conditie die fijn, die defe gecoont fal wor¬ 
den , den voornoemden Tyman Barentfz- in’t vol¬ 
brengen van defe onfen laft, alle mogelijke bevor¬ 
deringe doen , ’t welk wy altijds een yegelijk behoor¬ 
lijk willen erkennen. 

Gedaen in den Hageden 15,May, 1600, 

<£en man ban Haerlem/genaemt ^pmon <jjanf3, 
föiest / gebutoelijbt binnen bec <U3oube/ ïjabbe, lange 
boopbanbel gebjeben in Spangien / onber ’t bcjccl 
bat bP een 25o?ger ban Cmbben tna0 / albaer ïjp 
bier cn licht toast boubenbe/en baer tonenbe üefcbdt/ 
maec als öp baer ober befcfiulbigt toerbe/ bat fjet 
fo niet toast / toecb öp inbe gebanbemfiTegetoojpen, 
^ijne buiftyoutoe befe tjjbinge ontfangen beböenbe/ 
fc0?eefaenben 3fiutïjeui:/ enbeefoegt 0em/ DatöP 
ben 2Cbmirant foubetoillen fp?eben/ en berfoefeen 
bat bp mebe op bet accoo?t met ben SCbmirant / no* 
penbe b’ontflaginge ban be gebangenst foube mo* 
genuit-gaen/ en bat lip baertoe ooh foube gebjui* 
ffenbeinterceftie ban 'fonber ïïeinout be$5?ebero* 
be / Jgeereban ideenljuifen/ pjefibent ban ben Ho* 
gen Kabeban^ollanb / be toelbe maegfebap toast 
ban ben felben ê»pmon <31anf5. &iest / ban 3ijn moe? 
bersi toegen; ben ^Suteut: be fabe met ben ^eere 
§B?efibent boo?fc0?eben in communicatie geleit 0e6* 
benbe / fijn bp ben Hbmicant gegaen / en fjem bie 
fabe/ boe bie toasf / te bennen gegeben/ en becllaenbe 
bat be $’efibem be ^§toageu toast ban ben Heere 
ban ©Ibenbarnebelb Sïbbocaet ban benÊanbeban 
Hollanb / feibe bat alboetoel bet onbee ’t accoo?b met 
bem gemaebt niet bonbe getogen merben/ en bat 
bp obermttsf bie fraubatie albaer gehangen toa^/ 
bat bP niette min 3ün uftedïe befle foub boen /fa 
ten regarbe ban ben 3Cbbocaet / al.ö be H^re.(Fo1, 
P?efibent/ om bemte becloffen / en beeft baerom 
ttoee 25?ieben gefebjeben/ een aen ben <©fftciec 
baer jjp gehangen toast/ cneen anber aen ben ge^ 
nen bie alle 3ijn faben in spangien toast berriebten* 
be; be 2&ieben toaren feer fabo?abel gefcö?eben 
in Satijn/ alfobpbe feibe fonbe/ batmen be feibe 
bonbe fïuften met 3ijn bignet en ^itfier/ en ib gelo* 
be baflebjb batfe bo?beel fouben gebacn bcBöen / bp 
albienbe feibetijbeltjb baergebomentoaren/ maec 
eer be toieben baer guamen toaö bp op be €ialep ge* 
conbemneert en geftelt/ en omtrent aebt of tbien ba* 
gen te bo?en genoeg ban bertfeer gefto?ben. . 
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1600. Vervolg Van de Nederïand/e Oorlogen. 
. 916 geböé 0ói>tigi>bön&iM algiec tmöe u fceröa; 
Icn/Ijoe öatöe €rt3-hertogen in öefen jareióoo. 
Üeüben öoen tracteren niet ^eec 3©illem Jpierenss 
g&efbptet / Cnmer en Canomfi/ i|eec en jBeeftec 
Stenen DanCraejïOe&e/ ïïaeö o?öinar$ banïja* 
ren tëaöctn 25?abanö/enSlon6fjeer38ntt)om0 ban 
l^ert€>uö ^cftepen/alle Üer& en jpabip meefie? 
ren ban öc Collegiale herbe ban & *©onöele bin# 
nen öec fïaöt ban 252uffele. (Cen epnöe / om ben 
ïajï teaenbaerben ban alle öagen te boen boert / ten 
eeutotgen bagen/ b?ie gelefene JBiffen/ en eenfo- 
lemnele jaer-getijbe ’$ jaetg / beo? be 3tele ban fü* 
nen 2$joeber ben Crt3-i|ertoge Crnejl ban «Doften* 
rijft 3ijnen bjoeber / bc toelbe ben zo. 5peD?uarp 
1^97. binnen25?uffeloberlebeniö/omtrentttoeeu* 
ren na miDbernacljt / oud fijnbe toepnig maenben 
min ban 41. jaeren / gclijb top tn ’t ? z. 25oecb/ Jpolio 
7. Colom ?. berljaelt ïjebben. <©te ben laftgeaen* 
baertDebüenopbe botatieenconbttie Ijiet na tooi- 
genbe. 

han2*^ A Lbert en Ifabel &c. 
Tonöatt'e Allen den genen die defe letteren lullen fien faluic 
en gifie en jiledtie. Alfo wy hebben doen traóleren met onle 

lieve en beminde Heer YViliem Fieres Prefbyter, 
öe rn Canter en Canonik, Heer en Meefter Steven van 
Boeöcrm Craei beke , en Jonker Anthonis van Hert, Out- 

Schepen, alle Kerk-meelleren én Fabrijk-meefte- 
öe/ijc* ren van de Collegiale Kerke van St. Gondelebin- 
namit nen defe onfe Stad van Bruflel, ten eynde fy fou- 
ST den willen aen-vaerden den laftvan alle dage te doen 
fcplgar» doen, ten eeuwigen dage, drie gelefene Miffen, en 
tog ai; een folemnele jaer-getyde ’s jaers, voor de ziele van 
©oliën» on^en feer beven en leer beminde Broeder deEertl- 
rt)ö om Hertoge Erneft van Ooftenrijk,diens Ziel God gena 
ïmcrboo? digzy,te vreden zijn geweeft fuiken laftte aenvaer- 
allebac den 5 beh°udens genoechfame daertoe nodig om de 
teutochk kollen daer van te vervallen, londer laft der voorlz. 
lïurcnöe Kerke en Fabrijke, doen te wetene dat wy ’c gene 
frnöé^ voorlfz-is overgemerkt, begerende daer in te voor¬ 
man/ fien > ter rnemorie van onfen lieven en feer beminden 
en een broeder voorlz. en tot laeffeniflè fijnder Zielen , daer 
f°knt' op gehad *t ad vijs van onfen lieven en getrouwe de 
gaerge* luyden van onfe Rekenkamer in Braband en van 
tpöetot de Hooft-Trelorier Generlei en Gecommitteer- 

tjanb^ van on^e Finantien> hebben die Kerck en Fa- 
Zide* brijkmeefters van der voorfchreven Kerk, uit onfer 
fijnfi rechte werenheid .feor ons onfe Hoiren, erven en 
<Erue^ na^omelingen, Hertogen en Hertoginnen van 

Braband gegeven, gecedeert en getranfporteert, 
ïgcrtooe geven , cederen en tranfporteren mits delen , *c Hof 
ft3" gebeeten te Pee, gelegen onder den Dorpe van Mol- 
I0t lem, alfo dat beftrekt, te wetene vijf en twintig 
23?ufTd bunderen winnende lands, feven bunderen wey- 
Bctlop jen.en beemden, en drie bunderen een dachwant 

' t’achtentig roeden Bofch , toebehoort hebbende 
Aruis’t Serclaes, en ons vervallen by titul vancon- 
fïfcatie alleenlijk belaft aen Chriftoffele Smet met 
een feller rogge, mate van Bruffel en vier myten 
een hall Lovens, en aen d’erfgenamen lans de 
Fraye drie veertelen Rogge, en fes mytens Lovens, 
nemende t’onlwaerts d’ander lallen van de voor¬ 
fchreven losbare renten daer op üytgaende, totter 
tijd dat wy die fullen gequeten en de voorfchreven 
Hoeve daer afgefuyvert hebben ,’t welk wy verftaen 
ter eerfter gelegentheid te doen doen, confeme- 
retidë én accorderende, dat ly de voorfchreven hof 
en hare toebehoortefullen mogen eeuwelijk,erffe- 
lijk, ruftelijk en vredeli|k houden en befitten, de 
felveuit onfe meerdere gratie admortiferende, al op 
den laft en conditie hier na volgende, te weteii dat 
de voorfchreven Kerke en Fabrijk.meefleren ful¬ 
len mitsdien fchuldich en gehouden lijn ten eeuwi¬ 
gen dage, alle dage te doen doen, drie gelelene 
Miffen op den Autaer, diemen maken fal onder 
■*c nieuwe doxael der voorfchreven Kerke noort- 
waerts, en ter rechter fyde den Chore uyrgaende, 
te weten d’een te feven uren, de tweede ten acht 
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uyren, en de derde ten negen uyren ] behalven óp 
de Sondagen en Heylig dagen. dat alfdan in den 
Somer, d’eerfte van de drie Miffen fal moeten gedaen 
wefen voor het Sermoen, en inden winter, wan¬ 
neer men predikt ten acht uyren de twee eerlle, en 
aengaende het voorfcherven folemneel jaergeryde alle 
jarenopden zï-February dagvanden overlyuen ons 
voorfchreven Broeders; en's daegstevorende Vigi¬ 
liën, met alle folemniteyte van mufyke, met het 
grootfte en meelle geluit van kloeken , grooter en 
fvvaerder keerlfen dan van eenige aodere Jaer- 
getyden, fo op den Autaer als ronts om de Tom¬ 
be , daer toe geroepen en prefent, de Deken, gro¬ 
te en kleyne Canonicken, Cappellanen en alle 
andere van de Chore der voorfchreven Kercke, 
Fabrijk-meelleren die wy verfoeken daer prefent 
te willen wefen, dien fy lchuldig fullen zijn (te we¬ 
tene den prefenten ) te doen uitreyken de diftributie 
hiernavolgende, te weteneden Plebaen, voor het 
intoneren van de Vigiliën acht ftuy vers,aen fynen afli- 
ftent vier ftuivers,aen den voorfz. Plebaen,doende de 
Mifle noch vijftien ftuivers, aen den Diacre en Sub- 
diacre t’famenachr ftuivers, den Deken twintig ftui¬ 
vers, detwaelfCanoniken,Plebaen, Scholafters en 
eiken van hen voor hunne prelemien, in de voor¬ 
fchreven Vigiliën en Mifle vijftien ftuyversj aende 
tien Canoniken vande kleine Prebenden,vijf en veer¬ 
tig Cappellanen, elk van hert die prefent fullen we¬ 
fen in de voorfchreven. Vigiliën en Miffen fes ftuivers, 
aenden Cantere en fynen affiftent, wefènde een van de 
Canoniken van de grote Prebenden, en elk van hen 
twaelf ftuy.envoor henne beyde afliftenten, elk fes 
ftuy vers, voorts Sang.meefters en deSangersj en 
aen eiken van hen voor de twee dienflen vier ftuivers, 
belopende t’lamen twee Rijns Guldens, en voor 
de Mifle in Mufyke 31. ftuy vers, aende Ceremo- 
nie-meefter voor de twee dienflen fes ftuy vers, aen 
dengenen die de diftributie doet ook fes ftuy vers, aen 
de twee oude Cofters t’famen fesftuyvers, Item aen 
den Graefmaker vier ftuyvers, Item aenden Roey- 
drager voor de twee dienflen fes ftuyvers, Item aende 
Coralen van de beneficaten, en elk van hen voorde 
twee dienflen, elk twee ftuyvers , t’famen 43. ftuy¬ 
vers, Item noch aen den Plebaen yoort infinueren 
vande voorfz. Vigiliën en Miffen drie ftuyvers, Item 
voor het luyden vande kloeke tot drie reyfen.» te we¬ 
tene voor de Vigiliën’savonts en des anderen daegs 
voor de Mifle drie Rijns Gulden* ën aen elke van 
de meefters van de Fabrijke komende en aflïfterende 
inde Mifle, en aenden Rentmeefter elk acht ftuy¬ 
vers, belopende t’famen acht en dertig ftuyvers, wel. 
verftaende dat ingevalle gebeurde dat de voorfchre¬ 
ven Plebaen nietdede de voorfz. Vigilie en Mifle, 
en dat hy hem daer van excufeerde, dat die alfdan ge- 
daen werde by een van den Canoniken totten felven 
loon voren verklaert, en dat niemant van den ge¬ 
nen hier voren gedenomineert, ’tzy Deken, Can- 
tre, Plebaen , kleyne Canoniken , Cappellanen,'San- 
gers, Coralen, Bonefanten kinderen of andere * ful¬ 
len van de diftributie genieten ten fy dat fy continue- 
lijk fijn en bly ven , fo wel in de voorfz. Vigiliën als 
Mifle, blyvendede diftributie van den abfenten tot 
profijt van de Fabrijke, doende des Sondaegs te voren 
den dag en uyre van de felve Vigiliën en jaer-gety- 
den altijd verkondigen op den Predik-ftoel by den 
Plebaen der felver Kerken, dien daer van ook fala- 
rierende, ten eynde de gemeynteen andere die ’tbe^ 
lieven fal, hen daer mogen vinden,en hebben noch 
daer en boven gejont en gegeven de voorfz. Ker¬ 
ke en Fabrijk-meefleren alle de ornamenten, om de 
voorfz. Miflen te doen celebreren, te weten, twee 
fwerte fluweele Autaer kleden, vierdweelen, eenen 
vergulden Kelk enPatene, twee filvere ampullen, 
een Miflael en Leflenaer, twee fwarte Armofyne 
Gordynen, twee Candelaren, en voorts generalij- 
ken alle andere toebehoren, mits eeuwelijken de 
voorfchreven Kerke en Fabrijk-meefters gehouden 
worden ten eeuwigen dage de felve Ornamenten 
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t’onderhouden J en ook te beforgen brood, wijn en 
licht totte Celebratie van de voorfchreve Miflen no¬ 
dig, fonder kolt van ons, onfeHoiren, erven en na¬ 
komelingen, op conditiën wel merkelijken onder- 
fproken” dat ingev'alle de voorfz. Kerkeen Fabrijk- 
meefteren in toekomenden tyde in faulte waren en 
bleven, d’welke niet gefchieden moet, de voor- 
ichreve drie dagelijkfe Miffe, en folemneel Jaer-ge- 
tyde , of eenige van dien te doen doen, de kollen 
en laden daer toe ftaende te vervallen en betalen, dat 

indien gevalle devoorlz. Hoeve, met alle haretoe- 
behoorte wederom komen lal tot ons of onle erven, 
Hoiren en nakomelingen, Hertogen en Hertogin¬ 
nen van Braband, om van defelve te mogen difpone- 
ren tot diergelijke of ander deugdelijke werken 5 of 
fundatiën foonsofhaergoeedunken fal, Tonder aen- 
Fen des voorlchreven Kerk of Fabrijk-meefters. En 
ten einde fy Fabrijkmeefters in toekomende tijden 
niet werden gemolefteert voor de betalinge van de 
lopende losbare renten voorfz. terwylen datmen ad- 
Vifeert op deloffinge der felver, die wy ten eerflen 
willen gedaen hebben, fo beveelen en belaften wy, 
dien vanonfe Finantien en Rekeninge voorfz. den 
loop en cours der Telve, fo te doen en jaerlijks te be¬ 
talen’tzyby de Penningen van de confjfcatie, ofby 
faute van dien, van onfe Domeinen , dat henKerk- 
meefters geen lchade of achterdeel daer af kome, wil¬ 
lende ook en bevelende, dat by onlen Rentmeefter 
van Vilvoorden overbrengende vooreens Copieau- 
«ftentijk van defe, hy voortaen in fijne Rekeninge 
van de confifcatie ontlaft worde gehouden, van de 
voorlchreve Hoeve en den inkomen van dien, behou- 
delik ook dat de voorfchreve Kerk en Fabrijkmeefters 
fchuldich en gehouden Tullen wefen tefenden en pre- 
fenteren defe jegenwoordige, fo in onfe Finantie 
als kamer van de Rekeninge voorfchreven omaldaer 
refpeóüvdik geverificeert en geinterineert te wor¬ 
den na behoren, in welke voorfchreve katnere, fy 
fchuldig fullen zijn te leveren hen Renverfale, en 
verbant-brieven in behoorlijke forme, inhoudende 
belofte van alle de voorfz. conditiën te Volbrengen 
ten eeuwigen dagen op de primaren als voren,ontbie¬ 
den daerom en bevelen onfen lieven getrouweti de 
Cancelier en luiden van onfen Rade in Braband, den 
voorfchreven van onle Finantien en Rekeningen, 
Amptman vanBruflele, Meyerye van Vilvoorden, 
en Rentmeeftere aldaer,en alle andere onfe Regteren, 
Jufticieren, Officiren en Onderfaten dien dit aengaen 

(f°l•«•) fal, dat fy de Kerk en Fabrijk-meefters voorfchreven 
doen laten en gedogen van defe onfe jegenwoordige 
gratie, gifte, tranfporten admortifatie, op de con¬ 
ditiën , lallenen inder maniere voorfchreven rufte- 
lik en vredelik genieten en gebruiken , fonder hen 
te doen of laten doen eenich beletfel ot moeyeniflè 
ter contrarie, want ons alfo belieft, nietjcgenftaen- 
dedatby de ordonnantie hier voortijden gemaektop 
de conduite van onfe Domeinen en Finantien onder 
andere verboden en„geinterdiceert zy te verlenen al- 
fulke admortiflementen en aiienatien, op de penen en 
reftriétien begrepen in de felve ordonnantiën, en de 
Eeden gedaen op de onderhoudeniffe van dier. Al de 
welke wy niet verftaen , inditcasin eeniger maniere 
te prejudiceren, den voorfchreve Fabrijke ofKerk- 
meefters noch henne nakomelingen, maer hebben 
hen daer af gereleveert, en releveren by defen onle 
tegenwoordige brieven, en byde felve ontllaen de 
voorfchreven van onfe Finantien, Rekenkamer en 
alle andere onfe Jufticiren, Officieren, en Ambacht 
teren dien dit raken en aengaen mach van den Eede 
die fy refpe&ivelijken gedaen hebben op de onder- 
houdeniffeen obfervantie van de voorlchreve ordon¬ 
nantie , de felve bly vende in andere poinóten, in hare 
volle macht en vigeur, niet jegenftaende ook alle an¬ 
dere ordonnantiën, reftrin&ien, bevelen of verbo¬ 
den ter contrarie , enten einde al’t gene voorfz. is, 
vallen van weerden zyen blyve, hebben wy onfen 
Zegel hier aen doen hangen, behoudelik in andere fa¬ 
ken ons recht en een yegelik ’t fijne in allen. 

Gedaen in onfe Stad van Brufifel den 9I O&obris 
1600. Onderftont gefchreven aldus: Cancelier van 
Braband wy ordonneren te zegelen opene Brie¬ 
ven volgende defe minute. Gedaen te Bruflelten 
dagen en jare als boven , cij. Ut. Ondertekent. 

Albert, Charles PbÜippes de Croy, J.de Drenkwaert» 

G.de Merode, G. de Grobbendoncq. 

Jaerdicht op’t overlijden van den Erts-Hertog Erne- 
ftus van Qoftenrijk. 

ErnefiVs Van OofienrWQk, dledeVr tjVasll LI/? en 
praCtllC-k, 

MöVrMVs VVIL^e doen doden , die Is gefiorVen 
VoorVV aer, 

hatende ’t Vaderhant In geVaer, en In f Ware no¬ 
den. 

^jnDe maenöen ban September en <©ctobertea* f*®** 
ren De Staten onöer De gegoogaernljcit ban De 
€ertf-ï$errogen bergaöert tot luifel / en beraet* mcru» 
fïaegben met Den €enf-$|cnoge om mtDöelen te bim aen1 sjjji 
Den tot continuatie ban De ©oftogen / Detoijle Daer ren tot 
geen oftoetnig gelbguit ^pangien quam en Dat De puffel/ 
lanDen D002 De mutinatte ban ijet b?eembe Imjgö*««1 
bolb ganfcgelibbertooef! engecuincert toerben/ fo y{,te 
fjebbeit De felbe ^taten <©enerael goet gebonben wn&en» 
om Daer in te boojfien fo beel mogelijb toag / p?obis 
fionelib De «Eertf-igertogen te betoilfigen en te con* 
fenteren fefter aiDe / gulpe en onberftant/ fo tot con* 
tinuatie Der <©o?loge / föne J^of-öouDtnge atë anDere 
nodige fabe / op De conDittén per na bolgenDe / bib* 
DenDe gare ï$ooggeüen om De felbe te toillen Doen 
bolbjengen om pet geaccojbeerDe ban gunne miDöè* 
len te Doen baliDeren/ ato: 

r. . Eerft dat univerfelik over alle het land cefteren 
fouden alrehande contributien , het ware van ferviti- 
tien, voeragie, Fortificatiën , wagens, Pioniers en 
andere lallen die fonder confent van de Staten geftelt 
en ingevoert waren, bly vende de felve Staten alleen¬ 
lijken belaft metteaideh. 

i. Dat dien volgende ookpromptelijken cefleren 
fouden, alle lallen, opneminge van alle de gerouti¬ 
neerde van Dieft en Weerds, fo wel om voeragie en 
fervitieals anderfints. 

0. «©pbefettoee poincten gelden öe<£ertf%rto*iC 
gen berblaert Dat gare intentie meDe fulbsS t$/ en Dat-tC 
fe fulbsf fullen bolbjengcn fo beele Dun menfcgelib en <c 
mogelibfal toefen / enfoberregunl^ooggeDen com « 
trarie Doen / ’tlanD fal Daer ban geinDemneert 5pn « 
?t 5p Doo? pare betalinge of Doo? De penningen bante 
Defe aiDe. 

5. Dat gedepefcheert zy het Placcaet tegens allé 
toekomende mutineerders , en geftelt in handen van 
de Gouverneurs en Raden van de Provinciën, om 
gepubliceert te worden, fo haeftalsde voornoemdé 
gemutineerde van Dieft en Weert geappaifeert fullen 

wefen. 

ip. ï§ier opberftlaerDeDVÊertf-Siettogen alDug:a 
fenöenDe De Staten bier of bpfp?incipalen ban on-cc 
Der ijenluiDen tot pare HoogDeDen falmen B^n Bi^ï op ‘e 
particulierlib alle reDelib contewement geben. 

4. Dat ook celïèren fouden alle lallen en teeringen 
van ’t pafferen en weder palieren , van gelijken de re- 
creuten van ’t volk van Oorloge na den voet by de 
voorfz Staten geadvifeert. 

Ito. ^itijgalreDegeacco?Deert bpDeboo?noembeeê 
35rticuïen Die Den€»rabeban^ólre geb?acpt Beeft/<e 
maer gare 3|oogBeDen niettoülenDe fafeen Beloben ce 
Die Daer na niet fouDen mogen bo!b?agt toerDen/ her* a 
foeben De Staten te toillen confiDereren/ Dat B^te 
Dibtoilsi gebeurt Dat De 3©alfcBe folDaten / B^bbeiP ce 
De BuiDen gare betalinge ontfangen ober bier Da*ts 
gen niet eenenfluibecin gaecbeurfen fullen gebben/ 

ten 
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„ten5P bat gen l)ai?c Capitein aflïfïcren/ nocBtang 
„ moerBp alle Dage eeten/ ennietijebbenbetoacrme* 
„ bete betalen/ fo moeten 3P ’t nemen en brpgen baer 
,, 30’t binben / en alfo igte p?efumeren satter in be 

paffagien en toeberpaflfagien baer geen foetclaecsS of 
,3 bibanbter;8'3»n/fp’tfelbebanDegoebe lutöen fullen 
») toillen nemen: toaerbanbaengeenhleine hlacljten 

fouöe bomen/ tot groot leettoefenban bunnei§oog> 
j> Öeöcn/ bieöe felbe niet foube mogen fïraffen / eu 
j> om bie oo2fahe foube Denluibenbebunlien batbefol; 
,» baten pafferenbe boojceifen nacljt / men bie foube 
,> beljo?en b?oob en bier te geben/ fonber ban Dc fiutf' 
3> luibenpetanbergf meer fonber betalen ofgelbtemo; 
v geneifcïjen/ bat faleen bleinelafl toefen/ en baer 
3» ban be HutfTuiben tjen niet fouben beblagen/ en men 

foube al# banmaterp Rebben om be folbaten te mo^ 
genffraffen/ ifi bat fp baer buiten gaen/ toantöeb; 

»3 benbegelt/ fo Beeft fippiibbeltoaermebe te betalen/ 
,j en’t felbe niet Debbenbe/ fal ban geen öonger fier; 
„ benahsfpbjoobenbierljebben. 

y. Dat wel expreflelijken óp ftraffe verboden fou- 
de worden, aen alle Garnifoenen yan de Steden, Ca- 
ftelen en andere Forten en paflagien, van nu voortaen 
meereenigeopeningete doen op de perfonen, goede¬ 
ren en Koopmanfchappen, door de plaetfen van de 
voornoemde Garnifoenen paflerende, ’t ware te 
Water of te lande, en dat de gene die de felve je- 
genwoordich noch op nemende fijn , promptelikful- 
Jen cefleren. 

,, b. ^it iiS rebclifeen fal boiïnacljt tooiben/ ten 
„ regarbe ban alle’t gunt opgenomen to02t fonber au» 
„ tf?o?iteit ban bare ^oogïjeben en betoilliginge ban öe 
„ Staten. 

6 Dacaüe de Tollen ook fo wel te water als te lan¬ 
de, door alle het land fullen geremitteert worden ter 
gewoonlijker plaetfen daer toebequaem en gegeven 
op den ouden voet, gelijk de felve voor detroublen 
geweeftzijn, ea degene van nieuws ingevoert, gea- 
boleert. 

„ . b. <Dit Sllrticul fal geraettf aegt tuo?ben metten 
„ decreten föaeb en bie ban be jpinantie/om na bat be 
„ geintereffeerbe ^óbtntien / fieben en perfonen ge; 
„ öoo: t fullen 30n / baer in te o?bonneren na beïjo?en. 

7- Dat alle Provintien,Steden, Vryheden en Dor¬ 
pen , ook alle perticulieren die reconciliatie verkre¬ 
gen hebben,’tzy particuliere of generale, vanfton- 
den aen fqllen mogen weder keeren in ’t vryegebruik 
en poiïeffie van hare goederen, a&ien en crediren 
hier te vooren aengeflagen , fonderdatvan nqdezy 
daer van hantlichtinge te verwerven, of eenich ander 
devoirtedoen, en dat daer vanadte gegeven worde 
tot contentecnent van de voornoemde Staten, 

bij, Staten fjabben bit Sfirticul boel mogen 
’ nalaten/ toctenbè bat in be ^>óbtntien en ^§ten; 

” ben be tracteringe onberïjouben too?ben / en ra; 
” feenbe be particulieren / bet flaetben fibtneen toe 
„ bun bolftre limtterenna batbungoet öunbt/ cn iss 

niet rebelib bat hunne cnberbanen bun een toet ge; 
ben/ bacrmenbefclbeinallcfahenfogoeben^ince 

” bebinben fal / bat bomenbe ïjunne berboolbe ©a; 
fallen ïjenluiben erbennen/ fpbe felbe met allefoe; 

„ ticïjeit en genabentracteren fullen nabeïjo?cn. 

8. Dat de penningen die in elkeProvintie gelicht 
fullen worden, ter fake van defe aiden lullen ont- 
fangenen gemanieert worden, door deOntfangers 
en Comylen van de felve Provintien, en daer van 
voor al betaelt met preferentie van alle andere, de 
Garnifoenen van de Steden, Caftelen en plaetfen 
van elke contribuerende Provintie, wefende tot la¬ 
tte van de felve aide, en voornamelijk de gene dre 
indeFrontieren leggen, doendedatelik dienftevan 
defentie en weringe des vyands. 

9 Wdverftaendedat foincas van nood goetge- 
V. Deel. 

Vervolg van de Nederland/è Oorlogen. 
vonden werde de voornoemde Garnifoenen te ver¬ 
meerderen of nieuwe te leggen in piaerfe daer der 
gene zijn , dat in fuiken gevailedie genomen lullen 
worden van ’t corpus, van de ïoooo. voetknech¬ 
ten , en lullen als de andere betaelt worden yan de 
ayden. . 
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8. en 9. elhe ©?obintte fal be penningen ban3tjne „ 
aiöe boen collecteren bp ben genen bie bun goeb bun; „ 
ben fal/ en fullen baer banboo? al betaelt tooien „ 
be garnifoenen oer felbec/ na getooome/ ’t 3» be „ 
ojbtnarie ofbe genebtemen albaer ban nieutojS fal „ 
mogen leggen / gebjb al0 in ’t nabolgcnbe arrijbel „ 
gefetb too?b / en be refle remitteren ben bare ipoog; „ 
tteben/ tottoeeöerberflanb’ttoelbbpbe anttooojbe „ 
Ijiernain’t 13. en i4.aaiculengebaen/gcgebeni^. „ 

10. En hetoverfchot oi furplus van de voorfz. pen¬ 
ningen iai gerapporteert worden in de gemene borfe, 
en geemployeerc totce betalinge van de Regimenten, 
benden van Ordonnantie, en ander volk van Oorlo¬ 
ge,ook naturelen van den lande wefende tot laft van de 
voornoemde middelen , na dat van maend tot maend 
of anders geordonneert fal worden. 

10. ^arc^oogbebcn brbbenfcbier gcconfcntccrt „ 
bat bc penningen ban befe apbe/ gcemplopeertfou; „ 
oen toozben tot betalinge ban ’t <Do?!oggf-bolb ban,, 
befe lanben / en fouben op befe felbe mcemnge bi»; „ 
ben/ ten toare bat (bebbenöe befe materie nainer,, 
geconftbereert / en om oo?fabe bie ficfj 3ebert bebben „ 
gepjefenteect/ en conftberatie meriteren) 3pluiben „ 
b?eefben bat boo? befe fepecatie niet eenieb inconbe; „ 
nient foube bolgen / ato ïjet ianb niet eenb2ac0ticb 
moebte 300/ ’ttoelbeen fabe foube toefen ban al te,» 
feer bangereufe confequentie/ en om befe oo?fabe,» 
berfoeben aenbe boo?no^mbe Staten «©eneraelban „ 
befe P2ecife conbitie benluiben te toillen bep02teren „ 
baer te laten bereenigen in be billriöutie ban befe 9> 
penningen/ met erp2effe conbitien batfe fullen ge;,» 
ü?ui0t too?ben totter<©o?loge entoelbaren ban ben,, 
lanbe/ toat mogen be boo?noembe Staten meer,, 
begeeren/ enbatbetlanb fal beb20t30n ban alle fou;,, 
lenen febaben. ©erblarenbe bare boojfetbe l|oog; 
bebenfinceeriib/ batfe feerbeelgouben ban’t <Do?;„ 
logsi-bolb ban befer 30öcn/ fo toel om batfe bunne „ 
onberbanen 30n7 al0 om bat fp luiben in fo beier; „ 
banbe manieren p?eube getoont bobben, ban bunne „ 
toacrbe/ en bat baer intentie isi bier goebe Keginsem „ 
ten ban 3©alen in Compagnie te bouben/ en bie alle 3, 
maenben punctuelib te betalen/ gebj&’tanber bolb „ 
ban Co?loge nu ban be penningen ban be aibe / ban,» 
ban anberen / gelgb gebonben fal to02ben te beb02en/,, 
enbatmen banbe felbe betalinge be Staten fal boen „ 
bliibcn/ gelöfe mebe ban be betalinge aenbr man; „ 
nen ban tnapenen / met fulbe mate alfmen baer toe „ 
fal oeö^uifeen/ ’t toclftc p?tncipalöb te ©elbe fal 30n. „ 
.èomma öeteinbe of boomden banbe^tatentö/,, 
battet licbame ban<©02loge fal 50n/ gelpb öetfal/ „ 
battetbolb ban ben lanbe betaelt faitoojben/ ge!06 „ 
fp fullen/en bat fjetlanbgegaranbeertblpbe ban alle „ 
foullenen fcljabe/ toaertoe ötinne^oogfieben fiaer 
berobltgeren. „ 

11. Van gelijken tot betalinge van de iyo wagens, 
en van de fubfidie voor het huis van hare Hoog¬ 
heden. 

rj. ïDiti.ö belooft en fal ooftbo!ö?acBttoo?ben. 5 
iz. Enaengaende het ander volk van Öorlogedie 

fijne Hoogheid tot fijnen laïte nemen fal, fowel te 
voet als te peerde, Admiraliteit en andere Schepen 
van Oorloge, ookhetftuk vandevivres, train van 
de Artillerye, en alle’t gene fijne Hoogheit tot fij^ 
nen laft hout, als boven , de felve fal in tijds en 
wylen voorfien, in fulker voegen dat het land daer 
van geen overlafte draegt, noch felf om de fervitie 
van’c voorfchreve volk van Oorloge , of voeragie 
wanneer fy luiden in Garnifoen lullen zijn , noeh 
ook in ’t pafieren van ’r felve volk van Oorloge, 
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of henluider vertoef, en fe jour op de landen onder 
de gehoorfaemheid van de voornoemde Hoogheden; 
in welken gevalle van vertoef, fe jour of paffagie, 
fyne Hoogheid fal believen defelve te voorfien van 
ifcallinge en anderfms tot fyne koften. 

Hl <Daer tg flconö genoeg / om te Betalen/ enfo 
goéöe ojöje te geben / Dat De Staten contemement 
SjebDen fullen / ’t toelh ooit tg Dat bare l^ooaïjeöcn 
begeeren en tuaerom fplmDen noclj aebept tiocli in# 
toiumobitepi/nceDte pet# toatfpte toerelo fjeDDen/ 
fparenfullen. 

£n om beter geinforraeert te fijn vandenftaet 
van van defe ayde, byfonder dat de penningen 

Maend tot Maend gebruykt fullen zijn ten gedefti- 
neerden fine, fonder eenige diverfie, fal by de Ge- 
nerale Sraten geftelt worden eenen Ontfanger Ge- 
nerael,en twee Commifen, op fulke gagieen met 
alfulke.inftrucftie, als by de felve Staten geadvifeert 
foude worden, met adveur van fyne Hoogheyd, 
in handen van den welken door den voornoemden 
Ontfanger en particuliere Commifen rekeninge 
gedaenfal worden van hetfurplus van de penningen 
dewelke refteren fullen over de betalinge van de Gar- 
nifoenen als boven. 

ï£. Ook fal fyne Hoogheid verfochc fijn te gedo¬ 
gen dat de Provintien alhier mogen vergaderen van 
vier Maenden cot vier Maenden elx eene Gede¬ 
puteerde ten minften, die de felve fullen willen {en¬ 
den, om te weten den ftaet van deayden, en devbl- 
brenginge van dien te procureren , ’t felve nochtans 
fonder diminutie of laft van de voorfz. middelen. 

33 
Clg.en Cüö* ï^etoberfebotof furplugbanbepen# 

33 
ningenban Deapöe/ na Dat De «©amifoenen betaelc 

33 fullen toefen/fal men fenDen tn UanDen Dan Den i€rcfo# 
riet öan Der <©o?loge / om op De ojbonnantle ban Da 
re ^oogDeDen Die te bljïnbueren tot Det gunt tn Der 
#02loge noDtcö fal fijn / Dat fo Daefê fulïtg Doen# 

” lijb toefen fal/toelDen (Creforiec alle bier maenDen fp# 
ncn (ïaet fal Djefifercn ban fpnen ornfang en uit# 

09 

0> geben/ en öaer ban een Dubbelt fenDen aenDe p?o# 
btntte / om te toeten of Daer tn pet geDtberteert fal 

g, toefen. CntflDattet De Staten Itcber tjebben/ ful# 
len aïljler mogen committeren een of ttoec perfo# 

, ncn / aem De toelbe alle De <©?bonnantfen ban Defe Dt - 3J 
,, jïdDutle / en De reïtentnge ban Dien gecommunt # 
j, teert fullen tooien / om Dunne HSseellerg Daer ban te 
5l aDberteren/en Diagen/fofpluiDen Daer toe o$?fabe 
2, rencontreren. 

if, Item,datdemonfteringe van’t volk van oor¬ 
loge, wefende tot laftevan de lelveayde, ten lanx- 
flen gefchieden fal alle drie maenden voor Gom» 
miflaris van fijne Hoogheyt, met noch eenen van 
wegen den Staten, de welke met gemeender hand de 
felve monfteringe ontfangem, de Rollen tekenen 
lullen. 

Cb. larc HoogDeDen spm te bjcDcn/ Dat alt; Dc 
3’ monffmnge gefcbtebenfal/De boojnoemöe Staten 
39 Daer Dp Doen Domen cen/ttoce/of ö?le perfenen/ om te 
39 Sten en te Demerfeen / of alDacr eentg aïmpggefcDfeb/ 
39 en Daer ban DouDen / fo fjun fuir goet Dunbr/ 
39 om Daer na De fclbe met De fóolle ban Den Com# 
39 mtfTartg te confereren/ en tlrajfe te Doen / fff Dat Daer 
39 tn faulte of mefufen gcbonöen tooien» 

16- En fal aen’t voorfz. volk van Oorloge geen 
betalinge gefchieden dan hooft voor hooft, en aen 
de gene die adtuelijk dienen , en ( ift mogelijk) 
in haer eygen handen, en onder de voorfz. mon- 
fteringe, fonder meer. 

5j cbj. Staten mogen Dun berfcDercn/Dat Dier 
3> tnDebeflmefnagc gebouDen fal toojöen/ Dat Doen# 
33 jpfalsp» 

17, Dat den Auditeur Generael, of fijne Com¬ 
mifen, geen kennifle ? judicatare of executie fullen 

hebben over de Benden van Ordonnantiën , Regi¬ 
menten en Capiteynen, Therfen en Walonnen we¬ 
fende j tot laftevan defe ayde, maer fullen blyven 
tot kenniffe, lafte, en judicature van hunne Capi¬ 
teynen ,Colonellen, en Bevelhebberen, verklarende 
niettemin haer Hoogheden voor de befte Admini- 
ftratie van Juftitie en pretenfie van de ordinarile Offi¬ 
ciers en Magiftraten van de landen , heeft plaetfe, om 
daer van kennifle te nemen, oordelen en executeren. 

clnj. ©ft raeDt bet €e?pug ban De Staten met /ec 
en babben geen oo?fafeetoaeromDitfelbeinDefebe# 
fotgnete tnfereren/ foberre DeCapttdnen mannen cs 
ban gapenen / en 3©alfe Colonellen eentge faDe<e 
te remonfêreren Debben / fullen gaerne geljoo?tC£ 
too?Den / en men fal De felbe alle reDelijD genoe#{C 
gen geben / berfiacnDe Dasr i|oogDcDen niet petsSte 
te tnnoberen in ’t gene ban Dunne ^tbflegien bebou#8c 
Den fal too?öen» - ‘s 

ï8. Datfte270 Wagens natuyrlijk gefurneertful¬ 
len worden by de Staten, de welke daer van tra&eren 
fullen door Gedeputeerden, met de Voerluyden , 
en andere ,die de felve fullen willen aennemen date¬ 
lijk te leveren, en die van maend te maend precifelijk 
betaelt fullen worden van de penningen der voorfz. 
ayde* / 

19. Dat de Wagens tenlangften in’t jaer dienen 
fullen, en gebruykt worden tot dienfte van ’t Leger s 
en van d’Armee, fonder die te mogen diverteren tot 
anderen gebruyke ,of particuliere commoditeyten, 
maer fullen wederom gefonden worden, fo haeft 
haer Hoogheden den Leger gebroken fullen hebben, 
en wanneer de {elve Wagens meer als acht maen¬ 
den dienen, fal fijn tot lafte van hare Hoogheden. 

jcbtjj.enitto ^aceioogDeDen becflaerTtooDalfo. e* 
20. Vërfoekende dat hunne Hoogheden believen 

het Hof en fijn Huys te reduceren op den voet van de 
overleden Hertogen van Bourgoignen, op dat het 
land niet overlaft worde met overtollige Logemen¬ 
ten en onkoften. 

CC, <Dit becfoeD too?t tn ’t goebe genomett/eti ful # 

len Date ^oogDeDen alle fabo?abeI regatö nemen / 
foop Defealsiop alleanDece Dtetgelpben/ mogenDe 
Den De boo?noemDe Staten betfefieten/ Dat malle 
’tgunt Daec ^oogDcDen fullen betmogèn/ tot boj# 
Dertnge ban Daer goeDe ©aflfalen en onDecDanen/3p.« 
Dun altijb fwc geteeD en totllig fullen laten btnDen, 

21» Dat metten aider-eerften afrekeninge gevor- 
dert fal worden van ’t volk van Oorloge, fo gemuyti- 
neerdè als de Guarnifoenen , en die van de Admira- 
liteyt.en andere Schepen van Oorloge. 

CCJ. ^aet ^oogDeDcn DebbenDtecfn meecgcb?ec 
Dan pemanD ban De Staten. « 

22. Dat terftont gearrefteert fal worden het ftuk van 
de tradteringe, belangende de nombre van ’t volk van 
Oorloge, welk beftierten gereformeert fal worden, 
volgens de fomme die de Provintien accorderen 
lullen, en belangende de Gagien en Traótaraentenj 
ftellen ’t felve tot difcretie van hunne Hoogheden 
om die fulx te ordonneren dat het voornoemde volk 
daer van leven, en hun onderhouden moge, en de 
betalinge te doen, gelijk de Staten begeert hebben, 
en ais noch begerende fijn. 

23. Wel-verftaende, dat belangende de Mannen 
van Wapenen, die lullen heele gagie hebben, wan- (Fol.st) 
neer datfe in aóiuelen dienft zyn , en t’ Huys lijnde, de 
kleyne gagie. 

ccij.en ccuj.^BttfalgefcfiieDetibooiDemaenD ban 
j5obemDec/!ttoelD DetuiiD fal fp ban De eer jle De# 
taltnge ban Defe apDe; en men fal bangelpenp?oce? 
Deren ten regarbe ban De mannenban gapenen. 

cc 

24.. ’t Selve fal ook gefchieden van ’r reglement, 
volgens d’welke het volk van Oorloge hun fullen heb¬ 
ben tg gdeyden. 



i6oo. Vervolg van de Nederlandfe Oorlogen. 
„ jtrito. ^ate H^oóöfieïien gebben gaerne gefien jfjct 

abbijg ban De graten / op ten regel ban ’t bolb ban 
<©o?logc/ttiaer in beel pottieren feec ttnifelgg gerep?e- 
fenteect too?ben / be toelge men naber conftberen 

’’ fat / en falfiojte en fabo?ablerefolutie genomen ino? 
\ ben / bie gare ^oogfjeben fullen boen publiceren/ 

op bat eenpegelijgen macg toeten toacr na Ijp gem 
„ fal gebben te reguïeren. 

25. Datomtc furneren de fomme die elke Pro- 
vintiein defeayde fal moeten op-brengCn of betalen, 
men niet meer fal mogen Hellen eenige tribuiten 
Tollen, of ander impofitie, hoedanich diezijn , de 
welke mochten prejudiceren de Commercie of Tra 
fijke van eenige der voornoemdë Provintien, Steden, 
Naburen, of andere, op de waren die hun van elders 
gebracht fullen worden, of die men aldaer van elders 
in’rgtos fal willen kopen en halen, en ift dat daer 
alrede eenige laften op geftelt fijn , defelve als nu om 
het ftuk van de ayde voortaen fullen cefleren. 

jerb. ïtaerlgooggebencontentcren gaermet beft' 
* apbe/ boo?bentpöbatbefelbebuprcnfal/ en fullen 
„ niet gebogen bat anbere Cributtcn of^Impoftnen 

gegeben to02ben / fonöergetaobeu en bebetoillinge 
ban be boojnoemöe Staten. 

i 6. Dat van de voorfeide middelen, niemantvry 
nochteexemptfal wefen , Geeftelijkej ofSeculieren, 
gepriviligeercle, of niet gepriviligeerde, mannen van 
Oorloge, of van 'c Hof/Bifitchoppen, Prelaten, Cap- 
pellanen, Univerfireiten, Ridders van der Orden, ot 
andere. Edelen, Raden van Staten, den Secreten 
Raed, en die van de Finantien, Groten Rade, die 
vanBraband, of andere Provinciale Raden, Reken¬ 
kamers, die van de Middelen, en univerfehjk alle 
andere, felfsook die gerekent fijn onder dePhirous* 
ja ook alle Ridderen , van wat Ordre daife fouden 
mogen fijn, vryheirvan’t Hof, niemant uitgefon- 
dert, hoe groot of gepreviligeert hy ware, behalven 

, de perfoonen van hare Hoogheden , en die van ha¬ 
ren huife, blyvende en eetende in ’t Palleis van’t 
hof, tenregarde van de confumeringe diein’tfelve 
Malleis gefchieden tot koften van hare voorfchreven 
Hoocheden. 

rrbi gep2fbeliaeeröe gebben sortie geconfen* 
33 teert ’r gene berfoegt to02b boo?befc rctfe/ felfjes be 
” Htbberen ban berG?b?ein’tgencaengaer liet (hik 
3 Banbe confumeringe/ om befinnuliere affectiebte 

ïj 

3P gebben tot benbienfiban gare©2incen/ bie gen 
' baer toe berobligeren : maec gare l|ooggeben ber- 
33 dacn enbergiaren onemlgg / bat bit fal gefegieben 

boojbefemael/ en fonber’tfelbete mogen in confe 
’' guentie rreeben. Gn boo? get particulier ban be boo?> 
I noembe Hibbergban ber G?ö2e/ gare J^ooggeben 

berfiaen niet bie te erempteren / en beel min bie te 
33 affecteren/ om per anbecgte betalen/ban bie tot 
3) noeg toegebaen gebben/fteg ter refieperfuaberem 
.’be/ bat be generale graten niet en meenen tnbefe 

Generaliteit te begrijpen bemer25ebel-o?beng/ öie 
* alle t’famen meer gulpe ban nobegebben ban eenige 

„ latten. 

27. Dat gene Raden , of andere Rechters fullen 
mogen eenige klachte of oppofitien voortbrengen, 
teroorfake van de voorfz. middelen , Tonder voor- 
gaende namptiflement van den Ontfanger of Com- 
jnifen van de Staten van de Provintien, en fullen 
niet mogen decerneren Brieven van State offHlftant 
van executie, om oorfake ofperfone, wie het ook 
ware, en ift datfe darelijk eenige decerneren , den 
voornoemden Ontfanger , of fijne Executeur, fal 
evenwel voorts-varen als boven. 

Aldus gedacn in de vergaderinge by de Generale 
Staten gehouden tot Bruflel. defen 14.. O&ober, 
1600. onderflontgelchrevenen ondertekent my pre- 
fenc 

P, Mafius. 

rrbij. ^aï gefcgieöen geltjg $p ’t felbe begeeren. ,, 
Gebaen tot 252uffcl ben lefien Gctcber/ 1600. „ 

GeparapDeert Rich. vt. $oclj lager ftonb gefcg?e> „ 
oen :ter G?bonnamie ban gunne Hooggeben/ en „ 
onbertegent „ 

Vereiken. 

t^icr na begeerben be boo2noembe Jgeeren Staten mat* 
Generadbanbcö€rt5-^cnogen5nbc/ onbergen- fl»8ban 
luiben te ramen / en te oberleggen goe 3p befe gecon 
fenteeebe gulp-penningen of apbe fouben op-b?em omte 
aen/cn toaer op men bie Dinben foube: bic prelatenbinDcn 
en Cbelen ban 2B2abanb ftelben boo2 / batmen eene nofaTn/ 
belaftmgefoubebmbcnenftellcnal ^cberlanbboo?/ öieöe 
opbe confumptien/ mitfgaberg opbe (lete ban alle 
anbere ïDaren en ftoopmanfegappen / 01 commtu öcê 
niccren met bie ban ©laenberen / na toclbe commu? ,J 
nicafie fo confenteeröen en refolbeerben fp boo? be 
tinee Staten en op ’t begagen ban ben berben/om bit 
tebinbenop be confumptien ban beg2ancn/3Dgnen/ tcmfjrs 
bieren en ©leiö/ eerit liditenbe op be €ertoe na ab=ben* 
benant / en bp p20po?tie ban een fefter mate ban 
B2«fTel bier jiuiberiö / op be ïïogge of htafïeïuine 
mate b2ie flnibersr / op clbe SCrpe / fo Hgnfe/ 
5pranfe of^paenfe aegt Ituibertf / opeen 2{me of 
tonne 25ierö ban tinee tot bier gulben / fes? fliuiaerö/ 
en op be tonne 25ier ban bier tot feö gulbenö /1 inaelf 
(tutberiO/ opbegogeen alle b?eembe ^Bieren bobbel/ 
bier en tmintig (Uitberg / op clbe Gffe of bee ban D?ie 
faren opmaertg / berttch ftuiberö / op elite ïïoe of 
©eerö ttointicg (ïuiberg / op ^amele offóalf bgf 
fiuiberg/op elft ^egaep of Ham bier fïuf berg/op elft 
Ham/ Geiteofb2aet bergen ttoeeffuiberg/ op elft 
©erften aegt tfuiberg / boben bien confenteeiben fp 
nocli boo2 een (aer op elfte mclg-boep fo tod tointerg 
alg fomerg ter tnaenb een (luiber/ elfte lüocpe of 
om bet te magen tmee (Uitberg. 

alfo be Gebeputeerbe ban be anber ©?obiits 
tien / gier in febenen ftoariggeibte magen / enlie* 
ber ber(iaen fouben rot een generale repartitie ett 
een pegelgg ban be ©20bintfen te bebjgfen gjn ouota 
afaenbeel/ onberbegoo?lggemoberatie/ noegtang 
na abbenant be fegemnoo2bige ge(ialteni(fe en mib^ 
beien banbe felbe ©2obintten/ fo fouben be boo2f? 
J^eeren/ gelaten en Gbelente b2eben 3tjnte bèta* 
len be ttoee berbenbeelen ban een bierenbeel ban ’t ge* 
geel / begoubelig altgb be re(ïauratie ban be inge' 
b20ben poincten ban gunne ^ibilegien en be tollen 
gelichtopben oubenboet. 

^ie ban 2Cnttoerpen gebben gun ’t aegtergebest en me bm 
ftoartggeben tegen be confumptien berblaert: alg bat amtorw 
fp eenfbeelg bp Gctropen gaer fcgulben betaelben uit ?cn ^ 
beStccpfcn engjmpo(!cn opte confumptien/ en bie 
maren alrebe aen be gooplieben eenfbeelg berbon* dc fegat" 
ben / bie baer op gonbert en btjfticg buifent gulbeng t,tl8cn te 
uitgelangt gabben / ten begoebe ban ben €ertf-©er- Snnhcn 
toge boo? fgn bertreh na ^pangien: en noeg gabben confunv 
gunne mibbelen berftregt tottebetalingeban bege*tien* 
mutineerbe ban ben gadeel met biergelgge ftoarigge» 
ben meer/ berfoegenbe ’t felbe geconfibereert te too?» 
ben. Gntrent beeg tgb b30?be tot SCnttoerpen een 
^afguil aengepleht ban befeningout: 

Spaenfen Raed, hogen Staec, brengt ons ditquaec, 
Verandert den Raed, vermindert den Staet eert valt 

te laet. 

^e ©2obtmien bie ben dcevtf-^ertóge-nkt ergens 
ben boo? garen ^ouberatnen i^eere/ Dicfocgten oofi 
alle mibbelenom penningen cri fcliamngen/ nobig 
tot continuatie ban ben Go2logc tegen be «^pan* 
giaecbenen gare abgerenten op te üjcngen/ engiel* 
ben baerom berfegeiben bergaberingen / beben ©?o* 
pofitien om te gomen tot opb2cnginge ban öc oube en 
nieutoefegattinge/ gclgggter een fobamgc p?opo* 
fitie bp ben Habc ban ^tate aen be Staten Gene^ 
racl gebaen / en boo2tg aen be particuliere ©?obin* 
tien tg gefonben / Uubcnbc albug: 

föliïi A MIN 



62 o 
tyogdU \ /fYN HEEREN, 
fienfiik Wy hebben in Odobri des voorleden jaers 99. 
DcUan uwe E-M. voorgedragen de laftenvan der Oorloge, 
^tate dewelke als doen nademeefteapparentie gegiftkon- 

Stnteft ^en worc*en c*at *n den tegenwoordigen jare totte no- 
Üfnic dige defentie der landen en afbreuk des vyands gedra¬ 
md Den gen foudé moeren worden,en daer by ver logt de mid- 
tcm&tiJT rïelèn van penningen daer toe gerequireert, en 'hadden 
jóoo! ^ wel verhoopt darmen voor dit jaer daer mede de laken 

fou fe hebben konnen üitvoeren,maer gelijk alsd’oor- 
loge niet altijd precyfelik gehouden kan worden bin¬ 
nen de limiten van yemants arbitragie, maer hen ook 
dikwils moet ftellen na ’t voornemen,aenüagen én ge- 
legemheit van fijnen vyand,waer uit dan lichtelik ver- 
anderinge wort vcroorfaeltt, daer op’t elke na den 
tijd en occafien de remedien voorgenorrten of het 
voordeel (indien daer eenich verlchijnt) waergeno- 
men moet worden, fo fchijnt dat in het tegenwoor¬ 
dige jaer de laften van de Oorloge niet hebben geheel 
konnen blyven binnen de termen daer op die eerft 
oeraemt fijn geweeft, want voor eerft fo is een yeder 
notoir dat den vyand fijn Leger des voorleden jaers 
dengeheelen winter heeft houden leggen in de Dor¬ 
pen ontrent de Maefcante, metvafte refolutie, om 
by gelegenrheit van vorft cn toeleggen van ftromen 
als noch te volbrengen ’t gene hy alle de voorgaende 
tijd hadde gepoocht, te weten de Rivieren te palie¬ 
ren , ’t welk hy ook buiten alle twijfïel foude geatten- 
teert hebben, indien by fonderlinge genade God de 
Heere niet hadde het geluk gegeven, dat ten felven 
tijden fijn krijgs-volk voor een groot deel in muterye 
ware gemekt, uit oorfake van ’t welk men van defer 
fcijde ook genootfaekt is geweeft den geheelen win¬ 
ter door op alle voorvallende occafien een groot deel 
van ’tgelchut en andere Legers^ behoeften t’fchcep te 
houden leggen, d'Officieren van dien in gagie te hou¬ 
den , en mede tot eemge malen op des vyands pre- 
panrit p den tocht aen te nemen, daer by dan ook ten 
Jaetften legelegenrheit haerfulx heeft vertoont, dat 
geraden is gevonden al van ontrent half Maerte te vel¬ 
de te komen, en de belegeringe van Creveceur en 
St. Andries by hand te nemen, daer van de heerlijke 
en geluckige verovennge is gevolgt, door welke vroe¬ 
ge en tijdelijke uitkomlte in ’t veld, en expeditien 
daer op gevolgd de:> legers onkoften viy een goetdeel 
deeerfte betamingehebben geexcedeert, waer by is 
gekomen dat Compagnien van Creveceur en Sr- An¬ 
dries tot een grote merkelijke fomme hebben moeten 

, Fol•€%.) uitgekoft worden, en daer na ook in dienfte zijn ge¬ 
houden , om den vyand daer af te priveren, terwylen 
fy alle oude ervarene Krijgsluiden waren, en byma 
niere vanfpreken de fleur van’s vyands leger, daer 
afin de Bataille vanNieupoort geen kleine proeve is 
gefien, boven defen lo is noch in May o voorleden een 
Comp. Switfers alhier te lande aengekomen, de wel¬ 
ke al hoe wel geen voorgaende beftcllinge hebben¬ 
de , nochtans mits die by openbare ordre van die van 
Zurich geworven was, (’twelk voor dier tijd niet 
toegelaten is geweeft) heefrmen delelve uitfo verre 
landen goerwillich gekomen zijnde, niet wel met ge- 
voegelijkheit konnen refuferen, befonder fo de ex¬ 
peditie van Vlaenderen als doen op handen zijnde, 
wel meerder getal van krijgs-volk was vereifchende, 
want gelijk geoordeelt is geweeft dat geen exploiót 
van oorloge van groter gewichte voorden ftaet defer 
lande konde voorgenomen worden, daer mede aen 
d’eene zijde de vyand fchadelij ker afbreuk van land en 
concributien konde gefchieden, en daer benefFensin 
meerder confufie geftelt worden, en aen d’ander zij¬ 
de defe landen van meerder verlies, onkoften en pe- 
ricul konden worden gevrijt, fo was ook wel te con- 
fidererendat den vyand niet foude nalaten alJeuitter- 
fte macht en middelen te employeren tot belet en 
wederftant van dien, weshalven men ook niet heeft 
konnen ledich ftaen terwylen alleapparentie van de. 
fen tocht haerfofchoon waren vertonende, noch in 
haefte eenige nieuwe lichtinge voor eenen korren tijd 
ce doen tot verfterkinge van *c veld-leger, en nader 

160O, 
verfekeringe van de Frontieren j daerby nochisge- 
komen terwyle inden voorleden jare’c leger ontrent 
de negen maenden, met alle den gevolge en behoefte 
te velde is geweeft en by den vyand nu in d’eene en 
dan aen d’ander plaetfeis getrocken , alwaer t’elken 
nieuwe koften van gravingen hebben moeten gefchie¬ 
den, en ten laeften ook getreden heeft moeten worden 
in de menichvuldige retrenchememen jegens St. An¬ 
dries tót belet van des vyands overkomlte, daer toe 
alle fijn grote leger en koften waren tenderende, dac 
mitfdien ook de onkoften van den leger in den felven 
jare fo verre buiten raminge zijn gegaen, dat defelve 
nagemaekte rekeninge bevonden worden, allever- 
fochre petitiën ook ten vollen opgebracht zijnde, en 
andere by gekomen fubfidien ontrent de twee hon- 
dert en achtien duilent ponden excederen, waervati 
gelijk mede van ’tgeneby eenige Provintien ais noch 
niet geforneertis, noch dagelijks fo groten na loop 
én klagen is, van meenichce van arme luiden, als 
arbeiders, voerluiden, paerde-dry vers , fchippers , 
officieren van den leger , en anderediergelijke, dattec 
een verdriet en jammer is om horen , en want alle de 
voorlchreve koften ( daer af nader deduétie gemaekt 
is in den Staet hier by gaende ) niet zijn begrepen in 
de Propoficieen verfoek van deconfenten voor dit te¬ 
genwoordige jaer by ons in Oétobri laeftleden ge- 
daen, deue keten felven tijde noch niet konden ge- 
raertir worden , fo dar geheel nodig is daer op van ge¬ 
lijken metten eerften te verfieh tor h mtboudinge van 
des lands credit, en weringe van alle confufien appa- 
rentanderfints daer uit teontftaen. 

So heeft den Raed ampts hilven niet konnen voor- 
by gaen dit felve U. E. M. ernftelijk te vertonen, en 
daerby re verfoeken, dat de felve believê, infiende 
de nodigheit defer koften , en dat die geenfints en 
fonder merkelijk nadeel en verachteringe van faken 
nier hebben konnen geexcufeert worden, boven de 
confenren by onfe laetfte Propofitie begeert, noch 
tot een extraordinaris fubfidie voor dit jaer eens te ac¬ 
corderen en in wildoen over de Provintien van Gel¬ 
derland, Holland, Zeland, Utrecht, Vriefland, Over» 
Ylel, en de Stad Groeningen en Ommelanden de 
fomme van yooooo ponden van xl. groten, om daer 
mede de voorichreve onkoften te mogen vervallen, 
dewelke doch merter daed al bevonden fullen wor¬ 
den hoger te belopen, en alhoewel feer wel ge» 
confiderem wort met wat fwarigheid ’t felve by 
de Provintien en Leden van dien fal konnen gevon¬ 
den worden , boven de voorgaende confenten, daer 
van mede ’t minfte niet kan gemift worden, ter¬ 
wyle de laften daer notoirlijk zijn, nochtans fo in 
defen vooroogen genomen moet vgorden de impor¬ 
tantie van de fake, en dat oogenfehijnlijk fonder defe 
iubfidie, en dat benefFens dien op alle voorgaende 
petitiën volkomen confent worde gedragen , niet 
mogelijk fal weien de difordrenen muteryen van’e 
Krijgs-volk in fo groten getale noch ongerepartieerc 
zijnde, langer te weeren en ’s lands credit te houden 
ftaen, infonderheit noch daer by komende de grote 
fwarigheden van de Admiraliteiten, fo fal het gelie¬ 
ven uwe E- M. ’t felve ferieufelijk na hare gewoonlijke 
difcretie te overwegen, en noch yoordefe mael hen 
fulks te verkloeken , dat het op fpoedigfte een vrucht¬ 
bare Refolutie op defen genomen worde. 

Adtum in ’s Graven-hage den zz. September* 
1600. Scc. 

biiften ©ftotjcr 1600. öc&fien öe itaöcn ban 
^tate aen öe jureren Staten *©enerael üe nabolgen* 
öe p?opofft!e oeöaen/ lutöenöe alg bolgt: 

ü Dele Vermogende Hecren, Sdnbift 
1 Wy konnen U.M. E.niet genoech bedanken $r0pofi' 

van de goede couragie, yver en forge als defelve in dit tfest» 
tegenwoordige jaer betoont hebben om tehanthou- 
den defen loffelijkenalgeineinen Staet, en te bevor- 'Cctim(e 
deren de middelen daer toe vereifcht, verhopende en 
ook vafteljik dat de Provintien als noch niet volko- 
melijk in alle de peticko bewilligt hebbende, noch^nö? 

hare 
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leeren hare penningen gefurneeft , overmits eenige tuffchen 
Mte»1' geva^en beletfelen , (fo het fchijnt) ’c felve als noch 
Jl öen metten eerlten mede Tullen doen terwylen het Krijgs- 
. <©cra> volk daer datelik is, en noch worden onderhouden, 

C^i6oo* en a^e an^ere voorgedragen koften cflfecftuelik gedaen 
0 1 zijnde, ook betaelt moeten wefen , het welke gefe- 

condeert zijnde inettet goet beleit, kloekheit en vi- 
gilantie van fijne Pnncelijke Excellentie God de Hee- 
re belieft heeft, door fijne almogenden hand in dier 
voegen te begenadigen dat niet alleen den vyand bui¬ 
ten de Fromieren is gehouden, maer daer by ook fo 
heerlijke conqueften op hem zijn gedaen, daer mede 
hytefïens uit fijn deiïein van oorloge is gebracht, als 
namentlik hem niet alleen sfgenomen zijnde het Fort 
van S Andries, by hem gedeftineert (mits de be- 
quaemheit van cituatie) adfedern totim bellt terreftris, 
om daer uit de landen van Gelderland, Hollanden 
ftichte van Utrecht ineen geftadigen allarmte hou¬ 
den, en voorts d’eene tijd of d’ander pafiferende de 
Riviere van de VVale , met alle fijn macht te overval¬ 
len , maer dat ook terftont daer na by de expeditie van 
Vlaenderen,allefijn menichte van ongeregelt Krijgs¬ 
volk getrocken is binnen in ’t harte van fijn eigen lan¬ 
den, met geheel .verderf en ruine van de lelve, dewel¬ 
ke hy anderfims, ook volgende deexprefle beloften 
by bem aen de Staten van de andere fijde gedaen, by 
alle manieren gemeent was te verfchonen tot ver* 
meerderinge van fijne inkomften en finantien. 

Nu fo weten U. E M. na hare gewoonlijke difcre- 
tie, wijsheid en ervarentbeid henlelven (eer wel te 
berichten uit des vyands dagelixe handelingen en 
comportementen , in v/at manieren hy als noch (niet 
tegenftaendefomwylen uiterlik (chijnendeeenich an¬ 
der gelaet te willen vertonen ) echter in fijnen grond 
getaft zijnde, klaerlik nier anders wort bevonden als 
meeren meer verhart in fijn oude voornemen, ver. 
fworen rotte uitroeyinge van de ware Evangelife lee- 
re, en vryheid van confcientie, en totteuiterfte ruine 
en verwoeftinge van defe landen en goede ingefete- 
nen van dien, daer van wy boven alle fijne fehande- 
lijkewreetheit van de voorgaende jaren noch onlanx 
een nieuwe preuvehebbe gefien, (welende fijn eenich 
exploidt van delen jare) dat hy by fo eene barbarife en 
noit gehoorde maniere van doen tegens de arme 
viflehers, haren foberen koft mettet uiterfte onge¬ 
mak en perieul van de zee, winden en tempeeften 
Toekende gefevieert heeft, en de onnofele menfehen 
hen doch niet verwerende tot jongensen kinderen toe 
in den grond heeft doen boren en als beeften verfmo- 
ren, fonder met eenich rantfoen te mogen volftaen. 

En op dat hy diergelijke exploidten als noch foude 
mogen vervolgen, en fiende dat hyby fijne bedrieg¬ 
lijke pradtijkeri dqor de loflijke ftantvaftigheit en 
voorflenicheit van U. E. M. (die buiten twytele door 
de krachtige hand Gods daer in gefterkt worden) 
nieten vordert*(o laet hy niet by alle manieren hem 
dagelix te redrefleren van ’t fchandelik verlies by hem 
van fijn volk van oorloge indefeSomer geleden* en 
daer by ook hem tegens den toekomenden tijd grote- 
lix te prepareren, hebbende alrede opgerecht een 
groot deel van fijne oude benden van Ordonnantie, 
tot verfterkinge van fijn Cavallerie, daer beneften 
noch van nieus doende lichten , drie nieuwe regimen¬ 
ten van Walfch krijgs- volk, behalven dat hy noch feer 
grote ftaet is makende op de nieuwe regimenten die 
tegenwoordig in Spangien en Italien gelicht worden 
voor den Savoyfchen krijg die hy acht dat lichtelik ge- 
appoinfteertfal konnen worden, overfulks hen wel 
duidelik vermetende, zijne meningete zijn in het 
toekomendejaerdefequartieren,(oaen d’een als den¬ 
der zijde des Rijns teftens op verfcheiden plaetfen met J 
verfcheiden Legers aen tetaften , en al ift dat wel kan 
verftaen worden dat het voor den vyand fwarigheid 
falhebben om fulxte konnen bewegen, fo konnen 
uweE. M. nochtans wel overleggen j dat’tfclve niet 
geheel in de wind kan worden geflagen , maer dat de | 
faken van Oorloge al voor een groot deel hier na ful- 
len moeten gericht worden, en in alle gevalle toefen 

1 dat met een competente macht van krijgfvolk tiet 
hooft hem mach worden geboden , ten minftenom 
met goede verfekeringe van de Fromieren hem te 
houden buiten alle hope van conqueften, wefende hec 
eenige middel omeenstot een goede uitkomfte van 
defe jammerlijke oorloge re geraken, en alfo U. E. M. 
na hare wijfe ervarentheit by haer felven feer wel we¬ 
ten da: tot fodanige goede verfekeringe vandeFron- 
tieren niet alleen gerequireert wort een fuffifante be- 
fettinge, maer daer by ook een tamelijk Veld-leger, 
om by nood van belegeringe en andere voorvallende 
occafien de felve te fecoureren, de voordelen van 
rivieren en andere paftagien tijdlijk in re nemen, en 
alle hoftile in vallen in de platte landen te beletten, fo 
weten U. E JVL daer by ook wel overteleggen uit hec 
voorgenoemde beleit van faken, dat ook voorts aen 
op geen minder getal van rutteren en knechten fal 
mogen rekeninge gemaekt worden als tegenwoordich 
in den dienftzijn, ten minften fo lange als den vyand 
noch in defe gelegentheit: wort gefien, daerin hy doch 
na alle apparentie niet kan bly ven , even verre vaa 
dele fijde een ftantvaftige couragiemet goede conté- 
nantie worde gehouden, waer na alldan (onder ge- 
vaer tot verminderinge van laften geprocedeert fal 
mogen worden. 

Wy weten wel, MijnHeeren, met Watextremé 
fwarigheid de middelen van onderhout van lo nota¬ 
belen aental van krijgsvolk by de Provintien (uilen 
konnen gevonden worden , daer by noch komende 
de onkoften van de Legers en andere iaftèn van der 
oorloge dependerende, nochtans moet ook" aen d’an¬ 
der zijde geconfidereert zijn , dar geen faken van oor¬ 
loge fonder fwarigheid konnen uirgevoert worden, 
en mede wat grote nadeel het geven foude indien de 
vyand met fo eenen hoop verwoet krijgfvolk (dat God 
verhoede) een inbreuk van importantie dede , gelijk 
wy hier voortijts alfmen van fo goeden getal volks van 
Oorloge niet verfien konde welen, niet dan al te veel 
beproeft hebben. 

En terwylen de confenren van U. E. M. niet langer 
en dueren als tot uitgank defes jaers, en over fulx meer 
alsrijdis, dat voorts prompte ordregenomen worde (Fol-tfj.j 
voor het toekomende jaer, ’t welk U. E. M. wel we¬ 
ten dat tijdlik moet gefchieden , hebbende in voorle¬ 
den jaren genoech gefpeurt wat inconvenienten het 
dilay is onderworpen , fo verfchijnen fijne Excel, 
eti wy nu wederom voor U. E. M de felve verfoe- 
kende en biddende dat alles na haren gewoonelijken 
yver, wijfheid en forgvuldicheid te willen overwe¬ 
gen, en mede voor het toekomende jaer 1601, met¬ 
ten eerften inwilligen alfulke middelen als totbe- 

j fcherminge van ons algemeene Vaderland nodich 
zijn, en namentlijk om te mogen in den dienft conti¬ 
nueren al fuik aental van krijgfvolk als dit jaer onder¬ 
houden, of ten minften als in den ftaet van Oorloge, 
overgefonden in den voorleden jare beneffens onfe 
Propofitie begrepen isgeweeft, daer van de preuve 
is gefien dat de verminderinge lichtelijk tot notabele 
fwarigheid foude mogen gedyen, als noch te willen 
accorderen in het aen nemen van den (elven ftaet van 
Oorloge, bedragende ter Maend over de Provintien 
van Gelderland (daeronder begrepen alleenlijk de 
quartieren van Nimrnegen , Zutphen eh de Veluwe) 
Holland, Zeeland, U crecht, Vriefiand, O ver-Yfel, en 
Stad GnJëaingen en Omlanden terfomme van vier 
hondert een en tachtich duifent ponden van xl. groten 
vlaems't pond. 

Niet konnende nalaten U. E- M. by defeft indach- 
tich te maken, dat al hoeweldefelveindefe, en ook 
voorleden jaren mogen bewilligt hebben in de volle 
lomme van de voorfz. ftaet van oorloge, dat nochtans 
de Generaliteit op verre na niet en heeft konnen ge¬ 
nieten de behoorlijke vrucht van dien , terwyleniet 
met eenen de betalinge van alle departyen van den 
ftaet in fpecie by de Provintien refpeélive is geac- 
cepteert, want behalven dat de Provintien hare pen¬ 
ningen van de partyen niet aengenomen, ren behoor¬ 
lijken tijd niet furneren, houdende gemeenlijk in 

beft® 
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fcefte recommandatie haer oude repartitie, fo wor¬ 
den noch defelve penningen dikmael anderwaerts 
gediverteert, waer mede’t land in de uiterfte pericul 
cn gevaer wortgeftelt, terwyle alfulke laften genoech 
altemael beftaen in datelik krygfvolk toe fo groten ge- 
taleals U. E. M. kennelik is, en die na alle tochten en 
expeditien voor eerft worden gebruikt, biddende 
daerom dat U. E» M. gelieven dit aiinoch te beharti¬ 
gen de voorlchreve repartitie eenmael aente nemen 
fonder vorder excufe of dilputen , dewelke doch wel 
ingefien zijnde, bevonden fullen worden in fich felfs 
niet veel te imponeren, belonder wanneer de Pro 
vintien daer by hen refpedtive verbinden om van hare 
reële betalinge goet bewijs te'doen, ten minften by 
pertinente ftaet van drie maënden tot drie maenden, 
en voorts ’t einden ’sjaers by overleveringe van goede 
geverifieerde rekeninge, ’t welk doch in allen gevalle 
niet behoort geweigert te worden, en mede wel lich¬ 
telijk kan gefchieden. 

En alfo mede de onkoften van de Legers als na- 
ïnentlijk'van wagens, trek-peerden, fchëpen, gravirj- 
gen en andere werken en behoeften wefende buiten 
den voorfz. flaet van Oorloge niet minder mogen ge- 
rekent worden alstegens hondertduifent ponden ter 
maend voor den tijd datmen te velde is, vallende met¬ 
ier daed ongelijk hoger gelijk de experientie in defe 
voorleden jaren heeft geleert, en notoir zijnde dat al- 
fuik veld-leger niet kan achterwege gelaten worden, 
ten ware men wilde met goeden ooge aenfien en toe- 
iaten dat de vyand na fijnen appetite graftere , en 
d’eene plaetfevoor end‘anderna fonder belet affnij- 
de en occupere, fo worden U. E. M. verfocht hier toe 
mede voor het aenftaende jaer over de Provintien 
van Holland, Zeeland, Utrecht, Vriefland, enftad 
Groeningen en Omlanden te willen confenteren eens 
de fomme van 500000 ponden munte voorfchreve, 
wetende U E. M. by haer felven wel te overleggen 
dat de tijd van ’t veld-leger niec minder als voor 5 
maenden gerekent mach worden. 

Van gelijken noch de fomme van 200000 ponden 
voorde nodigfte fortificatie werken der Frontieren, 
dewelke mede niet mogen worden geexcufeert, om 
by dier manieren eenmael den vyand af te fnijden alle 
hope van veroveringe , en dat defe penningen fo van 
’t veld-leger als fortificatie binnen de eerfte acht 
maenden mogen datelijk opgebracht worden ten 
comproire van den Ontfangef Generael, fonder af- 
brekofdiverfie. 

En wat aenlangt de Provintien van Gelderland en 
Over-Yfel, terwyle de felve verfchoont zijn gebleven 
van de nieuwe lichtinge en andere laften van den jare 
599. en nu zijnde door de genade Gods in eenen tame- 
lijken ftaet gebracht, met foexceffive koftenengoet 
devoir van de andere Provintien hare bondgenoten, 
die ook buiten twijfel niet fullen nalaten daer in te 
volharden voor den gemeenen welftanten defemie, 
fo worden de felve Provintien ernftig verfocht hun te 
•willen verkloeken om mede tegens defen een rede¬ 
lijke fomme extraordinarie in te willigen, boven de 
partyen daer mede hare E. inden ftaet van Oorloge 
2,ijn belaft , als te weten Gelderland voor de voorfz. 
drie quartieren eens hondert duifent, en Over-Yfel 
tachtichduifent ponden munte als voren. 

Belangende delandfchappen van de Drent en Lin- 
gen niet weinich mede verbetert zijnde, ’czedertdat 
fy van den vyand zijn verloft en vry gemaekt, dat 
U. E. M. de felve vervangende believe te confente- 
ïen over de Drenthe acht duilent ponden, en over 
Lingen drie duifent, drie hondert ponden ter maend, 
cn na proportie hare quote in de extraordinaris con- 
fenren opte termijnen voren verliaelt. 

Voorts om te vinden de penningen van’t rem- 
bourflement van hare Majefteit van Engeland, dat 
U. E. M. gelieven te verftaen over alle de Provintien 
totten opheve van vier ftuiversopte tonne biersten 
tappe gefleten, in plaetfe van de tweeftuivers eerft 
verfocht, mitfgaders van de twintich ftuiversopte 
eonfumptie van ’c vat zouts, en voorts daer by te fup- 

pleren ’c gene dat boven dien aen de voldoeningen! 
van den termijn van den toekomende jare fal mogen 
ontbreken. 

Van gelijken alfo den Ontfanger Generael als noch 
blijft befwaert met een fo merkelijke fomme van pen¬ 
ningen, dewelke hyby fpeciale la ft tot verlcheiden 
tijden op fijn particulier credit heeft genegotieertin 
extreme nood en meeft tot onderhout van de ongere- 
partieerdeCompagnien, daer af de penningen in an¬ 
dere nootfakelikheden zijn geconverteert, bedragen¬ 
de noch tegenwoordich over de .. .. 
die tot fware interefte zijn lopende, fofal U.E.M, 
mede gelieven indachtich te zijn, Om tot afioffingen 
van de felve fomme’middelen te vinden en confent te 
dragen. 

So mede U. E. M. gelieven fal te overleggen of 
het niet nodieb fal wefen den Raed van Srate te auto- 
riferen om in tijde van nood (gelijk d’Oorloge alre- 
hande avonturen onderworpen is) de landen te mo¬ 
gen befwaren mette fomme van eens hondertduifent 
ponden voor ’c jaer, gelijk eertijds wel is gefchiet. 

Hecfal medeU E. M.gelieven te continuerende 
Impoften, contributien en verdingen in Steden, For¬ 
ten en ten platten lande van Braband, Vlaenderen, 
Over-quartier van Gelderland, Luxenburg, Namen, 
de vier landen van Over-Mafe en van alle andere 
plaetlen onder de vyand gelegen, met lafteora die 
na gelegentheic tot allen tijden te mogen verhogen, 
terwyle de felve Inkomften met hoger laften befwaert 
zijn als die tot noch toe hebben konnen uitbrengen,of 
foU E. M.foudendienftelijk vinden dat de felve con¬ 
tributien nu ofnamaels werden afgedaen, of dat ook 
den vyand delelve quame te niet te doen, dat U.E.M, 
gelieve verdacht te zijn, andere equivalente middelen 
totte voorfz. laften te accorderen. 

Infgêlijxte continueren den generalen impoftvan 
’tzout, toclafte van de panneman, en’t recht van 
de pafpoorten , en dat de penningen daer afprocede- 
derende gelijkelik mogen komen in debeurfevande 
Generaliteit. 

Gelijkerwijs U. E. M. ook verfocht worden te ver¬ 
ftaen tot continuatie van de opheve der Convoyen en 
Licenten tot behoef van de equipagie en oorloge te 
water gedeftineert, achtervolgende den tax enordre 
daer op geftelt,ofdieU E. M. noch fullen weten te 
ftellentot meeftegeiijkheiten voorkominge van alle 
frauden, en terwijlen de faken te water dele landen 
fo hoochlijk importerende, en bymaniere vanlpre- 
ken wefende als de Ziele in ’t lichaem in het uiter¬ 
fte verloop zijn gekomen, door het ophouden van de 
Licenten, en noch dagelijks meer en meer te gronde 
gaen, fonder hope van redres, ten zy met prompt be¬ 
hulp van een merkelijke fomme van penningen, ge¬ 
lijk als de muteryen, alrede ontfteken kunnen uitwij- 
fen , fo fal het ook gelieven U. E. M. verdacht te we¬ 
fen daer in op het alderfpoedigfte fulks te voorfien, 
dat delelve naden tegenwoordigen nood geaffifteert, 
en de landen van fo notabelen perij kei gevrijt mogen 
worden. _ 

Wy hebben nu ook tot meermalen verfocht, de 
Provintien de welke tot noch tóe niec hebben in train 
gebracht een opheve van degemeene middelen van 
confumptie,dat fy daer roe eenmael fouden willen 
verftaen, fulks als fy volgende het gemeene verbond 
fchuldich en gehouden zijn te doen tot vindinge van 
de nodige Confenten , en alfo den gemeenen welftant 
by faulte van defen ten hoogften is vernadeelc, als we¬ 
fende daer door veroorfaekc dat alfulke Provintien 
niet alleen in hare Confenten niet konnen d’ander be- 
boorelijk opbrengen, en dat de lange experientie 
notoir maekt dat den voet van gemeene middelen 
fulx die in Holland en Zeeland worden geheven, is 
het bequaemft en gevoegelikft middel,orp mette mee- 
fte gelijkheit en minfte quetfe van de gemeente de no¬ 
dige contributien te vinden , lo worden defelve Pro» 
vintien als noch wederom verfocht en gebeden den 
voorfz. voet van middelen niet langerte willen uic- 
ftdlen, ftreckende niet tot befwaringe, maerkenne- 
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lijke verfchoninge van hare onderfaten, en op dat 
d’andere gewillige Provintieneenmael daerin genoeg 
gedaen mach worden, die niet Tonder redenen daer 
over uit krachte van de Unie hen ten hoogden bekla¬ 
gen, en gedifcourageert worden. 

Verfoekende ten leden, gelijk als U. E. M. den 
daer defer landen nu veele jaren To kloekelik (hoe 
wel niet Tonder extreme Twarigheid , doch mede met 
niet minder lof en reputatie byalle de wereld) door 
degenade van God Almachtich hebben daende ge¬ 
houden, dat defelve ook voorts acn daer in perleve- 
rerende metten eerden op alle defe poindlen lo vrugt- 
baerlik willen refolveren als defelve weten dat de ho- 
2e nood is vereiTchende, en mede alTulke relolutie 
O , , 

en conTenten in brengen ten langden voor den uit- 
gnnk van November toekomende, (onder langer 
uitdel te nemen, ’t welke in deTe gelegentheit niet 
geTchieden kan , Tonder d’ uiterde ruine en verloop 
van (aken. 

Aldus gedaen in den Rade van State, den 5. Oóto- 
bris, 1600. 

i9.^eptemDer 1600. t<eï feEiec <©?Donnam 
tic en pacwet gemacfct en Daer na oepuOItceect / 
luaer na binnen Den ianöe pan IgollanD en 3Be|i- 
B?ie(Ianö/ fotnDe<êteDen/ floten ais ten platten 

CFoi.64) lanöe/totonöerfïantban De <©o2logefal betaelt 
Den ïjet f)eertfteDeen,§Cj]002(teen-geID/ ban ttoin* 
ttefi (ïupberö op alle Deert-fïeDen en plactfen Daer 
men bier ftoben macö / binnen Den jaere 1600. boE 
genDe bet confent ban De Staten en bet paccaet 
Daer ban in D?ub uitgegeben / inflouDenDe alg bolgt: 

i0jöoti# I.YjErfteÜk datmen in alle diligentie wel getrou- 
uanrrc Ju, welijk door goede getrouwe perTonen in alle Ste- 

Actiooj» ^en en P^atte lan(len daer toe re committeren, Tal 
öeeii- * doen opfchryven alle de heert-deden in Holland en 
Beid. Wed- Vriefland voornoemt, gelegen, als te weten al- 

derhandeheert-deden daer men vier in mach doken. 
Ook alderhandeOvens, ForneiTen, Stoven, Smiffen, 
alsGout-Tmeden en Silver-Tmeden, Harnas-makers, 
Wapen-makers, Yfer-fmeeden,51oot-makers, Glafe- 
makers, Backers, Padey-Backers, Brouwers, Mout- 
inakers en Gorters,Verwers, Tinne-gieters, Geel-gie- 
ters, Suiker-backers , Kareel-ovens , Kalk-ovens, 
Tygel-ovens , Potbackers-ovens , Brandewijn en al¬ 
derhande dideleer-ovens, en diergelijke, Oly-flagers, 
Zout-keten, elke Zout-pan voor een heerd-dede ge 
rekent, Mee-doven, Zeep-fieders, Traen-makers, 
Bocken-drogers. En voorts alle heert-deden en plaet- 
Ten daermen vier doken mach- 

II. En ten platten lande alle Rook-gaten , Ovens, 
Schouwen en Haert-deden, daer men vier doken 
mach of daer rook uitgaet. 

III. En (al van elke heert-dede ten behoeve als vo- 
fen, To binnen de Steden als ten platte lande betaelt 
worden twintich duivers, de Brouw-ketels, Backers 
voor haer Back-ovens, Verweryen, Zout-pannen, 
Kalk-ovens, Steen-ovens, Meedovens, Zeeperijen, 
en Mouterien voor twee heert-deden gerekent, 

IIII, Welk voorfz. heert-geld of Schoordeen geld 
gedragen Tal werden d’eene helft tot lade van den eige- 
naers, en d'ander helft van den Bruiker of Huyrman: 
Welverdaende dat de Huyrman die in eenige Huyr- 
huyTen woont, ’t voorTchreven Schoordeen geld of 
haert-dede geld gehouden Tal zijn te betalen ofver- 
fchieten, mits dathy daer van deneigenaer de helft 
aen fijne huire Tal korten. 

V. En lowatHeertdeden, Ovens, Schoordeenen, 
To wel in der Armen als Rijken-luiden huifen bevon¬ 
den Tullen worden, To binnen de deden als jurifdi- 
öien van dien, daer van Tullen de refpe&ive deden 
ten behoeve van de gemene Take of ’t land van Hol¬ 
land moeten ten vollen verantwoorden. Tonder eeni- 
ge daer van achter te houden of verfwijgen. Mits dat 
hiervan alleen exempten vry Tullen wefen deStad- 
huifen, Wachthuifen, Stad-toorns: Mitlgaders de 
Gods-huilen, Leproos- huifen, en diergelijke hui¬ 

fen van deaelmiflen levende, etl die mede om GódS- 
willen bewoont worden, londer dat d’eigenaers eeni<* 
huyre of profij c daer af trecken. 

VI. Gelijk ook degerechten van alIeDorpen Tullen 
moeten verantwoorden van alle Haert-lleden,Ovens* 
Rook-gaten en Schoordeenen , die aldaer bevonden 
fulleh worden. 

VII. Mitsdatde Regeerders van de Steden cn Dor¬ 
pen geautorifeerc fullen welen in regard van <le on¬ 
vermogende Burgers defelvefo veel te verlchonent 
als Ty fullen bevinden in aenlieninge der Telver te be¬ 
horen. En (uilen t’felve wederom over de Rijke hui¬ 
fen mogen vinden en te meerder’ omüaeh. 

VIII. En op dat de voorfchreveopfchrijvinge wel 
en getrouwelijken op eenen eenparigen voet lo wel 
binnen den (leden en vryheid van dien, als oook 
ten platten lande Tal mogen worden gedaen, Tullen 
de Regeerders van de refpedive Steden gehouden 
zijn d’oplchrijvinge te doen effedueren by de.Ge¬ 
committeerde daer toe by haer te (lellen, ’tzy uit’et 
Corpus van de Magillraet, Vroetlchapof andere in 
Regeringe der Telver zijnde, of by alTulke andere 
goede patriotten de gemene fake behartigende en toe- 
gedaen zijnde, als Ty bequamelixt en mette meeile 
eenicheir en rulle der gemeente fullen achten en 
bevinden oirbaerlixtte wefen, mits dat alTulke Ge¬ 
committeerde in handen van de refpedive Officiers, 
gehouden fullen wefen hen byeedete verbinden de 
voorfchreveopfchrijvinge weigetrouwelikenopregt 
te doen , Tonder yet daer in te verfwijgen of eenige. 
huifen daer in te verfchonen, of voorby te gaen , en 
daer van te maken twee quohieren by den fel ven gete- 
kent, d’eene ten behoeve van de Gecommitteerde 
Raden, en d’ander te laten aen de Magiflraten van de 
refpedive (leden 

IX Sullen ook alle de gene die in eenige huilen To, 
binnen de Stede en vryheid van dien , als ten platten 
lande zijn wonende, van wat qualiteitdie ook zijn, 
gehouden wefen van de gecommitteerde daer toe ver- 
maent zijnde, hare (loten en huilen te openen, en 
getrouwelik en oprechtelik aen te geven alle de 
Schoordeenen, Haert-deden, Ovens,en alle andere 
plaetlen daer men vier is dokende, of daer eenige 
rook is uitgaende, Tonder eenige daer van te verfwij¬ 
gen, op pene dat Ty luiden van eiken diefy verfwe- 
gen of niet aengegeven fullen hebben, verbeuren 
fullen in plaetfe van cene gulden drie te betalen, 
ten behoeve van de gemeene fake als voren. Mits 
dat de voorfchreve Gecommitteerde gehouden (ui¬ 
len wefen in ’t opfchryven eenen jegelik daer van te 
waerfchouwen en te kennen te geven. 

X. Sullen ook de Gecommi tteerde in hare quohie¬ 
ren aentekenen de’namen en toenamen van den ei~ 
genaers en bruikers der Telver: mitsgaders de namen 
die d’aenwijfinge en verklaringe gedaen Tal hebben, 
mitsgaders dcquantiteit en qualiteit fo fy diegevon- 
den lullen hebben. 

XI. En fullen de Gecommitteerde rerdont na den 
eed by hen gedaen daer op in ’t werk treden , met alle 
devoir en getrouwicheit, (ulxdat ren lanxften je¬ 
gens den lellen Oöobris toe-komende de quohie¬ 
ren daer af geformeert en ondertekent als voren , ge- 
fonden en gelevert worden , d’eene in handen van de 
Gecommitteerde Raden en d’andere van denMagi- 
ftraten aldaer* 

XII. Alle de geene die met woorden of werken 
mutineren de voorfchreve Gecommitteerde totte 
Haertftellinge gecommitteert fijnde, lullen arbitra- 
lijken gecorrigeert worden. En lalmen de voorfchre¬ 
ve Gecommitteerde geinjurieert lijnde, daer af 
volkomen gelove geven, op hare verklaringe en 
eed. 

XIII. En fullen de voorTchreven Gecommiteerde 
voor hare befoignen, moeiten, arbeit en ’t gunt daer 
aen kleeft, in defen gedaen,tot laffe van ’t land betaelt 
en gecontenteert worden, fulx de Gecommitteer¬ 
de Raden in alder difcrene bevinden fullen re be¬ 
horen. 

xim. 
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gevalle zy fouden bevinden in eenige Steden , of ook 
ten platten lande geen devoir gedaen te fijn,als dat be¬ 
hoort, door hare Gecommitteerde de opfchrij vinge te 
doenher-döen , tot korte van de Steden en Dorpen , 
daer men bevinden lal het devoir niet gedaen tezijn 
nabehooren. 

Gedaen in den Hageden 19. Seprembris 1600. on- 
derrtont ter Ordonnantie van de Staten. En was on¬ 
dertekent 

Adri. Duik. 

<Dcn 28. ,j2obemb?iO/ ttfoo. heeft ban der Eich 
Qefcïpeben aen den Sfiöbocaet ||eergjohan ban<Dlï 
öen-üacnebcld/ uit «Doftende / defen nabolgenden 
25?ief. 

SSjfef TDele, Hooggeleerde, WijfeVoorfenige, feer Dif¬ 
tongen X2jcrete Heere, 

Stoen»** Mijn Heer en Vader, ik recommandeer mijn feer 
tiarne» in uwer E, goede gratie, uwer E. alles ten dienfte, dat 
belöuft uwer E. wel gelieven, het felve mijn doenelijfc en 
öe/^be*l m°ge^j^ wefen lal om doen; Voorts hebbe ik niet 
fangenbe konnen na laten om uwer Ei te adviferen de mifera- 
be.fcfiaöe beien ftaet der Stad van Ooftende, hoe dat wy opren 
öaeröoo? 17- defer maend November alfulken tempeeft en 
ïjet hooge vloed uit den Noordweften gehad hebben, dat 
tecije* wy anders niet dochten of fouden ganfch met den 
f^iet fê. water vergaen hebben, fodat daer aen de ftadon- 

rallijke fchade gefchiet is, het Ooft-Ravelijn, met het 
Bolwerk buiten de Brugfe Poorte, fijn meert a'1 wech- 
gelopen met den meeftendeel der felver Zeedijk, fo 
dat alle dage de Zee vloeyt aen de Stad-verten: 
Hoofden, Palyfaden het is al voorts. En aen de Weft- 
zijde is den Beer ook door met grote Breflen neder ge¬ 
vallen foaen ’t Wcft«einde derOlderen Nieuwer ftad, 
en in ’t midden der Older-ftad tuflchen den toren en 
het Weft-bolwerk is’t bekans wel tot drie plaetfen 
door geweeft , Palyfaden al onder de voet, fo dat 
de Stad leit by dat gy daer inden Somer fijt geweeft, 
gelijk een verbrande Dorp of Plaetfe, fo daer door 
uwer E.endeE. Heeren Staten niet metter daedin 
voorfien wert, fo moet de ganfche Stad van defen 
Winter noch verfuipen, hadmen daer in de voorleden 
Somer fo veel honderden aen te kofte geleit , als men 
nu wel duifenden fal moeten aen te korte leggen, daer 
foude wel in voorfien zijn geweeft: dan mijn feeriie- 
veen wel beminde Heer en Vader, ik verforge datgy 
mijn fchrijvensfult voor goet houden, het gaet bier 
rechts in de Stad gelijk ofmenfe ganfch wilde t’onder 
laten komen , want defoldaten zijn alhier gelogeert 
argerals honden, want leggen tegens den grond aen 
fonder ftro, matten of brand, de huifing boven ganfch 
ondekt, en alfo de huifen alhier dagelix ondecken 

(F«•.«ƒ.) door ftormenwind, alsmen de Heren vander Stad 
daer voren doet aen-fpreken, of felfs aen-fpreken, 
feggen fy wy konnen dat niet helpen, laet het vry on¬ 
der de voet vallen , ik fpreke dat my felfs gebeurt is, 
fodat ik genoeg gefien hebbe, ’tfedert eenjaerher- 
waerts ik hier in Garnifoen hebbe gelegen, dat daer 
meer als een doufijn Huifen alfo door kleine reparatie 
van een gulden drie of vier al onder de voet fijn geko¬ 
men , daermen wel halve Compagnien by nood in 
gelogeert foude hebben, en dan onder de voet liggen¬ 
de, fo komt daer eenCommijs, of een vandeMagi- 
ftraet klagen aen den Gouverneur, of klagen met 
ichrij vens aen de E. Heeren Staten aen de Capiteinen 
die’t haer quartier is, daer hebben de Soldaten dat 
huis onder de voet gemaekt, ’t welk door haer eigen 
negligentie toekomt > want als de Huifen ontdekt 
zijn , fohout daer een yder foldaet de hand aen , als 
d’een of d’ander de wacht heeft, fo haelt een yder dat 
hykrygenkan, fodat ikfieengefien hebbe, dat die 
van de Magiftraet ganfch haer men ingeniet is eenige 
reparatie te doen aen haer eigen huifen, liever dat de 
Heere Staten dat duifenden te korte hebben, d’welk fy 
met 25 gulden en minder foude hebben konnen doen 
maken, en repareren, indien ’t haer alfo beliefde. 

dmigfte Boek. i 
van den Vyand is hier niet altoos als oit te voren. Sy 
hebben over weder zijden eens wefen befien de Stad, 
dan fy houden haer buiten fchoots, de Boeren feggen 
datfe de Stad tegens de Somer willen beleggen, maer 
ik duchte fy haer noch wel fullen beraen. Ik wenfehë 
fo geluckich geweeft te zijn datfe hier hadden geko¬ 
men, als U. L. fulx tegens my feide, eerfy ook haer 
fulxvanteerden. Vale. 
Hier mede Edele, Hooggeleerde, Wijfe, voorfienige 

feer difcrete Heer, mijn Vader, fal God bidden 
hyuwerE. en uwer E.Huisvrou en Familie fpare 
ineengefont lange falich leven en regeringe, met 
haeft in Ooftende defen 27. November anno 1606. 
Onderftont, uwer E. ganfch Onderdanige, dienfte 
willige Dienaer,en was ondertekent P. van der Eich« 
Het opfchrift was, E. Hoochgeleerde Wijfe voor¬ 
fienige feer difcrete Heer, mijn Heer Johan van 
01denbarneveld,Heer van den Tempel, Advocaec 
van Holland, redderende in den Hage. 

<De ^ceren flati en ban Staten beid ndende de fan# ©<- 
ben fo feer beftoaert niette ojbinartö en ejctcaojbina- ®«t>rn 
riO taffen ban bet 0o?logen / hebben goet gebonden jg" 
be pmbmtfen te befenden met eenige perfonen ban twn 
gnalite felfO upt hare becgaöeringe/ om öe felbe fcnwnge 
Collegfe na aenbtedinge ban boegen öe tieren «Be JJJlJL 
nerateStaten/en Kaden ban Staten ban allegoe* hert 
öe en biiendiijcbe eo?cefpondemte/ de felbe boojtO 
boofd?agen / datgoetoel men niet tbwïffett of haerder 
liefde fullen niet na gelaten Rebben boel te behartigen 
riet tnrjouö bandbpotnet der p?opofitte die fijn €r* 
cel. en ben Kaed ban State na rijpe en ernfftge ober# 
leggingeban de?egenbJOO?dfge gelegenheid berge# 
meene fade nodig gebonden hebben in September 
leffleden aen de tieren «Staten «©eneroel te doen. 

<Dat noebtano om de grote geboirhtigheid en nood 
der faften / de felbe heeren generale Staten en 
Kaden ban State/al ebentoel hebben nodig gebon# 
den / de partlculfre Staten der #?obintienal.önocö 
pejfoonltjbte befenden om haertuiden noch monde# 
Ung en parriculteclijb ban den ffand der gemeeae 
fafte / en tn ‘tbpfondecban detegentooojöigen obec 
groten nood tc onderrichten. 

€n daer beneffeno oob boo? te dragen ’t fleng 
men berffaen ban ban ’* bpandO gelegenheid j na# 
mentltjb dat bobendegroote macht ban brtjgjiboHï 
fo te paerde aI0 te boet/ die hP jegentooo^öelöb dp 
den anderen heeft / de felbe «och öagetpbff && 
bermeerderende/en omtogfelgb regenden nieutem 
tijd noch beemeerderen foude (öaer toe hemde fubff# 
dien uit Spagnien niet fitften omb?e«ben) om na 
ffjn becbittercheidenfpöt/öoo? be fffiandeen fchade / 
bp hem tn ©laenderen begaen / daer dan fijne reden# 
ge en bjedecto?abejte mogen hebben/en fijne eepu# 
tarfe/ fo ’t mogelpb / te repareren. 

Sollende apparentlp tnet fulben tooedinge 
trachtenbefe bereemgde Eanöen tot meer al# tot 
eender plaetfe teffeno aen te ballen/en te befp?in# 
gen. d’JDelb alfo/ na menfcijelpbec apparentie/ 
niet fal te toederff aen 3ijn / dan b? middel ban tame# 
lijb getal ban firö00-bolb/ datfe haer daer omniet 
mogen laten bedunben / öatöen eifcfjbpde boojfj. 
P2opofitie gedaen/ tc erceffïjf / en denffaetban <&o& 
iogetefeer fjoogfa ffaende. 

3©ant aitea feer teel / ja fo nau alff eemgftttaino# 
gelpb i#/ top fijn €rcellentte en Kade ban Staeo 
oberiegtjijnde/ betoonden i.0/ niet doenitjh noefitno# 
gelijb te3ijn/ dat de gemeene fabe/ met minbewn 
ffeun of fubfidie t’adminiffrecen/ of ffaende te|iou# 
den ÓS/ aio bp deboorf5. pzopofttie berfochtiO/etl 
namentlfib met ïjet getal ban firggo-bolb tegtit# 
bjoojdelgb in dienff fijnde/ of immerO ten aldentiin# 
ffen/ aio in denffaet toan<Do?loge / ban het tegen» 
tooojdige jaer ióoo. en in’t hooileden jaec ober ge# 
fondenen begrepen to/ met toelben ffaetoob in ge# 
tal ban brijgo-toolb en taffen confopn iO denffaet/ 
die noch bjederom onlanc aen jfjaerdec lieden io ober# 
gefonden. 

^ier 
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Hier Beneffemf DaerDet liefben toel ferteufelöh te 

Beöen&engebenbe/ en boo? oogen ffellenbe toateen 
berffagentheib battet ober al foube mogen beroo?fa? 
6én/ ftenbe bat tectoplen ben bpanb feec machtig W 
en noch getoelöely&berfter&enbe/ men DetJderenig? 
bec $ebeclanben Brijgsi-bol&/ met afbanhinge/ ging 
toetmmöeren i en toat groter hope en moet/ enooh 
mat getoenffe. occafien ben bpanb baec uit foube 
fcfjeppen en btnben / en toebecom toat Behlagelö&e 
en fcbabeltj&e fa&e het toefen foube/ foberrefbess 
<©ab bcrhocben totl / en nochtans grotelij&r is te be? 
Duchten) open boojfulbe afbanbtnge eenigberlieS 
ban ^tab of fïerbte boo?bie!e. 

^aectéc contracten/ foberre be $?obintienftc0 
totifen aio noch ten utterfïen berbloebenom öeboo?? 
fclpebe mibbelen / bp be boo?noembe p?opofitie ber? 
focbt/ noch boo? bit jaer te confenteren / en batelpb te 
furneren/ en be macht ban’t&rfjgs-bol&/ bolgeno 
benboo?f5> flaet ais nocg aen te houben/ ben bpanb 
niet alleen ben hoop en moet geheelpben fal laten 
ballen : maec oob boo: Benautheit en utterl0be ar? 
moebe ban fijne $?obtntten en onberfaten/ (jem 
fel oen grotelijhrin mibbelen becftoftbinbenbe/ geen 
macht fal hebben befe gemeene faBe getoelbelpb aen 
te tallen en langer op fo ftnare laflen te jagen. 

<Ên fullcn baerom be boo?fch?ebe Igeeren «©ecom? 
mitteerben berfoeben en acnfjouben / niet alleenlib 
om be intoilltginge bec fomme in be böo?fch?ebe 
p?opofitie berfoclfjt / maer oob toelernffelgb en ui? 
tecUjb inftfieren/ batbe partpenin benfelbenflaet 
geitel t / Datelijh en in fpetie too?ben aengenomen/ 
bolgenbe het genebe f^opofitie boo?fcb?ebeb?eeber 
baec banisf berfjalenbe/ met buibelpbe en toeleg 
p?effe berbfartnge/ bat anberftno be gemeene fabe 
baec ban niet foube bonnen toefen gebient/ tectorj? 
fen met groot nabeel bet gemeene faBe/ men betont 
bat be geconfenteerbe penningen / of niet ten bollen/ 
of niet ten Beboo?itjBen tijbe toojben opgepacht/ 
boben bten batmen oob met D?oefheitDiBmaelS moet 
aenfien/ batbe felbe ingetoillicfibe mibbelen na het 
particulier goet btnben ber $?otontien/ eibers aio 
baec mebebe gemeene fabe gebient io/ too?Dege? 
biberteert/ baec boo? het brpgO-bolb jjaec Betalin? 
ge gemiffenbe / men met groutoel geeft moeten fien/ 
fjet groot pertibei / baec be gemeene fabe in io ffaen? 
be / boo? apparentie bart grote en gebaerlgbe mum 
natten. 

2$oben allen befen fullen be boo?f3 l|eeren <©ecom? 
mirteerbe mebe toel crnftelijB aenhouben op be par? 
tteuUerep?opofittenbanget achtertoefen/ boben be 
berfochtetonfenten/ en fuppletfeberfelber/ foban 
get bocjleben / aio get tegentooo?bige jaer geraemt 
ober dtjfhonbert buifent gulbens/ toantfonberbe 
felbe het crebit ber gemeene fabe niet langer ts ffaen? 
betehouben. 

©angelijbenoob cpte negen honbert buifent gul* 
ben tot behoef bec Sfibmiralttett/ betoelbefo feerin 
*t achterheib io beclopen/ en anbero onttoyfelpb 
noch fo beriepen fal/ bat bengeheelen (laetbanben 
lanbé alcebe in potnct io baer bp te pericliteren 

$oo?tS fullen noch toel infigecenom goebeligui? 
batte / en batelijbe furneeringe ban be confenten ban 
beboo?leöen jaren ban 1598. 1599. itfoo. fobe 
fchulbenaero baer tegeno uitgeffelb niet langer bon? 
ben opgehoubentoo?öen. 
gullen oob be bóo?fefj?ebe Cecommitteecbe op alle 

boo?ballenbe ftoarighebenen fccupel/ bie beparti? 
tultere $?obtmien foubcn mogen moberen op ben 
flaet ban oo?loge / met alle goebe rebenen en manie? 
rem en te fien f onbecrichten/ oob ban bat eenige alre? 
begelfcentieerbe Compagnien nocg in ben boo?fj. 
flaet too?ben geB?ocht; te toeten bat het felbe ge? 
Daen is alleen bp p?obifie/ totter tjjb batmen fal ber? 
febect 3ün ban be einbelijbe refolutie banbe $?obin? 
tien op ben felben ffaet/fuljc bat inbien ben felben aem 
genomen too?b raiomenbechoopte) bat aio banbe 
gelfcentteecbe partpcn fullen gefuppleert tootben uit 
bebeertienCompagnienban Crebeceur/ en &int 

V. Deel. 

Vervolg van de Nederland/ê Oorlogen. 

3Cnb?ieo / buiten ben flaet gebleben / en bat in allen 
gebaile be meentnge en berflant io / bat be reparti? 
tteober befeben p?obtntten foube blpben optebiec 
honbert een en tachtich buifenb ponben ban beerticfi 
groten ’t ponb. 1 u 

gullen boo?to mebe inftfleren op alle be bo?beré 
poincten / ban be boo?f3. p?opofitie: en infonberfieit 
op ’t potnct ban be genecale mibbelen ban confumtie 
in be ’P?obintien baer bie noch niet 3nn ingeboert 
opten boet ban ^ollanb en ^elanb. 

Mn ophoubenbe gebupncgip&te berbblgenom 
oen abfolutcen categoriguerefolutie/ oob met bui? 
behjbeentoeluttgeb?ufete berblacinge/ bat foberre 
oen flaet ban <©o?loge / batelöb niet too?b aengeno? 
men/ h«ongcrepartieerthrtjgo-bolb/ fonbereeni? 
gefaute/ oobbateitjb foube afgebanbttoo?ben/baec 
000? ban niet anbero/ aio een merbelift en gereet 
ongemab boo? be gemeene fabe/ ban bertoacfitof 
oebuchttoo?ben. 

€n fullen boo?to alleo boen en bebo?beren/ ’t gene 
0* na gare toetenfchap en bifcretfe/ fullen tot mee? 
fien bfenffban ben ianbe Befl en oo?baer(tjbfl bin? 
ben. 

Gedaen in den Rade van State, in ’sGraven-hage den 
leften Odtobris 1600. * 

IBet befe fnffructfen toetben eenige üeeren ban 
ben ftabe ban ^§tate gefonbcn/ aenbe particuliere 
P?obinrten/neffeno febere miffibe ban ben Babe ban 
«^tate aen be boo?f3. p?obintien particuliere mutatis 
mucandis, luibente in effect aio bolcgt t 

Edele &c By ons alhier wel ernftelijk overlegt zijn- 
de, de tegen woord igegelegentheit der gemeene fake, Oan«tD«? 
en hoe de felve beft fal mogen gehanthaeft worden 
\efe.nsu de* Vyands groot geweld, dathy tegenwoor- %mett 
deJilc by den anderen heeft, eh dat hy voorts noch ^tatert 
meer en meer is vermeerderende t io hebben wy no- 
dig gevonden U. L. foo wel als de Staten van alle Z%Z 

d andere Provmtien te befenden door de Heere N; binten 
en N. onfe Mede broederen* om u lieden voor te dra- 
gen faken daer aen des lands-dienft, jadegeheelebe- «Sm,* 
houdeniüe ten hoogftcn is gelegen, U. L. verfoeken- ïtaDeti 
de defe felve onfe Gedeputeerde gereet en günftich 
gehoot-, en voorts alle geloof toe te ftaen als ons fel- ffofsg) 
ven , en de felve metfo goede vruchtbaren enfpoe- 
digen antwoord en affcheitop allepoinélen te beje¬ 
genen als U.L. felfs nahaer wijsheid en diicretiewel 
fullen kunnen beyindenenverftaen , dat de gelegent- 
heid des geliefden Vaderlands ten hoogften is verei- 
fchende. Hier mede. 

Edele &c. 
1600. 

In s’Graven-Hage den 2. Novembris, 

^n Zdanb ffjit ten einbe boo?fcö?cben Bp bc 
ten Babcn ban Staten gccommitteert getoccfl be rcnfen? 
lieren J^enrtb ban 25?icnenöe?(llftcl^ccre in^in? 
beren/er. fiofjan ban jBathenejS/ f|eetebanïïtbfe? 
re/betoelbe ben 4$ob. uitten ïfage berreifl 3ijn? sontn 
be/ ben feflen’ömozgenö tötJlBfïiJtlBurg3tjngear? 
ribeert/ en hebben noch Bien bach aubientie berfochf Sofia? 
en berferegen Den bpföcn ber feifber maenb / en hefi? ban 
ben na oberleberingeban beboo?f3. fnieben ban Cre? 3®.aft? 
bentie/ bertoont ben noob ban ben EanDe om te heb? 
benfpoebige en catcgorfque refolutie/ om ben flaet batim* 
banbe oo?loge/ fofpleit aen te nemen/ offich an? 
berfinö te berhlaren/ om het ongerepartieett ferpgo- 
bolb oo?lof te geben / op bat het lanb niet gerabe in * 
topbec Beftoaecnisf/bie onb?aeglhh W t of het on? 
Betaelbe hrijgO-bolh ntetnerahen inmutinatie. €n SeJm 
Bp gebat ban afbanfiittge* batmen öeBbe t’oberleg? tymen 
gentoat couragiefal bertocht too?ben aen ben bp? 
anb/ bie reben fullen hebben om ontfte infulterén 
ofbefpotteninonfe boo?lebenbicto?ie/ en toatber? i®at^ 
flagentheit het fal mahen onbec be lanbfaten bie ful? t'famra 
lenften boo? toinninge gecaufeertberlteö: en toat f™’ 
alteratie Bp be geallteerbe gitteen / Bpfonbec baec 

%\\ m 



6%6 Het (even en dèrtigfte Boék. i6öc 
'öc faDcn ban B?anbïijH Dacr fo ftDoon laten aen* 
fier»: bat top niet geliomen toaren om öaec <£.blt 
en anbece boo?öee! en rnconbememen bte upt goe* 
De of aclfjtecöelige refoluire foube te bertoacbten 
fijn / met Dele tooenben tn te beelöen / betoijle öacr €. 
be faben alfo toel als? on$ betoud toace/ Daec top 
niet ttoijffelben of fp tjaööer» Denfïaec ban <©o?loge 
toel geejcamtneect/ en ter ïjecten genomen/ maec 
bat fp baer gebomen toaren (gelijfsooH aenaUe am 
öere f^obfntfen, öefcötcïie) ogmötftoen epgentltft 
anttoooïb / en ingcbal ban eenige ftoartgDcpö te öte* 
nen ban öa.ren aöbtjfe in ïjee genefp inöe Hege* 
tinge mocfjïen gcobfecbeert Hebben/ en na bat ïjwn 
liter op btlatolc anttooojöe gegeben toa.0/ Hebben fp 
gerepüceert / mitst afbjagenbe of fp op eenige ant* 
toaoeöe ten principale Daböen te bertoacbten / ban of 
Jtfjungelieföe ^taetb-getotjfe / en in competenten 
getale met Daec te repfenna ^oüanb/ om bpcon* 
ferentie en communicatie ban.be lieren Staten ban 
UfoUanb tegentooojbtgtec bag-baect bctgabect/ en 
Hare aenfiömdbertoacDtenDe/te balïec tefolutte te 
nemen ober DeftoarfgDeben bie meed ter jee fcöee^ 
nen tebjudien/ ljietopibljaerbpfo?mban bupltjft 
bejegent /bat bare <£S. nocD tec eenre nocïi tecanöe* 
ïe toegen niet gerefolbeert toaren om centg befcHepb 
te geben / maec bat fp baer ober toaren in Deliberatie / 
begerenbe bat fp Dun Die tijb niet toilDen laten ber* 
ö2teten/ om een bag of öjie opnabec anttooojö te 
bectoacDtcn/’t toelltfp niet onrebclijfi Honöènbtn* 
ben/ en Hebben onöertuffcben baer profijt gebaen 
met particuliere inöuctien en aenmaningen: ban 
bit tjacr toeber baren / flebben fp Deö anberen 
baerjb ötebanbenilabeban ^tate bp mifTtbebec* 
toittigt. 

éc siee* «De$ ;§ateröaegst fijn be ï^eeren staten ban §£e* 
rf!l lanb bertrocHcn na ï|up.ö/en bp <®ecommitteeröe 
HeiaiS? Kaben banbe Staten ban Eelanb Rebben be <©e* 
ncïtcee» committeerbe ban be lieren Haöen ban ^tate best 
tien om abontst omtrent feo uren in ’t Collegie omboben 
Sm* aiöaer fp gecompareert en berfcHenen fijn/ en to Dm* 
ten re luiben albaec boo?gefjouben en becbiacrt in ’t lange 
rom> bjilbaerötgfjepb pan be heeren Staten bart §Se* 
tenmib» lanb om te continueren in be mibbelen tót beHoube* 
öeienijt» nïffc ban ben ftaet best lanbö/baer in fp alleen nefféng 
fyreheti j^olianö meet Dabben gebaen ato pemanb ban be 
festut anbere Pjobfnttert / öie in allen geballe beï)öo?ben 
tcecüe tot gelijliQept getoacDt te too?ben i gelijH fp ban ^e* 
tnetre ianö bccfilacrben te fullen betoijfèn bat fp tot noejj 
mfrrccc' me& alst ïjaer contingent ten bollen foube mogen 
öVoi' beö’agen/opgcbiacfjtljaöben/combmerenbebemtto 
jen uan beien te Prater met öie ban ben lanöe/ gelijH fp fep* 
ten'Vni öctt De reöen fulje berepfcHte / en be confenten ban tijb 
gtiaua. tot tijb baer op bp bie ban ^elanb geb2agen toa* 

ren. €n Dabben toel getoenfcljt bat bie ban De Ha* 
ben bie anberfinté bie ban ben Habeban ^tate/ 
niet genocgfaem bonbenbebanben/boo? punneforeïj* 
buibigljeib boo? ben ftaet ban ben lanbe/ bier op toat 
fcljérpec gelet Dabben / ftaer berfeDerenbe bat ben 
ftaet ban be Ébmiralitept in ^élanb/ boe acDt 
maenben DectoaertO fo berre berlopen toae?/ bat baer 
fp maentlp moffen herballen in be fomme ban 
’t feff tg bupfenb gulbeno/baer tegen geen zoooo gul* 
benö inDomff Dabben/ enquamen alfo te Do?t o* 
berbe 40000. gulbensi tec maenb/’ttoclD ober be 
boo?f5. adit maenben t’famen foube bebjagen om 
trent ?oo en ioooo gulbensS/ toelb Do?t boo? alles* 
mof! gebonden en toijbec beiloop berpoebet toojben. 
©in toacr toe te bomen / be Staten ban 2!elanb toa* 
ren gerefolbeert bafïeltjb een aenficnlpbe befenbin* 
gcinfèoiUmbte boen/ toefenbe be l^eecen Staten 
banEelanbacnliupnerefpectibe p?tncipalen / om 
goebe confiberatien tot bebojberinge ban be gemene 
fabe btenenbe hertogen / met bafle beloften ban te* 
gen jjKaenöage toeber baer tc3ijn/ en bat fp lup* 
ben ’t felbe ten bellen toilben öupben» 

(©p al ’t toelbe fn luoben Hebben geanttooo?b / be* 
ginnenbe ban*t leffe bat fp lupben be p?obintien 
geen mate üaöben te Hellen ban eenen p^ectfen tjjö / 

toaec in fp Daer fouben moeten anttooojben/ban Datfe 
toaren gebomen om te oerfoeben bat aengenomen 
mocljte toojbentoattotteepgen beDoubeni^ ban be. 
l^ecen ban ^elanbljabbe te Dienen/bat bie ban ben 
Habenoitgefaelt Dabben mit allen ernifober be ge* 
itjbDeitonbec be^obintien aenteDouöen: ban bat 
ban be t’atDterbetb ban be SCDmirafitept/Dteban ben 
Habe niet totflen te beranttooojben/of te nietbec* 
motljten te nemen fulbe confiberatienalgigetoenfcDt 
toierben/alfobit een fabe toast/flaenbe buiten&ess 
Haebo bifpofttie / anberfintst bat ïjet gebjeb of man* 
gel felfst toast aenbe |p?obintten / toaerom fp ban bet 
jaec’t negentig afban tijDtottijb bp ben Habebec* 
focljt5Dnbe/ niet Dabben obergefcDibt nocD Daren 
flaetban betaïtnge/ en bat binnen be gerequtreecöe 
b^te maenben tot b?ie maenben nocijte begeren te 
bomen ban jaer totjaerin rebeningeenliquibatte/ 
toat aenginbbe befenbtnge in Rolland Datfe garen 
fouben berffaen/ofbe <©ecommiteecöe al genomi* 
neert toaren / en of top neffenjo Daec fouöen Ijebben te 
bertreeben / of toat feberDepb top fouben Hebben te 
refereren ban ben tijb ber aenbomfte ban be geeufe 
l^eecen <tf5ebeputeerben met be0oo?lghe lafl om af 
te DanDelen/ boo?fien fgnbe. 

25p replpbe too?be bp be <0ecommitteerbe Haben 
banbe Staten ban ^elanb gefecDt/bat bej|eeren 
Staten ban ^elanb geen anberen lafl gelaten bad* 
ben ban baer ban bp be <G5ecommttteecbe Haben 
Dun openinge gebaen toast / baèc ban fp Daec p?efen* 
teerbe Coptebp gefcD?tft te geben. €nfofpbpbu* 
plijHeiniHleerben/ om befcDept teDebben/toaecop 
fp fouöen ijebben tebectoacDten ofte berrepfen/ Ijeb* 
ben Ijun belooft anttooo?be aenbe herberg te laten 
toeftomen. 

^cn bgftlenbenDebbenfptoeberom aubt'entiebp 
be Staten ban ^elanbgeDab/ en bertoont De noot» 
en onmacDt ban be Sanben / berHlarenbe bat fp toel 
getoilt Dabben ben epgentUjben tyb te toeten toan* 
neer bie ban ^elanp bie ban Rolland befenbenfouc 
ben/’t toelft fp nodig fepben te fijn om te toeten/ 
obermttst be Staten ban Rolland becgabect toaren / 
op Dat fp De felbe fouben boen opDouden/en niet la** 
tenfcDepben boo? Daer bomde/baer op Dmlupderi 
ben 17. Söbembjtst fcDHftelgH befcDept gegeben i^ 
lupbenbeato bolcDtt 

T\E Heeren Staten van Zeland j gehoört Hebben- ftcflrff» 
■^'de de Edele en Erentfefte Heëreri, Jonb-Heere*eJf^ffllï 
Henrik van Brienen de Alrften Heere in Sinde-^ ö^ 
ren, en Iohan van Mathenes Heere van de Riviere, ISeerea 
op’tgenefy van wegende Heeren Raden van Sta-^j^ 
te van de vereenigde Provintien uit krachte vandejanöj(# 
overgegeven Btievenvan credentie hebben voorge- seüen 
dragen, hebben eerft den fevenden en daer na den 
17 deler maend vertoont. Bedanken voor eerft de 
voorf2. Heeren Raden van State feer hooglijk, van teerbe 
de grote forgvuldigheytdie fy dragen tot bewaernif- 
fe van den gemeenen Vaderlande, en van de de- j,ant 
voiren de welke ly tot dien eynde doen, willende &tate< 
voorts de voorfchreven Heeren Raden van State wel 
verfekeren van gelijken niet meer voor gerecom- 
mandeert te houden dan de verfekertheid en wel- 
ftant van alle de Vereenigde Provintien, maer ge¬ 
merkt op de propofitie van de voorfz. Heeren Gede¬ 
puteerde en verfoek van precile en finale anewoorde 
op de acceptatie van de Scaetvan oorloge fo promp- 
telijk niet kan gerefolveert worden, mits de grote 
gewichtigheid van de felve,fo hebben de Heeren Sta¬ 
ten gerefolveert hare Gedeputeerde na Holland te 
fenden, om mette Heeren Staten Generael, zijne 
Excellentie Raden van S.taten en Staten van Holland 
te komen in communicatie genoechfamelik geau- 
torifeert, om op als totmeeften dienfte van de Ver¬ 
eenigde Provintien en van den Lande van Zeland 
terelolveren, die tegen den eerften Decembris hen 
met Gods hulpe in den Hage lullen vinden, de 
voorlz. Heeren verfoekende en biddende van dele 
antwoorde, en ’t gene vorder voorgevallen is te 
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Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 

&z 
CariP 
nad SSii; 
ftieag 
ban 
©allen/ 
rijft 
Reeft 
binnen 
Bumen. 

»6oo# 
doen favorabel rapport. Aldusgedaen ter vergaderin- 
gevandevoorfz. Heeren Staten in’c Hof aldaer tot 
Middelburg den ld November idoo. Ctlberftont. 
Ter ordonnantie van de voornoemde Staten. 

2&P mp / en toao onDecceBcnt 
J. de Jonge. 

<0eljjBe befcnbingc lijnban DeJgeèren föabcn Dan 
^tate/ooB aen De graten Dan De anDere p?obintien 
oeDaen/ Daer meDe beeltijDS Doo?geb?acf)t tocrb/ eet 
De p?obintien gen onDer Den anberen gefieelijB Bon» 
Den betgslijBen / en tot nenneminge Dan Den ffaet 
ban<&02loge fo Die laclj / en tot confent Dan Defom» 
uien Die bp De boo2fcg?cbe piopofiticn gecifcgt 
toerbot/ toant al toafi fo Datfe DiBtotl.o fop?om» 
ptelpB op De gco?binccrDe ternnnen niet toerbe 
Betaclt/ en Dat fomtijDö Doo?Den nooD en gae|tDe 
feiDe boo? een üo?te ujoanbersi gcb2ufBt to'erDcn en 
geemplopecrt/ fo mofien De feiDe noegtams altijD^ 
toeber opgcb?ac!jt en bergelefien toerben/ elft op fijn 
gucte. 

(Foi-67 ) ^e Cavötnael ajnDjea.Sban ©otlenrijB toitlenbe 
meDeljet^ubileBouDcn/ igna ^taliengereifïenté 
te boet ban 3[o?ctte metttoee 3tjm*e CbelluiDen in 
•tfeoart gebleet/ Den 13 Cctob. te Komen onbeBent 
geBomen/ boe 1} Dffec 3gnDe gp beBent getoo?ben/ 
en ’t i£ Den pan.3 aengefeit/ DteDen Carbinaelban 
$int <0eo2ge bpgem Dceft gefonDen/ De toelbegem 
met getoelb in fijn guief genomen / en Daer na bp 
Den paus* geb?acgt Beeft/ Die ijem grote eece betoeesü/ 
DantOhc'fö oftoeniig DagenDaernafieBgetoo?Den/ 
en niet te'.cnftacnDe De neerftieljeiD Der 3£octo?en 
tinnen Komen qfcerleDen Den ri jlobember. 

g|n öefen jate tóp o, i.$ hertog Carel Dan *2toe» 
Den (na Datontaelu toaeget Doornemen Dan Den Co» 
ninh ^igifmunDig Dan polen Dat gP berbonö oe¬ 
rnacht gabbe metten ConinB Dan ^pangien om 

öartaae gj&eöen tcbcbtosngen/ en Dgnte famen met gaer 
Mn'“ fcgepenhoermeefrerotemaöenDanb’Coft-3^/ en 
gincben Den IgolUuiDerö met gulp ban eenige geöuren) geto» 
oociojt gen met j^epc-hracBt in Süifïanb/ nimaer Bp Der» 

fegeiben plaetfen i?n fter&ten in nam: maer toillenbe 
DojDeriO trechen toert Dan De polen geflagen/Die Bern 
affloegen een grote menigte bobe: DocB Op DccgaöecDe 
fijn (Croupen toeöerom/ en met giilpc Dan 20000 
ètocbenaer#/ Die OP tot berberfcgtnge fereecg/ floeg 

(2mracu poolfe'HlrmaDe ter ncDer/nam Baren opper» 
Solen fïeti pelt-geer gcDangen/ en üreecg alfo 5ün reDenge/ 

(jjogan ^amofBp groot Cancelliet Dan polen Beeft 
Doo? lalt ban oen ConinB ^igtfnuuiöuo toeber een 
Heger op gelttDt Dan Deertig Dupfent Jfêannen/ 
en DerBonDicgöc hertog Card De oorloge / De Doel» 
Be Riga De Utooft-jïaD Dan Slijf-lanb Belegert BaDOc/ 
maer l^artog Carel oDerDiel De polet? toeDerom / 
Derfloeg een goet Deel Der feJDcr/ beroofDc Baren 
leger en De refïeDlutBtenBacjlelicö mcöerin polen/ 
en l^artog Carel toy&enDe Den ïpinter / ging Bern 
DerDerfcijcn in EDoecDen/ oDer H$/ niet fonöer 
groot peröBei . ,* 

^nDcna jolgenDefarenfjeeft ^artögé Carel Den 
hrgcg DcrDelgt tegen Den Coninö ^igtfmunDuiS/ en 
Dan iarc te jare tegen Bern gep20ftteett/ fo Dat ïjp ein» 
tclijB / na Dien Die Dan ^tocDen uerfcljeiDen <0c» 

©e^ta» fanten aen Baren ComnB ^igifmunDuö in polen 
teilban gefcljiBt IjaDDen/ BentBiDDenDein jtjnConinBrijBte 

Bomen en BaeralDncc penoonlih te regeren/ na De 
uen toetten en conitmuien bp IjaerlJem op fyn Croninge 
öat De beftt)o?eti / en fc Bp fttïjc niet BoBDcof milDe Doen/Dat 
Sm? ÖP fiaer Dan fijnen ^one KaDtflauö/of^ofjan 
mmibu^ ^ertogcDan @c|ler-<0DDlairci toüDc feriDen/ en fo 
ban po/ BpfulyooB nicttüïlDe Doen / fouDen fp 3tjncn Com 
«oumft feai;toge Carel genootfacBt Daefen m IjaerConiuB 
bau te DerBicfcn / en ürtöjjlc Da er op geen aüttDoojöe 
2tocticn guam BeDDen fp epntc’nü fair geDaen 1 en Bern ten le» 
Ö^ftenopDen ulBap ifpb totBarenConinBgeBroont 
örho< metDCfe (CttUl/ Carel den negenden by der Gratie 
nietiom Gods der Zweden, Wandalen, Funnen,Garelen, 
jff”1"*' Lappen, Cajancen,ÉiTchcn Scc. in Lijf land Coninlt. 
teaetren Deel. V. 

©c 

tegen 
Den , 
Conuift 

tnunöu^ 
Coninft 
ban 

^enConinB Carel gcBroont fijnte/ geeft a?nDenfl&aie 
^taten Dan polen De oojfoBe Dan fijne Broninge ge» Sfttm 
fcg?eüen/ acnbieDenDeatlen D2cDe/ P20tcflercnae fo ttoein 
fp toepgeren etc. / maer alfo fp Dner op niet anttooo?» «fet htf* 
Den / fcö?ecf gp anDermae! / met Copic Dan oen eer 52/ 
(ïen »?ief/ enaenbteöenbe 0I0 Doren/ allen EanD idjümfr 
DjeDen. . |fmbcc» 

©aer nafcBjeef BP oen Den ConinB ^igifmun» 
Dunt feiDe /DaermeDc eerfï niet op geamDjoott D302» |cnte 
De: Dan Den fefien ^eptemD?i.ö Betben De Staten fi?»ban 
Dan polen en De palatijnö Diebeanttooort tneenen Jf 
25?ief/ befcgulDigenDe De iütueDen ten Boogfïcn/ 
maer Die Dan ^DoéDen Ijcbbcn Die bcfcBulDigtngc ten fijn 
mettrcffcItjBe rcDenentoeDerlcpt. /§p feggen Datfe 
Den ConinB niet Bebben oberballen alögp m Etoe» ca«i 
Den toaö gcBomen/ notB Bet föafïcel i^uitamunt totüai?rs 
DcrraDelöB ingenomen geltjh De polen feggen / fp be? SjgJ 
Bennen Den ConinB ^igifmunDuss alö recBte Crf cn8c/ 
genaem enj§»uccejTcur fijnst DaDeriO inDen jare 159+ fetöonf* 
Doo? Baten ConinB aengenomett te Bebben; Ijem 
allegeBoo?faemBepötoefeggenDe/geli)Bfp Bern 00B 
aen Daer refpecnDclijB DerbonDen Bebben / maetfp 
ontBennen Dat fp Dien €eb geb?oBen en gcbtolccrt 
Bebben / Dan Dat ben ConinB bergetenOe fjjn Co» 
ninBlii&e plicgt en allen peplfamen racD / fjaep 
DpanDlijB gefocBt Beeft te oDerballen / alfo Dat fp 
cpntljjB 3ün geBootfaefit getoeeji Dien te Derlatcn/Dan 
DenboelBenfp fo DicBlöilD Derlaten toaren getoeeji/ 
Dat fp met garen tcgcntooo2Digen ConinB fearel 
Bern BaDDen gefïöjeDcn en ferieilfelijB gebeDen / bat 
Bn afleggcnDe alle DpantiijB gemoet / al$ een DjeeD» 
faem ©o?|l/Tön €rf-Boninbri)BfouDc Bomen befoe* 
Ben/en gem fülr DerfeBerenDe / Dat pp niemantirt 
&eben fouDfDinDen / Die gem niet fouDe ijebbett 
omfangen/ alö metfuIB rcfpect/ alei get fijne Co»= 
ntnBlüöe H&ajejlept betaemDe / Dat Daer en boDcn 
garen tegentDoö?Digen ConinB gem gabbe laten 
aenbieben Oen g>cBeepLö-armabe / beguaem om fgne 
ConinBlgBe .ilBajefieptsS perfoomia fgnetoaerDig» 
gepD obertc Doelen/ Dan De ConinB geeft Daer op 
niet eenö toillen amtooo?Den/ maer geeft obergc» 
fonDengeD?uBte b’ieDen Dan CicnaDeen fecuriteittt 
Doo? De j^tenDen Deö Kgic EDJcben/ uptfluptcnDe 
Baren tegentooo?Digen ConinB : We25?i?ben fön 
De ConinB Dan ^toeDen/ gebolcgt niet met fijn 
l|of-geftnDe (gelpB De polen feggen) maer met een 
tceffelijB toel toegeruft Steger Dan <©uptfen / 
gaten/ ^egotten en polen/ etlgBc DupfcnD fterB 
beganDigt / gebieöenDe Daer en boDcn De jpun» 
nen en Sttjf-lanDersj De ConinB Dan D’anDer jgDe 
aen,te grijpen. 

<©at De ConinB ^igifmunöutf Doo? fpn Bomfle 
BaDbe binnen SlubcB cn anDere SeefteDen Doen ar» 
refteren alle De goeberen en pcrfonenDer^toeDcn^ 
DerbieDenDe allen Den toeDocr /bpfonDerban&o?en/ 
Daer fecr groot gcb?dt af öja$ in jètoeben. 

%\$ De ConinB ,SigifmunDu0 in ^DjeDen guam/ 
Daer niet tegenitaenöe Dit Doo?fcg?eDen alle Poo?» 
ten en j^teCBtcu Doo? gem open ftönDen/bolgen’tbe» 
Del Dan garen ConinB / Dat De <0öuDerneurö en 
fonDcrlinge Die Dan Calmar gabbe Doen Dangen/ 
en ria polen laten boeren / Dat ooBDe ConinB &U 
gifmunöuss bp openbaer Cbict gabbe laten gebie» 
Den Dat niemanb gem fouDe bcrbo?öercn De <®k> 
naerss ban garen ConiitB te mogen gupfen noeg 
Boben/ maer Dat men Die fouDcaenDen igbeftraf» 
fen / en alö De ConinB Daer na met fijn ganfoge 
gep2 na j^teBenburgtroB/geeft garen ConinBber» 
fcljepDen mael op gem berfoegt/ Dat gp’t b?cemt 
fórijgsi-DolB fouDe toillen afbanBen/batgp Degene 
Die gem tot fülBcn onrnft gabben gcb?agt/ 
foiiDe DJillen fenben in Bare Bupfets / om Daer te 
blnbert tot Den rtaeficn KgciDag/ Dat gp ban ge» 
lijhen toilDcDocu/en tonss berepb in fijn ©o?fmt* 
Dom te bertreefien / en gem Daer tlontgouben/ tot 
Daer een Kgjr-bacB fouöc beifcB?eben toefen/boo? 
Den toelBen gp toa.0 berepb refieninge te geben / ca 

, gem te beranttooojbm ban oïïcp Dat men gem 
SUl z foube 



fouöe te lafi ïegöört / te bertoacpten en na te 
'fiomcft ’t gene Ijem&pbe fijjr&tcnben (na ^t»ebt= 
fctje reèïjten ) fouöe geo?ötneert toojben 

jiBaer •fjtgifmunöujS pabbe tot öefc Dillijfie con- 
bitten niet totllen Uecfiaen / en pecft paren Contnn 
©panblijhet teuife aengctaft / aiö tip ïjeni totlöc 
«aöcc bonten / om niet Hem monbelïnge té fittenen/ 
öacc na ^ïgtpnuntiticf op Sfincopcn getogen 
3|)nöe / iö foeöcrom becfcrfit banparen Contnn/ 
oen eert b^eebeUjlte tfamen fittehinge te bomen/ 
en niet boo? peintc toijften/ Die nopt pet qtiaeb.o’te; 
gen Item booigens^ten paöbe. . 

<©at alle ’t felbe Dn £tgifmunöti0 toaö tn De tötnt 
oeflagen/ Detoclfic alleen bc fnhèpeWcoB/ op pope bat 
öe jFtnnen t)em fouöe te ïjulpe bomen / en ïjoclnel 
epnöltjlt eetien fUlftanö tbaö gèrdenu / fo paö nocp; 
tand <Man ïBcpet / fonöec baec op te acfiten/pem 
meermalen beibólöett 1 De machten ban ben Co* 
ntnh te oberballen en tottn’t Ecgec na te jagen/ 
toaer öoo? bc Contnch üenooötglit id getoeefï / 
fienbe bat Ijp geen ©?ebe moept genieten / be 
üoapenen te gelminhen tot fijne Defcntte / toaec 
öoo? be Comnfi ^igtfmunbud upt ben föelbe ge-' 
ïlagcn td« 

€oninft ^tgifmunbud bjad pier boo? beraben 
ïjetbelb te berlaten en góebe tooo?ben te geben/en 
ben Contnfi te bibbert om opfeptinge ban 3Ba 
penen / ’t toelh fiem terftonö id hergunt / toant al 
toad net fo bat Op ben üonfnfi ^tgtfmtinbud^ 
noeg tnfijn gebóelt Oabbe/fo toad pent nocljtand 
niet bpanölijcjc getfatueett ban ben Coninfi 3ijnen 
berïuinber / maet beeft Deel meer ben 3öuen ge; 
boben be gapenen nebec te leggen. , 

<®z partpen 3ijn baec na becbJagen en geacco?; 
beert met fulbe uptgeb?wbte coitbitien i 

Het fêven en dertigfle Boek. 
eenen 5f?anfopdöe §ittöbénte/Cbeimanban23?ufa 
fel/Dieeeptge Dagen te bü?en albaer gehangeninad 
genomen/ en albaer in Dienft lag onber ben Kit» 
méèlier ban bet JBel/pp té gecortbemnecct getoo?ben 
omgecrecuteert te bjecüenmetten jbjeecbe/ en ban 
booitd geguarttert tetöO?ben/ bolgenbe pet tnpou; 
ben ban fijne Sententie Dicc na bolgenbe en ge* 
P’onunrieert boo? ben omfïanberd en ter erccutie 
gefteft binnen Cleertrupbenbecge op be H&echt op een 
^epabot Daer toe opgereept. 

i6oot 

^ontiP Waert by aldien dat Sigifmundus fijn fchnftehj- 
ke beloften eb folemnele toelegginge van fodanigen 
verdrach met hielde, en behoorlijk na en quame, 

iïSun dat in fuiken geval de Rijx-Stenden fouden ontfla- 
bu$ öan aen fijn Van den Eed van gehoorlaemheyd, daer 

mede fy hem verphcht waren, fonder gehouden te 
gof Welen hem wijder voor haren Heere en Conink te cr- 

ïtP tot. kennen» 
Comnlt 

SSiEbm ^oöaeft Dft Contract toad beüoren/ i$&U 
iê gifmtinöud OcpmelijO upt ben ïlijbe getnehen / te; 
nonun. ” n öen jn öct benroutoen aller menfefjen/ 

met ijem nemenbe be^cOcpen/ beefien met 3fl; 
munitie en gefcöut / geojöonneect tot fijn retfe na 
^.ohholm/ niet tegenfïaenbe Op bp Oct boojf^com 
tract / folemnelpO belooft O^öe tecjlonb tot ^to&; 

©f'ftingc Caimec een ber boo?naem(!c op 
bé^icnfcn ban ^ertemareben beeft opbefetgela; 
ten met bjeemt brngdbolfi / en bebipfertbe baec me; 
öe fijnen gaet / bic Op tegen ’t UtijB Sbacöen en Daer 
opgenomen liaööe. . ^ 

herbalen boojtdbeeï anbere fabert enbafteargu; 
menten / tegen ben Coninb ^igifmunbUd/ bie fp 
feggen banfulher inpouantiete mefen bat öe mïm 
ftc ban Dien genoeg baad / om een Jftontnb fijniföö» 
cn&toon te benemen / gelijb bc felbe in’t boo2fcf)?e; 
ben feite 25oeb bed fefienbecld bojbec berDaelt (taen / 
fuir bat be lÉtoninO Caerle epntelfibe bp be ïlijï- 
ftanben geltozen en geïnoont fd föoninh/ delpH 
bozen becfiaelt id / en na 3mn boöb id €5uftabud 
SfibolPliud 3ijneü ^one ïieminöetboo2f3. bobban 
^baeoen en anbere in fijne baberd (€ttule uitge; 

«fi* b’ubt/ gefuccebeert/ ban toelbe ttoc föoningen Caro 
^ a' liid en <0ufiabud in nabolgenbe ©oehen (fo pet v©o; 
Sffi be gelieft) meer berDaelt fal baojben/ boben ’t gene 
jEaöcr^1 baec ban in’t feojte in’t boo2f5.berbolg ban be C?onöb 
carei^ dTarionid en bpfonber in ’t feite 25oefe bed feiten beeld 
f«£‘nb«D^it9cDöe/ bp albientbban baec toe nocB be* 

^taebcn ^U^men 28. üDecemb2id idoo. id tot Ctèectrup; 
aStf ö^öers bp bc ürggdraeö albaer ge-eramineert 

A Lfo Jonker trancoys de Provenieop fyns Va~ 
■^■ders Edel mans Woninge gelegen buyten Brufiel 
onder de Baronye van Gaesbeek , jegenwoordigh raeDtot 
«^hevangen binnen der Stede Geenruydenberge, «3cec» 

büyten pyn en banden van yfere bekent heeft, dat ^^ 
hy hebbende eenen Broeder Adolph genaemt, die ^on{,ec 
ten dienfte van den Hartoge van Braband verlochc dfcan» 
was by Grobbendonk om de ftad van Geertruyden- 
berg met verradery te leveren aen den voorfchreven 
Hartog .en dat den felven fulx refuierende,hcm ge- {jtbürnöe 
vangen ’t felve aengedient en fijn verfoek gebracht 
haddeby den voorfchreven Grobbendonk, metten 
welken hy gevangen lo wijt gehandelt en gecontra- arn&en 
deert was, dat hy eyntelijk aengenomen hadde de Wj* 
voorfchreven ftede Geertruyden berg te verraden en Cen j,e 
in handen van den vyand te leveren , niet fo feer om fiat> 
groot goed te verkrygen, als welomGod en fijnen 
Hartog dienft te doen * hebbende na de voorl2.aen- 
neminge pafpoort van den Lande doen verwerven, 
en hem van den Bofch alhier getranlporteerc, voorts 
na Sevenberge by fijn nichte Pels. en van daer op 
Bruffel by den Raets heer Morieni^el, die hem om 
het feyt te weeg te brengen aengetelt hadde twee hon¬ 
den Philips daeld. onder belofte van hemi heerlijke? 
te recompenferen io wanneer de verraderye (oude 
wefen ten efFedte gebracht, wefende al vooren 
vanBruflel tefcheyden gebiegt en gefacrarnenr van 
den Overften van de Jefuiten aldaer, die hem con- 
(ent gegeven hadde buyten querfinge van eenige con- 
fcientie of fonden die Stad te verraden, maer fo 
weinig bloën te ftorrenalft mogelijk waef , latende 
ook fyn broeder voorlz. een fcbriftelijk verfoek, waer 
by hy rccompens foudë mogen lollieiteren, indien 
de verraderye geopenbaert enhy gevangen daer o^er 
gedood mochte wofden. Item dat hy gevangen nu 
vier maenden geleden hem onder den Ri'meefter 
van der Wel ten dienfte heeft geftelt en voor Ruyter 
heeft gereden, om deplaetfete verfpieden daermen 
den vyand foude mogen doen inkomen, Toekende van 
dag ror dag occafie tot efEdtueringe van’c gene voorfz 
is, ’t welk te doen foude ge weeft z,ij n achter het Hert, 
met tien lederen, hebbende ook binnen den voorfz, 
tijd verlof genomen om op Heulden te ryden » 
fyn en cours genomen op den Bofch, alwaer hy by 
den draeyboom een briefken geleit hadde gedediceerc 
aen dert voorfz. Örobbendonk, inhoudende dat den 
gevangen voor die tijd niet mogelijk was gevveeft 
(yn aengenomen werk ten effedt té brengen, over- 
mits d’aWentie Van den perfoon die bemtotcompli- 
cc by den voorfz. Grobbendonk genoemc en gel aft 
was aen tefpreken, wefende alleenlikJaques de Vife 
Luytenant van de voorfz. Ruyterie, fijnde ook daer 
na gerefolveert uit te ryden omtrent den Bofch een 
lofe gevankenifte te pradïileren tot omtrent 20 man 
tot den Geweldigen te brengen, op feker nacht uit 
te vallen, de cortegarde den bek te breken, en de 
vefte daer mede fo lange klaer te houden tot dat den 
vyand van buiten met lederen foude welen ingeklom¬ 
men , al wefende (aken daer landen, luyden, gemein- 
ten en fteden mede föudc konnen worden bedorven, 
welke verraderye en fchelmftucken in pJaetfe daer¬ 
men Iüftitie doet, niet behoren geleden of getol- 
lereert te worden. So ift, dat mijn Heere den Gou¬ 
verneur, mitfgadecsRitmeefters ,Capiteynen,Luy- 
tenanten,Vendrigs en andere Officieren inden Krijgs- 
raed vergadert welende , alvoren hier opgehadthet 
advis van de Hoge Overheyt, doende recht dén voor® 

noem- 
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noemden Jonker Francoys de Provence gecondem- 
neerc hebben, en condemneren by deien gebracht te 
worden op het Schavot ’c welk opde Markt gevon¬ 
den fal werden gemaekc ftaen , om aldaer eerft geexe- 
cuteertte worden, 1'tflks men dan gewoonelijk is te 
doen, daer na het hooft geftelt op een ftaek achter het 
Hert daer hyfijn verradery haddegen)eent teefiFedtu- 
erdn, mitsgaders de quartieren aerij halve galgen 
geketent gehangen op fodanige plaetfen als men 
defigneren zal , ander rot een exempel, Verklaren¬ 
de alle fijn goederen geconfifqueert,’t zy waermen die 
foude mogen bekomen. Aldus gedaen inden krijgs 
raed tot Geertruydenberge, en geprontmtieert voor 
den omftanders op den y. January 1601..By Secre 
taris in den voorichrcven Krijgsraed, en was onder- 
teikent 

J, van Vreefmjk- 

D’tëjrceuttc ist ten fcttieit Dage gebaen/ Op Beeft 
fect geoot lecttncfen ober fijne miëbaetgetoom/ gp 
fc0?cef aenfgn inoebee Sfibolf Dep?obenst boo? fijn 
fterben ben nabolgenben b?tef / bic Op begeetbe bat* 
men boo? eeniefj mibbel aen fijnen boo?fj. b?oebec 
fouUe ften tebeftellen. 

IK Francoys de Provence u gevangen broederen 
totter dood geeygent om mijne grote misdaden 

enfonden, bekenne dat ik tot noch toe fwaerlijkge- 
fondigt hebbe, levende in afgoderye en meniche¬ 
lijke ihfevtinge, en infonderheit ditgrouwelik feyt 
aennemende regen de Stad Geertruydenberge,d’welk 
mijn hertelijken leet is, en vertrouwe ook dat mijn 
God genadig zijn lal door Jefum Chriftum, mits¬ 
dien ik door goede onderrichtinge uyt des Hee- 
ren woord tot de ware kenniflfe Jefu Chrifti geko¬ 
men ben , en dat ik bevinde dat de waerheid al¬ 
hier volgende Godt§ woord geleent wort, daerom 
vermane ik u al te famen mijn lieve broeders dat gy 
neerftig wilt leien in’t nieuwe Teftamcnt opdatgy 
pok tot kennifle uwer londen, oprechte berou uwes 
levens, en tot het ware gelove komen meucht. Ik 
heb een Teftamentgeihaekt dat het gebroken Sacra- 
ments-huis foude gemaekt worden: maer ik begee- 
re niet dat gy fulx doet, want Chriftus woont in den 
Hemel, wilt gy wat doen , keert die koften die 
daer tóe fouden gedaen worden voot de behoeftige 
huys-afmen, d’welk God aengenaem zijn fal, dit 
is mijn uiterfte wille en begeerte, d’welk ik van har¬ 
ten vrywillig ondertekent hebbe, met mijn eigen 
hand. Adtum den 4.. January Anno 1601 Doch 
als ik uit dit leven fcheide verhppe dat mijn God ge- 
nadigh Zijn lal. Aldus ohdërtefcent Francois de Pro¬ 
vences, met eenen vryen wille. Het opfchrift was: 

A Monfieur Adolphcle Fr ovences. 

^bett ttcnbeh jiobemïmjs mnno 1600. ist tot '©elft 
geftotben <0obert3Billemf3. paffee/ 25urgemee* 

£% ftecber,§tab3E>eftt/ en goog {^eemraet ban 3&elf 
brrti©ii. lanbt / Die lange fa be ïïegerfnge best Xanbst ge* 
lemfj toeeft ist. 

€02fteltsl(€aem[3. ban poo?n/ eengoetenfraep 
„re buit? poeet / Beeft beel aeebige buitfe poefpen uit* 
fterban gegeben/ bietopr neecfticlj boo?to?ocöt tparen/ gp 
•JL,.’l ,l?fte ban maenb ban pobember i5oo. 
SShtn metget©eerfcgip ban^oojn ban mrnfteröarn ge< 
banco^ Oomen/ enlstonberljoetst oberboott gebalien ertin 
«ÏÏL* Z« betbjonften/alö Op 33 9fewh out toast/ Op 
SS5*Ö«ft &pangien/ gitaiieh en&uptftaribb*een aen 
©ocet D’anber beffegtigt/ en fijne meèftc mibbelen t’foeft 

ö*b?agt / om toat te ljoo?en en te fien / en toa$ tot 
^oo?n boel bemint/ en toast ban be &tab meteen 
fïentmeefterfcljap berfien / ’t toelfte gp niet lange 
bebienbe boo? 0et boo?f3. ongeluO. 

Jaerdichc op lijn overlydeh 

Cornelis Taemszoon van Hoorn , een aerdig duifs 
Poeët, 

Sneuveltin zee, ’c welk veel Burgeren was leet. 

<De Coninft #lbbast ban perften bö,c?De feer ftoare SfSJ 
®o?loge tegen ben groten €ucft / .noebtat# meeft jptrfen 
ongclucfcelrift / toaeromOPGoet bont te. fenben beu 
feec trtffelijben ^eere mptonp <§cOerlp aen ben 
Ifteifer föobolpöusr/ cn 006 aen ben paust/ als be omöen 
i^oofben ban alle Cf)2iiïtne potentaten/ Ccningcn/ 
©o?(ien en p^incen / en met öero in fijn gefelfcjjap M? 
ben alber geacOMlen perfoon Cufunalp 23ep/ fij¬ 
nen 3Hmbaffabeuc met b2teben ban rrebentie/ en 
om een bafie öliantie ban bjienbfrïjap en berbonö 
te maften/ en gare macljten t’famen tè boegen tegen 
ben groten (€urft/ Op Boet be berblaringe ban be 
ftoaOOept be$€urjc/ bïe fijne maegt mfiet berbei* 
ien aen beele oo?ben baet men gem Oan befp^ingen 
tcffenö en onboo?fiettjS/ berbiaert bat gp be<©eo2^ 
gianen / ^rnteniersf en anbere bolOeren fal tegen 
gem op maften en Oem felben in perfoon met fijne 
nraegt en Pelb-^eerett enr fegatten tniï bp (taen/ 
berfoebenbe bat fgne i&eiferljjOe|Daicfieit mebebe 
Pojloge tegen ben (&nrft toil continueren en baec 
in bolOerben / en met Oem geenen p2eb$ inïl maOen/ 
nocO Octn betroubjen / alfobp fön too.o2b nocljrebe* . 
lofren niet goutnocö actumae.r alleen gj'n boo2beel ’ 
foeftt / en feit bat oberfulOS ben bepliggffe en berfe= 
fiertfien bjegi^be openbare <Do2loge/ baeromraeb 
0P Den féetfer bat Op alle be potentaten en p?incen 
ban be Cö?ifïen0cpö tot b2eebe foube fien te brengen/ 
op batfe gelpfièlüO be <Po?loge fouben tegen ben 
f^Eurft mogen aenbaerben / en bat bet ban liegt fou* 
be ballen gem uit te roepen en te bernielcn/ alfofp 
ban aen allen fpben boo? eenb?acgtige contributiett 
ban gelbe/ oberbloeb ban bictualie en alle noot* 
b2uft fullen gebbeti / én bat bén anbéreu aen allen 
oqjben en plaetfen fullen toeboeren bonnen baer Oet 
nöbigg isi / p?efenteert in aiq en oberal fgne gulpe 
en bpltatit met fgne, maegt ban bolb en ban alleji. 

<©e fcepferlgbe jBajetfept geeft be boo2f3. mm*. 
baftabeurstfeer ecrlgben ontfangenen ontgaelt/ en Kj. 
berblaert bat gem befe fo boo?tr,effelgbe mrnbaf* fetj? actt 
fabefeer aengenaem toast ober fulbe grote biftantie öraira» 
ban Xanben en Eeen / en bat gem fobanigen groe* 
teniffé ban fgne ^oo?luc0tiggepö gebaen 3p/ en ban om 
bat Op fo goetünllig en beeröig aenbfet tegen ben «onintt 
i€urben «Dttomannife maegt / eenmeerberallian* «£***■ 
tie en berbant eerft met fpn p. jBafeftept /en 
ban mette anbere Cg2tften potentaten en plinten 
te maben / baec upt erbent gp fpn ^oojlucgi iggeptsS 
geroib en boo?treffelib gemoet/ ban fulben gro* 
teneiifo Oeroémben ober alle be toerdt bermaerben 
Coninft toeerbig/ bat fgne 1$. föepferigbe jiaaie* 
ftepttot noegtoe niet onberlaten gabbe alle ftjnge* 
toelt en maegt tegen b'<©ttomannïfe. maegt te ftel* 
len/ en gem beele iaren na best Ïï0b0 en fpneb 
Contnbrgben maegt / inoebe te maben / bat Op / om 
een algemepp berbonb tegen ben gemeenen bpanö 
ben €urb te maften / algierte bojen Op be ï|oogfte 
p?ineen / fpne auetoritept geemplopeert gééft eri 
bójöerst te emploperen geftnt i& 

€n alfomen tufteften be felbe p2iiiéen/ fó togé 
ban malftanbecen gelegen / eri ten beele boo? in* 
lanbfe<©02logen/ en ten bede ban anbere ftcletfelen 
becöepltfgnbêAbaec ban ganbelen moet met allee 
ftefcgeibengeib/ fofalfgnc i|.föeifeclgüe|Baieftept 
baec in fgn upttecjle befte Doen/ bat get een goet 
fucfésS nebbe. „ «... 4 

^atgponbertuffcDen belooft / bat [)Pöe<©o?lo* 
ge na al fpn beemogen continueren fal / en ben pats? 
Oem foDtftmadsi ban mb?agtrn 2öaffa en ben <€ac* 
tarifen €Dam met beefegeiben b?ieben aengeboben/ 
gelgft Op bie altgbst getoeigertOeeft/ alfonugefieii 
befe mrnbalfabe ban ben ^oojlucfitigften €0® 

XU 3 ntnft/ 

^Ste. 
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ttnitnf* 
faöfu>0 
ban J3ct' 
feu beo 
treeften 
tOCbEO 
om uan 
§3racj e/ 
bt Jifugt 
ba’i Den 
ïfjenfec. 

©e 
3Efmö 
€le> 

Het feven en dertigfte 
ninft / tongeren en alle panbdinge ban Dien affnp* 
Den fa!/ en aen fpn fpbe niet nalaten / ’t toelfi oin 
Der Curfien macftt te bjeften en te rupneren Dienen 
ma en. 

Cn Dat lip tot Dien epnDe booegenomen pabDe 
Eanb-bagcn ban ’t % Koomfe Kijft en fijne Co* 
nmftrijftcncn peerfepapppen te befcij2pben/nicutoe 
tomrümtien te bo’deten/be booenacmffe Cpuffen 
fMntcn/ fo tojjt gelegen ais nabueige met Elmbaffa* 
‘oen tebermanen/ DatjTppacr fo?cen c’famen boegen/ 
en alles te beDenften / om Des ftrtjgs fenutoc te bojbC' 
ren/en cpnDelpftooftte beletten De trafpfte Der CpE* 
ffen bolftéren niette Surften. 

S»at Dcrpalben fpn ÏJ.fóepfedpfte IBajeffeptten 
fioogfien toenfept Dat De Coninft ban $crfen fpn 
nabup?ige jp?incen als De v©eo2gtanen en Den gro* 
ten ifjertog ban fKofcobicn (Den toelften fpn Ij. 
ttcpferlpfte jBajeffept ais een CftJiffen ^tnce Dacr 
toeötengen en alliantie met pem maften fal) en 
anDcre tot fpn berbonD treeften om Defe alDcrbe* 
guacmffeocMficaerttegrppen/ en paer macftt te* 
gens Den fel ben bpanD opten felben tpD aen te toen* 
Den. 

' <©at DeP <©0ö2UscJ)tt(]ffen Coninft boo* Dien 
nifDDel in fpn faften en Contnftrpften beft boo?ften 
fal / op Dat ftp pet ongclpft/ pem De boodeDen jaren 
acngcDacn / te licptcr to’efte / ficlj en Pet fpnc in ber* 
feftertftept beenge / alfo pp pier namaelS nopt beter 
beguaempépt pebbenfal/ om Den Surft met meer* 
Derlicptigftepten miirDer pcrpftcl tebefpjingen/en 
pem topt bah fpne palenaftebdjben/ Dan te Defer 
tpD nu fpne 1$. öepferlijfte IBajeffept booifefter 
Sn Defe quartieten ’t felbeDocn/ en niet aeptertoe* 
gen laten fal / om Den gemeenen bpand Den Surft 
Sn^mgarpcntocrfttcgeben/ op Dat pp nietfogro^ 
te fo^cen/alS Pp anders mei fouDe ftomtert / iiiDien pp 
niet fpnc ïiepferltjfte JiBajeffept ©?ede paDöe/ te* 
gen De jBerfiaen aentoende. 

3®am fpne jKajeffept.mct ttopfelt/ ofnaDien 
tuffdjen pem en Den <©002lucptlgffen Coninft ban 
§§èrfcn fo begoten itf/ Dat De aenffacndc Semefo pier 
fpncï*epferlij&e|IÉnjeffcpt alSDaer fpne^oojlucp* 
t’tgpepD/ Den Surft befp?tngen/ fpfuffen marpttg 
genoeg fpn / alftomenDer anDers geen $jincen bp/ 
om öc mflcpt Der Surften te toeften en re runneren* 

©dingende Dat Den ^oo2lucfttigffen Coninft 
ban fperfen allen Cftuffenen niet alleen De trafpfte/ 
maer ooft b?ppcpt bati Kcltgie toelaet/Dat ’t felbe fp* 
ne S>oo?lucptigpett tn grote gmifle bp allen CPn’ffê* 
nen brengen fal/Dat fp pem grorelftftS pepfen / en aen 
paer fpdc toedecom De $erfife natte alle goettoil* 
itgpepD in aller manieren en gelegentpeDen Oetop* 
jen / en De felbe feer rupme b?ptgpepD ban trafpfte en 
feer groote ©2ibtlegicngebem 

Cpnrelpft Dat fpne l§. ïjcpfcrlpfte ffèafefïept fo 
mat pp bcqnaem aepten fal om biietttfrftap metten 
Coninft ban ©erfen / fotcntpde ban b?ede ais ban 
<0o2loge/ teonDcrpouDen en te conferbcrcn/ Dat pp 
’t felbe altijd berfo2gen en ter perten nemen fal. 

<5|a pp bedanftt ooft den !§ecre Etribaffabeur ?fin* 
tftonf JBcparlcp /cnfpnen ?fiöjmict Den ïfeere Ca* 
ffuialiöepboo2 De gedane moepte ban fuJftengroten 
en fo langen repfe / en p’cfémecrt pun goeDerticrem* 
lijft fijne ÉepferUjftc gratie erlfecr geaffectioneerDcn 
mille. 

<@dtitm te p2age Den 11 S'cccmb?i.S i^oo $t. 

Boek. 1600^ 

3aer(ré 
’t jate 
1600.' 

t&en ii ^ecemb2tiS pebben De j^erfiaenfc 9im* 
baffaDcurs aen per ïjcpfcrl. ^of paer affepept geno* 
men / De üepfer peeft De fdbe met alöerlcp ftibere en 
bergulDe bepalen en Coppen / en b02ders met 
gouDeöetenencn Daer aendftS een goube Öcpfer; 
Ipfte iISeDalte beteect/en pen nocP met etipfte fohinie 
gelös tot tcergdt boo2ften / fo Dat pet fpnc Hèa/efïept 
ober De 30000 rpro guam te Poften j namen 
pare repfe ober Jkurenburg/ en totlDcn boo?t^ 
mer alDer fpoet tocDeroni na ^erfen repfen. 

S>e pairs CiemenS De acptfte peeft Dit jaer 

löooopteneerften^anuaröpet ^ubile-^aer aén* men^u? 
gehangen / geDurenDe totten iefien ^ecemb?i!S toe / gf»1* 
pp DeDe pem D?agen ban fpn $)allepg in eer,en feer ^ 
ftoftelijften ^toel / jBontiftcnlucr gcftlect tot in «^. fcie- 
peters^êefte/ enbierDe gebblgt ban alle De Car* 
Dinalen / ©tffcpoppen / gelaten enalleDe'Clerefpe 
binnen ïïomen toefenDe/ en fpn l|ofgcftn/ cn fpn 
getooönlpfte CuarDe ban ^toitferen/ en alle De 
3tmbafTaDeurS ban b?eemDe Coningen/ ^otenta* 
ten / ©D2fienen ï|eeren: entoecDe in De felbe ^?o* 
reffie omgeD?agen ode ^epltgDonrS / ftibere en bec* 
guiDe tftaffen/ en bermttg pet fepoon teeDer toas/ 
fo merDen ooft omgeD2agen De ©eelDentffcn ban 
^albato? en jUSaria / Die Den Cbangeiifï Eucas 
feifs (fo fp feggen) fouDe gefcpïlöcrt pebben/Daet 
bolgDeeen feer grote meniepteban bolftS/ fo ©o?- 
geren en ^ngefetenen ais b2ecmDelingcn ban alle 
piaetfetp ^lljSöe paus nu geftomen bias aen De üjep* 
lïge ^oo?te/Dte tcegemetfclt toa.s/cn niet tooj* 
De gcopent Dan in Defer gelpfte heeften/ fo nam 
Dpineene panö een bjanöenDe gebipDe toaSPeerfc/ 
cn in D’anDcr paiiD een ftlepn gouDen pamerften/ 
met pet toeffte pp D?ie Pagcn ftoeg op Den boo2fj. 
mup2/ Detoelftc alfDoen terflont boojt gepeel ftfge* 
b2oftcntocrtbanDe gene Die Daer toe bejtclt toaren/ 
en in’t doen ban Defe Ceremonie / fepDeDen $au.S 
eenipe Eatphfe ^egennrgen en gebcDcn / en De 
<0eeftelpftpept fongen cenige Eatpfe Pfalmcn / 
Sllntippone en Éoffangcrt / tertoplen Dat pet bolft 
alle De fiiilrftcns en b2orftenS ban, be (iecnftens 
ban De ftaift maren opnemenDe/ eb ais groot IJep* 
ligDom fojgbulDdpft betnaerDen; ©an gelpften 
toerDen ooft De Deuren ban De ïserften ban ©auli/ 
s^.^Ian eh oiïS Eiebe ©?cutoe ooft geopent met 
groten toeloop ban bed bolr bp Djie CarDinalen / 
bp Den paus Dacr toe gelaft/ ftloppenöe op elfte 
Deurè D2ie ftlopben elft met een filberen pamerften/ 
pet gouden pamerften Daer pp De ^epltge Poo?te 
meDe geopent paDDe peeft pp pet pups banDe 2ïlDo^ 
bjanbtntbereert/ èn een ban De ftibere j^amerftenS 
aenDe CarDinael pnellf / en een aenbc ^§taD ban 
oBenua Die t felbe ais een ^epligDom töt eetttorge 
geöacptemflTe fpn betoarcnDe/lPienpppet&erDefi^ 
bere pamerften gegeben peeft peb ift ttfet aertgeteftent 
gebonDen. 5©en paus peeft pem Dertig Dagen lange/ 
alle^onDag in Defe bier Éerften Doen D?agen: Daer 
tS fuiften menigte ban ©elft binnen Komen ge* 
toeeft uit 3ltalien/ ©janftrpft/^pangicn/ ©ope* 
men / <©uptfïanD / ^ohgarpen / ^ebenfcergen / ^ö* 
len / beffen / cngelanD / ffrlanD / ^nntfcrlanD cn 
meer anbere lanDen/ Datrnen niét tolft toacrnien 
met pet bolft blpbcti fouDe / onDer De tóelfte Daer ooft 
gcbjcefl fpn bde grote Sjeeren en ©02flen/in onbeften* 
be pelgrims ftleDeren/ onDer De inelfte ooft gcbieeft 
fpn De hartogen ban iBantua en ban ©epereti/maec 
alfo De felbe befteut fpn getoojöeö in ’t %of »©a(ipups 
ban De % ^tebulDigpeuD/ fopeeftfeDe^auSDacr 
uit Doen palen en ©o?fïdijft laten tratteeren/Doen* 
De De felbe bp cenige fiatelpfte ïjeeten Dienen / Dit 3Cf* 
laet peeft pet geftede jaer te berDienen getoceft btn* 
nen Komen /mits bp Deb?eemDe alle Dag/* bftfiig 
Dagen geDurenDe/ Dteboo2f3 bier fóerften befoeften* 
De / Dan Die binnen Komen toaren moffen Dat Der* 
tig Dagen Doen / cn ©reepten en te Sacrament gaen/ 
en fouDen genieten bergtffeniffe en Elffaet ban pare 
fonDen cn miföaDen poe groot en ftoaer bte moefjten 
toefen. 

3CIS nu pet ^tibïie-jaor Den leffen ^ecemb^is 
rtfoo. geepnDigt toas/ fo peeft De jpauS eer pp fpn ge* 
naDetoefföot/nocpbpfttg Dagen Daer toe geDaen Dat teert ge/ 
Dit^ubile en ?lffaet noep binnen Komen teberDie- «mw 
nen is getoceff/ Den 16 fjanuarp 160ï. peeft De 
j^aus niet alle Dc CarDinalen/l^eercn en pelgrims 
Die noep te Komen toaren/ pem in epgener perfoon 
begeben iri]öe üerfie ban peter en pauluS / en 
peeftalDacr jKiffegeDaen / en Daer napeniteboete 
niette CarDinalen met de boo^fj bptoefenbe §^el* 
grim.s na pet paleis banEateranen berboegt/altoaer 

pp' 

i?rt 



i6oo. Vervolg der Nederlandfè Oorlogen. 
gp em Collatie geeft laten gouDen/üaer gp mette 
CarDinalen en 25iffcgoppen ter tafelen ostent 
geeft / en geeft gem Daer na aengefept Dat gpfe alle 
<n giang &ccbe ban Sateranen op Den i8.3pe* 
teuarp De lege beneDitticgebcn fouDe/enbaermeDe 
get Oublie befïutten / gelijö gp Dan geDaen geeft/ 
berboegenbe ficg naeDe geDane ffêtfiTe en Ceremo* 
titen op De iBerbt bp De fBpramiDe Dte Den $au£ 
igtrtusf Daer gaDDe Doen oprtegten / alDaer gpalle 
De in en uptgeenife geigb De BeneDictie en bolbomcn 
afïaeten remiffreban alle gare fonDen gegebengeeft/ 

Daer mebe moegten De uptfieemfenu genert repfen 
en De ingeemfe na gaer gupfen gaen / toefenbe Daec 
meDefoteel beteaert/of fp met bciDe gare beenen 
in ’t bier gefeten gaDDen/ en gier rneDè nam liet Su* 
bile een einDe/ get toelbe befoegt i$ get»ce(t/fobp 
eenige ^cgzibenten bergaelt teert/ ban ober De 
300000 menfegen/ Die in ftilfc gtipcgel-fpel begagert 
gaDDen en gaer betrouteen tfelben / en Daer rnebe 
begolpen 3ijn getoeelt / gier meDe tetllen tep Di£ 
jaer einben en be(iuiten / feggenDe jj 

O menfehen dwaes van fm die op Paus Bul vertrout, 
Of op fijn Jubilé, gy doolt hier jonk en oud, 
Betrout alleen óp God, die kan fonden vergeven 
Als wy hebben berou, fchenkt hy ons ’t eeuwig leven, 
Meteen gelovig hert, op Chrift’gefondeertvaft, 
Loopt tot hem inder nood , hy roept die Cij n in laft, 
Want hy is de waerheyd daer op men vaft mach bouwen* 
En fij n liefde tot ons, en fal ook niet verhouwen, 
Bid hem met waer ootmoet*hy heeft ons dier gekocht 
Synde geheel verdoolt, heeft hy ons felf gefocht 5 
Siet dits ’t recht Jubel-Jaer, dat men niet hoeft te foekeïi 
Op een beftemde tijd, noch in bepaelder hoeken: 
Maer t’aller tijd en plaets voor yder open ftaet 
Die daer by tijds ha tracht, tot fijnder zielen baet i 
Dus vliet des Paus bedrog, want hy vergeeft geen fonden, 
Maerfulx doet God alleen , om Clirifti dierbaer wonden. 

Eynde van het Jeven en derttgfle Boek,, 
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AUTHENTYKE STUKKEN. 

La ^Bataille de J\(jeuport, 
efcripe par le Chr. 

F\AWJOIS VE%E. 
Es farces de PEnnemy eftant foi- 
bles> &enMi}tination& fesaffai¬ 
res en defordre les Èftatz refolu- 
rent de faire une guerre offènfive 
en Flandres, comme le lieuleplus 
propre pour incommoder leur En- 
nemy , & afleurer leur propre 
Effat & (s’il fe pouvoit) pour re- 

couvrer leurs villes perdues, qui eftoit le but de 1’en- 
treprinfe. 
Cpmme ceft’a&ion eftoit de grandeimportance,aufly 

fut elledeliberéeenplufieursaflemblées , auxquelles, 
quoy qu’indigne , Je fus appellé. Icy , entre autres 
chofes , fe parlant delafacilitédel’execution il fut af- 
firmé par la plus part que 1’Ennemy n’ayoit, nyles 
moyens , ny le courage de nousrcncontrer en Cam¬ 
pagne : Ce que je necontrariay pas feulement , mais 
auffi fis paroiftre particulierement : que, dansquinze 
jours aprez qu’aurions mis pied a rerrè en Flandres ,il 
pourroit venir & viendroit, nous prefenter bataille, 
comme il arriva precifement de puis, 

L’armée s’embarqua en intention de mettrepieda 
terre a Ooftende, mais trouvants continuellement le 
vent contraire, comme nous arrivafmes en Zelande, 
par nouvelle deliberation nous refalufmes dedefem- 
barquer a lacoftede Flandres du coftéde larivi^rede 
1’Elcault :&en fuitenous donnaffnes denos batteaux 
(qui felonla fa9on du pais avoyent le fonds plat) a terre 
a la haute marée pres d’un petit fort nommé la Phi- 
lippine ou , a la defcente de 1’eau, nous demeurafmes 
afec delbrtequetantCavaillerie qu’Infanterie fut mife 
a terre a beaucoup d’aife , & promptitude. 

Noftre armee eftoit compofée de doqze mille hom¬ 
mes de pied & de trois mille chevaux, & fut divifée en 
trois parties , commifes aautant de commandeurs, a 
f^avoh au Conté Ërneft de Naflau, au Conté de Solms, 
& a Moy. Ma trouppe eftant de 2600 A nglois & 2800 
Frifons: & dixCornettes de Chevaux,avec c’efte troup¬ 
pe j’eux mon tour de bataille d’avantguarde, &d’ar- 
riere guarde,comme il venoit a pomd. 

Nous marchafmespar le pays de 1’Efcaut, & de Bru- 
gesvers Oldenburgh qqieftunfort de 1’Ennemy , pas 
gueresloing de Ooftende, 1’Ennemy 1’ayant abandon- 
né comm’ aufly quelques autres moins forts, par oü 
le paifage d’Ooftende eftoit francq & ouvert. 

Lal’Armée fe campa & fe repofa deuxou trois jours, 
pour nous rafrefchir deVivres,& fpecialerpent,de breu- 
vage duquel nous avions efté en grande ncceflité, les 
eauxdupais , oü nous avions pané, eftant pour la plus 
part troubles, & marefcageufes. 

De Slag by Nieupoort, 
befchreven door den Ridder 

FRANCOIS VERE. 
€ Pcacpten bep ©panbpftoap / en 
in$fêuiterp3pnbe/ en fijne faftenin 
bertoerring loopenbe/ foo befïoten be 
Staten een befppngenben oo?log te 
boeren in ©laenberen / alp De be= 
quaemfte plaetp om ben ©panb af? 

DreuP te boen/ en paren eigen ^taet te berfePeren/ en 
(tnbien bet mogclp biap) pareberloren^tebcn toe* 
bec te Prïjgen/ ’ttoelPpetoogtoitbanbenaenflag 
toaö. 

beb?ijf ban groot getoicFjt / toierb ooft in ber* 
fepeiben bergaberingen obertoogen / inbetoclfte/ 
of fepoon ontoaerbig / ift mebe toierb ontboben. 
lifter onber anbere faften gefpiobcn too?benbe / poe 
Pept fulftp toap om uit te boeren/foo toaren be meefte 
ban geboelen / bat be ©panb noep mibbelen noep 
moebP genoeg pab om ons in pet belb t’ontmoeten: 
toaet in ib niet alleen paer tegen (tont / maer 00b in* 
fonberpeit bertoonbe / bat top geen beertien bagen 
in ©laenberen aengelanb fouben toefen / of bat pp 
toel fou bonnen en oob bomen ono <§lag bieben / ge- 
lijft naberpanb tod reept gefepiebbe. 

I$et leger toierb in gefepeept / met boomemenom 
tot (©ojtenbe telanben j maer be toinb onp gebuutig 
tegen toaienbe / toanneer top inEeelanb quamen/ 
foo begoten top / nacrcennicutoeoberlcgging/ in 
©laenberen te ïanbe te treben aen be 5pbe ban be 
^cpelbe; en betbolgenp liepen topmetonfe^efte- 
pen fbie bolgcnp be topfe ban bat Hanb platte bo= 
bemenpabben) boo? pet poog toatcr aen lanb/ om 
tn>nt een bleinc^cpanüDpilipppnegcnacmt/ toaer 
top met pet afloopen ban ’t toatcr bieben tooogfitten/ 
inboegen bat foo toel beKuiterp/ albpet©oetbolP 
met gzoote Jicptigpeit enbaerbigpeitacnlanbgefet 
toietbèn. 

en b?ie-buifent paerben / en toao in bpe pooftbeelen 
onberfepeiben / bqo? foo bcle 25ebcipcbberen aenge= 
boert / namelpp <©?aef <$rne(ï ban kaffan/ ben 
<©?aef banJMmö / en.JBp. iBijne benben3pnbe 
ban 2600. Cngelfclien / en 2800 ©nefen / nebenö 
ttoaelf€o?netten paerben : met befe bolPeren pab 

terpoebe/gelp pet gelegen guam. 
Wp namen onfen optocptlangPbe^cpelbe/ en 

ban ©?ugge nacr ©Ibenburg / bat een ^rpanp ban 
be ©panb iö / niet topbban©o|ïenbe/ beBpanb 
bie berlaten pebbenbe/ gclijp oqftnocp eenige anbere 
minbere ^epanflfen^ / toaer boo? onp betoegnaer 
©oftenben top en open tonp. 

ï|et leger fette fttp nebet / en ruftc ttoee of b?ie 
bagen / om onp te berberfepen met leeftoept/ en 
üpfonber mettoanP/ baertongjootgctoePbanger 
leben pabben/bc toateren bep Sanbp toaer top boo2? 
getroPPcn toaren / meep onfmber en moeraffigp ge^ 

/toeep3Übi>e. 
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Icy il fut deliberé de nouveau » a quoy 1’armée fe- 
roit employee pour le premier j ou a prendre les forts, 
que tenoit 1’Ennemy dans les terresbafles & rompues, 
autour d’Oodende , ou a afïiegerla Ville deNieu- 
port ; Ce dernier ayant edérelolu, lesEdatz, qui 
tout ce temps avoyent marché avec fArmce, partirent 
poui Ooftcndecomm’aulieuplus propre a leur refi- 
dence,& le Conté de Solms avecq fa part de 1’armée tut 
envoyc le droid chemin vers Ooitende, pour prendre 
le fort d’Albert, & ouvrir le pafTage entre cefte Ville 
5l celle de Nieuport. 

Le Conté Maurice avecq le rede de 1’Armée (ayant 
laifle le fort d’Oldenburg , & autres^que l Ennemy 
avoit abandonnez bicn muuiz comm il appartenoit. 
par ce que fans les forcer rEnncmy ne pouvoit appro- 
cher de nous , qu’en taifant un grand tour) marcha 
du longdeHemfts-ck un fort noraraé le Darome lürla 
riviere qui va a Nieuport , maistrouvant lepaysmol, 
marcfcageux , & incapable de porter la pcfanteur de 
nodre chariage & Artillerie , retourna vers unpet.it 
Village non loing deHemfteck , oü illogea : de Ia il 
traverfa les prairiers vers le rivage de la meren rem- 
phffant beaucoup de foffez & failant coucherdesponts 
a paflèr les eaues , des quellcslepays ed plein Aini'y 
a beaucoup de peine nous arrivafmesjusques aux dunes 
prez du rivage , & fufmcs campés a environ un demy 
traid de canon du fort Albert qui auparavant avoit 
eflé rendu au Conté de Solms. Le matindebonne 
heure nous marchafmes vers Nieuport, & a la bafle 
mare'e traverfames la Riviere du code ou elle faid le 
Havredela Ville, &ainfy nous campafmes; mettans 
deux ou trois jours , a faire les quartiers , & a nous 
retrancher és lieux les plus advantageux pour nodre 
feureté , & le fiege de Vil e, faifansun pont de pierre 
au plus edroid du Havrepour y faire pafler & repaffer 
en tout temps nodre chariage & nostrouppes, quand 
befoing en feroit. 

Entre tant le Conté fut adverty de par Ceux d’Oo- 
ftende & d’Oldenburg que i’Ennemy avec bonne 
trouppe a Cheval &a pied edoit yenu loger prez du 
did fortjurquoy ayantedé ddihcféjes opimons furent 
diverles s’accordant la plus part en ceqhe ce n’edoit, 
qu’une bravade de Rivas , lequel avionsapprisaupa- 
ravant avoir afiemblé trois ou quatre mille hommes 
prez de 1’Efclufe , &qu’anous veoiracheminer vers 
luy, il feroit fa retraide versl’EfcluIë. 

Maïs (cecy arrivantjudement, felonie conté que 
j’en avoy faid ) je perfiday en ce que c’edoit le gros 
de leur armee ót qu’il falloit , que fans dday , nous 
marchaflions de mefme avecq nodre armee vers la, de 
peur que ce fort & les autres ne tombadènt entre les 
mains de l’Ennemy , qui en ce cas pourroit venir lo¬ 
ger a nodre dos & nous coupper le palfage d’Oodende : 
qui par ainfy , en faifant diligence aprevenir 1’Enne- 
myenla prife decesfortz j de mefme voye nous pour- 
rions blocquer & aflieger ctux que 1’ennemy tenoit 
dansles pays bas&noyeZ; laquelle entreprinfe avoit 
efle meuë &foudenue de grande importanceavec cel¬ 
le deNieuport:& encorque d’aucunesraifons femblaf- 
fent bien fondces , le Conté (comme de nature iled 
tardif a refoudre quoy que iëui) ne fit autre chofe 
pour alors. 

La mefme nuid il vint mdTagepremierementque 
1’Ennemy avoit du canon, aprez que ceux du fort a- 
voyent edéfommez , aunom del’Archiducq, depuis 
qu’il avoit edé rendu par appoindement ■, & fus-je 
cede nuid trois foisappelléde mon repos,fur ces divers 
alarmes que meconfirmoyenten mapremiere opinion 
en laquelle je perfiday , avec le changement qui 
s’enfuit. 

ï|ier toicrD ban lueutosf beracDffaegt/ toaertoe 
Dit leger eerfï fou gett?utfu teo?Den/ of om &tpanffen 
in te nemen / toelbe bc ©panD möcïaege en gcb?o# 
ben lanDen rontom <©ollenbe pab / ofomDe'^taö 
$ieupoo?t te belegeren : <©it Ïacfïc befToten jpnDe / 
foo beerDen De Staten/ Die alttjt met pet leger toa* 
renopgetrobben/ naer <£ofïenbe / algbebcguacm# 
fie piacts? om pact berblpf te nemen; cnbe<£5?aef 
ban ^oim# teierD met fijn Deel ban Jt leger Den reefje 
ten teeg naer ©openDe gefonöen / om De ^cljatfS 
llbertues in te nemen / en Den Doo?totpt tnffrljen bef? 
^taD en Die ban j3teupco?t te openen. 

<S5?aef jjBauntö met pet oberige ban ’t leger (De 
^epanjs (©iDenburg / en anDere todbc Dc ©panD 
berlaten IjaD / toe! trefet en bootten pcbbenDcgdpb 
Dat bcpoo?be/ om Dat fonDcr Die te bemachtigen De 
©panö niet bp ons? bon bomen / alë met eengjooten 
omtoeg te nemen) trobop!angbe|$emfïebnaercen 
^tfjan.ö ^amme genoemt op De fötbier Die na 
j^teupoojt loopt} maer pet lanD feer moeraeptig 
binDenDc / en onbeguaem om Den laft ban onfe toa# 
gens? en gefeput te D?agen / toecb naer een blein 
3Do?pie niet toijö ban l|emflcb / toaer pp ftepneDec 
feite: ban Daertrob Pp btoerfep ober Die beiDen naer 
De bant ban De Zee / bele graepten en flooten toeteer# 
pcnDe / en Dacr ober bruggen DoenDe leggen/ om 
ober De toateren te bomen / toaer ban pet lanD bol is?: 
i©P guamen oobmetg?oote moeiten totaenDe^ut# 
ncn ontrent De Eee/ ënfloegenong leger neDer on# 
trent op een palf banonfepoot ban De ^cpanjS 
bertuö / Die ban te bo?enaen Den<0?acf ban ^olms? 
toag obergegeben. ,^’mojgen^ b?ocg b?aben top 
op naer Jiieutopoo2t/ en met pet laegtoater gingen 
top Doo? De Eiibier/ acnDe3pDetoacrfpDe%iben 
maebt ban De^taD/ enDusdegerDentoponeiDaer/ 
ttoee of D?ie Dagen DoojtoengenDe in De guartieren te 
maben / en in onö aen De boo?Delig(ïe plaetfen booj 
onfe berfebertpeittebefepanffen/ enDe^taD tebe# 
legeren / mabcnDe een ueene b?ugober’tnaeutofie 
ban De l^aben / cm t’aller tijt onfe toagen.ë en onfe 
brpgö- benDen Daer ober en toeber te Doen trebbett 
toanneer pet noDig fcu$ijn. 

(©nDertopl breeg De <©?aef beriept Doo? Die ban 
<©oflenDe en ban <©lbenburg / Dat De ©panD met 
goeDe benDen te^aerDecnteboetDtcptbpDiegefei? 
De^cpaniei toajS bomen logeren,- toaer ober beraeD* 
fïacgt 3ijnDe / toierDcn Degeboeleno onDerfcpeiDen 
gebonDcn/ De meeffe Daer op uit bemenbe/ Dat pet 
niet toas Dan een brababe ban ifïibaiff / Dien top ban 
te boren hernomen paDDen D?ie of bier Duifcnt man# 
nen berfamelt tepebben ontrent ^iuis?/ enbatpp 
als? pp onö oppem fou ften aen trebben/De topb naer 
^luiö nemen fou. 

^ócp (Pier pet reept uirbaUenDe bolgeniS De rebe# 
ning Die ib Dacr ban gcmaebtpaïjibpielDfïacnbe/ 
Dat Dit pet g?c0 ban pact* leger toag / en Dat top fon# 
Der uitfïel infgebjb^ met ons? leger Daer na toe moe# 
ften trebben/uit b?eesi Dat Die ^epanjs en anDere niet 
in panben ban De ©panD mogten ballen/Die bp fulben 
geicgentpeit onö fou bonnen op Den palö bomen fitten 
en Den toeg naer ©ofienDe affmjDen : Dat top in Dier 
boegen ons? bebiptigenbeem Den ©panD boo? tebo# 
men ban Die ^epanfjen in tenemen/ Defelbemet 
eenen fouDen bonnen befïuiten en belegeren toelbe De 
©panD paD in De laege en toateraeptige lanDen; en 
Dcfcn aenflag toag geD?cbenengcpouDenbang?oot 
getoiept/met Die banj§ieupoo?t: en of toet eenige re# 
Denen Dien aengaenDe toel geg?onD frpenen / foo Dceb 
bc<©?aef(ge!ijb pp traeg ban aert is? om iets tcbcftoi# 
ten poctocl feber gaenDc)Doenmads? nog niet Daer in- 

<§>en felbcn nacpt bregen top tpDtiigoptpDing/ 
eerfï Dat De ©panD gefeput bp fscp paD / Dacr na Dat 
Die ban De ^epanë in Den nacm Deo 3£crtoi)crtogö 
opgecifcpt toaren / en Dan Dat fp met bcrb?ag toasf 
obergegeben .* €n ib toterD Defcn natpt D?icmaei 
uit mpn rufï geroepen / op berfcpeiDe^larmcn Die 
mp in mpn eerfte geboden bebefrigDcn / toaer bp ib 
bolfïanbig bleef met DeberanDeringaljSbolgt. 

^at 



Tot de Hiftorie van P. Bor. 
Oae comrac premicrcment j’eftoy d’advis ( a la 

prcnnerc advertance de 1’approchede 1’Ennemy vers 
nous) qu’il nous falloic le rencontrer fans dilay, avec 
toute'V Armee vers Oldenburgh & lesautresforu , & 
ce pour les raifons fus alleguéesque, dis-je, lur ces 
nouveauxadvis, par oü on nous faifoit entendre que 
le fort avoit efté rendu a 1’Ennemy.mon opimon ettoit, 
qu’il nous falloit repafler promptement 1’eau avec tou- 

1’Armce Ace pour empelcherl Eunemy de gaigner 
lepaflaee, que nous mefmes avionsfaict au trav ers des 
pais inondéx, & mefmes auffi pour le tenir occupé 
comm’ eftant leplusproche chemin que 1’ennemy euft 
vers les Dunes & le rivage de la Mer. 

Le Conté Maurice n’approuva pas cefte raifon , 
maïs fc refolut d’envoyer le Conté Erneft, avecq i foo. 
hommes de pted & joo. chevaux avec quelque Artil¬ 
lerie , & de laprovifionpour fe retrancher dansle mef- 
mc lieu , oü paffage difant qu’il le vouloit fuivre & fe- 
conder avec le rede de 1’Arméea heure deüc. Ce que 
je ne peu trouver bon,remonftrant par mes raifons,com- 
bien la feparation.de fes forces pourroit mettre letout 
en dangcr, car je lijavoyequel’enncmy apparemment, 
feroii toute diligence, a franchir cepalfage, & avoit 
moyen de le ta'ire avec fon avantgarde, &partiede 
fes troupes devant 1’arrivée de nos gens , qui eftant 
li peu en nom'bre ne pourroyent faire refiftence la ou 
noltre arme'e marchant, quand 1’JEonemy auroit paffe 
les terres balles, nous euffionseu nos torces unies pour 
luy donner bataille le fuivant la refolütion prife, en 
casqu’il nous cercha(t,oü nous rencontraft s’il n’y avoit 
qu’ane partie de fon Armee paflëe qui eftoit le plus 
apparent qu’en confideration de la briefietédutemps 
& des empefchements de lanuidt nous en avions une 
vidtoire affeuvrée,finous eltions la devant eux,le paffage 

eftoit a nous. 

Environ minuidt le conté Erneft eut fa depefche , 
'avecordrede prendre des gens des troupes qui eftoyent 
avec le Conté de Solms comme les pluspreftes a ce 

fervice. 
Le refte de 1’Armee fut commande de marcher vers 

la reviere, afin de la paffer a l’aube dujour a la premiere 
baffe marée quand ce fut mon tour d’avoir 1’avantguar- 
de qui me rendit lbigneux de ne manequer poindta mon 
debvoir de forte qu’a poindt nommé mes troupes fe 
trouver ent a la place appoindtée, & a caufe que la Ri- 
viere n’eftoitpoint encore gueable.j’allay trouver moy 
mefmes lc conté Maurice pour f^avoir ce qui eftoit de 
fon plaifir , je le trouvay, prex du pont aveclaplufpart 
des principaux officiers de 1'Armée , oüpeu apres nou- 
velles luy furent portéesquerEnncmy avoitpaffé les 
Dunes & marchoit vers nous qui le troubla. 

]e luy dis qu’il falloit faire toute la hafte poffible a 
paffer les troupes, premier que 1’Ennemy fe faififtdc 
1’autre bord du Havre, que par tantje m’en iroy a mes 
troupes a me prevaloir de la premiere opportunité de 
la Marée le priant de m’ordonner ce qu’il defiroit que 
je fiffe apres que j’auroye paffe le Havre. II me com- 
manda de faire en touteschofes felonque jetrouverois 
a propos & appellant a foy le Conté Louys de Naffau, 
qui lors faifoit la charge de General de la Cavaillerie , 
luy commanda d’aller avec moy & de fuivre mes di- 
redtions. 

Ainfy je laiflay lc conté Maurice m’en retournant a 
mes troupes ■ & auffy toftquela Marée fervit,je paffay 
mes gens qui le tenoy ent la en bataillons. 

Les Soldats fe voulurent despoüiller , pour tenir 
leurs Habits fecs comme jeleur commanday, lapre- 
miere fois qu’ils pafferenc le Havre; mais depuisje 

3£at gelieft iB eerffban geboden toas?/opBot cctffc 
Bcridjt / Dat Dc ©panD ópoi#aenquam/ Dat top 
Bern fonDer uitffel moeffen tegen treBBen motgeBeel 
ons? cger naer€>lDcnOurg cn D’anDere ^cDanfTen / 
cn fulBtf om De boo?gaenDe rcDencn,- Dat / fegiB/ 
op De nieutoe BerifBtingcn / Doo? toeifte men 01# 
Deeö berffaen Dat oe^cuanoaenDc©panDtoaöo* 
bergegeben / mijn geboden toao / DattopbactDig 
ober ’t toater te rug moeffen trcBBen met gebed ons? 
leger / en fulBs? om Den ©panD te Beletten Den toeg 
te toinnen Dien top fdfs? gemacfit BaDDen Dtoetfdj 
Doo? Dc toateradjtige lanDen / en fuif# om Ijaer op te 
IjouDen / a# Du oen naeffen toog 3ijnbc Dien De 
©panD IjaD na De <©upmn en na Dé Bant ban Dc 
^ee. 

<©2aef iliSauritö ffcrnDe Defe rcDcn met toe / rnaee 
Befloot <0?aef €rncff te fenücn met 1500. ©oct= 
Bnedjten en y06. §3acrDcn nebeno’ ccnig gefcljttt en 
boo?raeD / om ficlj in De felfDc plaetsofDoc?tod)t 
te BefcpanfTen7 feggenDe Dat IjpfjcmtoilDcbolgen 
en onDerffeunen met Bet oberige ban ’t leger ter Bc^ 
ljoo?!ijffcr tijt. ’t IBdff iB niet goet binDen Bon/ ber* 
toonenDe Doo? mijne reDencn / Boe DatlietfdjeiDen 
ban onfe macDt alles? tn’tgcbacr ff ellen Bon ; mant 
iB toiff Dat De ©panD toacrfdnjndijB alle blijf feu 
BcffeDen om Defen Doo?todjt open te Brpgen/enmiD* 
Del Dab om fuiBsf met fijn bob?lioeDccn een Deel ban 
fijne Bchöen te Doen / eer Dat onöbciBöaet Bomen 
Bon/ ’t toclB fo tocinig in getal jijnde geen toeDerffant 
fou Bonnen Doen; Daer cnjO leger optrcBBcnDe / toan? 
neer De ©panD Doo? De laegc lanDen geBomen fou 5ijn/ 
top onfe magt Bp malBanDer gefiaD {ctiDen IjcBBen om 
Ijem^lag te Jeberen bolgenD ï genomen Bcfïtiit/ in 
gebal Ijp ons? fodjt/ of om? mogt ontmoeten/ toanneec 
een Deel ban fijn leger maer ober fou toefen ,• ’ttodB 
De meefïe toactfebbndijBljcit IjaD / uit infidjt ban De 
Bo?tljeit Deö tij# en De bcrf)inBcringen ban De nacfjt / 
Dat top een berfeBerDe obertomning fouDeiiBrrjgen s 
inDien top Daer eerDer quamen a!ö fv> / Dan fouDcn top 
meefler ban Die toeg toefen. 

Ontrent miDDernacöt toierD <©?aef oürncfl afge^ 
beerDigt met lafl ban Dat ©olB te nemen uit De Bern 
Den Die Bp Den afoaefban^olmgtoaren/ alt? Be- 
quaemft en baerDigff5ijnDc tot Defen Dicnfi. 

J£et oberige ban ’t leger Breeg Bebel ban na De i&i* 
bier te trcBBen / om Daer Doo? te Bomen met Ijet acn- 
B?eBcn ban Den Dad) op Ijeteerffe laeg toater / toam 
neer Bet mijn Beurt toasom De boo?l)ocDe teboean / 
’t toclB mp fojgbulDig maeBte om inmijnenplicBt 
niette Bo?t tcBlijben / foo Dat te gefetter tijt mijne 
üenDen fieb opDcBeffcmDeplaetöBebonDcn/ cnom 
Dat Dciïibter nodj niet laeg genoeg toss? om Doo? te 
gaen/foging iBmp felfs?tot<0?acfi©anri# Bcgeben/ 
cm te toeten toat ijemmoataengenacrn 3ijn. SB 
bonD Bern Bp DeB?ug/ met Bet mcefte Deel ban Dc 
boo?naemfïe JSrijs?-Beampten ; toaer Bo:t Daer na 
Bern Dc tpDinggcB?agt toierD/ Dat De ©panD ober De 
üminen geBomen toag / en redjt opoi#aentrcB/ 
’ttoelBBemontroerDc. 

3IB feiDe Bern / Dat menfooBacffigalt?mogelijB 
toaef De BenDen moeff ober Doen Bomen / eer De 
©panD D’anDere jijDeban De i^aben mogt innemen / 
Dat iB DierBalben naer mijne BenDen fou gaen om mp 
te BeDicncn ban D’eerffe gelcgcntljeit met laeg toater/ 
Bern BiöDcnDe mp te Bebden toattjp toenfdjte Dat iB 
naDei'BanD Doen feu aio iB ober De J^abcn geBomen 
fou toefen. Ifp Belafle mp in allco te Doen toat iB 
raeDfaem en n cDig mogt binDen/cn<02aef 31 oDctoijB 
ban l^affau tot Bern roepcnDe/ Die Dcenmoclo Bet 
2impt ban oBenerael ober De ïluitcrp BefilceDe / Be^ 
laffe Bern met mp te gacn en mijne Beffieringe te 
bolgen. 

^uOfdjeiDDe iBafban<0?aef|Bauri#/ tocDer 
BeerenDe naer mijne BenDen j cn foo ra0 aio Bet laeg 
toater om? DienDe / liet iB mijn ©oiB Daer Doo? treB? 
Ben / Dat Daer in ffago?Deno ffont 

Jarijgö-BnccBtentoiïöcnfuBontBïeeDcn/ om 
Bare BleeDeren D?oog te BotiDen/ aelüBiBBtierBaö 

25 ' be- 



6 Byvoegfel van Authent. Stukken, 
neletrouvay point a propos, 1’ennemy eftant fi proche 
a la main; Et partant je leur commanday de tenir leurs 
habits , & ne fe foucier poind de les moüillcr, veu 
qu’ou ils n’enauroyent plus befoing, ouenauroyent 
de plusfecs, & meilleurs, acoucherdcdansla nuid, 
que venoit. 

Aprez que la troupe de 1’Avantguarde fafl palTéeje 
laifiay 1’Infanterie rangéeenordreentre les Dunes& la 
mer,& m’advanfay avec la Cavaillerie vers 1’ennemy, 
leques nous pouvoit descouvrirde loing venant vers 
nous le loing du rivage, non pas pour nous engager 
en une efcarmouche, ou combat j mais pour choifir 
un lieuproprea 1’attendre, quieftoit, maintenanrle 
feul advantage, que, parinduftrie, pouvions avoir 
fur 1’ennemy, car a raifon de la fituation dupaysla 
fcience, & dexterité en laquelle nousprefumionsd’ex- 
ceder noftre Ennemy : (quieftoit la prompte, dcagile 
motion de nos bataillons) nous fuft entierement ren- 
düc infrudueufe. 

Car 1’efpace d’entre la mer, & les Dunes eftoit com- 
mandé par ces Dunes mefmes, quiontplufieurscoup- 
peaux & ie commandent 1’une a 1’autre , eftant fi lar- 
ges en plufieurs endroids, que nos troupes ne les peu- 
rent pas occuper toutes eftant joindespar enfemble fi 
confuièment, fi rompues,fidroides que les troupes ne 
peurent n’y bonnement confiderer ce qui fe faifoit a un 
jed de pierre devant elles n’y s’advanceren aucunor- 
dre, pour feconder oü il en feroit befoing. 

De Fautre cofté des Dunes vers la terre ferme, fi 
on n’occupoit toute la largeur, TEnnemy pouvoit paf- 
fer jufques au Havre de Nieuport, ou noftrepont& 
nos batteaux eftoyent cncores a fee, ayant moyen de les 
rompre, & brufler ü noftreveue, inconveniensqueje 
debvoy prevenir. 

Trouvant doneques certain lieu, oü les Dunes fe 
voyoyent feparées de certain fonds creus eftroit par le 
bas (les Dunes eftants plus hautes vers la rivage de la 
Mer au Nord, que vers le pais au Zuid) icellefepara- 
tion pafiant a travers Champsdepuis le rivage jufques 
au dedansdu pays, comme les Dunes n’eftoyent pas la 
fort larges, en forte que pouvions aflèz bien les occu¬ 
per de noftre front & aufly bien commander le rivage, 
que le chemin, qui eftoit entre le pays basdededans 
ocle pied des Dunes. 

. En ce lieu, au deqa du fond creux, je me refolu 
d’attendre FEnnemy, & partant, ayant faidadvan- 
céer mes troupes je tiray de toute 1’Avantguarde envi- 
ron iüoo. hommes, a fcouvir $oo Angloiz,25o. des 
guardes du Conté Mauriced desautres Compaignies, 
qui ont accouftumé de marcher avec elles, & 500.1 
Frifons , qui eftoyent tous Mufquettaires ; les deux 
autres troupes, eftant meslés de Mufquets , & de 
Picques. 

Les Angloiz, & yo. hommes des guardes du Conté, 
je les pla^ay au haut de laDune, unpeuplusadvant 
quelerefte, IcelleDune eftant droid, & fablonneu- 
fe n’eftoit pas fort aifée a attaquer, ains, ficreufepar 
le haut, que les hommes eftoyent cou vers des Dunes 
de 1’autre cofté . & de la, pouvoyentcombatre comme 
de derriere un paraped. 

Juftement derriere cefte Dune, aquelques 100. 
pas, il y en avoit une autre beaucoup plusrelevéeau 
haut de la quelle jeplagay les autres 200. hommes de i 
la troupe des gardes la ou femblablement, au moyen 
d’un peu de travail, les Soldats fe trouverent affez bien 
a couvert. 

Ces deux Dunes eftoyent joindes par enfemble, 
d’un dos quelque peu plus bas, que les Dunes d’au 
devant, qui du long regardoyt 1’Orient, & Occident, 
de travers, le Midy, ou le pays dededans, &com- 
mandoyt tout ce qu’ily avoit de fonds paflable, dece 
cofté la, eftant fort droid & d’unfable mouvant, & 

bebolen / toen fp boo? b’eerftcmael böö?bieïgabctt 
trokken j maer ik bonb bat nu niet geraben / be 
Bpanb foo biebt bp öe banb 3ijnbe j <£n bierbalben 
belafïe ik ijaer be kleeberen aentebouben/ enfieb 
niet te bekommeren ban bie nat te maken/ ombat 
fpofbieniet meer noobigfbubenljebben / of toel b?o? 
ger en beter fouben krijgen onj tegen ben bolgenben 
nacljtintefïapen 

$a bat be benben ban be Boo?boebeobergeko^ 
men toaren / liet ik fjet Boetbolkino2b?egefcbikt 
tuffcljen be duinen en be ^ee/ en trok met be ïiuite* 
rp boojtna be Bpanb/bte ono ban berrekon ombek* 
ken langö be (tranb ban be §See naer ono komenbe / 
niet om onë in eenige ^cbermutfelingof^ebecbt in 
te toikkelen/ maerom een beguameplaetoteber* 
kiefen baer top Ijem mogten bertoacbten / bat nu bet 
eeniglte boo?beel toaö / ’t toelk top boo2 bernuftig* 
Ijeit op ben Bpanb konben hebben; toant ten aenfien 
ban be gelegcntljeit bier plaetö / toaren be bebenbig* 
Ijeiten fnebigljeit/ in toelke top onö lieten boo?jïaen 
onfen Bpanb t’obertrejfen (’t toelktoajSbebeerbige 
en licljte betoeging ban onfe tïagojbené) onö ganto 
b?uckteloo0 gebmben. 

ïBant be fpaciè tuffcljen be ^ee en betuinen/ 
toierb bebeerfcfjt ban be duinen felfO / bie beefebef * 
be hoogten fjebben / en malkanber befjeerfcljen / foo 
b?ecb opfommige plaetfen jijnbe/ bat onfe benben 
bie niet alle konben befïaen/ ober alfoobertoert/ foo 
gebroken / foofiefl bat be benben niet toel konben in 
acht nemen toat eén fïeen-toerp boo? baer gefcljieb* 
be / nocb in eenige ojberboojtgaen/ om tot bulp te 
komen toaer bet noobig fou toefen. 

% en b’anbere 5ijbe ban be duinen naer bet bafte 
lanb/ inbien men alle bare b^eebte met fou befetten/ 
foo kon be ©panb boo?b?ingen tot aen be l^aben ban 
|^ieupoo?t / toaer onfe 23?ug toaö en onfe Schepen 
norb b20og lagen / rnibbel binbenbe om bie af te b?e* 
ken en te berbjanben boo? onfe oogen / onheilen bie ik 
boo2homen moefL 

©inbenbe ban fekere plaet0 / baer be duinen ge^ 
febeiben toaren boojfekerebiepe g?onbbeneben eng 
(be duinen booger 3ijnbe na ben oeber ban be ^ee 
tenHoo?ben/ alb naer ketHanb ten ^upben) bie 
febeibing btoerfcbbaer boo? loopenbe banbe ^ee- 
ftranb tot binnen in’tüanb/ gelijk be duinen baer 
niet feer b?eeb toaren / foo bat top met onfe boo?-rpe 
bie toel konben befetten / en foo toel be ftranb befjeer* 
feben / a!0 be toeg / bic baer toab tufftben ’t laeg lanb 
en ben boet ban be duinen. 

3(nbefcplaet0/ aenbefe3bbeban bebiepegjonb/ 
bcfloot ik ben Bpanb te bertoagbten/ en bierljalben 
Ijebbenbemijne benben boen boo?tkomen / namik 
uit geheel beBoojljoebe ontrent 1000. mannen/ te 
toeten 300. €ngdfcljen / 250. uit be Htuftoactjten 
ban <©raef |Baurit0 / en ban b’anbere Compa* 
gnienbiegetooon jijnmet ïjner op te trekken/ met 
500. ©2fefen/bie alle idftubkettterb toaren; be ttoee 
anbere benben ban |Bu0ketten en pijkken ber^ 
mengljt. 

€ngelfcken/en fo. jannen ban öc % tjftoöck^ 
tenbe0*0raef0/ plaetfleik boben op een «&utn een 
toeinigbo?beral0 b’anbere/ bte 3£uin fteil enfant 
big yjjnbe toao niet licht aen te komen / en boben foo 
biep / bat be iBannen bebekt toaren boo? be 
nenban b anber3pbe/ en ban baer konben bccktet* 
ato achter een b02fttoeering fïaenbe. 

Secbt achter befe iDuin / eenige 100. fcb?eben ban 
baer af/ toabnoclj een anbere b?p booger / optoeL 
ker0 top ik 200 iBanncn ban be benbe ber Èijftoacfc 
tenplaetfie/ toaer mfgcljjkö boo? nitbbel ban een 
toetnig atbeibö be ürpgöliebcn fieb bebekt genoeg 
bonben. 

sDefe ttoee juinen toaren aen malkanber bafe 
boo? een berljebentbeit bie toat laeger toab aio be 
duinen ban boren / fienbe ik in be lengtenaer ’t 
fïen en Heeften / ober btoarfcb naer bet ^uiben / 
of na binnen in ’t lanb / en beljeerfcljte alleo toat baer 
ontrent aen bie 3öbe te begaen toao/ feer fteil icc* 

pen be/ 



Tot de Hiftorie 
par a'mfy malaifé aattacquer. Dans le creuxjeplagay 
foo. Mufquettaircs, donnant charge aux Officiers de 
ne tirer, que vers le cofte de Midy quand le temps 
feroit vcnu c’eft a dire vers la main droi&e, felon que 
lors nous avions le vifage tourné vers 1’Ennemy. 

Entre ces Deux Collines, a main gauche t versla 
Mer, je pla^ay a couvert (en des lieuxpropres, &fi 
proches du rivage, qu’ils en pouvoyent fortir en un 
inftant a 1’aife & enbonordre)deuxouquatre troupes 
Angloifes faifant en viron 700. hommes, les vifages 
tournez, vers le Nord, regardansdireftement de de- 
puis noftre flancq gauche. Car encasque 1’Ennemy ha- 
zardaft de paffera cofte de nous vers les autres troupes, 
mon intention eftoit de luy mettre celles cy en veue. 

Sur le fable, plus vers 1’Orient que n’eftoit le de- 
dans desdeux Dunes, jerangeay en front avec une di- 
ftance entre deux les deux autres troupes desAngloiz , 
& a une bonne diftancc derricre eux, plusdeversla 
Mer, les Frifons en quatre bataillons deux de front 
avec de la diftance entre deux a recepvoirun des deux 
autres bataillons, quifc tenoyt derriere eux, les files 
és diftances derriere les troupes aufly ferrées qu’ils ié 
pouvoit bonnement faire pour laiflèr d’autant plus de 
place aux autres ordres avec de la diftance competente 
entre chalque troupe en forte que 1’une troupe prote- 
geoit 1’autre, mais toutesen uninftant pouvoyent eftre 
veués de 1’Ennemy. Ainfy l’Avantguardeoccupoit en- 
viron le tiers des Dunes fe lailfant le refte a eftre garny 
des autres troupes , felon quel’occafion le requerroit. 
A main gauche, du tout vers la Mer, & plus en avant, 
eftoit la Cavaillerie, 

A peine avois je achevé c’efte befoigne comme le 
Conté Maurice, & la plufpart des commandeurs de 
1’Armée, vindrent a la tefte de mes troupes, ou, a 
cheval& a 1’ouyede tous les Afliftants, quieftoyent 
en grand nombre il mit en deliberation, s’il devroit 
advanccr avec fon Armee vers 1’Ennemy ou bien 
1’attendre. 

Ccux qui parlerent (comme la plufpart des hommes, 
en telles occafions veulent fembler n’avoir point de 
peur) advilérent qu’il falloit marcher avant; croyans 
que ce feroit pour intimider 1’Ennemy, & rendre la 
Viétoire plus ailée, la ou fi on 1’attendoit, 1’opinion 
de noftre crainte luy feroit prendre courage , ou fe 
prevaloir de noftre arreft, pour fortifier le paftage 
d’Oftende, pour nous couper le chemindesviyres& 
de la retraifte. j’alleguay que leur armee, quiavoit 
eftc aflemblée a la hafte, eftant méme dans un pays, oü 
ils n’attendoyent pas telle guerre, ne pouvoit avoir, 
n’y provifion deVivres, n’y aucuns Magafins en fes 
quartiers pour la fournir, n’y aucune autre abondance 
a attendre devers ceftefin de 1’année, enunpaysfidef- 
pourveu , fi bien , qu’il ne falloit point apprehender 
qu’ils fe retranchaflènt la, pour nousaffamerqui avions 
provifionsde Vivres dans nos bateaux, &lamcrouver- 
te a nous en fuppler a tous vents. 

Pour ce qui eftoit du vain courage,qu’ils prendroyent 
de noftre peur fuppofée, qu’ aprez avoir tant marché 
a monter & defcendreces Collines droiéles, & fablon- 
neufes, dans une extreme chaleurlaz, &defaitz qu’ils 
leroyent, devant que de pouvoir approcher de nous 
qu’ilz trouveroyent fraiz gaillards & prefts a les recep- 
voir au fort de noftre advantage que , dije , en toute 
raifon cela tendroit a leur plus grande crainte & con- 
fufion. 

Ils perfifterent toutefois, & d’une mefme voix s’op- 
polerent, a Moy, en forte qu’ alafinje fuspreflede 
dire que tout le monde ne me f^auroit faire changcr 
d’advis. 

Le Conté Maurice eut agreabledel’approuver, re* 

van P. Bor. 7 
penDe / en ban een los? fattb / en bp gebolg gualpb om 
aen te bomen: in De Diepte ftelDetb yoo. j©us?bet* 
tiers? / aen paren ©berjten lafï gebenDe niet te feftie; 
ten/ als?naerDe3pDe ban’t ZuiDen/ toannecr De 
tyt fou gekomen 3ijn / DitiotefeggennaDerecpter- 
lj anD / bolgens? Dat top Doenmaels? pet acnficpt na De 
©panD gebeert paDDen. 

iCuffcpen Defe ttoee poogten te flinfifiet* panD / na 
De Zee / fielDe ib beDebt (inbeguameplactren/cn 
foo Dtcpt aen De fïranD/ Dat fp baeropeenf&ong 
met gemab en in goeDe o?D?e uit bomen bom 
Den) ttoee ofbteeïicpgO-benOen €ngelfcpcn/ontrent 
700. jjDannen uitmabenDe / pet aenfiept nacr pet 
$oo?Den gebeect / fienDe reept langs? onfen fïinbbet 
©leugel; toant in gebai De ©panD pet toagen mogt 
om ter 3pDen ban ons? Doo? tebjebennacrb’anbere 
benDen / foo toas? mpn boo?pemen pem Dieboo? De 
neukte pellen. 

<©p pet 3anD/ meer na pet «Dopen/ Dat niet toas? 
Dan binnen De ttoee duinen/ pelDc ib in een booj-rpe/ 
met een topDte tuffepen bciDen / De ttoee anDere bem 
Den «êngdfepen; en op een goeDe lengte aepter paer / 
naDcr aen De Zee / De ©?tefen in bier bataillons?/ 
ttoee ban boren/ met De topDte tuffepen beiDcn om 
een ban De ttoee anDere bataillons? Die aepter paer 
ponDen / Dacr in te bonnen ontfangen; De sipen op De 
topDten tuffepen De benDen foo gepoten als? men tod 
Doen bon / om Dies? te meer plaets? te laten aen D’am 
Dcre o?DenO / met bepooppbe topDte tuffepen pDer 
benDe / foo Dat Deenebenbe D’anDereDebte/ maer 
alle te gelyb ban De ©panD gepen bonDentoo?Den. 
<©us? befïocg De ©oojpocbe ontrent een DerDe ban De 
duinen / latenDe pet obertgc om met anDere benDen 
boo^fien te toojben / na Dat DegelegentPeitpetfou 
bereifepen. €e pinbber panD / meer na De Zee/ 
enbo?Der / toas? De föuitcrp. 

5Saeutoelpbs? paD ib Dit toerb ten einDegcbjagt als? 
<©?aef maaurits? / en pet meepe Deel Der bebelpete 
bers?ban ’t leger/ boo? aenmpnebenDenguamen/ 
toaer pp / tepaerDe/ enin’taenpoorenbanalleDe 
©mpanDers? / Die in ’t g?oot getal toaren / DeeD 
obertoegen of pp met fpn leger na De ©panD moep 
optrebben/ oftoelpembertoacpten. 

<©e gene Die fp?aben (gclpb De meepe mannen in 
fooDanige gelegentpeDen feppnen toillen niet bebreep 
te 3pn) bonDcn geraDen Dat men boojt trebben moep/ 
gelobenDe Dat fulbs? fou toefen om Den ©panD breefe 
aen te jagen/en D’obertoinning liepter te mabcn/Daet 
inDien men pem intoacpte petgeboelenbanonfebe^ 
b?eeppeit pemmoeDfon Doen nemen/of fpn boo?Deel 
uit ons? pil blpben te trebben / om ons? Den toeg nacr 
©openDe / of Den toeboer ban leeftoept af tefnpDen/ 
en onfen aftoept te beletten. 3jb b?agt pier bp / Dat 
paer leger inDerpaep toa$?t’facmgcrubt/ geboert 
5pnDc tn een lanD toaer fp fooDanigen oopog niet ber* 
toacpt PaDDen / nocpboo^raeD ban leeftoept / neep 
eenige IBagafpnen om De felbe te berfepaften benDen 
pebben / neep eenigen anDercn oberblocD te bertoacp^ 
ten ontrent Dit einDe ban ’t jacr/ in een lanD foo game? 
onboo?fien ; toacrom men met bepoefDe te bjeefen 
Datfpficp Daer ergens? fouDcnbefcpanffen/ om ons? 
uit te pongeren/ Daer top boojraeD ban leeftoept in 
onfe ^epepen paDDen/ en De Zee open om bp alie 
toinben ons? Die toe te brengen. 

3©ataengaet DcpDelemoeDDie fp fctiDen fepeppen 
uit onfeboo?gegebeneb?eefe / Dat na foobeel toegaf= 
gelegt te pebben in Die peile en fanDigc peubelen op en 
af te blimmen / in eeng?ooteptttemocDeenmat/ 
gelpbfpfouDen toefen/eer fp tot ons? PonDen genaben/ 
Die fp frifep en toabber fouDen binben / enbaetDig 
om paer op pet befte ban ons? boo?Deel t’ontfangen 
Dat/ fcgib/ fulbs?bp alle reDcnfircbtetot parerg^ 
ter b?eefe cn bertoerring. 

^ocptaniO bleben fp Daer bp / en ftclDen ftep een- 
jtemmig tegens? mp/ fccDatibeinDelpbgcD2ongen 
toas? te feggen/ DatalDetocerelDmpbanfulbenge^ 
boelen niet fou bonnen Doen beranDeren. 

<©2aef JBaurits? nam boo? aengenaem fulbs? toe 
25 z te 



y 

% 

8 Byvoegfel van Authent. Stukken/ 
folvant de nepafibroutrevers 1’Ennemy & pour ce qui 
eltoit de mes ordres, fe confia fi avant en Moy qu il 
creut qu’ils eltoyent bons fans revoir les lieuxoüexa- 
miner ,es railbns de ce quej’avois faiét, s’enretour- 
nant a donner ordre, & difpofer du relte de i’armée 
laquelle, comme la Marée defcendoit, il eflargade- 
vers la Mer, du quel coltéla Cavailleriefult placée, 
& lix pieces decanonadvancéesala tellede 1'Avant- 
guarde. 

En c’efte ordre nous fifmes halte & 1’Ennemy (quoy 
que tousjours en veue) n’adv an$a point de deux heures, 
ct lors en tournant piultolt qu’en advanqant, il tra- 
verfa les Dunes > & le repola encor deux heures 
deplus , au pied des Dunes deverslepays, quicon- 
firmoit 1’opinion de ceux, qui croyoyentqu’il eulten- 
vie defeloger. Mais detoutesleurs procedures nous 
tirafmes des railbns capables de nousempêfcherde ne 
rien changer. Car il nous fembloit apparenr, que 1 En- 
nemy debvoit eltre las, & harafie de Ion voyagie de 
nuiét & jour, & que en nous voyantpalïezle Havre 
de Nieuport (pour de-quoy nous empelcher ils’eltoit 
le plus halte,tandis qu’encores il nous voyoit remuer & 
nous mettre en ordre) peut efperer que nous qui eltions 
frais, maintenant palïez, & engagez, a nousbattre, 
advancerions d’autant plus tardpour avoir 1’aide de 
nos troupes qui eltoyent avec le Conté Ernelt , fi 
peut eltre, il s’eltoit retiré vers Ooltende, lequel lieu, 
plus nous ferions proches de combatre & plus nous 
eltoit il profitable, ou bien qu’ayans entendu leur de- 
faide, nous ferions attirez d’envie de re vange. 

Mais comm’ilsveirentquetenionsnoftreplace, & 
ne advancions point deftituez de eelt efpoir & non 
pourveuz a s’arrelter plus long temps, pour les raifons 
fusdidtes ils peurent relbudre de fe refraifchir, & lors 
d’avancer a nous. Car ce cofic la eltoit plus proprea 
c’elteftedt que le fabledela Mer. 

Outrc cela nous conliderafmes qu’ ayans mis leur 
principale coufiance en leur Infanterie (qui eltoit com- 
pofée de vieux Soldats exercez, & non encores batuz, 
en compaigns) ils attendroyent plultolt la haute Ma¬ 
rée (}ui lors eltoit au plus bas) afin que les diftances 
du lable fuffent moins amples, & moins ferviables 
alaCavaillerie. 

Environ la mi-marée, ilstraverferent derechefles 
Dunes, versie rivage , & marcherent en avant, en- 
voyans quelque chevaux legers bien loing devant les 
troupes, ung defquels (comme nous fuppofames) fe 
lailfa prendre exprez, & ameiner au Conté Maurice 
& luy dit tout haut, que le Conté Ernelt avoit elté de- 
faiét , & que tout incontinent il auroit labataille, aug- 
mentant le nombre, la bravefie & la refolution de 
leurs gens. 

Pour la perte de nos gens, nous Pavions apprinfe au- 
paravant, &partant eulrnes loing de laiflerpeu degens 
approcheral’ouye du prifonnier de qui laboucheayant 
elté fermée par ordre du Conté Maurice qui 1’ouit > il 
ne laifla pas de le defcouvrir oü de contenance aux 
Soldats. 

1’Ennemy approchant de plus en plus, & la Ca- 
vaillerie fortant a la telte de leurs troupes en une di- 
ftance competente pour pouvoir eltre attirée au com- 
bat, j’avoy grand envie de voirlaCavaillerie de 1’A- 
vantguarde approcher d'elle, & avec quelques gens 
d’eflite, & bienmontez batre leurs carabins & Elcar- 
moucheurs, jufques a deflus leur gros, en intention 
que s’ils eulfent eltérecharges de retireren halte avec 
ladite Avantguarde de Chevaulx, emre la mer & 
1’Avantgarded’Infanterie, ótaprezles avoir tirez ar- 
riere dc leur Infanterie, foubs la mercy de noltre canon, 
avoir engagé le relte de nos Chevaux a charger, & 
fuivre refolument. Mais lejeufne Seigneur nepeut 

te ftemmen / öcjïuitcnde niet bo?der na de ©pand 
op te trebben / en öengaendcdeo?dcrSdieibgebelt 
paö/ bertroude ficfj foober opmp/ bat bp öc felbe 
goet geloofde / fonder de plaetfcn te befirbugcn of de 
redenen tenderfoeben ban ’t geneih bercicljt Dad / 
toeder bccrenöe out 9’ders tc geben en bet eberigc ban 
’t leger te fdnbhen / \ toclb bp / detoijl bet lacg toa? 
ter toierd / herder uitleidde na de ~^ce / aen 
todbe jijde de atuterp geplaerb toierd / en fegt fluö- 
ben öahon gefleit eden aen de ©oodjceöe. 

31n defe o?det Ijtelden top trant/ en de ©nand (of 
fcljoon altijt in ’t gefitljt) quain in ttoce uuren niet na? 
der i en dan beet eet: aftoijbende als aenbomende/ 
trob |)p in de duinen en rufle daer noch ttoce nucen 
langer aen den boet ban de duinen naer pet Hand/ 
’t toclti Ijet gel oden der gener bebefïtgde/ die geloof? 
den dat l)P gejint toa^ ficl) neer te fetten. jDaar uit 
alleljare bededen padden top genoegfame redenen 
om on.ö te beletten niets? te beranderen ^ toant het 
bleebonötoaerfdiijneitjhdatde ©pand mat en moe? 
bemoeft toefen / toegendljaren optorljt bp nacljten 
datlj / en dat öp onö fiende ober de l^aben ban ^ieu* 
poojt gebomen (om toeibte bcröindcren bp ftc!) tneefl 
Ijadbcrbaefr/ tertoyl Ijponsf neebfag roeren en onö 
in o?der jieUcn) popen bon / dat top die fris toaren/ 
tegcntooüidigobergebcmen en herbonden tot ^laen/ 
dies te eerder (ouden boo?tfetten / om fcpftant te beb? 
benban onfebenden die met <©racf aSrnefï toaren/ 
tndien Ijp mijTcljien de toijb genomen mogt bebben 
naer ©ojlende i böc nader top aen fulbenplaets in 
bet d^lacn fouden toefen / boe meerder ons dat tot 
boojdeelfou (Irebben ,• of toel dat top bare nederlaeg 
berbaen hebbende / doo? lufï tot to^aeb daer na tos 
getrobben mogten tooiden. 

USaer ais fp jagen dat top onfe plaets behielden/ 
en geenfins boo?tguamcn / in die hoop bedrogen/ en 
niet bootten om freb daer langer te bonnen opijou? 
den/ foo mogten fp om de boojgefetde redenen befTuit 
nemen om ficb te berberfc.ien / tn dan op ons aen te 
bomen/ toant die jijde toas daer toe beguamec als 
betfand bande ^ee. 

©oben dit namen top in achting / datfpbaer boo?? 
naemft bertroutoen gejtelt hebbende op baerBoet? 
bolb (’t toelb befiont uit oude ïjrijgsbnecbten / die 
toelgeoeffent/ ennodj ncit in’t©eid geflagen toa? 
ren) fp beel eer bet boog toater fouden bertoacbten 
(dat tocnmacis op bet iaegjïe toa?) ten einde dat de 
brand foo toeed niet mogt toefen/ en minder dienen 
boo? de üïuiterp. 

©ntrent baïber bloed guamen fp toeder uit de 
juinen op dc brand/ entrobbenboojt/ eenigeïicb^ 
te paerde toel berre ban bare benden boo? uit fenden? 
dc / een ban toelbe (gelgb top bertroudei) fieft al toil? 
lens gebangen liet nemen/ en beo? C'2aef jDaunts 
D?engen/ Ijem ober luid feggende/ dat ©?acf©rnb 
gebagen toas / en dat bpterfiondden^lagmoeb 
bertoacbten / g?oot mabende ’t getal / de moedig? 
heit en bloebljctt ban bare iDolberen. 

Ulengaende ’t balies ban onSBolb/ dat hadden 
top te boren al hernomen; en dierijaiden d?oegen top 
fc?g dat’ er toeintg beden tot bet geboo? ban dien ge? 
bangen mogten bomen / toren de mond toegeboten 
3ijnde doo? lab ban p?ins .iDattritsdiebem geboo?t 
bad / foo liet bP niet na fulbs t’ontdebben of doo? ge# 
luid of doo? teebenen aen de SinjgSbnegtcn. 

©pand meeren meer naderende/ cndeüSuf? 
terp boo? bare benden tiitbcmende diebt genoeg bp 
ons om in ’t gebeebt tc bonnen getrobben too?dcn / 
bad tb g?oote lub om te ften dat de ïluiternbande 
©oo?bocdc baer aentreffenmogt/ enmeteëniguit? 
gefocljt ©olb/ tod opgcfetenopbareCarabijnsen 
^cöermutfeerdcrS ballen / om die tot acn ’t gtos 
ban baer Heger te d’pbcn / met bco2nemcn inöit i .’ec 
meer op fjaer mogten uttbomen ban baejlig de topb 
tc nemen met de gefetde boo?!)oede ban jpaerden tuf? 
fcljen de ^ee en de ©oo?boede ban ©oetbir.cbten / 
en na Ijacr achter bet ©oetbolb getrobben te Jgebben / 
onder ’t bcgimftigen ban ons iianon / bet oberige 

ban 



Tot de Hiftorie 
trouver bonc’eftadvis n’ayantpaseuagreable le Pou- 
voir que le conté Maurice m’ avoitdonné par deflus 
fa charge & partant ne 1’executa pas, choifiiïknt 
pluftoftcomme 1’Ennemy advancoit toatbellementde 
reculerde raefme versl’Infanterie. 

Ce raien confcil ne parvenant a autré meilleur effed, 
& defia la Cavaillerie eftant venue foubs la portée 
de noltre canon,je propofay qu’il le falloic dcfcharger, 
qui fut trouvé bon,& fi bien effedué qu’il faifoit clcar- 
ter leurs troupes & fuir en deforde, pour fe fauver de- 
dans les Dunes, chofe qui , fans doute , nous euft 
donné la Vidoire, fi noftre Cavaillerie euft efté prefte, 
& volontaire, a le prevaloir de foccafion offerte. 

Leur Infan terie , encores hors de la portée de noftrc 
canon Dourfuivoit fon chemin le long des fables, & 
pour nous rendre lapareilletant plus toft, leurartüle- 
rie futadvancéeaflez loing devantelle, &tiraronde- 
ment a nous, en faifantquelque dommage. 

Oreft il, que la Marce commen^a fort a monter par 
oü & nous, &eusfufmescontraindsde renforcer no- 
ftre front. Et 1’Ennemy, adefleing (comrn’ a efté dit) 
de combatre a plus d’advantage (comrn’ ilprefuppofa) 
avcc fon Infanterie la retira dans les Dunes, toute no¬ 
ftre Cavaillerie eftoit a noftre arriere-guarde. 
La deflus noftreAvantguarde changeant d’ordre,noftre 

bataille & Arriereguarde, paflèrent dansles Dunes, & 
fe retirerent a mefmes diftances en arriere, & de cofte, 
comme deflus le rivage ellesavoyent cfte rangées ama 
main gauche, en forteque les trois Corpsd’Infanterie 
rempliifoyent Ja largeur des Dunes , toute la Cavaille¬ 
rie ayant efté placée dans le chemin verd, qui pafte, 
cntre les terres baflès&le pied des Dunes, non pas en 
front large, mais 1’un ala queüe de 1’autrefelon qu’a 
raifon du peu de largeur on fut eontraint de faire. 

je trouvoy un lieu propre auhaut d’unecolline d’oü 
le chemin verd du dedans des Dunes pouvoit eftre 
commandé de 1’Artillerie oü incontinent par ordre du 
Conté Maurice, il fuft placé deus demys Canons. 

Or 1’Ennemy approchant de fort prez, je dis au 
Conté qu’il eftoit temps que je m’en allalfe ama char¬ 
ge, luydemandant, s’ilavoit aucun autreferviccame 
commander, ilme refpondit que non, mais que je 
fiflè ,«comme je trouverois a propos defirant,que nous 
Chefs qui eftions autourdeluy, vouluftionsl’advifer 
en qu’elle part de 1’Armée il fe tiendroitenperfonne. 
Aquoy nous refpondifmes tous, que pour plufieurs 
raiiöns, il fe devoit tenir dans 1’arriereguarde, a 
quoy il condefcendit. 

La deflus je m’en allay a 1’Avantguarde, & apres 
avoir reveu 1’ordre & la promptitude de chafque trou- 
pe,comme 1’ennemy maintenant paroiflbit de prezpour 
mieux defcouvrir les adions & pour donner les plus 
promptes diredions en toutes occurrences, comme 
aufly pour encourager de ma prefence nos gens au pre¬ 
mier aflaut, je prins ma place defluslacollineplusad- 
vancée dontj’ay faitmentionoüjemerefolusd’atten- 
dre 1’iflue de tout le fervice quifedebvoit faire eejour 
la, tant pour lesadvantagesdeslieuxqu’avions choi- 
fiz, nous devans tenir fur laDefcnfive , qu’aufly par 
ce que en remuant, de lieu en lieu (comme on aac- 
couftumé de faire, & la neceflitélerequierten 1’exe- 
cution de la charge de Capitaine , oüle pais eft plat, & 
ouvert) en pais inefgal, cela ne m’euft pasfeulement 
faid perdre la veue de l’Ennemy,desremuemensdu 
quel en cette forte d’occafions dependent les confeils 
de nosexecutious, mais aufly de mes propres troupes, 
& de leurs adions, chofe qui neceflairementeuftcaufé 
plufieurs eommandemens confuz& fuperfluz. 

van P. Bör. ‘ ^ 
ban onfe ©aecDen berpltclji tebebben tot treffen/ at 
bloebmoeDig te bolgen. jjtëaet De jongen ©eet fe n 
toefen raeDntctgoctbinDen/ bem niet aengenaemge*' 
toeeft jijnDe Dat <8?acf JUaurits mn foo beelmaclt 
ober fijne beStenmggegebenijaD/ eriboccöe Dterbal* 
ben Dat niet uit / betbiefenDe beel eer foo als De ©panb 
aenquam facljjeSDe topb te nemen naerljet ©oetbolb. 

^efe mijnen raeD tot geen anDere betere toerbbing 
bomenDe en De Kuiter? nu al genaDert jijnDe tot onDer 
ons öanon/ foo fïelDe tb boo?/ Dat men bet felbe moeft 
loffen / ’t toelb goet toierD gebonDen / en foo biel in 
’t toerb gefïelt / Dat fet bate benDen DeeD berftroictt 
en in toano?Der topbben / om bebouDen in De duinen 
te bomen / eenfaebDiefonDerttoojfelonSD’obertoin* 
ning gegeben fou bobben / iiiDieh onfe Kuiterp Dab 
baecDig en gebiiliig getoeeft / om boo?Deel uit D’aen* 
geüoDene gelegentbeit te trebben. 

l^aer ©oetbolb / noefj buiten De fefjoot ban cttS 
fcanon / berbolgDe baten toeg langs De fanöen j en 
om onsef fulbs te eetDer te betalen toierD Ijaer gefcïjut 
bette genoeg boo? baergeboert/ en feboot bolbomen 
op ons los / al eenige fcbaDen DoenDe. 

Mn bias l)et / Dat De bloeD al ftccb begon op te bo* 
men / biaet D002 en top / en fp geDiongen toietDen on* 
fe ©002tpen te betDubbeleu : €n De ©panb / met 
opfet (gelijb gefeit iS) om met meerDet boó?DeeI fgelgb 
bp fieb boo?ftaen liet) met fijn ©oetbolb tebeebten/ 
toeeb oaet meDe in De duinen, en alle onfe Kuiterp 
bias bp onfe 2C cbtetboeDe. 

5^aet oponfe ©oo?-boeDe ban 02DetbetanDetenDe/ 
tcob ons g20S en acbtet-boeDe in be duinen / entoe^ 
ben in gelgbbe topDten naet acljtet en tet 3jjben / gelijb 
fp op De fïtanD tet fltnbbet IjanD gefïelt getoeeft ijaD^ 
Den; foo Dat De to;U ^ooftDeelen ©oetbolbs De bfceDte 
ban De duinen befettenDe/ alle Deïïuiterp geplaetfï 
getoeeft jijnDe in Degtoene toeg / DieDaet loopt tuf- 
feben De laege JanDen en toe boet ban De duinen / niet 
hiel in een bjeeDe ©002-tpe / maet D’eene acljtet D’an^ 
Dete/ na Dat men bolgens De toeinige bjeeDte gebjongen 
bias te Doen. 

3Jb bonD een beguame plaets boben op een ©eubel/ 
ban toaer De gioene toeg binnen betuinen bebeetfcljt 
bon too?Den D002 ’t gefebut/ en tetflonD toietDen D002 
laft ban <©?aef ifêautitsttoee balbe Canons Daet op 
gefïelt. 

Mn De ©panD feer op ons naDetenDe feiDe ib tot De 
<©?aef / Dat Ijet tijt boo? mp bias om na mijn pliebt te 
gaen / bem b2agcnDe of bp eenigen anDeten Dienft mp 
te gebieDeu baD i bP anttooo?DDe mp / neen / maet 
Dat ib fou Doen / toat ib nooDig fou btnDen / toen* 
fcljenDe/ Dat top Ibtbqs-^oofDen Die tontom bem toa* 
ten / tacD toilDen geben aenbiat Deel Des ütegetSbP 
in perfoon fieb fou bouDen / toaer op top alle anttooo?* 
DeDen/ Dat/ om belereDenen/bp fieb moeft bouDen in 
D’Jlcbter-ljoeDe / toaet in bp ons toeftemDe. 

t^iet op ging ib na De ©oo?ljoeDe / en na D’o?Det en 
baerDigbeit banpDetbenDeobetfientebcbben/ gelijb 
De ©panD tegentooo?Dig ficbalfeetnabpbettoonDe/ 
om fpne beD?gben te betet t’ontDebben / en om te bacr* 
Diget beftietingen bp alleboo?ballen te geben/ gelijb 
00b om ons ©olb met mijne tcgentooo?Digbeit tot bot 
eetfte befp?ingen aen te moeDigen / foonamibrmjn 
plaets opDenboo?ftenbeubel/ Daet ib ban gefp?oben 
beb / toaet ib befïoot Den uitfïag ban alles te bertoacb5 
ten toat in onfen Dienft op Dien Dacbberricbt too?Den 
mogt/ footoel aengaenDe Deboo?DeelenDetpiaetfen 
Die top betboten baDDen / ons moetenDe bouDen bp 
bet betDeDtgen / als 00b om Dat in ban plaets tot 
plaets te beranDeren (gelijb men getooon is te Doen/ en 
De nooDfabelpbett bereifebt in ’t bolboeren Det pliebt 
ban een ©elDoberfie / Daet betbelDblabenopeniS) 
ineen oneffen belDniet alleen bet gcficljt ban De ©panb 
fou bobben Doenberliefen/ bantoiens betoegingenin 
fooDanige gelegentbeDen De raebflagen ban onfe bet* 
tiebtingen bangen / maet 00b ban mijne eigene ben* 
Den/ enbanbarebeDiijben/ een faeb Die buiten ttoijf* 
fel betfcbeiDe bettoatDe en onnutte bebelens betoit* 
faebtfouljebben. 
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Oül’Efquadron volant, lesenfans, perdusArque- 

boufiers de 1’Ennemy ayans gaign: les fommetsdes col¬ 
lines, & places plus avantageuies de 1’autre cofte , du 
fonds lüfmendonné commencerent de la a tirer fur 
nous tandis que leur Avantguarde approchoit, laquel- 
le eftant venue tout pres, yoc. Efpaignols, que picques 
que mufquets meflez fans drapeaux, oüaucun ordre 
precis , dounerent fur la place, oü j’eftoy, & fort 
obftinément travailierent, 1’efpace d’une grande de¬ 
in ye heure a la forcer &y entrer favoriléz d’encores plus 
de mufquetadcs du haut de ieurs Collines le gros de 
leur Avantguarde fe tenant derrierea couvert de mes 
Mousquetadesde l’autre cofte dudit. fonds. 

Entre tant PA vantguarde deleurs Chevauxadvan- 
$a, Ie long du chcmin verdplufieurs foismentionné 
c’y deffus, entre les rerres baffes de dedans, cc les Du¬ 
nes, dcvers noftre Cavaillerie qui fe tenoit plus en 
arriere, contre le flancq de noftre Bataille , & lors nos 
deux pieces de Canon furent delchargéesdu haut des 
Collines, & employees ï tres bon effect 

Et comme ils vindrent plus pres a cofté de mon 
flancq droiö: les 500. Mufquettaires Frifons, lesquels 
(comme j’ay didlc’y deffus) avoyentcommandement 
d’employer Ieurs coupsfeulement dececofte la, firent 
leurdebvoir & lestraidlercnt en forte qu’a lapremiere 
charge que tenta noflre Cavaillerie fur eux ils furent 
mis en une retraidte defordonnée voirejufques aleur 
Infanterie pourfuiviz a la queue par noftre Cavaillerie 
qui fut contraindle de les laiffer la. 

En ce mefme inftanc , je donnay ordre que 100. 
hommes de 1’Infanterie pius advancée(laquellecom- 
me j’aydiö, j’avois place'e dans les Dunes, pourdon- 
ner dans le flancq gauche de 1’Ennemy, s’il cuft attente 
de paffcr a cofté de nousfur le rivage)fuffent envoyez 
& le plus couvertement qu’ilspeüffentapprochaflent, 
& donnaflènt fur le flancq droiót deccuxquieftoyent 
en combat avec moy. 

Comme ceuxc’y furent montez, & venu'z aux mains 
*vec F£nnemy,j’envojay de la colline oüj’eflois par une 
defcente creufe,quelque 60. hommesalecharger, en 
front ce qui eftonna PEnnemy&le fit fuyr , nosgens 
les pourfuivants & ruansjufquesau dela du fonds, oü. 
venuz a leur advantguarde, il en fut derechef desbandé 
unpareilnombre qu’auparavant pourfuivant nosgens 
& fe faififfant dc quelques hauteurs qui eftoyent au bas 
du fonds,un peu prochesde nous, &couvrirent Ieurs 
picques a lombredes Collines, en tiranttoufiours du 
hautdes fommets fur nosgens, desbandes, a 1’efcar- 
mouche. 

J’envoyay, pour les repouflèr de la (nepouvanten- 
durer qu’ils gaignalïènt de la terre fur nous) par le 
melme chemin par oü j’avois meiné les hommes fuf- 
di£b, avec ordre feulement de tenir bon dans ce lieu la. 

C’eftoit icy unmorgeaufanglantlequelnousdebat- 
tions cartandis que nosgens, oü les Ieurs n’eftoyenta 
couvert de la pente des Dunes, cornm' ils advanqoyent 
oü eftoyent repouffez, ils efloyentouvers aux Mous- 
quettades, non feülement de c’eux qui poffedoyent 
les petitcs collines, mais auffy de c’eux qui eftoyent 
en haut fondans des groffes tempeftes fur eui. 

Car comme les Soldats que j’envojoye pour leur 
feureté, fe haftoyent a gaigner le cofté de la colline 
PEnnemy, pour les melmes raifous attendoit leur 
venue, avec refolution, de forte que, la montaigne 
eftant ronde, dcmontablc, lesgens venoyentaux mains 
fur 1’entier demy cercele d’icelle d'avecbeaucoupde 
tuerie d’un cofte & d’autre, tant qu’a la fia 1’Ennemy 
fut forcé de fe rctirer. 

G’ependant la Bataille de 1’Infanterie Ennemye 
cftoit montée jufques au gros de leur Avantguarde, la 

<©e bedoren hnedjten of het bliegenö <£fquaö?e 
2Ccquebufierj$ ban öe ©panö öe boogfte heubelen 
en boojöeeligfte plaetfen ban ö’anöer 3jjöe aen öe 
gzonö boo?genoemt getoonnenhebbenöe/ begonnen 
ban öaer op onö te fcljteten tertoijlbace©oo2boeöe 
naöeröe/ 00b fijn Dicht bp ons? gebomen/ *00 ^paem 
jaeröen/pijbben en mufbetten onöec een gemengt/fom 
Der ©aenöelen/of eenigenaeubeucige o?öec/ Die op De 
plaetg öaer tb toa£ aenbtelcn / enfeerharönebbig 
arbeiDDen een g?oote half uurlanbbuurenbeomDe 
felbe te bermeefteren en öaer in te bomen/ noch meer 
begunftigt öoo? öe mufbet fchoten bonen banljace 
heubelen / het o5?os ban hace ©oo?-boeöe fich öaer 
achter beöebt bouöenöe boo? mijne mufbetten aen 
D’anöere 3ijöe ban öe gefeiöe gjonö. 

©nöertotjl quam öe©oo? hoe öe ban hare ïluite* 
ren boo?tfetten lang# Den (poenen toeg meermaelg 
hier boren genoemt / tuffetjen öe laege lanöen ban 
binnen/en De duinen/ naer onfeSïutterp / öiefich 
meer achtertoacrttf hielö / tegen öe jijöe ban onfe 
25ataille; en toen toieröen onfe ttoee (lubben gefebut 
geloft boben ban öe juinen / en toteenfeergoeöe 
bjerbbinggebcuibt. 

€n aio fp naöec quanten aen öe 3höe ban mijn 
rechter 3jjöe / foo bolDeöen De 500 jtëufbettierss 
©piefen/ Die (gelijb ib hier boren gefeit heb) lafl haö= 
öen hare fcho ten alleen aen Die jijöe te gebjutben/haet 
plicht / en bejegenöenöe felbe fooöamg/ Dat op het 
eerfie aentceffen / ’t toelb onfe üutterp tegen haer 
öeeö / 1p tot aen hare ©oetbnechten ban achter boo? 
onfe lüuiterp gcbolgt toieröt/ Die geö?ongen bjtecö De 
felbe öaer te laten. 

€er felber fionö gaf ib laft / öat ioo mannen 
©oetbnechten Die meeft gebo?Dect bjaren (toelbe / 
gelijb ib gefeit heb/ tb in De <©uinen geplaetfl paö / 
om in De linbber 3ijöe ban De ©panö in te ballen/ 
inöien hP getracht mogt hebben ter 3ijöen ban ene na 
De ftranö te trebben) gefonöen fouöen toojöen / en 
foo beöebtelijb alè fp bonöen boo?tfetten/ en aenbaU 
len op De 3ijöe ban Degene Die met mp in'tgehecht 
toaren. 

2Cie öefe op geblommen enhanD-gemeenmetöe 
©panD getoo?öen toaren / fonb ib ban öenheubel 
öaer ib op toae / Doo? een hollen en Diepen afganb 
ontrent óo mannen om haer ban boren aen te ballen / 
’t toelb De ©panöen berbaeft maebte / en haer öeeö 
bluchten. ©nfelieöen haer berbolgenöe en terneöer 
bellenöe totaenö’oberige5ijöebanDeg?onö/ toaer 
fp tot aen hare ©oo?-hocbegebomen/ toeöereenge^ 
bjb getal ale te boren op haer toiecö uitgefonDen/ one 
©olb berbolgenöe en eentge hoogten in nemenöe Die 
Daec beneöen aen öe gjonö toaren / een toeinig ban 
one af/en berbergöen hare ©phen onber De fchaöuto 
ban öe Ijttibelen / altijt boben ban Die hoogte fcDifr5 
tenDe op one ©olb tot ^ebermutfd uitgefonDen. 

Sb fonö noch meer ©olb om Die ban öaer te ber* 
Dfijben (niet bonnenöe lijDen / öat fp lanö op one fou* 
öen totnnen) öoot öen felben toeg toaer lange iböe 
boo?gaenöe lieöen gefonöen haö / alleen met laft om 
öaecftaenöe teblijben. 

l|ier toae een bloeöigenbeubd Daer top om ftreöen: 
toant tertoijl one ©olb/ Daer De hare beöebt toaren 
öooj De fteilte Der sDuinen/ foolangfpaenbieienof 
te rug geD?eben toieröen/ open toaren boo? De !©ue* 
bet-fchoten / niet alleen Der gener Die opöebleine 
heubelen faten / maec 00b Der gener Die Daer boben 
toaren / met ftoareftomien ober haer uitbacftenöe. 

3©ant gelijb De örijgöbnechten öteift fonö tot ha* 
rer berfebering / fich Ijaefteöen om Die 3ijöe ban öen 
heubel te toinnen /foo toacfjte öe ©panö om öe felbe 
reöenen op hare boomft met een bloebmoeöig opfet/ » 
foo öat Dien berg ronö en opblimmelijh3ijnöe/ öe 
UrijgsMicöen aen maibanöerquamen op Den bollen 
halben ombringöeö felfg met bele Doöen ban tocöet 
5ijöen / foo lang tot öateinöelijb De ©panDgeötoom 
gen toterö öaer af te toijben. 

(©nöertuffchen toaö De ©ataille ban ’t©panö^ 
©oetbolb tot aen ’t groei ban hare©oo?-hoeöe gebo^ 

men/ 



Tot de Hiftorie van P. Bon 
quelle comm’elleavoit pris la main droiétc des Dunes, 
ainfy la Bataillc, a quelque diftance entre deux quoy 
qu’en front esgal (ayant receu la bien yenuc de nos 
Mousquettades du haut delaDune) fetinft aufty bien 
couverte que la place Ie put permettre, en voyent nou- 
velles gens, a repouflerles noftres des fonds d’advanta- 
gedans 'e Creux,en forte que les noftres des fonds d’ad- 
vantage dans lc Creux, en forte que les noftres reti- 
rans j’envojay un fupplement nouveau, a maintenir 
cefte place & ainfy par fois en gaignant, par fois en 
perdant fonds, le combat fut continué par nouveaux 
tecours de cofté, &d’autre. 

Enc’efte difputes’apperceus (quoy qu’ avec perte de 
mes gens, a caufe des avantages, que medonnoitla 
terrc de pouvoirbattre aufty bien leur gros, que leurs 
gens, que combattoy ent,des bandes,) que la perte en fuft 
beaucoup plus grande de leur cofté,mon defleing eftant, 
d’en gager ainfy toutes leurs forces fur ma poignée de 
gens,quej’employjaefcharcement,& apetits morceaux, 
en intention deconfumer 1’Ennemy enfortje qu’ilne 
pourroit endurer la veue des autrestroupes, quand 
clless’advancetoyent. 

Les Chevauxde leur Bataille, & les noftres fechoc- 
querent mais un peu plus devers le cofté del’Enne- 
my (nos gens ayans pris courage du premier fucces) en 
forte que mes fusd. Moufquetaires Frifons, ne les peu- 
vent favorifer, mais noftre CaVaillerie eftant repouflee, 
1’Ennemy eftant falué pareuxalapourfuite, fit halte, 
& lè retira derriere leur Arriere-guarde, qui juftement 
venoit d’arriver a droit des autres deux Corps (je les 
nomme ainfy a caufe que leurs drappeaux demeure- 
rentparénfemble, encoresque la plus part de lursgens 
tut tirée arriere d’eux au combat.) 

Les Enfeigncs accompaignés de braves gens a main 
gauche de la Bataille, dtoccupans la largeur des Du¬ 
nes fe trouverent au regard de nos troupes pluftoft vers 
lc coing de noftre flancq droiél, que de front femblans 
avóir intention d’advance direötement vers noftre Ba- 
taitle & arriere-guarde qui eftoit derriere mes troupes 
a la portee d’ün Maufquet. 

Premierement nous leur quitafmet autant d’efpace 
des Dunes que pouvions, mais comm'ils commance- 
rent, a s’ouvrir deftiis mes Mufquettaires Frifons (les- 
quels,comme j’ay dict, ne debvoyent employer leurs 
coups, qu’ a main droiéte, &jufques alorsn’avoyent 
faiét aucun fervice, que contre la Cavaillerie de 1’En- 
nemy)ils furent fortfrottez, & firent halte foudaine- 
ment, &eftonnezoü honteuxdefe retirer, nevoyans 
perfonne que les chaflaft, fe mirentdansun petit fonds 
couvert envoyans dehors quelques Efcarmoucheurs 
le long du cofte dumidy desDunes, contre lesquels 
il fut envoyé quelques gens desbandéesde nos autres 
troupes Mais nos Mufquettaires, quitiroyent debout, 
& fans crainte des leurs, leur firent le plus grand mal. 

La Cavaillerie del’Arriereguardefemonftraadeux 
coftez &yfuft faiét quelque petite rencontre, fur la- 
quelle elle fe retira hors de la portee de 1’Infanterie. 

Ceftoit icy une forte de combat eftrange & extraor¬ 
dinaire. Car la ou pour la pluspart en Bataille, le 
fucces de llnfanterie dependde celuy de la Cavaille¬ 
rie, icy il en alloit tout au conrraire. Cartantque 1’Infanterie tenoit bon, les Chevaux ne pouvoyent 
eftre battus hors de lacampaigne quoy que (comm’il 
arrivoit) ilspeurent eftre chaffèzjufques a deftiis icelle. 

Durant tout ce temps le.combat continua fans entre* 
mife de chaud, en plus chaud, entre les deux autres 
troupes de rEnnemy,&Moy,run&rautre en voyant des 
nouveaux lccours a fouftenir le combat, felon que 1’oc- 
cafion le requerroit,fi bien que toutes les troupes Angloi- 
fes furent engagées au combat de main a main dans le 
fonds fufdiét ,horfmisceuxqui eftoyent placezdefius les 
Collines. Aufty du cofté de 1’Ennemy il y en avoit peu 

men / tocific gelijk fp Dmtpter panD ban De r&ub 
nen genomen paD/ foo Deeb ooit De ©atatllc met enige 
piaets tufTcpen paerbetben/ poetod fp togdnkke 
boo?-rpe (De todkoomfï Dan onfe muskettenboben 
Dan De duinen ontfangen pebbenDe) ftep foo hiel De* 
Dekt ptelD als De piaets kon toelaten / nteutoe ©olke* 
rcnfenbenbeomDe onfe te D?pben uit De gronDen 
Dan Doo?Deel in De Diepte/ foobatbeonfetopkkenDe 
tk een nteutoe bcrbulling fonD om Die piaets in te 
(jouDen / en DusfomttjtSg?onD DiinnenDe enfomtpts 
DerltefenDe / totcrD pet gebeept onDerpouben Doo? 
nteutoe DpfianDen Dan toeDer 3pDen. 

3[n Dit ttoiften Decnam ik (offcpoonmetberlies 
Dan mijn ©olk/ toegensbeboojbeelen/ Die tlanD 
mp gaf Dan foo toet tegen paer g?os ais tegen pare 
afgefonDecDe IteDen tefïaen)Datpetberltcsaenpare 
3pDe Deel g?ooter toas / mpn boo?nrmcn 3pnDe/ alle 
paté kraepten foo gaenDe te maken tegen mijn panD 
Dol ©olks / Die tk feer fpaerfaem geb?uikte / en 
met kleine keetjes/ metopfet om Den ©panbfooDa* 
nigte berftoakken Dat pp ’tgefiept DanD’anDere bem 
Den niet fouDen konnen berkjagen/toanneetfp fouDen 
Doo?t komen. 

^e ïïutterp Dan pare 25ataille / enDeonfegua^ 
men tot treffen / maer een toeinig nabet aen De 3pDe 
Dan De ©panD / (onfe IteDen moeD geDat pekkenDe 
uit paer eerfïe geluk) foo Dat mpne boojfetbe |©us* 
ketter ©?ifen paer niet konben begunfïigen/ maer 
onfe ftuiterp gefïeuit 3pnDe / De ©panD Doo? paec 
keD2pD too?DenDe Dan’tDecDoJgen/ ptelDffant/ en 
nam Detopkacptet paer 2Ccptec-poeDe/ DieeDenDaec 
aen guam reept kp De ttoee pooftDeelcn (ik noem paer 
fooDanig uit oirfaek Dat pare DaenDelen t'famenble^ 
Den / of fepoon pet meefïe Deel Dan paer tot pet ge; 
Decpt toaflï afgetrokken) ^ 

3£e ©aenDelen met k?aDe IteDen Derfelt aen Defïin- 
ker panD Dan De 2&attatlle / en De D?eeDte Dan De 
duinen öefïaenDe / DonDen ftep ten aenfien Dan onfe 
kenDen Deel eer na ben Doek Dan onfe fltnkker 3pDe / 
alsSDan De Doo?-rpe / fcppnenDe pet opfet te pekken 
Dan reept aen te fetten op onfe bataille enlCcpterpoe- 
De / Die tot een mugket-fcDoot arpter mpne kenDen 
toas. 

€er(l ruimben top paer foo Deel piaets Dan De 
<©uinen ais topkonDen; maeralSfpficpkegonnen 
te openen koben mpnefmtiskettiers ©?tefen (Die ge¬ 
lijk ik gefeiD pek p are fepoten niet moeien gekjuiken 
Dan ter reepter panD/en tot Dien tijt noep geenen Dienft 
geDaenpaDDen Dan tegen De muiterp Dan De ©panD 
foo toierben fpDeerlpkgepaDem/ enpielDenpaefïig 
liil / en berkaeft of ficpfcpamenDetetopkken/nie^ 
manb fienbe Die paer D?eef/ kegaben ftep m een klei¬ 
ne kebekte gronD/ eenige ^cpermutfelaerS uitfem 
DenDe langs De3ijDe Dan pet miDDen Der duinen/ 
tegen toelke eemge afgefonDerDe IteDen Dan onfe anbe^ 
re kenDen brierben uitgefonDen; maer onfe jEKusket? 
tierS / Die al fïaenDe fepoten/ en fonber Doo? De pare te 
b?eefen/ DeDen paer pet meefïe guaet. 

<De Suiterp Dan D’2Ccpter-poeDe bertoonben ftep 
Dan ttoee 3pDen / en Daer biel eenige kleine ontmoe* 
ting Doo2 / toaer op fp De topk namen kuiten ’t fepie^ 
tenban,t©oetbolk. 

ïfet gaf pier een DiemD en ongemeen gebetpntoant 
in piaets / toanneer fpmeefltn’tfïaen3pn/ Dat De 
goeben uitftag ban ’t ©oetbolk pangt aen Dien Dan 
De föutterp / foo ging pet pier gants in tegenbeel. 
3©ant foo lang ais pet ©oetbolk fïaenDe kleef/ kon 
De tfiuiterp niet uit pet©elDgefïagentoo?Den; poe* 
toel fp (gelpk gekeurDe) tot aepter De felbe te rug ge* 
D?eeben konDen3pn. 

<0eDuerenDe al Defen tptging’t geberptboo?t fon? 
Der oppouDen Dan pebig tot pebiger / tuffepen De 
ttoee anDere kenDen Des ©panDSen|©p/ D’eenen 
D’anDere nteutoe onDerfïanDen fenDenDe om Den fïrpD 
te panDpaben / na Dat De gelegentpeitfulkS Dereifcp^ 
te / foo Dat alle De benben €ngelfcpe in Den ^lag 
Dertoett toaren Dan panD tot panD in De Doo?feiDe 
gronD / kepalben Die tk koben op De duinen gcfïelt 

C 2 paD, 
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doififs & maiotcnant je vis, qu’il eftoit temps de don - [ 
ner a 1’Ennemy un Coup mortel, fon gros eftant des¬ 
bandé, a«ffy bien a occuper iesplacesrelevées&ad- 
vantageufes. pour nousincommoder, qu’araifonde 
ceux qui furent envoyez, a difputer lesplacesencon- 
troverfe. Car leurs forces confiftoyent unicque- 
meut en leurs geus desbandées lefquelles foudaine- 
ment chargécs de quelque peu de Chevaux au creux 

-du fonds pouvoyent eftre mifes en fuite, & eftanspour- 
fuivies pcfle mefle de noftre Infanterie ne pouvoyent 
j’amais avoir moyen de fè rallier oüraflèmbler: d’ail- 
leurs, je connuzque araifon de leur nombre, fansqu’ 
euffions autre fecours, ils eftoyentcapables, denous 
mangeralafin. 

A mefme temps doncquesj’envoyay commander 1’In- 
fanterie Frifonne de TAvantguarde de s’advancer & 
fisdire au Conté Maurice, en quel eftat eftoyent les 
affaires, pour le prier de m’envoyer une partie des Che¬ 
vaux de laBataille, &par cequeje visl’Ennemypref- 
fer, &gaigner de plus en plus deflus nos,gens j’envoyay 
derechef meflager iur meflager. 

Et entre tant, pour donner plus de courage a nos 
gens, j’entray dans le Creux parmyeuxoü enpaffant 
& repaffant a leur veüeje faifoyeenfemblel’officede 
Capitaine &de9oldat, &abeaucoupdepeine, nous 
entretenions le combat encores que 1'Ennemy allait 
toufioursgaignant fur nous. 

A ma premiere eritrée jc receus un coup de mouf- 
quet dans la j’ambe, &, ddns un qqartier d’heure 
apres, un autre coup dans la mefme cuiffe, dequoy 
pourlorsje nemecomplaignis, n’y ne me vantay, ne 
penfant pasfeulement aung Chirurgijn. Car jefijavoy 
bien , ft je quittoy la place qu’auffytoftmesgcnsper- 
droyent courage par quoy (n’ayant pas accouftuméde 
laiflèr battre mes troupes) je refolus d’eflayer 1’extreme 
effört pluftoft que de monftrer le chemin de la fuite e- 
fperant tousjours la venuedes Frifons&des Chevaux 
-que j’avoys envoyé querir. 

Maisilsfe haftcrent fipeu* que mes gens accablex 
du nombre quitterent la place (non obftant tous les 
meilleurs debvoirs que je peus faire pour les arrefler) 
fe haftans le long du fable vers noftre Canon, 1’Enne- 
my les pourfuivant fortferré. 

Voyant que tous s’en alloyent, je fus for£é de m’cn 
aller decompaignie avec les derniers. Dieu f^ait, fort 
a regret, & mal-volontiers- En chemin moncheval 
tomba mort deflöus moy & deflus moy, en forteque 
jc nepusbouger, & n’avois je n’y Officier, n’ygentil- 

• homme n’y fervitcur autour de moy quipeuftmefe- 
coürir, & toutefois il pleuftaDieu, que le Chevallier 
Robert Drurie venant a pafler avecqun fienferviteur 
nommé Higham, ceftuy - cy me dra de deflbubs le 

-chcval, &memitencroupe,derrierefonMaiftre. Ce 
fecours vint fort a poind pour moy, 1’Ennemy eftant fi 
prochc quand je tombay, & par ce moyenzje fusfauvé 
ae leurs mains. 

En cefte affietteje parvinsjufquesau Canon, ouje 
'trouvay anon frereHorace, & la plus part des Offi¬ 
ciers en vie avecqquelques $oo hommes de pied. Jc 
lesfisarrefter devantle Canon, &commandyauxCa- 
noniers de le defcharger fur 1’Ennemy quimaintenant 
venoitala fouledu long durivage. 

Etcomme a mefme temps, mapropreCompaignie 
de chevaux & celle du CapneBalenarriverentla, je 
leur commandayd’allera la charge, &a mon frerede 
s’advancer avec 1’Infanterie & de les poufler. 

Ce petit nombre de Cavaillerie, & Infanterie fut 
saufe dun grand&foudai n changement. Car 1’Elperan- 

mge Icötg / en nu fag ift Dat fiet tijt toaiffom Dm 
©panD een Doodelfiften (leeft te geben / fijn <252os 
loogemaeftt 3finDe / foo toei cm Ijooge enbowDeelme 
plaetfen tn te nemen/ toaer Doe? fjp one mom öelee 
Dtgen / ais? ten aenfien ban De gene Die gefonDen toa' 
een om De plaetfen in ’t gefcfiil te beDifputeren Snt 
fiare madjten öefionDen in fiare uirgefcljiftte fiXn / 
Dte Ijaelïtg en onbertoacfit aengetreffen Dooi eenme 
toeinge paerDen in De Diepte Dan DiegronD / op De 
blucftt ftonDen geDjeben tooien/enaftenoftensban 
ono ©oetbolft gebolgt jpnDenoit miDDei ftonDen fieb” 
Den om toeDet rfaem te ftomen offidj te bereeniaen 

D’anDec 3i)De ftenDe ift / Dat fp ten aenfien ban 
paec getal/ fonDec Dat top eentge anDeee Dpfiant moc2 
ten mm/ niacötig toacen om einDelijft on/aUeop 

«BWWaSSSBa esissawasBsfei* 
Kutterp banDe©ataillete fenDen,- enomDat ift De 
©panD fag aenfiouDen om meer en meet D’obec ianD 
JP «tf ©oift te bunnen / fonD ift toeDec DoDe oS 
boDe. v 

€n onDettoijl / om meerDec moeDaetronö©oIft 
te geben / quam ift in De Diepte Dpftaec/ maee ft 
tn’t ftomen en fteecenboo? fiare oogen De plicht ban 
een ^berfie en ban een fcrfiggi ftnecfit te gelnft toacc 
nam / en metgroote moeiten onDerfiielDe ton noch 

ojfoS 
<©p mfin eerfi inftomen ftreegift een mttsftet-fcftoot 

tn’tbeen/ en een quartier uurei Daecna / noch eert 
anDere fefioot in De felbe Die/ toaer ober ift Doenmaetó 
mp niet DeftlaegDe norfi DeroemDe / felfó niet oen£ 
om een 3©onDfieelDerDenftenDe; toantift toift toe!/ 
in Dien ift DtepIaeW berhet/ DatterfionDooftS 
©olft Den moeD fouDenberliefen.- toaeromiftftiiet 
getooon spnDe mfine DenDente laten (Iaën) öeflootftet 
unterfie poogen te teagen beeleeralöaeneenanDec 
Den toegtot Mm aen tetofifen / BopenDeaitötop 
öeftwmfiDec piefen en Der PaerDenDaer ift om ge^ 

IBaer fi> fiaefieDen fop toeinig / Dat rntin Iteöert 
Doo? t getal oberbaUen uit fiare plaet$ toeften (niet te^ 
genfiaenDe ahe mjjn Defi beemogen Datiftmogt aen^ 
toenDen om fiaer noefi op te fiouDen) ficfifiaeSe 
Jangjï fietfanD naer m föanon/ De ©nanD ftaer feec 
gefloten berbolgenDe. J 

ftenDe Dat (p afte toerfi gingen / torerD ift geDmm 
gen in fiaer gefeifcfiap met De laefte te gaen. «0oDt 
toeet / met fioe grooten leettoeefen / en fioe feer tenen 
ntfin fiect. #p Defe toegbiel mfin paerDouDermn 
Dooi.en op mgnbeen / foo Dat ift mp niet fton roeren / 
en tft fiaD noefi «©(ftcier/ noefi €Delman/ noefi Die? 
naer ontrent mp / Die mp fton fielpen/ en noefitansf 
DehefD et <5oDt/ Dat De ïSiDDer Slobbert <©2urte Daec 
feomenDe boo?bp rpDen met een ban fijn Dtenaers 
I^tgfiam genaemt / Defe mp ban onDer ’t paerD troft/ 
en mp aefiter fijn Haeefier op ’t paerD fette. ^efe 
bpftant guam feer toei te paiSboo^mp / De ©panD 
met topb ban onsf af jfinDe toanneer ift biel / enDoo* 
Dit mtDDel toterD tft uit fiare fianDen gereDDert f 

’BM opgefeten quam ift tot aen oncr l^anon/ toaer 
tft mpn 25?oeDer ^oratiutf met fiet meefte Deel Der 
ferpgiS fioofDen noefi in’tlebenbonD/ fiebbenDeom 
trent 300 ©oetftnecfiten bp fiaer. m öeeD fiaer 
boo?’t gefcfiut (tant fiouDen / en gaf De üanonniertf 
lafi Dat op De IDpano te loffen / Die nu met uroote me? 
mgte langs? De firanD quam. y 

€n gelijft ter felber tijt mijne benDe ^uiteren en Die 
*La,n ^«mee^cj^alen Daer aenquamen / foo gaf 
tft lafi op De ©panDte treffen/ en aen mfin goeder 
met fiet ©oetbolft op fiaer aen tefettenen Die te Doen 

^it ftlein getal ft ui terp en ©oetbolft toa# oirfaeft 
ban een gcoote en fiaeffige beranDering ; toantDe 

©panö 



Tot de Hiftorie van P. Bof. 
ce de Vidorie pourfuivoit dru, & fe trouvant au riva¬ 
le, oü les-chevaux avoyent moyen de raire iérvice, 
mtYoudainement mit en route, & pour la plus part en 
pieces. Et le refte fe fauvanta la fuite du mieux, qu’ils 
peurent dans les Dunes, nos gens, tant Cavaillerie qu’ 
Inianterie les pourfuivoyent. 

Leur Bataille» oü demeuroyent leurs Enfeigncs 

commen^a a remuer & a femettre en poftureplulto 

pour la defence que pour vengerfes camaradeSj car 

elle n'advanfa pas. 
Nos gens du haut des Collines, qui avoyent garde, 

leur place depuis le comtnencemcnt, eurent par ce 
moyen une belle marqué a rirer, & ne maaiquerent 
point de s’y employer, ladefTusnozSoMats Anglois 
retournerentaucombat de tous couftcz,& de nouveau 
courage. Or la Bataille eftant fort petite, & mcnue 
a raifon des hommes qui avoyent eftéenvoyezaufe- 
cours du combat, notamment des Mul'quettaircs qui 
en ces lieux M tont le plus de feryice, futdefaitede 
nos Mufquets, & nosgensprellantsdeflusellelafirent 

reculcr. 

Le Conté Maurice voyant les affaires en cestermes, 
fit advancer ia Bataille, & fa Cavaillerie, pour faire 
nn eflay fur 1’En.nemy qui voyant celafans attendreun 
feul coap tut mifcen route&chalfée hors de la Cam- 

paigne. 
En c’efte derniere charge je ne fuivis point. Car 

voyant le fucces que prennoyent les affaires au rivage, 
& t'qachant, que mes uiredtons, a la pourfuite de la 
Vidoire feroyent executées,je peus.aifement conjédu- 
rer que le travail de cejour la eftoitabout, &partant 
commanfay a pourveoir a moy meftne (car n’ayant efté 
penfé durant tont ce temps, & lefang me fortantpar 
quairc trous. enfemble avec un dangereux mal qui 
m’avoit tenu long temps, j’en eftois devenufort foible, 

& debile» 

tËunemy perdit plus de 120 drappeaux, la plus part 
de fonlnfanterie fut battue, mais de la Cavaillerie fort 
peu. De noftrecofté enaucune maniere,toute la perte, 
tomba fur les Anglois defquels il enfutbleffe, &tué 
prez de 600. entre iceux huid Capitaines de tuez & 
tous les autres (horfmis deux) blelfez, la plus part de 
mes Officiers inferieurs, quebleflez, quetuez. 

Dans le refte de 1’Armée il n’y avoit point de perte, 
quivaillelapeinedenparler, notammentparmy 1’In- 

Te n’oferoy attribuer 1’honneur entier de la Vidoire 
a la pauvre troupe Angloifc de 1600.hommes, mais 
en laitfe le jugement a ceux qui en pouyent donner la 
cenfure a moins de foubsfon de partialité, j affèrmeray 
feulement que les Anglois n’ónt rien laifle a faire au 
refte de 1’Armée que de fuivre la chaffe; Etqu’onia’a 
jarnais ouy dire que par un fi petit nombre en un fonds 
indifferent, duquel le feul advantage eftoit le chois & 
le bon ufage qui s’enpouvoit faire fans 1’aide de paifle 
oü autre inftrument, oü engin de fortification, une 
Armee fi grande, & fi vidorieufe comm’ avoit efté 
celle de 1’Archiducq ayt efté fouftenue en luide conti- 
nuelle, & fiavant confumée. 

Et toutefois la Vidoire euft efté aufiy afleurée» a 
moins de perte & de reproche (s’il fe peut imputer a dis- 
grace, de fe retirer, devant un Ennemy plus fort) fi le 
fecours de Cavaillerie & Infanterie qucj’avoisenvoyé 
querir oü feulement, l*un des deux, fuft venu plus 
toft a nous; En quoy je ne veux chargcr n’y accufer 
perfonne, maisbien les meffagcrs de trop de negligence. 

Dpanö op poop ban D’obertomnmg quant feet Diept 
aenfetten / en ftclj op De ftranD bebtnDenDe / toaec 
De paecöen mibbel pabDen om Dienft te Doen / toicrD 
Pp ras in bcctodrrmg geü?agt/ eneengoetDedter 
neer gemaePt j De oberige focPPenDe met De blucpt 
t’ontliomen pet befl Dat fp PonDen in De duinen/ 
toierben ban ons ©o!P foo tod tepaerDeals te boet 
berbolgt. 

ï|are bataille/ toaerpare©aenbelenbleben/öe* 
gofl ficp te betoegen en in pofluur te flellen / bed eer 
om paec te berbebïgen als om paté mafipers te to?c* 
ben / toant fp fette niet boo?t. 

<©ns ©olP boben opDepoogten/ Diepaerplaets 
ban ’t begin aen gepouDen paDDen Inregen Doo? Dit 
mibbel een beqaem toit om te fcpieten / enbleben 
niette Po?t in figDten acngaenbe toet teD?agen. <Daec 
op Pcerben onfe €nge!fcpe JferpgSPnecpten toeDer 
ban alle Itanten en metnteutoe moeo in’tgebecpt. 
Mu De 25ataille feetr Plein en bermtnDert spnDe ban 
toegen De IteDen Die tot Den fnrpD Daee ban uugefom 
Den toaren / boomamdpp in jDufbettiet en / Die in 
Defe piaetfen Den meefïen Dienft Doen / toiecD Doo? 
onfe iDuoPettenbectooPen / en ong DolP Daec pacD 
op aenfettenDe DeDen paec topPPen. 

<0?aefjjDaudt0 fienDe De (apen in fooDanigen fïaet/ 
DeeD De bataille en patre ïüuitecp boo?tfettcn/ om 
eenp?oef op DenDpanD te nemen / Die fulpg fienDe/ 
fonDec een eenigefcpoot tcbectoacptcn / gant£ ba- 
tooben en uit pet beïD toieeD beeD?epen. 

3Jn Dit iaefïe treffen boIgDe iPmet; toant fienDe 
Den goèDen uitffag Dien De fafien op De firanD namen / 
en toetenDe Dat mpne bekeringen tri ’t berbolgenbart 
De ©ictorie toelnagePomenfouDen too?Den / foo Pon 
iP licptelpp giffen Dat De moeteipPpeDen banDien Dacp 
ten etnDe toaren j en Dterpalben begon iPbooi mpn 
felben te fojgen : toant gepeel Dien tpt Doo? niet bers 
bonDen getoeefi spnDe/ en pet bioeD mp utt bierga# 
ten loopenDe/ nebensfnocpeengebaeripPequaelDte 
mp langentpt bp geblebenpaD/ foo toa^tPfeerftoaP 
en flaeu getoo?Den. 

<©e ©panD berloor meer Dan 120 ©aenDdcn/ pet 
meefie Deel ban fpnBoetbolP bleef berfïagen/ maec 
feer toeittige ban De Kuiterp. Sten onfe 3pDe paD pet 
nietsf te beDieDen / al pet berlieg bielopDe€ngeb 
fcpe / ban toelPe ontrent é 00. geDoob en gequetfi toa^ 
ren / onDcr De feibe 8 hopmannen Doot/ en alle De 
anDere (öepalben ttoee) gequetfi / De meefie ban mp- 
ne rninDer 3Örpg0-beampten toaren foo gequefl / ais 
boot. 

gjn ’t oberige ban *t Eeger toaogeen berliesi Dat 
berDient genoemt te too?Den / infonDerpeit onber 
pet ©oetbolP. 

3IP fou De bolPomene eere ban b’<©bertotnning 
Durben toefcp?pben aen De geringe benDe €ngelfcpen 
ban idoo. mannen / maer iP iaet pet oitDeel aen De 
gene Die Daer ober paerbonnt# mogen flrpPPen met 
minDer berDacptpeit ban eempDig te toefen. fal 
alleenig bebefligen Dat De €ngelfcpe niet obertg gela^ 
ten pebben boo? pet oberige ban ’tEeger alj$ De blucp* 
tenbe te berbolgen j €n Dat mennoitpeeftpooren 
feggen / Dat Doo? een foo Plein getal ineen onberfcpil? 
lige gronD / ban toelPe pet eenig boo?beel toao bers 
Piefing en ’t goet geb?uip Dat men Daer ban Pon ne* 
men / fonber ’t bepulp ban fcpop ofanDer gereeD* 
fcpap / of toerPtuig ban ©tffing-bouto / een foo 
gtoöten en foo ^eegpaftigen Èeger gelpp Dat DciS 
SfiertsSpertogsi getoeefi igs / fou fpn in een gebuurig 
gebecpt onDerpouDen en foo berre Doenberfmelten. 

<Ên notptansi fou De ©ictorie ooPalfooberfePert 
getoeefi 3pri / en met minDer berlieo en bertopt (foo 
men ’t boo? een ongebal rePenen mag / Dat men boo? 
een flerPPee ©panD gctoePen iö) tnDien De bpflanc 
ban fiïuiterp en ©oetbolP Daer iP om gefonDen paD / 
of alleenig een ban beiDe / eerber bponögePomen 
toatf j toaer in iP niemanb toil belaften nocp be* 
fcpulDigen / maer toel öe boDenobec tegrooten om 
acptfaempeit. 
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Uit Monde van den 

H. W Y T S 
Belangende de 

Slagh van Vlaenderen. 
€nö?tgf) onDec Ben Capitainf©cecfeet&e f 
Colonel ©ocatio ©eec / totensi cegement 
’t cccft öe t^aPcn pafTcctDe. 

ï|P Poept üpnaalö een fantsf pecDutf met j 
©enDelö / De miDBelfte toect gefcijoten / fp tocrben 
geD?cPcn tot onDec faPeuc Pan een gcoss / enalDaec 
aDem gcfcpcpt pebbenDe D2ePen toeDec DegeeneDie 
pen geD2eD.cn paDDen / toecDen opmeutobebocDtcn 
engefptcttctlü&e malen tot Dat fpcntlp toeDec na 
’t Perüant gccae&tcn met De foo mannen gecaept 
poll* / ftaenDe op een SDutn / onDecbenpecfoonPan 
$. Peet/ De ©panDt tegentf obec op eenanDece <©utn/ 
èlh BucptenBe fjet Del te paffeeën. Ontlijft De ©pant/ 
al gctpuite ^panjaecto/ tceliften aen / 1200 ^teefe/ 
tttaec pijgpen naepace aDem eer fp boPen quanten / 
D’onfe Pcttoatprenfe tot Datfe fjanDtgemeen toacen. 
3£e aepteefte Pan Den ©panDt Begonnen Be bluxljt/' 

Deö D’onfe Daec op aen Pallen / en fïaen’et toel ontcent 
800 tn De Delltnge. 

<©nfe poopen toacen Bleen en Pan ontcent 300* 
ïBan. 

<©e ©panD Deelt gemeenlp (ïjn Bate tnPteeen/ 
een 25atatllon Polant P002 uit: aPantgacDe/ ba* 
taille / en acctecegacBe /D?ieofPieccegemententn 
een teoep. 

(gen gePangen B^engenBe De ttjDing Pan ’t fïaen 
Dec spotten en ^eeutoen toojbt D002 Den ©ttnss 
geboDen te Doojfcpieten / om ’t niet nae te 5eggen. 

<©p ’t lefl PecgaDecDe ©eec een gcoSDan ontcent 
15-00 mannen en toogB tot aen ’sf ©?anb$ gefeput 
Dat Peclaten toast / Daec nae te eug om fpn €cx. te 
PinDen: DocB PecnacBt eec pp meec PttenDen Pant. 

^ijn €cc- PecnacBt ooft in ’t ©elt Binnen De 
«©tónen. 

) 
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Relaes van het gepaffeerde van 
den Jaere 15 66. en 15 67. in Amfterdam, te plaatfen 

in het eerfte Deel van de bygevoegde Stukken. 
p. 125. Lin, 22. van de tweede Colom, na de 
woorden, by my Haever, en in de Hifto- 

riefelve, 2>. iv.p. 248. Lin. is (177) 
na de woorden, engejlraft te worden. 

€laeg ban bet geene tl» toeet bat in De 
troebele tijt in Den ^3Jaere66 cn 67 ge? 
icöict ie? / cn Daer ib bp cn ober ge? 
toeeft ben als? geroepen cn geo?Donneert 
Pan De Burgermeejters? en ?6ltaöen/ 
toaer upt men binOen ban / tipt toat 
oo?faeb cn bebcl ib tot alle plactfcn 

ïjebbe moeten gacn/ tot Die ban Denicutoc tïeligte cm 
De aen Den ï|r. ban 23?eDcroDe / cnDe De rappo?ten 
ober cn tocDer ober Doen/ mits? Dat mijn feerenen 
Söurgcrmceficrs? mijn ücloofDe te inDemnccren / en 
Daer na cob mp inDemnitie onDer DeO^tats? ^egel ge- 
geben Ijcböcnalöbur na berfjaclt toon/fo Dat men niet 
cn mag feggen Dat ib bet tipt mijn felben bobben gcDacn 
Dan upt bebeel atoboben/ Daer om alle jaebe boel tot 
onregbt onDer De gemeente too?tbcrfp?ijtcnOebpfon? 
Der Dat men fCpt* Die het volk kan neder fetten, die 
kanfeook weder oprokken. 

$ltem ontrent Sacobi foo Ijeeft De eerfte ^eDicatie 
begonnen hupten SdmfterDam in De Kictbincb ofte Daer 
ontrent / en ban Daer op De afïaege Bfter De ïijn? 
bane ofte «giptbers?. 

66. 1.3|t.em ontrent Den 18.2üugufti/fo iffer bp Burger?, 
meefters? en 56 Kaben/ in imftcrDam gerefolbeert: 
Dat men Die nieutoe B?eDicantc noglj Die^eDicatie 
in De ^tat niet fouDe laten bomen / en DatmenDie 
metter Daet fouDe toeberiïaen / ïjtectoo toaren 00b 3e? 
ber toagbte enDe o?Donnancie bp mijnberen gemaebt/ 
toaer pDer bomen fouDe in tijt ban noot. 

3ftem De 20.21.22. Sdugufït / foo bob icb berflaen 
Dat De Cloofteren enDeKerbcn boo? De Burgcrmeefïer 
mibert ïfêarr getoaerfebout toaren om ïjun lieDe gocDe 
te blucfiten / toaer D002 Deel uit De Kloofteren enDe 
Kerbe geblugfjt too?Den/ enDe 00b groot berbaefi? 
Öcpt enDe berfcffêicbingbe in De ^tat tooglite. 

z. gjtemDeruj. SCugujti/ naDemtDDagïjonberDc 
Befper ofte foo D?ac De Befper upt toaöfoo too?Den 
DeBcelbeninDe ouDe Kerbgcfto?mt / als? eenige nogb 
bcftglj toaren ben goet Daer upt te blugbten/ meefi 
banonbebent Bolb foo menfgDt/ enDe too?Den Daer 
na bpDe <§cbout eenige Bo?gers? en^ebutters? toeber 
upt De Kerbe geb?eben. 

SItem toat bier hupten gefebiet is? en toeet tb niet / 
toant ib Daer niet getoecb fp. 

3|tem na mijn ontbout/ foo bobbcbeBo?germe? 
fiers? ontrent De 18. tïugufïp De ? ^ebutterpen Doen 
bergaDeren / enDe bobben De ^ebutters? ben lupDen 
oaDonnanci biet ober boo2gebouDen / enDe ban De 
Schutters? berfogbt fulr mcDe te toillen onDer? 
bouDen / Dat bp De Schutters? meDe geacco?Deert 
too?be. 

^tem bier af acte Dan bout geen Datum $0. i.en 
De nocb oen actcjöo. 2. ban Den 26. tdugufïo too?t ban 
Die ban De 3©agljtbermaebt. 
gitem 2 3. ^lluguftp ben tb bp De Bo?gcrmeeftcrs? ont 

boDcn te bomen op ’t ,&taDtbups? op 2 uuren na De 
miDDagb/ ib meenDe De Capitijnen ban De ^cbutte? 
rp meDe ontboDen toaren / Daer ib gebomen ben in De 
groote ^>tbepens? Kamer/ alDaer gefp?oben too?De 
ban De bergaDeringe Die bem in De ouDe Kcrb bergaer? 
De/ enDe alDaer jïaenDe in De iiamer is Dctübingb 

aen mijn ïjeerc gebomen / Datfe in De ouDe Iföerft 
De 25eelDc (io^mDe/ enDe terfïont too?De alle De 
^cbuttersi op bc ilöact boo? ’t ^taDtljupsS berga? 
tiert / om boo? inbafie te berboeDen/en De plaetp te 
betoaren. 

% tem upt DitnaergenoemDei0beCebeIgefp?oten/ 
Die tb mpn Jgcercn De 25urgermee(let:en onDer Correjc? 
fie bebbe obergelebert op benlupDen begeerte en ber? 
foeb. 

j. <Ben 24. Sluguftp ben ib ban mpn ï^eeren D 
Burgermeefteren ontboDen te bomen op ’t ^taDtbuptf 
Daer ib gebomen ben / met ^trent 23?outoer en €gb; 
bert tSoeloffe/ Die meDe ontboDen toaeren/ en fgn 
met ono D2pen/ gelycb in De Kamer bp mijn Becrcit 
geroepen / foo boeft De Burgermeefter Stlbert 
liBarr ono berbaelt/ boe Datfe upt Dtberfe plaetfen 
tüDinge baDDen gebregen/Dat men De Kerben en Kloo? 
(tec0in De Diberfe plaetfen fpolgeerDe/ enDcDeBeelDen 
gefio?mt too?Den/ en Dat De #?ieftersfben Dienfl niet 
met B?cDe in De KerbemogbteDoen/ nogb 00b niet 
met©?ebemetbet Sacrament mogten langs? fïraee 
gaen/ en Dat ben De nieutoe B?6Dicatie al om 3eer ber? 
fp?apenDe toaomet getoelt enDe Defegelpcbe tooo?Den 
meer. 

25egerenDe bitt ons? aDbijö op/ Dat men De gemeente 
mogbte te b?eDenfMen/ opDatnietmeerfuljrenge^ 
fcbieDe als? top Daegbs? te booren in De ouDe Kerbe ge« 
fien baDDen/ enDe Dat geen bo?Der inbafie in Klooftere 
mogljte gefcbieDen. 

i^ter op fjeb ib myn l^cere geanttooo?t / alö De ou- 
fte ban D?ie toefenDe Dat Defe fabe bupten mön berftam 
toat!? / enDe Dat mijn ^eeren Daer fulr in Doen mogbte 
als? fjet ötm ïieDcn o?boo? Dcgbte geDaen/ toant fp De 
Ifêagifïraet toaeren 

l^ter op beeft De Burgermeefter aillbert «ïBarr/ 
toeDer tot ons? gefopt / Dat mijn poeren begeerDe Dat 
top in een Kamer fouDe gaen / enDe ons? Daer toat op 
beraDen/ enDe Dat top onö goet Duncbe Daer op fcuDen 
3eggen/ toant Daer toa0 pericuium inMora. 

jgier op upt De Kamer gaenDe / fijn top ban <§tabtg 
BooDe in ’t (€oo?ntje gelept / Dat leDigfj toas? om al? 
Daer met malbanDeren te fp?ecbenommbn^eerete 
anttooo?Den. 

€n alDaer met ons? D?pen in ’ti€oo?ntie fijnDe/bebbcn 
top De tooo?Den ban De Burgevmeefteren etiDetijDinge 
met malbanDeren oberlcpt/ enDe bier in feer berfia? 
gen fgnDe/ enDe bebben top geen anttooo?t toeten te 
bcDenben/ enDe bp ons? felben begoten/ om mijnree? 
re onDer Co?rectie te b?agen / of me fulr bp B?obifie 
DeDe/ alö Dat men felbe De 25eelDe af fette/ en De 
Kerbe toe bielt enDe Diergelijcbe toeter bp öe l^oogb? 
raDe anDers? in boo?fien too?Den / en begoten 00b tbup^ 
te gaen fonDer eenigbanttooo?t mgn ^eeren te geben/ 
Dan Dat top ons? Die nagbt Daer op fouDen beraDen / of 
top toat beters? bonDcn bcDenben. 

gjtem al0 Doen afgaenDc/ bobben mijnree ren op 
onö begeert Dat top togb5s?mo?gens?b?oegbons?ant? 
tooo?t in b?engen fouDen/ toant Daer toas? pencuium 
in Mora. 

cjtem mijn poeren bsbbenons?oobbebolenDattop 
tegen Pemant fouDen te bennen geben Datfe tegen ons? 

m m 



2 Relaes van 
gefept ftabbcn / om met niemant Poo?ber te beraDen / 
öacrom top ooft met niemanöt Daer af gefpjoofcen 
ftebben. 

3tem op bic Conclufie ftier Pooren Pan onpb2pen 
fteb ift ’PaPontP Dit op ccn Cedften gefet tot memorie / 
om onDcr Co?refie mijn l^eeren te Plagen/ enDciP 
Ijtt inftout na mijn ontftout op De tooo?Dc Pan De 
25o?gcrmeefter ïfiibert fBarr albup gcfcft?ePcn. 

tont mijn l|eercnDe25eèlDeinDe taerfte DcDcn affet' 
ten/ Dat men DefierfteDcDetoefïupten/ fonDer Dienfï 
Daer in te Doen/ Dat men De j^cbicatie P?pbuptcn 
Der ^taDt liet gefcftieDcn/ enDe bp ontocDer in De 
31 iefte iterft. 

«Dat Die begecrDe fouDe in fijn fieftte ccngoet $?te* 
fier ofte ^’cDicant mogen ïaten bp ftem ftomeit. 

ïDat men Def9?iefïero infïiltemctftet^acrement 
3üuDe laten gaen bp De 3ieften. 

CnDc Dit aïfoo geDacn fijnDe/ Dat men op flerfte 
ConDitie fouDe DcrbteDen Dat niemant in eenige Iserfte 
ofte ïJioofïerP fouDe mogen fcftaDe Doen / nogft Dat 
niemanDt Den een Den anDer fouDe mogen Pcrtoijten/ 
Dit ooft tot Datter bp De Coii USaj. enDe Ccneralc 
Staten PoeDer in Poo?fien fouDe toojDen/ Dat men 
ftooptc feer ftozt gcfcljieDen fouDe. 

item DereDenPanDitCceitje/ ip getoeefï om niet 
in fïaet met 3©apcnen toeDerteflaen/ in’teerftcfoo 
toap ftet bp 2BurgermeefIeren en 36. föaDen öefïooten / 
aio in ’t^rticiUfticrPooj^ 

(Ccn anDeren foo en too?Den op Den 20. 21.22. ‘Jüu# 
gufïp alp De toaerfcftoutoinge aen Cloofïcrp en ^er^ 
ften gcDnen too?bc j geen tegentoeer met bewapenen 
nogft toagijt gcbaen na Dat 1 ■ met. 

Cen DcrDen / Datte 25urgermeefïer mibert ïBarr / 
onp Daer na af Per IjaelDe PanDe o?D?c onDcr De gemeem 
te teftcllen/ foo Dat top niet ftonben bcDenften/ am 
Dcrö Dan mijn Beeren oriberCojrectie alp boPcn fulp te 
Plagen / enDe fïont bp mijn J^eere te Doen / alP ftun iie^ 
DengoetDogfjt. 

item Den 2 f mugufip5pmo?genP ontrent 8 uuren/ 
ip een ^taDtp 2$oDe tot mijnent geftomen/ om bp mijn 
Beeren te ftoomen/ om onp anttooo?t in te bjengen / 
fteb ift Dit Ceelfte meDe genomen / meenbe mrenpt 
2öoutoer en Cgbert ïïodoffe Daer te PinDen / Die tft 
Daer niet gcftonDen ftebbe Dan eenige anDere 25o?gerP 
met mijn Beeren fpjceftenDc/ ift meen ftet toap i^oppe^ 
facftjenDe aifo mijn Beeren onpna bePoien ftaDben niet 
met eenige 25o?gerp Pan Dcfe 3aeftc te fpjeeften / foo 
fteb ift ooft monbdingft niet Daer afDetPenfterftalen 
in pjefcntte Pan anDeren / Dan ftebbe Dit Ceelfte Dat ift 
aïfoo onDcr Cojrerie geflelt ftaDDeomteP?agen/ De 
^urgermeefler Die ift meen ian CIaef3. Pan foppen 
toap/ geDacn / Daer in ’t ft02t 3cggenDe Dat top mijn 
Beere geen anDer anttooojt tóiftcn te gepen / Dan mftn 
Beere moeftte Daer in Doen alp ftet ften goet Dogftte/en 
alp mftn Beere fulp toilbe Doen/ fouDe top menen 
Datte 25o?gerp tod 5011DC Daer meDe te P?eDe toefen / 
enDe ftabbcn geen recDe om eenigft guaet of fpoliaeffe 
te Doen. 

item Dup ip ftet fïot Pan Dit Ceelfte Dat mijn Beere 
geen rcDcn ftebben nogft beftooren te feggen Dat top 
D002 onP aDPijp ftebbe gegePen/ Dan alpcen3impd 
to?acgft onDcr enterde. 

item in toat manieren Dit Ceelfte Pan De 23urger- 
meefïer onDcr De 36. ïïaDen Pertoont ip / tocet ift niet/ 
Dan ift Pcrflac Dat onDcr Dit Ceelfte fïaet bp |Br. 
5FranP fijn ftanDt/ Dit Confenteeren 25iugermecfïe 
ren en jó.ïïaDen 

qjtem ftoe DefcfaftcPcjDcr onDcr De ^eftutterp ofte 
2302gerpe Pcrmacnt ip ofte Doo2toicnentoeetiftniet 
toant tft fididijeft tftupP toap gegaen / en niet bp De 
^eftutterp ofte op De piaetp getoeefï ben / alp ’t onDcr 
De cèeftutterp ip Permaent enDe geacco?Deert / Dat foo 
’t noot iP fait tod bcPonDcn to02Den.f 

qjtem memorie Pan Dat ift gcljoo?t ftebbe / ftoe Dat 
Dit Cedften Uier Poo2f3 PcrDupt tegen De toacr^ 
ftept tot mijn bdafïinge onDcr De 5Bct enDe 25o?gerije 
Pcrfïropt tP. 

c?tem mnno 68. in Cctober alp tft mijn requeftan 
1 

het gepafTeerde 
DejBujgermecfïercn en 3 6 ftaben oPergegePen ftaDDe/ 
enDe per mibert iBarr aip 2Surgcrmcefïer ontfangen 
toap/ toacrin ieft PcrfoeftcnDetoaPPo?DcrinDcmiiite 
Pan Dena Dato Pan Den 2. mp?il / 3ïnno 67. foo ip mijn 
5Bijf tot mibert iBarp getoeefï/ om erpeDictePan 
ntgn reguefi / foo fteeft mibcrt fBarr ftaer Perftadt 
ftoe Dat ift een Ceelfte Pan toegen Der Conftfïoric enDe 
^rftutterp gdnogftt ftaDDe alp een Perfoeft Daer ftoae^ 
ngftept in toap / enDe aïfoo tft t’mratocrpen toap fteeft 
mijn jBijf mijn fulp omboDcn. 

Bier opfteb tft 2dbert jBarr gefonDen een fdpifto 
lijft betoijp/ in toat manieren tft Dat Cedften ftaDDe 
boPen gcb?ogftt/ te toeten alp in ^.mrticulftierPoo? 
Perftadt/ Öier opamtocojbemibcrtfBarr/ ftem fïont 
tod P002 Dat mijn ^eere mijn acn eenige Pan De^cftut^ 
terep ftaDDen gefonDen / enDe ift fouDe ooft niet anDerp 
feggen/ ofte ift fouDe Daer in iafï meDe ftomen/ al 
ftoetod ftp mp foo Peel niet ftoo?De te feggen/ Dan ift 
fouDe ftem fuirfcft?iftdijcft3enDenPanmijnöanDtfoo 
fouDe ift Daer Dan geen Iafï Pan ftrijgen. 

<Bit ftorenDe Dat men een openbaer logen Pan mijn 
in fcft2ift begeerDe / fteb ift guaDe p?efomtie genomen/ 
enDe ftebbe fulp niet toillen Doen om tegen De toaerftept 
te feggen of tefenben/ toaertiptiftPermoeDeDeftaet 
op mp gcromen ip/ enDe cn ip niet te min Dagelip 01^ 
Der De 2502gerp Pan Dit Ceelfte Pcrfïropt. 

‘item 2ïnno 67.ontrent De 4 Cctober fteeft HBecfïer 
^etiöHdi ®trp tegen Claep iBtrcftPBerftoef gefept of 
in fijn p?efcntie/ Doen ift De CeeDel Pan mijn aDPijp 
onDer cojrerie ftaDDe in Den ïïaet gcb?cgftt / Doen fou¬ 
De ift Daer bp ftebbe gefept tegen 25urgermeefïeren/ftet 
Defe ileligie toil nu fijn Poo?tgancft ftebben / Dan fteeft 
tod oPer 20. blaren in mijn ftupp getoeefï / enftiec 
fouDe tod Pan eenige Pan De 36. tüaDen certificatie af 
geDacn toecDen. 

Bier upt magft men fien ftoe Palfcftdijcft Dat eeit 
faeftc met een logen PerD?apt too?t / enDe onDer De Iup> 
Den P002 De toaerftept Perftadt too?t/ men fal met 
anDerp bebinben bp De 25o?germeefïer ian Claefe 
Pan Bwe/ Die ift De CeeDel fteb oPeramtooo?t Dan 
DiereDen ftier Poo? in ’t 3. SCrticul Perftadt Den 25. 
?luguf!p gefept. 

item acngaenbe Dat ift tegen eenige ban De 
germeefïerp gefept ftebbe/ip gefefttet in ’t (Coojntie 
P002 25o?germeefïerp Den 12. Cctober/ alp ftier na 
in ’t io.2CrticulbermaentDaer25o?germeefïerCopsE 
bp toap. 

item ftier Polgen 5eftere %m Die PermelDe Pan fe^ 
ftcre aengeben aen mijn Bieren / enDe ooeft Pan eenige 
fperfoonen uptgefonDen / Die DeDe Perfoeftinge Pan 
eenige goebe miDDelen om De ^cftutterije / Detodcfee 
mftn B«*« 3eftere SCrtiftd ftebbe oPergdePert/ toaer 
op fcftftnt Die o?Dinancie Den 26. SCugujïp gcmaeftt 
ip. 

item een 3Ccte 3So. 2.Panbcn 25. Sfiugufïp Die Pait 
’t Poo?fcft2ePen D?eeDt fp?eecftt; noeft 12lcte Pan jto. 2. 

fulr Dat foo ’t Pan nooben ip meen tod PinDen fal / toie 
Die ^erfoonen fijn ofte getoeefï ftebben/ Daer fufcjc 
meDe ip bp mftnBeeregeftanDclt/ toant ift nopt Daer 
bp fp getoeefï alp in ’t ? . blat ftier Poo? Perftadt. 

item ip immerp notoo? / toaer Dat ift in Dit Ceelfte 
anDerp Dan ’t beliepen ban mftn B^ere ftaDDe geftam 
belt/ ofte Dat ift in ’t oPerlcPcren Pan Dien fouDe ge^ 
fept ftebben/ alp jBeefierBmD?tcftier Poo? Permaent 
fteeft / foo fouDt inmterP feer gualftcft Pan mftn Beere 
De 2$u?germceflcren en 36. üïaDen fijn geDacn/ enDe 
tegen ften lieDcr CcD Dat fp mftn in 3 Dagen Daer nae 
fouDcn gcccoren ftebben / enDe geratificecrt ftebbe Poo? 
een ban De beguacnijte^erfoonen DieonDcr Dc6 per- 
foonen Die upt De ^cftutterp gecooren toaren / alPin 
’t f 2irtiftd ftier na Perftadt/ en Dat mijn Beere Daer 
en boPcn ften noeft acte Pan inbemnite gegePen fteb# 
ben/ en beDancften Pan alle mftn befonge alpblijcftt 
per acte$0-3. 

item Pan De ecrfïe ^rtiftel Den 26. 2lugufïp bt* 
(Crompette uptgeroepen. 

4. item foo fijn uptgeroepen fdicr 5Crtilid geo?Dcn- 
neert tot ruft enDe ccnDiadjt / ent com alle commocic 

in 



indejaerem^éó. en i > 
tn De cStaöt te bcrpoede bp De Söurgermeefleren en 
36. ïfaben met aöüyjtf ban De «Schutter? gemaelit 
tiiycfecnöc bp öe acte Daer af fijnbe. 

3jtemben 28.Sfiuguflp aioifi eerfl gccorentoaoban 
De 6 $crfoonen/ aio in ’t f. SCrticulberclacrtflaet/ 
foo t0 mijn een Copije enDe acte tot Stabt goeiige? 
Daen/ om ono na te rcguieren ban De Sllrticulcnboo?? 
fclj?rben enDe IjouDt m ’t eerfl/ hoe Dat mijn J^eere 
berfocljt hebben / aen eenige ban De Schutter? om 
ui(t enDe b?eDe te mogen houden / binnen Defer Stede 
om te aDbifercn eenigegoebcmiDDclenmittcSchut? 
terije/ enDe Dat De felbe SchutterODeïtaDeoberge? 
lebect hebben jeefier 2Crticul / tociclie Sdmcul mijn 
ï^cere gebifiteect hebbende/ gerefolbeert hebben aio De 
acte boo’t m eDe toengt $0. 1. 

31 tem nogp heb tb een acte ban Den 28. ^ugu|ïp 
Jlo. 4-öte mijn geDacn 10 aio een ban De 6 $ecfonen om 
on0 na te richten/ endetoo?DebanDe25ö?germeeftec 
Sfilbertj^arcr/op ’t Stabtljupo De Schutteroboo?gc? 
lefen/ het inljout iO batte 2502gcmeeflet 31flbect iBarcr 
op ’t StaDthupO gccomen/ baet alle öe Capitepnen 
enDe De CapitepncnbanDeSchuttetpbergaöecttoa? 
ren/Dan niet ja fepDe int Oact/en Datfe alle geacco?Deert 
hebben tri defe naboigenDe $ointen / in ’t eerfl Dat nie? 
manDc eenige 25eelöe groot of blepn befchaDige fai / 
ten anderen Dat niemant bp Daglje ofte bp nacljte ban 
De macht fpnde mogen bertrechen/ fonder Confent 
ban De ober Capitepnen. 

Hier ge'eft ono De 25o?gcrmcefler ?Clbert jBarcr/ 
De naem ban Deober Capitepnen tegen De o?Donnancie 
DaeghO te boorcn ofte op De felbe Dagp gemaect / biant 
top ander0 niet toacen geo?Donneert Dan De fahe ofte 
quefiie Dte fouDe mogen comen obecD?agen / al0 in 
’t f. Hrticulhiecnaberhaelt. 

3}tem upt Defe acte fchijnt toel Dat alle De SchutterO 
tn De o?oonnancieban De Slrticulen hier bobenden 28. 
SCugnfip uitgeroepen niet moeten geconcenteert heb; 
ben/ ofte Dat fp Doen op te jBarct niet getoeefi fijn/ 
anDer0 toacrt noDeloo0 toeDer te confenteren geen 
25eelDe te befchaDige/ Dan hoeder om i0 en tocetilt 
noch öe rechte gront niet/ Daec flaet recht te be? 
b?agcn. 

3Item upt DepDe Die acten $0. 2. bljjcht ofte fouDe 
fchijnen Datte 25o?germeeflec SCibert Jlfêaccr mijn Ce? 
Del qualijcb aen Den CïaeDt heeft ober geb?ocht/ enDe 
in ftilcfte fo?me ald hP tegen mp gefept heeft / Dat ih De 
Cedel ban toegen De Confiflorte ofte Schutter? fouDe 
bobcngebiacljt hebben. 

Cfte mijn ^eere moeten eenige aen öe Schuttertje 
gefonöen hebben / Die mijn ïjeeren een anttooo?f en fe? 
iiere airticul geb?oct)t hebbe bolgenöe De acte/ toant 
mijn Cedel in geen ander manier boben gedocht iO/ 
Dan hier boo? in ’t3$cticulbermaentuptDemonDt 
ban 3ilbcrt lèarcr* 

3Item De 25o?gecmeeflec 3JanClaef? foppen/ iO 
in ’t uptroepen Den 26. 2Cuguftpbp öe trompetter ge? 
gaen. 2tl0 De Sccretario uptgeroepen heeft Die mijn 
te moet i0 gccomen bp ïïuttenbo?cD/baec aftcr aenglje? 
bolcht fijn / 5Crent Söoutoet enöe Cgbert ïfoeloffe 
Daer meöe ih ooch boo?t gebolght ben met eenige 
anöeren. 

Item van de Elexie van de 6 Perfoonen, tot elcke 
Schutterije 2. waer toe die gecooren 2ijn. 

s. 3|tem öe z7. ofte 28.§cugu(ïp foo iO bp goetöunc? 
ben ban De25o?gecmeeftero enDe 36.Kade mit aöbij? 
fen ban öe Scljutterp geo?Donneert / tebiefen upt elcbe 

■Schutterije 2. ban öe b?eefaemfle enöe bequaemfte 
Scliuttero/ enDe Dit om bp henlupden aio midöelaerO 
gcrapponeert fouDe tooiden ober bpöe 3tjöe/tuffchen öe 
2502gerije/ enDe Die Dan De ^ieutoe Religie ban alle 
faebc Die hem boe? comen fouDen / om alfoo minder 
oberloop ban De gefjeele gemeenteboo? De 2&o?germee? 
gerente mahen/ afterbolgende Defe o?Dontïantiefoo 
fijn gccocen bp allen en öe gemene hemmen ban alle öe 
Capitepnen ban öe Schuttertje/ enöe öaer na bpöe 
25o?gcrmecflcrö en 36. ïïaDen geapp?obeert/ te 
toeten. 

*Hnb?icO 23oeleffen enöe 2iö?iaen ©auto totte oude 

5 67. In Amfterdam. 5 
^Schutterije; darmen ïloöenbo?genDe Claeonepcrf?. 
totte boetbooch ^cljutterp;3lan 25etfen fioDenboig en 
2lrcnt Coinelifj. Cool/ uire i^antboogh ^Schuttcrp. 

3'tcm nut Defe elcrcie foo fijn top met te bieden ge? 
tocejl om fuljc te Doen/ ten toaer Dat mijn éeere De 
23o?germee|ter0 cn 36. naden ono belooföe Daer af 
teindemneren banalfulcbc befonge/alo top uit Cracljt 
ban Dit officie Doen fouDe moeten/ Dat mijn ^ceremio 
belooft hebben/ enDe hebben Dit officie alöaer met ber? 
ö?tct moeten aennemen. 

I^ier upt blijebt immero notoo?öatmcnoii0toton? 
recht heeft ober Capitepnen genoemt/ende Die 3ulcr on? 
Der öe gemeente berfïropt heeft alO 3flbert|Barcr/ 
Den 28. tlluguhp in De acte jSo. 4. geDaen heeft tegen 
Die boo?fclj?ebe o?Donnancie Daago te boren gemaccbt 
enDe Daer hP felfO 25o?gemeefier toa0. 

6. 3(tem foo ö?ae Die 2Crticul Den 26. SUugufïp upt? 
geroepen toao / foo fijndec Dagelijcr beel troebelen ge? 
toeeft onder De gemeente / D een tegen D’anDer om 
Defe SCrticulen te onderhouden/ foo Dat top Dagelijcr 
groot oberloopcreegen bande gemeente/ Die erp?ef? 
felijcb fepDe/top toaeren Daer toe geo?Doeneert/ henlup? 
Den aengebenDe/om aen mijn Jgeere Dc25o?gemeefteren 
ober te D?agen enDe te rapponeren / enDe aio fp bp mijn 
l^cere quanten/ too?Den aen onogeremobeert om De 
moepte ontflagen te fijn/ enDehoetoelibDicbmaelDe 
gemeente met aller naerfïicljept bermaende Dat Die 
ICrticulen alfo in ejfecte niet te berftaen toaren / om 
Dat men alfoo geheel fouDe moeten onderhouden/ Dan 
Dat het om betero toil gljefchieDe toao bp p?obijfie/ enöe 
Dat hen bpgelijcbhoo?Detelaetengenoegen/ aiohpin 
t fijne blijben mochte/ foo hebben ’t beel alfoo niet 
toillen berfiaen / Dan toiibe öat men fulcr aio geo?Don? 
neert en uptgeroepen toao/ in effecte fouDe onderhou? 
Den fonder Daer af ofte toe te Doen/ enDe pier toe toao 
ono een acte upt’tcStato-S&oeh gegeben Daec top ono 
na fouDen reguleren ban De 2CrttculcnDe 26. ^fiuguftï» 
uitgeroepen / Die niet om Die toeDer te ftaen Dan te on? 
öerljouöen. 

3jtem alfoo het oberloop ban öe gemeente feer 
groot aen onfe 6 perfoonen too?öe/Die beel (louter tot 
ono aio te boren totte 25o?germeefleren toaren te gaen/ 
foo iO het bp ono 6 fpeefonen befïoten/ Dat men een 
ban öe 6 fouöeberbtefen/ omaltijthettooo?tteöoen 
om Die rapo?ten ober te D?agen aen De 2So?germeeftec 
ofte ^Scljutterp Daer ’t te Doen fouöe fijn/ toaer toe ib 
aio De ouötfle gecoren too?öe / öaerom rneefl altijt het 
tooo?öt bp mp iO geöaen. 

3|tem in toat pericule en haet top Doo? Dit officie ge? 
comen fijn onder öe gemeente ftaet toel te beöenhen / en 
Dat om Dat top niet altijt toillich toaren alle faben ban 
een pgelijch Die ono te booren gelept too?Den/ enono 
onnodich Docht niet en toilöe rapporteren. 

3|tem het flaetoocbtoeltebedencbenöatmijnl|ee? 
ren aio Doen het pach ban henlupDcnhalo op onOge? 
lecljt hebben / enöe toaer beel behoo?lpcbec getoeefi 
tot meerder ontfich Dat fp aio öe Hêagiflraet felfO haö? 
De geöaen. 

3itcm in fomma hoe öat top ono in Dit officie geö?a? 
gen hebben/ enöe tot alle paetfen hebben moeten 
gaen/ öaer top toe berfocljt fijn getoeefi ofte ban no? 
Den iO getoeefi/ blpcfit immerO toel bpöe acte ban in? 
Demnite ban 2lnno 67. Den 2.3ip?il $0. ?♦ 4. ban mijn 
tleeren De 25o?germeeflerOono gegeben/ toaer in mpn 

? i|eeren onO Ijoochgelpcb beöancben enöe beloben te in? 
e Demneeren. 
e gitem boo? mijn p?ibe perfoon blfjct bp De 
$ certificatie ban SCrent Co?nelif3- Cool <0aflliupO 
e mseejler/ De meDe een ban De 0 perfoonen io ge? 
e toeefl. 
r 3Jtem hier toe mach men fitn enöe berfiaen met toat 
? reden Die ban De 3©et onöer öe gemeente berfïropt 
) hebbenen noch berflropen / Dat die de gemeente kan 
X neder fetten en (lillen, die canfe ook weder oprock^- 
t nen, aengefien top niet upt ono felbcn geöaen hebben / 
t Dan upt bebel en op officie aio hier boben / öaer af 

ono belooft iO teinöcmneeren/ ènDebcDanchtfhnalO 
e boben berhaelt onder het fcgel ban De <Staöt. 

Item 



Relaes van het gepafïeerde 
Item van ’t Accoort van de Minbroers Kerk , de 

leften September mit feker A rticul. 
Stem aïfoo De cecfte orbonnamie De z6. Siuguftp 

gemaebt toas op goebe Doop Die <§tabt in goebe breDe 
te pouDe/ tottcr eenige o?Donnantie ban De I|oogpta- 
Den tomen foube/ enbe niet en quant / foofgnDerba- 
geiijtr bed en Dteberfcpe tijDmgen gecomcn Datmen op 
andere piaetfen &erhen timmerbe boor Die ban De 
jSieutoe Religie/ enDe oocb toorbe De beroerte Dage? 
lijjc grooter in De^taDt ban D’een fijDe om Dat Deföer? 
ben gefloten blebenfonDer Dienft/ enDe banDeanDcr 
fijDe/ ompenDeDooDetcbegrabeninDelkerbe/ diDe 
totldc De cerfte ordonnantie niet afftaen fonDer een 
3Serb boor penlupDen te pebben/ foo Dat op Den zó. 
September De rutoijne in De HtnbroederS Iftercbge? 
fcljietis meefl banonbebentbremtBolcb/footbber? 
ftaen pebbe uit De monDtban De burgermee!ter Cor? 
neiiö Sacops 25?oub>er Die Daer mit eenige 25orgerS 
enDe^cputters toasgegaen/om ’t Cioofter te rebDen. 

j^tcr upt bolgpde terfïonDt toeDer een groot remoer 
onber De gemeente/ Die toiibe een föerb pebben boor 
Die ban De ^teubje Religie/ om benejrcercitie enDe 
boobe te begraben/ pier op fjeööe öie ban De ifïcligie 
felbe een requefiaen De 25urgermeefteren en 36 RaDen 
obergegeben / om fefiere orbonnantie te maften / om 
alle periculen enbe bloetftortinge te berljocbe/ batte 
ISerfte toeDer fouDe geopent toorben / en De Dienfï Daer 
toeDcrom geDaen fouDe tooiDen / foo iffer De lefïen 
September toeDer een Jlieutoe orbonnantie gemaett/ 
enbe toozbe ftracr toegeroepen om De gemeente te ftil? 
ien/ enbetoo?De in print uit gegeben/ opDateenpge? 
Ijjcb Daer na fouDe toeten te reguleren/ ompberfijn 
brppept op fijn plaetö te gebrupeben. 

Stem als Dit accoort in De Raet op ’t ^tabt? 
pups befïooten fouDe toorbe / foo peeft De 25o?germee> 
(let SClbert Harcx tegen Die ban De Religie gefept/ 
icb pebbe gepoort Dat Die ban De Religie t’^nttoerpen 
pebben borg geftelt/ op Dat Door pen lupDen geen op* 
loop in De ^taDt ofte pet guaets foube gefepieben / 
fulx bepoort gpplieben mebe te Doen/ Daer op Die ban 
De religie uit fijn gegaen/ enDe pebben eenige 25o?= 
gexS mebe boben gebrogt om penluiDen borge te toefen/ 
onber De toelfee mebe toas €gbert jBijnDerfebiefepDe 
tegen mijn^eere na mijn ontpout/fouDe topeenigelafï 
Daer af mogen Brijgen ban Defe onDertebenincb foo toil? 
De idt pet niet Doen / Daer op paer geanttooo?t toorbe / 
neen gpp fult Daerorn niet belafï toorben / enDeiS 00b 
aïfoo in ’t accoort geteetbent ofte bermaent. 

Stem upt Defe boorfepreben beroerte/ foo fijn top 
6 ^erfonen Dicbmacl bergabert getoeeft ten pupfe ban 
San 23etfe RoDenborgp Dan tot fijn 25?oeDer darmen 
RoDenborgp Dan op anD?e piaetfen/ Daer ontrent om 
Die 2$orgerS te ftillen/ enbe pen lupben berfoebaen 
mijn Ijjeeren te rapporterenafterbolgens onsofficie/ 
Dan als top Die meninge ban De 3&ecbc berfïonben/enbe 
ons Die faebetetoigpttgtoasmonDdingeobertebra? 
gen/ fo Hebben top ’t felbe per regueft / acn mijnte¬ 
re obergelebert/ enDe Daer na felbe monbelinge mit 
mijn ijcere gefprooben / enbe gentco?Dert. 

Stem ais Dit accoort gemaebt toas en gefcPreben/ 
Doen fijn top 6. fierfonen mebe boben omboben bp mijn 
I|eere De 25orgermeefïer/ enDe aïfoo ‘3triS SSodifs. 
na mpn ontpout niet tpupSen toas/ toorbebpconfent 
ban mijn S|eere Rcpec lipmens ban ^ecb in fijn 
plaeps genomen. 

Stem alDaer bp mpn tere in De Warner ftaenbe/ 
in prefentie ban bepbeCommiffarifen/ enbe Die ban 
De Sieutoe Religie / foo peeft Dcn25orgecmeefïer 2ül? 
bert iBarcx De Secretaris bebolen/ om pet accoort 
teflellew/feggenbe Dat pp feprpben fouDe/ Dat De 2öcr? 
germeefrerS en JüaDen ter eenber fijDe en top 6 per? 
foonen / mit Die ban De Religie ter anber fijDe gecom? 
pareert fijn/ toaer op ib Den 25urgcrmeefier ant? 
njoorDe Dat top 6 perfonen ban toegen De25urgermee? 
fleren en 3 6 ïïaDen toare georbonneert / enbe niet ban 
Die ban De Keligie/ Doen toorben ’t anberjO geftelt/ 
Dat top met De 25urgermeefïer ter anber 3ijbe/alö men. 
in ’t Print fien macp/ pier upt magp men toelmer^ 

ben / Dat SCïbert jparcr m'etgoetg? jegeng cns’6 Per? 
foonen in Den fin peeft gcpaD. 

8. Stem ban De lefïe September tot ontrent He? 
Dto december toaffet in tamelpcbe fïilte / enDe en fijn 
met bed troeblen getoeeft/ Dan omb’Sflmcult’onDer? 
pouben/ enbe Dat Die ban De ïleltge DelpbrpbanDe 
HinbroeDerd gaeren meDegcpaDtljaDDen/footoaren 
top mebe bobenaenmijntere/ onDenotoeetiltnict 
fonDer^ gefepiet te fijn/ Dangrootebreefetoagonber 
De 25orgerije / ban D’een partje tegen D’anDer. 

Stem in .pobember foo toorben top 6 perfoonen 
omboDen ban De Prins tot Üptrecfit bp pem te comen/ 
Dat top De Borgermeeftcrs aengeDientpebben/ enbe 
abbijS begeert ofte top rijfen ofte tpups blijben fouDen/ 
Daer op mijn^eeren Dc2BorgermeefierS/na DatfeCom? 
municatie met De ouDe 25urgermeefteren enDe üïaDen 
gepouDenpaDDen/ ons concenteerbe Daer te rijfen/ 
enbe bpbe Priiis tot 3Bttecpt gccomen fijnbe/ foo 
peeft Pp onsgebraegpt/ poeDat allefabe tot2Cmfter? 
Dam ftonDen / enDe poe Die gegaen toaren enDe anDers 
niet/ toaer op top pem een DifcourS ober gegeben 
pebben ais pier na boigpt/ Daer na fepDe pp ons tot 
een affepept Doet jouneerftigpept/ Dat De ^taDt in 
breDe magp bïijbenib poope corts Daerfelbenteco? 

Stem ontrem Defe tijt toaren bed BorgerS ooefi 
eenige upt De ïïaet upter ^taDt getogen / pen refiben? 
cte nemenDe bupten Der ^tabt / ais (Cergouto / £ep? 
Den/ ïiaerlem/ 3©trecpt/ enbe blufptenDe met pen 
lupDer goeberen toter ^tabt/ Dat baft gcootebreefe 
in Der ^tabt maefite/ enbe toorben 2tnno7o. Den 3. 
Heert bp Clodte geflacp toeDer in geroepen. 

Stem op De begeerte ban De $rims / pebben top een 
Difcours gemaebt ban alle Datterna ons befte toeten 
in Der ^taDt gpefepiet toas enbe in toat manieren/ 
enDe pebben ’t met ons 6 perfoonen onDertebent Daer 
toe 2CriS2&oellefeDie niet prefenttoas/ enDe fo Dra top 
t’scmfierDam gecomen fijn/ foo pebben top Dejto 
germeefteren ons toeberbaren berpaelt/ enbe pebben 
mpn ïieere De Coppje gegeben/ toaer affp ons be? 
DanbenDe toaren / pier af is nogp coppüe 4o. 7 Daer 
men niet Dan De toaerpept in binben fal. 

10. s«m Den 12. december/ fopebbert top fes 
perfoonen / een 25rief ban De Prins tornt 3©trecpc 
ontfangen/ Die top De 2Surgermeeftersftracr bertoont 
pebben/ pet inpout is Dat fijn excellentie begeerbe 
Datmen alle Deltgentte Doen fouDe / enDe oocb De panD 
Daer aenpouDen toilbe/ Dat Die ban De j^ieuto ïidi? 
gie met pen ^acptmael niet fouDen boort gaen/ Dan 
Dat fp ’toppoube fouDe tot fijnectoecomft Dat feercor? 
telinx fouDe gefcpieDen/ tot toeibe bebd enDe pet be? 
bel ban s&urgermeeftcren ip gegaen Ben/ ten pupfe 
ban De PreDicanten / enbe bocb in De HinbjoeDers 
föerb/ enbe pebbe penlupDen Dit samen boorgepou? 
Den/ enbe oocb De begeerte ban öe®o?,germeefteren / 
enDe onstoterfte Daer toe geDaen/ omDatfpfuirbe? 
geeren toilDe Doen/ pier op anttooorDeDe^reDican? 
ten/ aïfoo fp Den Dagp op fonneDagp eerftromende 
berconDicptpaDDen om pet^acptmael totteDeelen/ 
foo conden fp fulcr niet oppouden/ DeforgenDe offer 
eeniep oproer Door moeptecomen/ Ditamtooortpeb? 
ben top De ^rinSgefcpreben/ enDe onfe 25orgermee? 
fleren geraporteert^o.7. 

11. Stem Den 20. december foo is De $rinS in 
5Cmfterdam gecomcn/ enDe peeft eenige ban De 3©et 
te gaft genoot enDe onfe 6 perfoonen/ Daer top geco¬ 
men 3ijn/ Dan Daer is bp ons ban geen Haterte ban 
De ^taDtS fabe ofte Religie bermaent. 

Stem tot Defe reden foo iffet gefepiet/ ais icbpet 
rapport aen De^Borgermcefteren in ’t doorentje DeDe/ 
Daer De ©urgermeefter €opsprefenttoas/ enDean? 
Dre 25orgermeeftercn / aïfoo Daer toorde gebraegpt 
ban De manier ban Dit Jlacptmae! / Dat icb anttooorde 
ende fepDe ib en paDDe nopt ban Defe manier ban 
jSacptmad gepoort/ Dan ban De $tugpsburgpfe 
Confeffie paDDe ib tod ober 20. Saren in mijn pups 
gepoort ende Dit upt reden/ toantalfe mpn Dagdijc,re 
gaften toaeren <©uptfcpe ende <£>ofïcr!mgen/ enbe 
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van den Jaere i $66* c 
oocb paö rïi ut De ©oftcrfe Eanöen lange Per* 
beert; 

Stem ontrent Defe tpt fijn top altemet mit cnö 6. 
55erfooncn bp De552inö ontboDen/öaeronögeP2aegt 
to02öePanöe o?nbnnancie Pan De 3©acpt/ enöeDan 
De fóneepte in De efjtaöt aen te nemen / Dan bp onö 
UtpDcn iögeen refolutie op eenige Dingen genomen/ 
Dan De 25urgcrmccflercn enDe De 55refiöent ^top0/ 
toaren Dagelpcr bp De 552inö om Defaben te 02öonne* 
een alö et gefyt iö aio pier na Dolgpt. 

12. 3tcm ontrent De lefle december foo fijn fellere 
6 7‘ o?Donnantie gemaeclit bp De ^?ino enDe De ^efiDent 

Etoijft/ enDe onfe 25o?germee|ter op De o?Donnancie 
Pan De lefle September om De iüerbe Pan De $fêin* 
b’ocDerö te Perlaten / enDe om een ©aenöcl Jünecpten 
aen te nemen / Daer JBillem 55ouliffen aio Capitpn 
enDe Exepoocp Euptenant toefen fouDe/ pier op 
to02öen De $ ^cputtetpen PcrgaDert ontrent De y. 
januari/ alDaer De p^cfiDent ^totjo en 2502germee* 
lieren/ De ^cbutterpe Die o?Donnancie Poo?gepouDen 
enDe gelefen pebben / enDe malbanöeren belooft peb* 
ben Die o?Donnancie te onDerljonöen / Dan poe Defe 
otDonnancic in ’t lange pont toeet tb niet / Dan Daer na 
tlaet te Dementen foo ’t'noot iö $o. 9. 

ij. 3b pebbe Pcrflacn Dat omöatöefeo’Donnan* 
rie niet Poo?t gcflelt too^De/ foo Pan De ï©acljt 
aio anDcro/ foo toaffer Dagelpcr beroerte onDer De 
gemeente / enDe namen Daer tipt guaöe fufpitie. 

14. 31 tem Den 25. fpeDmarp foo iö Den grooten op' 
loop geicljiet / Die ib Dcrflacn Ijebbc tot Defe nabolgen* 
De oo?faeb gefcpieöt fonDe fpn/ Dat ib pier (lellen tot 
een memorie onDer Cojccrie. 

3tem in’tcerflcpocDatDen 24 ^pebjuarponöetDe 
gemeente Perflropt too?De poe Dat mpn S|cere De 2502* 
gecmeeflcren boben Dè oeöonnancie/ pier boben Pan 
Den 552inO noep eenige knerpten fecretebjeb paDDen 
acngenomcn/ enDe Dat eenige Die mpn ïgeere felfO 
paDDe toillen aennemen / fulr tegen eenige 25o?gerO 
gefept paDDen / Daerom groote PcrgaDeringp op De 
plactfe gccomen io / Daerom ettelpcbe 2502gerö enöe 
^cputterö/ ten pupfe Pan De 2502germceftér 3oofl 
25upcb gcgacn toaren / enDe pem fulcr aengefept peb* 
ben Datte bef02gen toao Dat Daer D002 eenige oproec in 
De c^taDt romen meepten/ toaec op 3ppanöe2502? 
germeefler 3oofï 25upcbgeengoetanttooo2ötfouDen 
gccregen pebben / uit toclcbe 002faeb al op Den felben 
Slbont / öe 2502gerö en De gemeente eenigpe op te 
5^teutoe-S2ugge begonnen te PergaDeren/ omf02gP 
pan oPerPallen te to02bcn. 

(€en anDere Dat Die knerpten Pan JBtllcm 55autoe* 
Iif5. Die Dacgpö te Pooren op fpn EanDt toaö getoogen/ 
D002 fpn Euptenant Eeepoocp tegen De 02öonnancie 
op Den ^CPonDtop De 3©acptto02öengePoert/ enDe 
Daer alle De nacpt bleben / enDe Datfe al fabontO De 
plaetO begonnen te befetten / enDe en toilDen De 
^cputterö na ouDer getooonte niet op De3BacPt ofte 
plaetO laten commen / Dat terflont D002 De ^taDt 
Perfp2epDt bwöe onDer De gemeente / Daer uit Der* 
Dolgpt fouDe pebbe/ Datte DergaDeringe Pan De 
gerpc Den 25*. Sluguflp al P2oegp begonnen te Perga* 
Deren/ fomma De reepte toaerpept en toeet icb niet/ 
toant ib Daer niet Pan en toifte noep gep002t pebbe / 
Dan Den 2y»5pcb2uarp 0’ni02geno ontrent 7 en 8 uren / 
aio pier na Perpaelt too?t/ toat mp in De oploop be* 
jegent io. 

3tem ontrent Den leflen december / foo toojDe 
ono föint geboren/ enDe alfoo pet getollereert toaö / 
enDe gepeel gemeen / enDe noep gepeel gemeen 
bleef / na De nieutoe 02öonnancie bp Den 552inö enDe 
2502germeefterö gemaeebt alöberpaelt/ fo pebbe icb 
pet om febere 002faecbe Die tegen mpn S$upöP20u ge* 
mobeert toao/ na Dat pet toel 6 ofte 7 Dagen onge* 
Doopt toaö / in öe |Binb20cöero öerb toegelaten te 
Doopen/ niet Dermoeöenöe foo groot tegen öeiBagi* 
(iraet Daer aen te miööoen / enöe öoepte mpn beter 
gebacn Dan öe Statte Perlaten/ enöe mpn goeöeren 
gebluept te pebben/ aio DeeleDanöep2tnciPnelfleen 
oocb Pgn De 3 6. ftaöen Deöen. 

n 15 67. in Amfterdam, 5 
3tmi Pan Datte 02öonantie pier ober gemaebt toao/ 

foo en to02öe top 6 perfonen fonDeiiinr nergeno toe^ 
geb2upcbt noxp gemoept/ tot Dat Denbeer Pan 252e? 
DeroDe in De ^taöt guam / öatter tocDer noot P002 
panöett toaö/ Doen to02öc toeöer Den 14. j|ï5certbn 
25urgermee(lcrO en ? 6. ïiaöen geo2öonneert tot clrite 
^putterp 3 ^erfonen t e Piefen / aio pier na Perpaelt 
to02öt. 

Memorie van dat by my in de oploop gehandelt is uit » 
bevel van de Borgermeefteren. * * 

is. 3tfPi ben 25. 5peb2iiarp o’mo2geno tuffrpen 
7 en 8 uitren/ foo pebben öe 23c?gcrmeefterö een 
<§tatö-25oDe tot mpn pupo gcfonöen/ Dat icb flrar bp 
mpn l^ecren op ’t ^taDtpupo fouöe bonten / en nlfo ib 
noep fiebelpcb op mpn beööc lacp / Pan geen PcrgaDe* 
ringe ofte oploop toete/ peeft mpn I£upöb20u mpn 
fulr aengefept / Daerom icb (Irar opgeflaen fp / enöe 
Den alfoo fonDer getoeer na pet ^taötpupOgegaen/ 
noep niet toel toetcnöe poet Daer ge|lelt toaö/ Danco^ 
menDeinDe 3©armoeO |traet/en bpfonDer bpDe|)a* 
penb2uggepebbeicbgefien öe2502gerpcin ïèapenen 
te PergaDeren. 

3tem comenöebp ü5uptenb02gp pebbe ib bePonDcn/ 
opöen<©amflupO öe knerpten in 02öen (laen/ enöe 
Eeepoocp feer naerfiig fpnöe Die in 02Ö2C te (lellen/ 
Daer öoo^ieb gcgacn ben. 

3tem bomenDe op Den <©ampeb icb Peel 2502gerO 
jêcputtcrö in 5©apenen Daer gebonöen/ Daer af 
fommige mpn omrtngöen/ enDe een mpn bpöeboefem 
greep/ftggenöe pier pebben top öclfóan/ Die toillen 
top niet gaen laeten/ enöe anDere pielDen pet Koer 
P002 mpn/ foo Dat nietreöelpcr tegen mpgepanDelt 
to02öe/ Dan aio fp bcritonDcnDatibPanDe^ger^ 
meeflero toegen Daer toao / lieten fp mpn op ’t ^taöt* 
pupO gaen. 

16. 3tem bp De 2502germeefleren gecomenfpnöe/ 
op De groote^epepenö Warner pebib De 2502germee= 
(leren en Peel ban öe 36 itaöen Daer gebonöen/ toaec 
onöer eenige getoapent faten / enöe pebben mpn l$ee* 
ren geb2aegpt toat pen gelief öe / toaer op De 2&02gcr* 
mec(tcrO PerpaelDe poe Dat oDPontö te boren eemge 
2502gerO in De 2502germee|ler 3oo(l 23upcb fpn pupo 
toaren getoee(l/ gualpcb fp2ebenöe Dat penlupDen fulr 
niet en(lonttelepöen/ met meer anDere to002öen Die 
ib niet ai pebbe ontpouDen. 

t^iec op anttooo2öen ib mpn J^eeren / alfoo aio et in 
Der toaerpept io Dat ib Pan De faben niet gcpoo2t en 
paDDe noep en toifte/ toant ib om mpnöer fieebten 
Daegö te boren niet upt getoeejt paDDe / Dan mpn föee* 
ren toaren De 3©et enDe iBagiftraten Die moepten pier 
in Doen/ aio et penlupDen goet öoepten. 

Jgicr op fP2aeben mpn Zeereu te famen/Detopl fiont 
ib bp Co2ne!iö ^acobfc. 2520utoer 2Ö02gcr/ Die tegen 
mp fepöe gpp Doet toel Dat gpp bp onö comt / toaer op 
icb pem anttooo2öe Dat ib liePer bp De liBagiflraet ge^ 
(lagen to02öen / Dan Daer tegen in öe Pictorie. 

17. 3t^<ti na Dat mpn Zeereu te famen gefpioben 
paDDe/ pebbenfe op mpn begeert/ icb fouDeafgaen 
onöer De 2502gcrö/ enPernemen poe ’t öaerflonöe/ 
pier op peb ib paer Pertelt met toat groote P2pbel ib 
Daer gecomen toao / enöe Dat ib niet en begeerhe toe* 
Der of tegaeninfulbenperibel/ öaeropmpnJÏeeren 
toeöer anttooo2öcn Dat fulr ban mpnöcgeerOen / enDe 
fp fouöen toacpten (lellen op De praten aen Den <©am / 
om P2P toeöer op te mogen bomen. 

S|ier op ben icb toeöer afgegaen ober De ©pgeDarn/ 
enDe ober De 55apenb2ugge in De föercb-ftrnet / al* 
Daer ib öe PcrgaDeringp feer Permeert gebonöen 
pebbe. 

3tem pen lupöen p2agenöe öe oo2faeb Pan öefen op* 
loop/ pebben fp mpn aefept Pan De acngenomcn 
fönegptö aio in ’t 14.3lrficulpierP002 / enöe alfoo fp 
fagen De Sbnecpten al gereet/ enDe anDere 2502gerpe 
op De plaetO fo?gpöen fp Dat men pen iupDen ober Pal* 
len toilDe / alömcn pem IupDen niet meöe op De plaetO 
ontboöen paDDe. 

3tem pier op peb ib Die PergaDerDe2502gerptoe* 
Der geamtooott Dat ib bp mpn Ifeeren gctoeeefl paDDe/ 
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6 Relacs van het gepaleerde 
entte Dat i?i fulje niet cn coitöc bemerken / Datmen fteiu j ontoillicft toacen fulften officie te öebtenen / alSttur 
hipten oberballen toilöe/öaerom ift ftenlupDen ftoogft? Hlcttcuï berclacrt mn 
ftj'cft biööenöe toaö/ Dat fn ftenlupDen toeft niet aen 
mijn ©eere toilöe bergrijpen noeft boo?t treeften / entte 
Den alfoo (traje toeöecomnaftet^taötftupstgegaen/ 
entte fteübe mijn ©eeren mftn toeöerbaren hertelt. 

©ter op fteöften mftn ©eeren toeöec tot mijn gefept 
öat fp geen Knechten ftatiïien aengenomen / Dan ftaö? 
De alleen eenige aengeteftent op ftet fcjpftben ban tte 
©ertcginne/ entte en ixtaeren ooeft niet ban menineft 
öc 25o?gerp öaec mebc te oberballen / enöe bcgeeröen 
öaerom öat ieft toeft toeöec onöee öe 23o?gec£ gaen 
foitöe/ enöe mijn neeeftieftept öaec toe Doen om öie te 
(tillen/ entte öie te betmanen/ enöe öat ment öaec toe 
tftengen moeftte / öat men ban bpöe fijöen moeftten 
oeöonncecn 4 ofte s ^ecfonen om mit malcanöeeen 
teonöcrrecftten. 

Stem ftiee op ben ieft toeöec afgegaen onöee öe 
2502gerst/ enöe ooeft meecanöeee 2do?geep uptgefon- 
Den ban mijn ©eere / foo öat öaec entlijfte foo beel in? 
geöaen to02öc / Dat men aen bpöe fijöe 435- 25o?gec0 
fouöe 02öohnerenommalftanöcrenteber(taen/ enöe 
öe faeftetebergelijcftcn/ toaer toe öe pïaetst geo?öon? 
neect too?öe/ om bpcen te ftomen in De Kepfec op De 
©pgenöam/ enöe belooföenöe25o?gecss ooeft in ftilte 
te ftouöe/ foo beer fp nietaengeboeftten too?öen. 

Stem ift toeöec bp mijn ©eere boben gecomen 
fijnöe / fteeftet mijn ©eere goet geöocftt om öe 25o?? 
geep bet te (tillen/ öat öe25o?germeefter€opstenöe 
Sacob <0erritfen/ en ieft toeöec afgaen fouöen öoo? 
De25o?gecp 

Ao. 67. 18.3tem öen 2 f. f eb?uarp st’^ibontst fo ist öoo? öe 
gratie «Boötst öefen grooten oploop geftilt fonöec ceni? 
ge b!octfio?tinge/ enöe öaec too?öen een aecoo?öt ge? 
maeeftt enöe befeftjeben / öaec beel 25o?gerst obec 
toacen aen bepöe fepöen / ftiee af fteb ieft geen Copije 
enöe en ftaet mp ooeft niet toel boo? toie öat öaec al 
obec toaecen/ obeemttst Dat ieft mee(t af en aen toast 
gacnöe / Dan ftaet te Detoagen. 

uitent alfoo ftet fteel laet in Den abont toast eer Dit 
aceoo?ö gefcft?eben toast/ foo öat men ’t ban Dien 
abont niet upteoepen eonöe / foo toilöe beel ban De ge? 
meente ban öaec niet fcftijöen/ öie nacftt beforgenöe 
oberballen te too?öen / enöe toiect geo?öonneect öagftst 
öaec na öest mo?genp Dit boo?f5. aeeoo?ö mttte €rom? 
pet al omrne upt te roepen. 
Stem öen 26 5Peb.o’mo?genstfo too?öen öc250?germ 

klooft 25upcft mit een uit Den Baaö/mit ïtëillem ©op? 
pen «^jeccet. eniftgeo2öonneectomöitatcoo?tteöoen 
afroepen aen De J?ieutoe3ijöe/ toantbeel banöege? 
meente noeft bergaöect bleben / enöe niet fcftijöen toil? 
öe eect uitgeroepen fouöefijn/ enöe comenöe bp öe 
<0uöe-252ugge / öaec noeft beel bolcjc (tonöen 
met hen lupDengetocer bergaöect/ foofteeft3®iIlem 
©oppen ftet accoo?öt beginnenaf telefen/ enöe alfoo 
ftp brcbacft toast / moeftt ftp in ’t afïefen eenige toco? 

22. Stem örtnabolgenöeftebtft upt bebel ban mijn An 67 
©eere öe 25urgermce(teren bp öe ©eer ban 25^e? 7' 
öecoöegeöaan. 

Stem in ’t eer (te ftebben mijn ©ccre De 25o?germee? 
(teren mijn met jannen ïtOöenbo?cft enöe <©trcft 
JBouterfj. gefonöen aen mijn ©eer ban 25?eöecoöe/ 
om ban mpn ©eerteberneemen/ enöe te b?agen tot 
toat intentie ftp inöec &taöt moeftte gecomen fijn / 
ftiee op mijn ©eer anttooo?öe ftp ftaööeboo2öefe tijt 
meer in öe^raötgetoeeft en fijn geit becteect/ Dit fteb? 
ben top mijn Zeereu al öatelijeft aen gefept. 

Stem ftiee na ben ift noeft 2 of 3 ntael aen öe ©eer 
ban 25?eöecoöe gefonöen / mitten 25o?gecmce(tec 
Soofi 25upeft enöe mit tiBeejtec 5Fcanet ^eccetaciö / 
enöe ^iceft JBoutecfj. ^eccetacist/ Dan tot toat in? 
tencie (laet mijn niet al boo?/ Dan toast meeft om öe 
jaftc ban g^plato? enöe ©?i(fen ?üöel. 

Stom öen i8.,?)Baert foo ben ieft toeöec mit ©armen 
i3oöenüo?cft / enöe eenige ban onst 6 ^ecfonen mitten 
33enfionaciss JiBeefiec ^öjiaen 2Slocftlanöt / ban öe 
Burgermeeftecen en 36. ïtaöentotten heerban 2B?e? 
öecoöe gefonöen / om ftem te bectonen jeftece Kirti? 
ciilen enöe o?öonnantie öie mijn^eece mit öie ban öe 
Bieutoe ï?elige gemaeftt ofte becaemt ftaööcn/Dte onst 
fcftjiftelijeft toacen meöe geöaen. 

3©e!cfte boo?f5. tCcticulen öe 3|eec ban 25?eöecoöe 
niet toilöe noeft begeecöe te ftooren lefen / noeft be? 
geecöe öaec af niette toeten/ öan becmaenöe ftoe Dat 
IIP ban fiu toast tebertreeften/ toelcftcapo?t |Bee(lec 
lö?iaen 2&loeftlant mit onst aen mijn ©eere fteeft 
geöaen. 

Stem ftiee op ftebbe mijn ï|eece aenfienöe öie groöte 
becgaöecinge op öeplaet^/enöe flraten boo?’t ^taöt? 
ftupst / öattec gcoote pecieulen uit ftet bectceeft ban De 
l|eec ban 25?eöecoöe tomen moeftten / enöe uit anöece 
oo?fafte Die mijn ^eere öaec toe mobecen moeftten / 
ban onst begeert öat top toeöec met iBeefier 3tö?taeti 
25locftlanöt / enöe De anöece aen mijn ^eece ban 2ö?e? 
öecoöe / enöe ban mijn ©eece öe Bo?gecmee(iec^ toe? 
gen berfoeft Doen / öat ftp noeft f a «söagen binnec Defec 
^teöe blijben toilöe/ ten tijttoetotöatöiegeeneöie 
öaec toe geo?öonneect toacen te rijfen om öe#?inee 
ban (©?anjetefp?eften/toeöecom fouöetfttipst gecomen 
fijn/enöe öat miööelec tijt mijn ^eece fo beel alsf in Ren 
toast te b?eöe fijn/ öat fijn «Cöelfteptfouöe De name 
getoupeften ban obec Capitepn/ obec öe Cft2ijstftan? 
Del / fonöec noefttanst iet te attettteren / tec tijt toe 
ftiee bp De p?ïnstgeöefponeect fouöe fftn / öat top al? 
öaec geöaen ftebben. 

©iec op fteeft öe heerban 25?cöecoöegeanttooo?t/ 
öat ftp Deur Defe begeerte tot öienfl ban öen honing en 
ruft enöe eenö?aeftt öefec ^teöe/ om alle opcoec te ber? 
ftoeöen/ ftiee jal blijben onöee De naemaist Capitepn 
óbecöe CÖ?ijeftstftanöclöefec^teöe / bdobenöe ooeft 

Den niet te cecftt p?onuneeccen oftefaelgeecöen/ foo; niet te attentecen al eec ftet amtooo2t op öe ceguefte bp 
too?öcn geroepen fcftiet/fcftiet/öaec Ö002 JBillem J|op? 
pen becliep / enöe öe 25o?gecmee(tec feec becbaect 
fijnöe/ fteb ieft fteuc opgeftotiöen/ enöe mijn felben 
poo?t gefcliiet gefïelt / enöe öe gemeente mit naecfiic? 
nept Uermaent om geftoo? te geben alfo ’t gefeftiet ist. 

19. S^to113 ontftout foo ist öe ï|r. ban 2S?e? 
öecoöe op öen 28. jFebjuacpinöec^taötgecomen/ 
toaec wit gcoote bccbacenist onöei; mftn l|eece ban öe 
3©et enöe öe 25o?gecp gecomen ést/ niet toetenöe uit 
toat oo?faeeft mijn ©eec öaec gecomen moeftte fjjn/ 
alfoo eenigfte becgaöecingfte ban ijneeftten ontcent 
©ianen becgaöect to02öen. 

20. S^ni öe 14* JIBeect ftebben mijn ©eeren25o?? 
gecmecfteccn en 36. Baöen toeöec gco2Öonneect öe 
^cftutteeije te becgaöecen / enöe uit elcfte ^eftiit? 
teejje 3 p>ecfoncn te ftiefen ban öe öifcrcetfte enöe 
b2cetfacm]le alst ftiee na in ’t 25- Sürticul berclaert 
too?«:. 

21. St>to öen 2. lP2tl too?öe Defeo?öonnaneie ban 
De 9 ©erforten eec(tbanöe©ecceboo?tge(ïelt/ alfoo 
öe pecieulen öagcftjec gcootec too?öen/ enöe top al 

ëi 

öie ban De Beligie obecgelebertaen Den ©?insf toeöec? 
om gecomen fouöe fijn/ enöe Dat ftp niet anöecstbe? 
geecöe te Doen/ öan öat bp Den ^inst op Derequefïe 
geo2öonnecct fouöe to02öcn. 

Stem alfoo Defe falie ban Smpo2taneie toast/ fteb 
ieft Die anttooo?öe ban tooo?öetottooo?De opgefcft?if? 
te ge(telt / metten p?efenten IBeejtec 2Cö?iaen 25locft? 
lant/ enöe öe anöece geaeeo?öeect / enöe Dit ant? 
tooo?t alöaec aen mijn ©cere De ©ucgecmee|ïecen 
obec grlebert. 

Stem toie aen öen ©2inö iö gefonöen getoce(t / ooeft 
toat De ceguc(ïe getoeejt ist/ enöe toat anttooo?t 
öaec op gecomen ist/ en toeet ift geen cegfttbe? 
feftijtban. 

Item hier na volght de ordonancie van de 9 Perfonen Ao. 67. 
uitte Schutterije, 

Stem Den 2. 2tp?tj ftebben mijn ©eece öc25ucgec? 
meeftecen enöe 36. ïïaöen/ öe obeclnpöen ban öe 
^cftuttecije Doen bcrgaöeren op öe boelen/ om te 
öoen ftiefen uitte cldie^cljutterije 3 banöeb?eeöfaem? 
(te enbeguacnftte jBei fonen / öie niet gefteel ban D een 

per* 



van den Jaere i 566. 
pertije Dan uit bepDe idiote afterbolgcnOe/ De o?* 
Donnancie bp 2öo?germeederen en 16. KaDen Den 14* 
IBeertgefcljiet/ om metten toclcbc aio ’t mijn ©eere 
ban Doen baDDe fcube mogen communiceren enDe be* 
fbngeren/ tot betoaernis ban De §tabt/ om De 
§cbuttcrp teiften reps niet te bergaDeren / in toelche 
Clerie toeber gecoren fijn Defe nabolgenDe 5|>cc- 
fonen. 

2lD?iaen $au cnDe ©enDencb ban barhei / enDe 
Cgbert Kodoffe uitte ouDe§cljuttertje. 

5an 25etfe KoDenburcb / 2i!reht Cojndtf5* Cool / 
enDe Meinier ban $ecb/ uitte ©antboocb §cljutterp. 

©armen KoDenburcb / ClaeS Keperfe / Cgbert 
IBepnnerfj. uitte ©octbooclj §cljutterp. 

5tem na Defe Clerie Rebben mijn ©eeren De Ober* 
UipDen Defe boo?fcD?cben 9 fpcrfonenaen mijn©eereDe 
jëurgeimeefleren en ?6. KaDen obergegeben in ge* 
fcbnft / toaei* op mijn ©eere De ©urgeemeefteren enDe 
36 üïaDen/ Die boo?fcD?eben 9. $erfonen geappiobeert 
bebbe / enDe bebben Die felbe 9. ©erfonen belooft Daer 
afteinbemneren/ alS’tbUjcbtbpDeacteben f.3fp?il 
ban mijn ©eeren ontfangen Jto. 10. 

tem Den 2 2l!pnl foo ïjebben mijn ©eere Se 25ur* 
geimecfïeren / Die èerfïe 6. ^erfonen uitte§cljutte* 
rije/ Daer meDe mijn ©eeren in alle boo?gaenDe falie 
gebefoingeert baDDe/ enDe tetoerdiegejïdtljaDDcn/ 
Den 26. Stuguffp 2Cnno 66. aio b002gegeben acte onDer 
Deo §taDts §egd ban inDemnite / enDe berfclarin* 
ge Dat fp ftenlupDen bebancten ban ben lupDen boo?* 
gaenDe befongc/ aio blijebt lip acte $0.3. DeCoppe 
uit De certificatie ban De inDemnite. 

67. I tem hier na volght de Reael wagt, e nde uit wat oor- 
faek die gelproten is. 

5tem ontrent Den f. 3Cp?il foo iffet bp mijn poeren 
De 2&urger meederen en 36. Kaben gcojDonneert / 
Datmen 300 fcljamele ©erfonen fouDeaennemenDie 
niet te Doen OaöDen / om pen lupDen te onDerljouDen / 
enDe Dit onDer De Cet ban De Co: |Ba: Den $?tnce 
Crellentie De 25o?germeefteren en De§taDt getrouto 
te fijn / enDe Dat fp tot allen ttjDen bp Dage ofte bp 
nacljte fouDe gereet fijn / om te toaben bp 100. ofte 
200. ofte 300. foo ’t mijn ©eerefouDebelieben/ ofte 
o?Dineren fouDen/ enDe Dat men Defe $erfonenaen* 
nemen fouDen/ foo tod ban De een Keligie alOban 
D’anDere/ enDe Dat fp oocb beloben fouDen mal&anDe* 
ren niet te bertoijten ban CSeufen ofte ©arindteterS/ 
Dan fouDe bjeDelijcb onDer malbanDeren toacljt bou* 
Den/ ter plaetfe Daer men pen lupDen o?Donneren 
fouDe. 
5tem De reDen ban Defe toacbt/toas ten eerde om Dat 

men bet fcbamel ©ol& Dagelijr feet facb te boop lopen/ 
ten anDeren om Dat fp beniupDen niemant fouDe bp 
ballicb maben Dan De §taDt/ tenDerDeoftereenige 
berraDern baDt boo?tgejtdtgetoo?Den/ Datmen’tte 
beter Doo? foo beel $erfonen baDDe mogen hernemen / 
Daer alle nacht toadjt meDe gdjouDe too?Den / enDe 
Dat men De rede ban ’t fcbamde©olcït teb?ebelijcber 
moebte bouDe/ op Dat fp meDe in De Diend mocljte 
comen. 
5tem foo bebbe mijn ©eeren op ons? 9 perfonen 

Dit eerft gecoren toaren / begeert Dat top Defe moeite 
toilDenaenne men/om Defe 3oo$erfonente befcljpjben 
fp toilDen ons oocb Ceelfeens fenDenbanDe ©erfonen 
Die fp Daer in begeerDente bebben/ fulrljebbetopop 
De begeerte ban mijn ©eere aengenomen te Doen / enDe 
Daer toe beeft ons 5an 25etfe iSoDetiburg fpn ijupO 
berleent om Dit ©olebte befcb?ijben/ enDe bebben 
alfoo tot 300. ©erfonenopgetebent/ mette genen Die 
mijn lijecre ons opfrïinft ijaDDen gejielt / enDe fouDe 
bebben elcbe nacbt ofte Dacb jeneenbalbejïupber/ 
enDe bebben Dit mijn Jl^eere alDaet aengegeben. 

,§oo bebben mijn ijeere ban ons 9 #erfonen be* 
geert Dat top Defe toacljt fouDe betoaren/ enDe Dat elr 
fijn nacfjt Daer bp fouDe toaecben/ enDe Dat top op* 
ficljt ban De toacljt/ enDe ban De o?D?enemen fouDe/ 
enDe Dat top alle morgen om fouDe gaen / enDe Dat 
©oleb af betalen/ enDe Dat top’t geit ban DetreforicrS 
toeber fouDe balen/ fulcr bebben top op De begeerte 

?n 15 67. in Amfterdam. 7 
ban mijn ï^eere geDaen/ enDe aengenomen Dat na 
ben belieben te befïelien/ enDe bebben De toacbters 
bp abbijs ban mijn j^eereDe 2£>urgermeefïerenaltijt 
gejielt/ te toaben bp yo. ofte 100. ofte 200 ofte alle 
300. foo ’tmpn^eere ons bebolen bebben/ enDe oocb 
uoo? 't bups ban 23?eDcroDe/ omtetoetentoatterin 
De §tabt mocljtgefcbieDen. 

CnDe beeft Defe toacljt geDuert foo langbe tot 
$oi?carmeS inDe§taDt guam met fpn fonecljten. 

Item van de acht duifend gulden die ik mit Har- 
trien Rodenborch uit (bevel van de Borgermeefteren 
de Heer van Brederode op renten hebbe gedaan op onfe 
naam 

27 5temDen27.^11 S’mojgensontrent9. uren/ A 
fo bebben mijn ï^eere De 25o?germee(lerS mijn mitAO' 
darmen ïloDenborcb op ’t §taDtljups ontboDen/ 
alDaer mijn ^eere ons bebben aengefept boe Dattet 
mitte 25oigermee|lcrenen 30. ïïaDenbejïootentoas/ 
mpn ïjeec ban 25?cDeroDe op renten te Doen 8000. 
gulDen op fyn ïanDt in bergen/ enDe Dat mijn ï^eere 
Daerom belooft baDDe/ foo Diae als bP Dat geit fouDe 
bebben/ foo fouDe bP uitte §taDt bertreeben/ Daer 
om mijn Igecre op ons bcgeerDe om Den boge noot te 
feboutoen / ban De fónccbtcn ban 25?eDeroDc Die on* 
trent De§taDt quamen / Dat top onfen naent bier toe 
toilDe berleenen / enDe Dat top goeDe bjienDcn Daer 
toetoilDe moepen/ om Defe 8000. gulDcnflraropte 
b?cngen/ mpn l$ecre fouDe ons Die mitten eerjlcn 
tocDer geben / enDe beloofDen ons Daer af te inDem* 
neren/ Daer op icb mijn i^eere anttooo?DeDat myn 
fulr niet tod te Doen jtont / enDe oocb fo toaren top 
niet gep?obiDeert fo beel geltS op te brengen / toaer 
op mijn l^eere tot onSfepDe/ top fcuDeonbelajlblp* 
ben om te Doen balen Die penningen Die Daer reet toa* 
ren / enDe alfoo De bogen noot boo? banben toas / enDe 
top oocb gaeren De begeerte ban mijn ï^eerc begeerDe 
te bolbjengen tot boo?Dcel ban De §tabt / fo bebben 
top mijn j^eere fulcr geconfenteert te Doen/ mit Dat 
mijn ïjeeren ons beloofDen Daer af te inDemneren/ 
Uier op bebben mijn ï^eeren gefenDen op ’t SErcö^bupS 
om bet geit te Doen brengen ten bupfe ban ©armen öo* 
Denburcb om bet gdt Daer te bergaberen. 

5tem bier toe bebbe geb?ocbt De ercijS jpeefter 
dfloris JlBartfj. enDe ©armen Cttfen 2502. gulDen De 
rejle fjebbe top ban goeDe bdnöen boo?t gdeent als ban 
SCntOttp ©erboof/ treilt 25outoer / itJarten tCom* 
bocb/ 5afper Cracb/ enDe ^irefe 5anfcn/ enDe 
meer anDere als mijn 23oecb bermelt / Dat Daer na 
bp mijn ©eere toeber betaelt is/ op De treforieDoo? 
2Clbert Höarr enDe <©ircb ©iltoantfen/ tot op 3600. 
gulDen na/ Detoellie bleben op renten tot in ^obem* 
ber/ enDe 3ijn mette renten ban bpbe treforiers betaelt/ 
eenSDeels 5an <©ircb ,li©arr. 

gjtem Den 27. 2lp?il fijn Defe 8000. gulDen De Ken* 
temeeder ban 25?eDeroDc toegetelt/ opDatmyn©cer 
nocb Dien 3fibont fouDe benredien/ enDe top bebben 
een recepiffe ban mijn ©eer op onfe naem genomen 
Daer in bP belooft soo. gulDen S’5aerSopfpn HanDt 
in Bergen te berfegden/todebe recipijfe top in bpnöcn 
ban 25o?germeederen bebben obergeiebert / enDe 
bier tegen bebbe mijn ©eere ons acte ban inDemnite 
onDer Des §tabts §egel gegeben/ enDe oocb een 
fcbult 2B?ief ban 3000. gulDen Diein jsobemberbe* 
taclt torn als boben. 

5tem bier na als De©eerban232eberobefijngoe* 
Deren befclj?eben too?Den / foo fijn top uit bebd ban 
mijn ©eere De 25o?germeederen tot©aerlcm gefonDen 
acn De Kentemeeder §taltpart/ om Defe 5-00. gul* 
Den S’5aerS meDe op De goeDcren ban 25reDero te 
Doen aenfclj2ijben. 

5tem bebben mijn ©eere De 25o?gcrmceder ban 
©armen KoDenburgbenDe mijn /begeert een tranf* 
poo2t booj §cbepenm ban Defe 8ooo. gulDen boo?* 
fefpeben 3ulr top myn ©eere gege ben bebben. 

28. 5tem Den 28. 2£p?il fo guamen De ianeebten 
ban©2eDeroDe boo: De §taD/enDe boeren Den 30. bits 
ober na 3©ater!anDt / om Datfe geen fcbaSe boo2De 
§rat Doen fouDe / Doen tooibe bp mpn ©eere geo?* 

25 2 Doneert 



8 Pvelaes van het gepafTeerde 
öonecct ecwge p?obanöe penïupöen te fcptcben / enöe 
iö op öe tiefoep pecSlbect jtëïatc betaelt/ enöetoaö 
De J&cpout felbe meöe op öe 25oombpöe&inöecen 
pan 25atenb02clj / alfoo 3pp?oPanöebegcccöe/ enöe 
tö öoo? öe bout pet capo?t aen öe Igecce gcöaen. 

29. Stem Den ja2Cp?il guam öe <0?aPePanMt' 
gen mit fijn ilftnecpten tot <êiemen/cnöe eenige mitte 
^oplupöen poo? öe ^aeclemec $oo?t/cnöe togen Poo?t 
D002 na oPec in ïBateclant. 

jo. Stem Den y. jdöepfo fpn darmen aoöenbo?cp/ 
cn tb geo?öonneect Pan öe gemeente/ tocgenuitPe? 
geerte Pan öe 25o?gecmccftccen en 36. naöen / om 
mcöc te cepfen mitten 2&Q?gecmccuc£ So&ft 25upcb 
na Smtoecpen/ om aen öe ^ooepept Pan öeJ|ecto= 
gtnne te follifïecccn öatmen geen Unecpten in öe 
^taöt fouöe toillen leggen/ enöe aioPip tot nottciv 
öam guamen / ontmoeten onO öaec Sao Claeffen Pan 
foppen 25o:gecmecftec comenöe Pan SCnttoecpen/ 
Die ono fepöe mitbebedte gaent’2Hmftecöam/ enöe 
mofïc in 4 öagen öaec toeöec fpn om anttooo?t te b?cn? 
gen aen paec ^joogpept/oft men öe Igeec Pan Hoi?- 
cacmeo mit 3pnc ïünecpten mit gpemoeöe in öec 
^taöt totiöc laten ofte niet/ en Soofï 25upcb 25o?* 
gecmecfïec in ’t co?t al fïaenöe fp?aeb mit paec ge^ 
pouöen. 

ji. 3Jtem ftcac mttten 3©agen Poo?t Pacenöe/ 
foofpn ono tot fffclmonöc oPec öe 80ofte 100. &cl)c? 
pen mit fóneepten tegen gecomen / enöe fpnöen^fel 
op gePacen na Dcc <©ouöe/ omfoPoojtna^mjtec^ 
Dam te tcccbcn. 

32. Stem öen 7« JBcp fo peeft fBeefïcc ?CD?iacn 
^anöelpn een cegueft geo?öonneect / Dieöe23urgec? 
mecfïcc gooft 23upcb in Snttoccpcn/ aenöeïtooc? 
pept Pan öe^actoginne peeft oPergegePen/ Daecop 
Pp paec Igoocpept gcpofïileect iO/ öat fo öe 25o?gecO 
öe Énecpten pan fpn €o.jpa.nietmitP?cöeninna* 
men/ enöe pen lupöen aio opcenten fïelöen tegen öe 
Co. iBa. Dat Dte 23o?gctp fouöe pebPeneenmaent ce? 
fpept om mit pen lupöen goeöecen temogen Peeteer 
Pen/ öaec in fePec^ecfonenuitPefonöect/ enöetoat 
pet meec pout/ inöien pet noot iöfïaetPotöec te Pees 
foeben uit pet p?incipad öat onöec öe 2öo?gecmee; 
ftcceniO- 

Item uit defe navolgende pointen heb ik verftaen dat 
men mijn beladen wil, ende wort aldaer tegen de 
waerheyt onder de gemeente verdroyt, (onder eeni- 
ge reden. 

Item een Man die de luyden kan neder fetten ofte 
dillen, diecanfe oock weder oprockenen , Dit fOUÖe 
tod feppnen/ toacct öat tcb pet uit mpn fcIPen fonöec 
ecp?eO ücPd gcöaen paööe/ öan öetopl icb pet met 
ecp?cO PePel Pan 25o?gecmeefïecen enöe 36. Kaöen 
pebbe gcöaen/ enöe peb moeten Doen alö men piec 
Poo? in ’t j. 4.5.?ïntculficnmacp/ enöe öaec na in 
’t 20.21.Sltticul fo en macp öit fp?cccbtooo?t op mpn 
geen placto pcPöen / toant men niet anöeco PePim 
Den 3al Pp mpn ofte öoo? mpn gcpanöelttefpn/Dan 
piec Poo? Pecpaelt llaet. 

Stem Pan öe Ccöel öie icb 25o?gecmeefïeto peb 
opecgelepect / Pinöpin ’t j. ^Ccticul uitten monöe Pan 
De25O2gecmccftcc0 gefeit- 

Stem öat icb tegen öe25o?gemeefieco gefept fouöe 
pebben / öat icït öe 2tuObo?cpfe Confeffie oPec 20. 
Sacen in mpn Il|upö gpepaöt pebbe / in toat ma* 
niecen pet gcfcpict iO/ Pinöp in ’t 20. Sücttcul 
piec Poo?. 

Item die reden van ’tDoopen van mijn Kint, vinde 
in’t 22. Articul hiervoor. 

Stem öat tcP tot San ©ccptccfenfouöc gefept peP^ 
Pen in öe oploop / toillcn mpn %ece geen P?eeöe mitte 
25o:gecs maliën / foo toil icti meöe öe ^tat upt gaen / 
Dit peb if» tod mit ceöen gefept / toant mpn l|eecen 
mpn in allepectculenuitfonöen/ aio in’t iy. ^CctiPd 
Pecmaent. 

Stem öe ceöen toaec tipt men tod Pan meclten öat 
ili tegen alle ceöen uptec ^taötgeö?ongen3P/ enöe 
Dat met opcnbaece logenen/ te toeten Dat öe ^epout/ 
aen peeft gegePen in öen itaeöt Pan öetcoeble / öat iP 

Hupten co. iBa. lantlatïteecöe enöe fagitpf toao/ 
jonöec toelPe logenen fp geen caeöt öaec toe pebben 
toeten tc Pinöen/ enöe öe paet gefp?otenioööo?2Hl# 
beet Itëatcc/ Pan öe Ceöd piec in’tj.2CctiPeiPec= 
paelt / Dat fp pet pacP Pan pen palo op mpn pebben 
toillen leggen. 

*• Stept in ’t eecfïe fo peeft öe 3|oogpept Pan De 
l^actogin in 2Hnttoecpen / Den 7. ifècp op öe ceguefïe 
Pan öe25o?gecmec|ïcc Sooft 25uptP gepopileect / Dat 
in Dien öe gcacie Pan öe Co. JBa. De 25o?gecö niet ge^ 
gont en too?öe/ öat fp öan fouöe pebben een maant om 
met penlupöen goeöecen te mogen PcctcePPen / en 
iO öefe ceguefïe onöec 25o?gemeefiecen. 

2. Stem öaec na in ’t felPe Saec peeft Co. ,IiBa. 
3pn opcnbaece ^laccaet Doen upteoepen in atmfïec^ 
Dam / op alle poepen Pan fïcaeten/ öatpemeenpges 
IpcP tod op fpn Co. jjBa. gcatie fouöe betcoutoen / 
enöe in fpn neecingp enöe panödingpe/ fonöecPec^ 
tceöPen fouöe blpPen fitten/ enöe peeft öit fdPenogp 
na aen mpnl^eece De 25o?gecmeefïecen öoenfcp?ppen/ 
Dat pent een pgdpcli öaec op Peclaten fouöe pee 
Coppe^o. ij. 

j. Stem nou iffet immeco toaecacptigp/ öat tfe 
mpn gepeden al op öe gcacie Poo?f3. pebbe Peclaten/ 
en fp in mpn pupo en neeringe blpPen fitten/ enöe 
mpn panöel en Coopmanfcpap in ’t openbaec optec 
fïcaet Doenöe / fonöec eenige appacentie te rnaben 
om te Pectcecbcn/ neep nopt ttpttec ^taöt pebben 
toillen tceclten om mpn panödinge / cm bupten 
alle p?efontie te blpPen pee Cectefrcatiej^o. 14. iy. 

4- Stem alfoo tb in öen Satto 68.ontcent^éepï Ao.68. 
tembec na 25?abanöt peb moeten cepfen / om 
mpn panödinge te öoen in 2ïmtoeepen / öat ib fulj 
aen öe 25ucgecmeefïec floceö |Bact3en öoo? mpn 
Ïfup0p?outoe pebbe öoen P?agcn/ enöe ooböeSöo?* 
gecmeefïec genese Co?ndiö ofte 00b fulc tod fouöe 
moeten öoen/ toaec op fp fpöen ia öat een 25o?gec 
tod mogpt upt cpfe cm fpnpanödingteöoen/ enöe 
tot een meecöec Pecfebectpept fo peb tb een pafpoo?t 
onöec öejs «^taötsf ^cgel meöe genomen Pan Den 1 f. 
^eptembec / enöc3p öaec meöe na 25?abant gecepft / 
enöe Poo?t Pinnen Co. |Ba Sant öaec ib te öoen beft 
gepaöt / fonöec een boet bupten Co. ifêa. Sant te 
fetten pee Cecteficatie So. 16. 

5. Stem ontcent Den 22. ^eptembec ben ib toeöec 
tn Sfmfïecöam gecomen uit 25?abant / fotoo?öemp 
gefept Dat Öe ^epout info?matie op mpn Deöe ne¬ 
men/ enöe Dat tnöefabe Die tb uptbePd Pan De 25o?s 
gecmeefïecen en 36. ïïaöen paööe gcöaen / aftecpol? 
genöe mpn officie/ aio piec Poo? in ’t j. 4. y. Scttbel 
cn in ’t 20.2i. Sctibd Pecmaent fïaet. 

6. Stem piec in Peefïagcn fpnöe / fo peb tb Dit 
eenige Pan öe 3©et te bennen gegePen/ Die in Dec tpt 
25ucgecmeefïeco enöe HegeecDcro toacen / enöe poe 
tod ib acte Paninöemniteit paööe/ tot Snno67. Den 
2.28p?il: fo fp ib toeöec gecocen in öe 9. ^ecfonen/upt? 
te ^eputteepe Den 5.3tp?il bp mpn l^eece öe 25o?gec^ 
meefïecen en?6. tüaöengeapp?obeect/ met Dat mpn 
ï^eece mpn bdooföe öaec af te inöemnccen/fo pebjb 
om meecöec febeepept Pan mpn Igeece tc pebbe Pee- 
fogpt bp ceguefïe aen De 2So?gecmeefïeccn enöe 36. . 
Kaöen/ om te pebben acte ban Snöeinnitett Pan pet 
geene Dat ib öan naöen2.3Cp?il geöaen paööe/ enöe 
00b mpn l$eete in öe ceguefïe te benne gcPenöc poe 
öat 3ulc onöec öe gemeente Petfïcopt too?öe öat ib 
mpn in mpn officie 3ouöe gualpcb pebbe geö?agen 
todebe fupplicatie mitte cecteficatie enöe acteöe 25o?^ 
geemeeftee I^encicb Co?neliffepeeftgdePectinpanöe 
ban öe 25o?gecmecjïec Slbect iBacc öie öaec op ge? 
tebent peeft Den 2. Cctobec Defe ceguefïe ontfangen 
Pan toegen 58D?iaen fpauto tot panöen Pan ï|enö?icb 
Co?ndiffe pee acte 5^0.18. 

7. Stem alfoo ib toeöec na 25?abant mofï cepfen 
peb ib mpn l§tipOP?cu in bcPd gelaten om aen mpn 
l|eece tefollificcen/ om ccpeöitte op mpnceguefïte 
liebben / öaec acn ib geen ttoijfd ö?ocgp ofte mpn 
I^eece fouöe mpn aftccPolgcnöen penlupöec belofte 
acte Pan inöcmnueit gegePen pebben / ofte te minfïen 
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van den Jaere 15 66. 
30üDe gefept Ijobbe Du reDen toaerom mijn fulr ge^ 
toepgert too?De / Dan toat mijn 3Hrijf follicitcccDc cn 
ronDc gbcen anttooo2t crygen/ Dan ais mijn 33Bijf aen 
38lbcrt jHQarcr 25o?gcnncc(tcc inDei: tijt feec follidecr* 
De fctöe bp mijn ï|upsbroti Dan een CoDclDieicbaen 
mijn J^eeie oDei* gelebert baDDe Daer ftoaericljept in 
toas/ als Ijiorboojop 3. ^Crtiöel (taet / enDemyn 
anttooo?t Daec op ontfange bobbe alsf biecboo?5Fol. 
3. (tact / foo toas bp niet te D?eeDe/ Dat ili fijnbe* 
gecrte niet toilDe bolgen ais in ’t 3. SCrtibel ijiec 
Doo?|taet. 

8. Stom Detoijl icb alDaec om mijn fjanDelinge in 
252abant en in foliant enDeDinnen Co. ». Sanben 
uit toas mits erp?eS pafpoo?t Dan Den if.^eptem* 
Dec enDe mijn j|up9D?ou nogïjfeer aen mijn ©ecrebe 
2502gecmeefrec folliftcerDe/ om ecpcDicte Dan mijn 
regucfte ais Do02/fo bocft mijn l^eere De ^cbout ofte 
Sflbert of eenige Dan DemisgonnacrsaenDe©?ocm 
ceuc «öenecael Dan Deïtaetbantcoebletebennenge* 
geDen/ poe Datib bupten Co.». SanDenalber* 
tcocben toas enDe bupten Co. ». Sanben latite* 
renDe toas Daec op Dat eenmanDement Dccccegen is 
Den 18. ©obcmbecommyngoetteDcfrïpijDen/ enDe 
mijn in Doen roepen/ Dat Den 18. december ter Crce* 
cutie gelept is per 28ctie ©0.17- 

9. Stom nou en fcboelt immers* Dan Den 15. 
September Dan Dat Dan mijn pafpoojt totten 18. 
^obembet Dat Ijot manDemcnt al gljeerptOeett is 
geDJceft maer 2 »enben 3. Dagen/cnDe Daec en tuf* 
fcljon ben ib nocb in Cctober toeis Dagen tbupS ge * 
toeeft en Dagelijer ïangeS (tcaten gacnDe / enDe mijn 
DanDeling DoenDe/enDe Dat ib nopt bupten Co.». 
XanDcngctoccdjp. 

CnDe als mijn goet befcb?oben toü2be foo beeft 
mijn J§upsb20uto feer aen De ^o?germèe(ter gefoIU* 
fleert om erpeDice te bebben op mijn regue(te/ om mijn 
Daer meDe te becbjeecen/ Dan mijn ^eeren bobben 
op mijn reguefte mijn niet brillen geDen Dat fp 
mijn belooft baDben enDe beeft 2ilbert»rjc Den 24. 
december mijn ©upsbrou mijn reguefte toeDer ge? 
geDen fonDer iet Da er op te fetten. 

Stem om Dat immers bet Doo?gcnomen Concept 
3ijn boojtganeb moebt bebben om mijn uitter (taDt 
te bouDen foo beeft men noch Defe nabolgenbe p?ac* 
tibe gfjebmpcbt tegens mijn 3©ijf enDe ïtmDe? 
ren om mijn te Doen toaerfeboutoen Die nocb uit toas 
om mijn banDelinge te bolbjengen. 

n. Stem in ’t eerfte is ^cbeel Ctooffe gecomen 
tn De 3©aecb aen De 3©aecb »eder ïlybe^iercb 
jeggenDe/ toeet gbp niet of 2CD?iaen ©auto tbups 
gecomcnis/ mijn Ijecce De ^cljout beeft mijn be* 
Dolen icb fouDe na bem fien aen fijn (Cupn ófte op 
De ftrate/ en foo D^ae icb Dernomen baö toacr bP 
tS foo fouDe tb bet bem ftcar comen feggen/ Defe 
ülgbe <&ieccb bier in berbacft 3Pbe is gecomen 
tot mijn ^toagec %ins Dan Ciffe/ Die boo?t.ge* 
tomen is tot mijn i§upSb?ou om mijn te Doen 
toaerfeboutoen om niet ijaetfigb tbups co comen. 

12. Stem Daer na beeft De ^ebout toeDer na 
mpugeDraget/ Die terflont fulr aen jiBartenjpom^ 
b02g beeft gefept om mijn te toaerfeboutoen/ Die 
fuicjc terftont toeDer aen mijn l£upsb?ou beeft 
gefept. 

13. ^omma Dus beeft men De »re Doo? De 
^taDt Derfpjept om mijn te Doen DerDaren enDe uit? 
ter «§taDt te bouDen/ Doo?Decbae(tbeptDan3lE>bfcn 
IftinDeten. 

i4- Stem foo fjeb ib nocb Doo?Der Derftaen Dat 
mijn ï^ecre De ^ebout openbaer aen De (Cafel Daer 
eenige Dan De 3Bet bp gefeten fijn bermaent beeft 
als icbfe uptcr ^taDt gupt toil toefen foo gae icb 
fïegbS ja Djiemael op een Dacb Derbp ben Ijup* 
fen en fie Daer in/ foo bcrbaec ibfe Datfe Der* 
treeben. 

if* Stem bier upt macb men immersnotoorbe^ 
meeben boe Dat De ^ebout fijn officie betoaert beeft 
enDeinbpfonDer fijne Co. IBa. eer/ Diefijngjacie Doo? 
fijn ©ublicaten en 23?ieben beeft Doen roepen ais in 
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’c 1.2.2frtibei bier D002 (taetDatbem een pgelpcb op 
fijn Co. 5H9a. gracie fouDe betroutoen/ enDe in fijn 
neeringe blijDen fitten/ja Dat meer is niet toillenDe Dat* 
men aen fijn Co. ». gracie ttoijjfelen fouDe enDe 
beeft oocb De ^ebout geen comimffie gegcDen pmant 
ban De ©erfonen Daec tn begrepen / te roepen ofte 
bem goeDe te beftljrijDcn / Dan alleen Die Dertogen 
toaccn bupten co.». Sant enDe Daer bupten bic* 
Den latitecenDe. 

16. 3jtem De ^ebout betoijd contrarie / Die 
mijn mit openbare logen beeft aen De ©^ocureuc 
<©enerael obergegeben / Dat ib Dertogen toas enDe 
bupten Co.». Sanben latitecenDe / enDe Die alle 
anb?e Die bp guijt toefen toil mit julcbepjactibebe 
Co.j©a. gracie omfettet/ Die nopt in ’t fin bobben 
gebabt te Dertrebben. 

17. Stem nou iffet immers toaeracfjtigb onDe 
toel te DermocDen Dat toaert alfoo gbetoeefl Dat icb 
IjaDDe Dan fins getoec(l om te Dertrebben enbebup* 
ten Co. ,ï|Ka. SanDen te latiteren/ Dat tb Dit geloof 
toel babDe in 2tm(lerDam / enDe binnen Co. ». 
SanDen toel tot 10. ofte 2oooo.gulDcnaengoetfou* 
De gccofc bebben ofte enige geit op toiffel ofte renten 
fouDe genomen bobben om mijn goeberen te belaften / 
enDe baDDe oocb tijS genoegb gebabt mijn centen enDe 
mijn goet te Dcrtranfpo?teren/ bior of en fal men int* 
mets niet bebinben Dat ib bot minde ja fulcr ge* 
Daen bobbe Daer upt immers biljet notoo? Dat icb 
nopt jins fp gbetoeed om te Dertrebben / Dan 
Dat ib upttet ^taDt gcD^ongen fp als Doo? Der* 
baelt. 

Item hier na volgen die reden ende oorfaeck waer- 
omik niet hebbevoor de Raet van troeblc derven Com¬ 
pareren in Perfoon. 

i. Stom in ’t ccrdo aenfienbe De crndelijbe (Coo* 
ren Dan De Co.» oDec De genen Die geblucbt onDc 
uit 3üu Co.».SanDengelatiieert baDDe enDe 3ön 
Co.».gracie DeracbtIjaDDe. 

2.. Stom ten anDere Die Daer tomparcerbe cnbe 
bemluDe begeerbe te Deranttooo?Den / terdont in 
langbeDuerige gbebanebenis gelept to02bcn enDe Dat 
immers Daerom / toant Daer tooien niemant gbe* 
DacbDaert / ten toas Dat ïjp Dan De Cfficier en Doren 
aen De ©?ocureur Derclaert toert Dlucbtig tefynenDe 
Co. ». SanDen latitcerDeenbebem luDen Daer in 
geloof toas gegeben. 

3. Stom Dat icb Doo? oogen fagb Die groote logeneti 
Die reDe tegen myn aen De ©?ocureur <6enerael te 
bennen toas gegeben/namentlycb Dat ib Dertogen toas 
en bupten Co.». Sanben latiteerDc toas Dat ib nopt 
geDacbt baDDe. 

4. Stem alfoo ib myn reguefte aenmijn l^ecrcbe 
2502gcrmeedercn en 36, Uaöen ober baDDe gegeben 
om D’o?Dcr/befcbopt enbe inbemnitc Dan myn befonge 
uit bonlupDer naem te bobben / Daer icb mijn meed 
meDe fouDe bebben moeten behelpen/ geen anttooojt 
ofte eenieb befebept conDe crygen ais in ’t 6, m-tibel 
daer. 

Stom Defe fabe D02ber infieuDcbetnbop ifnt' 
toerpen gerepd alDaec ib mijn3abe De geleerDe te ben 
nen gaf/ Die Doo? Deel ©erfonen boo? DeniUaetDan 
troeble geDtent baDDe/ enDe alfo mijn actcn enbe eer* 
teficatien Die ib Doen reDe baDDe D002 fsen baöbeiv fo 
bebbenfe niet gcraDen gcDon.Den in ©erfoon te c ompa* 
reren toant 00b anD2e Daer toarengecompareertmet 
goet betoyS/Daer opgcanctooojt mo?De Dat gp ge* 
Daen bobtDatiSguaet/ gbp fout bet jou ^Burgermee? 
der getoepgert bebben enDe tegen gep/otedeert beb* 
ben / DuS magb jou Dit niet ïjdpen / cnöe Die ’t jou 
bebolen bobben Die en fal ’t oocb niet bergeben 
toojDen. 

6. Stom Defe 3aobe alDaec cbertoegenDe beb ib op 
De eei'do ir Dagen eenregued acn De 0aet Daiuroe* 
ble Doen oberlebeten / DerfoebenDe ootmoeDelicb / om 
te mogen per ©?ocuratoren team tooojDcn/ toacr op, 
gepOdtUeert to’ojDe comparant tiet Judicia per A&e 
DJo.19* 

Stom cojtfS Diot na Den 29. sanuacto foo iiTor 
C een 



ïo Relacs van 
een pact art uptgcgcben ban De ConincbiBcbe |Baj. 
Daer in becboDen too?t alle <&ecretaricnenDe,$ota? 
riffen gljeen certificatie te mogen fcb?ijben boo? De in- 
geroepen / Daer meDe immers alle Doop uit toaO / cm 
bo?Der befebept ban onfclpilt te mogen ciïjgcn. 

8. 3Item Dier na ben icD toeDer ingeroepen teCorn* 
pareten in 3. mael ij\ bagljen boo?Denftaetban 
trouble. 

9. gjtem in fienDe alle Detbooffj. enDe boben Dien 
Bet paccaet ban Den 29. giannetoarp Dat geeno?* 
baer toaoinperfoon te compareren fo Debicb ten an* 
Dermael een requeffe aen Den tSaetban troeble ober 
gegeben Daer in te Dennen gebenDe poe Dat icD een 
Jactoo? toaö ban beel trcffelpcDe <£)offerfcbe €oop; 
iuDcn/ ban De toelcbe icD beel rebeningen en Coop? 
matffcDappcn onDec mqn DaDDe / enDe IjenlupDen 
ooch fcDulbicb toaO/Die Doo? mijn abfencie enDe gebam 

het gepafleerde 
benioin groote fcDaDefouDe moeten comen/ Daer Doo? 
iD 00D mpn geloof en goeDenaemDieibbpbenluiben 
DaDDe fotiDe moeten berliefen/foo Deb icDoctmoeDelpD 
berfocljt/ om te mogen pebben uptffel tot op üjcDanni 
om pgelycD te mogen cementeren / toaer op toeDer ge* 
poffilleert io j^tc!)tl per Stcte $o,21 

10. 3Jn fomma Dit al tefamenalDaer infienDeDeb 
iD geen anDer raet getoeten Dan mtjnfabete appelle¬ 
ren aen De alDer opperffe Kicpter Dterboben/ enDe 
Debbe mp Doo? De gracie <©obeO Daer na geffelt/ 
om te repfen enDe om een pgelijcD te bolDoen Datife 
Doo? De gracie €toDeo bolb?ocljt Debbe/ aló et bips 
Den fal Dat niemaüt op mpn goeDeren gefp?oDen 
Deeft / enDe Debbe aio Doen mpn faeDe De alDer ops 
perffe fiiepter bebolen Die iD Dope mijn IptfaemDept 
berlenen fal enDe bequamertötommpnte mogen ber? 
antbJOO?Den2Cmen. 



I I 

Artijckelen roerende de Schut- 
tery worde gcmaekt doen de Predicatie eerft 

begon binnen Amfterdam. 

jfn ||eeren be 2&urgermeefter0 enbe1 
xxxvj. ftabe befer Stebe fijn ecnb?ag; 
tighlijfcm gerefolbeert batmen geen 
nieutoe $?ebicanten binnen ben mue; 
ren befer Stebe fal toe laten te p?e; 
btcfeen niacr bat men benfelben $?e; 
btcanten ntetter baet bpben Schout 

fal boen app?cl)cnberen. 
3£at b’oitbc SchutterO bp clocheftagfj bp ttjbe ban 

noobe enbe ban $?ebicatien aio booten fullcn torn; 
men op be jIBarc&t boo? ’t StabthupO enbe bp 
fio?m ofte ontoeber op ’t SegelhnpO met fjaec 
getoeer. 

^e ©octboogh SchutterOfullenootfecomenopbe 
fBarcbt ontrent bcr 3©age enbe bp fto?m ofte ontoe; 
ber op be Nieutoe a©age ooh met haer Cetocer. 

ibt Jganbtboogh SchutterO op be ifêarcht ontrent 
be Ccamen en bp |to?m ofte ontoeber op ‘t C5a|thupO 
ofte Saele ban StabthupO met haer CSetoecr aio 
booten. 

<©atmen tngeballe ban ben boo?fch?eben noot boo? 
el&e $oo?tfetten ofte o?bonneten fal een üottj ban ben 
SchutterO omme bic te betoaren enbegoebe toeftgöt 
tot befelbe f^oo2t te b?agen. 

3£at bie jBeterO/ Eettero en 25tetb?ager0 te famen 
(Uilen romen op be ©tftfjmarcïtt en op ben C>am; 
(lupo en bat baec onbergefïelt fullen too?ben b?te Ca- 
pttepnen / enbe een Capttepn boo? fuper gjnten; 
bent omme tot bienlï ban ben 2öurgermee(teren albaet 
tot allen ttjben berept te toefen omme ben «©fftrier te 
afrittecm in bten ’t noot fp. 

<©at ingeballen aio booten bie 3©et mittenxxxvj. 
Ifcaben fullen bomen op ’t StabthupO omme met 
malbanberen te helpen raben al Ijoet ten oo?baer bie; 
nen fal. 

3Ne Schout met fijn Subftitupt en dienaren met; 
ter Stebe toaght fullen romen in ber ©ierfchaer boo? 
’tStabhupO 

3£e refte ban be 25urgerp ofte25urgerö elUopfpn 
^oeffïagh bolgenbe bie $ieutoe o?bonnantie mito 
bat menopeltb ^oefflagij nogh (lellen fal een opper 
Capitepn met een ïuptenant toaeronber alle be Ca* 
pttepnen ban ’t t$oeffïaglj ftaen fullen. 

Extraófc uyten Regifter van der wil- 
lckeuren der Stadt van Amfterdam Gecun- 
dight mitter Trompette in diverfe quartieren 
defer Stede ten bevelen van Schout, Burger- 
mecfteren en Schepenen der felver Stede op 
ten 26. Augufty Anno 1 j66. 

a Ufo be tijt boo? oogen toefenbefeerperiruleuoiO/ 
x *fo ift bat mijn ^eeren ban ben €>eregte mit xxxyj. 
flaben befer Stebe bp abbijfe ban ber Schutter?/ 
omme alle mibbelen te foeben tot rufi en toebe befer 
Stebe en ban ben goetien $oo?tecen enbe^ntooon= 
beren ber felber boo? befe tijt tot bat anbero bo ben 
j§ooghept ban ber i^cttoginnc mttten Zeereu ban ber 
o?b?e gerefolbeert ofte geo?bonneert fal toefen / geflo¬ 
ten en geaccotbeert hebben in ber nabolgenbe manieren¬ 

den eerften batmen be 23eclbcn tnne ben groote en 
blepne herben befer Stebe fal toegb nemen. 

^tem om febere ronfiberatten befeerben fullen bp 
ptobifie gefrooten gepouben bltjben enbe bit al ter tijt 
toe bat berefoluttebpbe^oogljeptbanbce hertogin; 
ne en ben ^eeren ban ben o?be genomen en geromen 
fal toefen. 

gftem batmen boo? befer tijt tolereren fal bat be 
$?ebiratie bupten befer Stebe geft[)iebcn fal fon; 
ber prrturbatie te boen fo toel ben l§oo?bcro aio 
ben p?ebtcanten en bat men bp ontoeber ber siehen 
tfterb pier toe fal mogen geb?uprbeto • 

5Ktem bat be purgeren beo begerenbe bp fieefit 
fullen mogen laten bp hem romen een p?ic|ier ofte 
een anber <©ienaer ber öerh enommeljenlupbente 
mogen laten commumreren ofte biechten na haerlup; 
ben confcientie. 

Anomalie rumoeren te (lillen/ batmen be©affoo; 
ren mitten Sacramenten (lifle fal laten gaen fonbec 
geluptbanScelle. 

3tem bat niemant boo?t aen in eenige Cloofteren 
oftefóerben fal moeten b?eeften oftefcljabe boen / op 
pene ban Igfftraffingealthttotmoberatiebanbenge; 
reghten naber faelten gflegenthept. 

31tem bat niemant b’ecn b’anber fal moeten qua* 
hjch toefp?ehen ofte berbitteren mit tooo?ben ofte 
toerhen tipt fae&en ban bengelobemaerelcUanberert 
fal laeten in fijn b?ebe op pene ban baer of bp ben 
gereghten geftraft te too?ben na bcr faeften gele; 
gentliept. 

3ltem bat elft ban ber |Boo?teren en ^Jngefeten befer 
Stebe bp ttjbe ban rumoer ofte anbero bp clocfeeflagl) 
blpben 3al binnen fijnen (ïoepen ban fijn tooonftebe 
mit al fulbcn <©etoeer baer mebe fjp fijn lijffoube tuil; 
lenbefcïjermen/ mito bp ttjbe ban b?anbt/ te b?an; 

' loopen fullen be gheene bie baec toe geo?bon; 
neertfijm 

<Dat mebe elth gebuerte fjem fal ijcuben onber o?; 
bonnantie ban fijn Capitepn bie mijn ^eerenelcfi in 
fp gebuerte o?bonneren fullen. 

Gccollationeert en geaccordcert by my der 
Stadt Amfterdam Secretarius 

Pet. Bovloitsz* 

Dit is op ’tverfoek van mijn Hecrcn 
gcfchiet als in mijn difcours in ’t 3. Artikel ftact, 
als my gelèy t is, want ik hebber niet by geweeft 
en is my gegeven alsCopic uitterStadts-Boek 
gefchiet Anno 66. den xy. Augufty waer uytik 
meen de Articulcn van den 26. Augufty ge- 
fproten lijn. 

■p\Cn zf. mug. 2tnno 66.nopenbepet geeneaenge; 
geben iö bp eenige trejfeJijchen getrou toe Jjoo?terO 

bat om alle perirulen febttie enbe bloetfio?tinge en 
alle inconbenienten bie baer upt fouben mogen ber; 
rijfen te ebiteren en te betfjoeben / geraentoaeren be 
2öeelben in be j^ieutoe üerft af te nemen mitten mi* 
taren/ toelcltefabe mit eenigebanbeSchuttertjege^ 
communiceert en gerefolbeert io/ en Ijtcr na tObpbe 

Kabcn berfogfjtaen eenige ban ben Schutterijen 
omme ruft enb?ebe te mogen fjouben binnen befer 
Stebe/ en befelbe Schutterijen bp haer gecommit; 
teerbe aen bentlaben obergelebert hebben febere mrtu 

culen/fo hebben mijn ijeeren ban ben ilabcn en gereglj; 
ten op ben botufj. mrtiail grbefongneert hebbenbe ge; 
refolbeert in manierenabolgenbe/ tnbenccrfïenacn; 
gaen ’t 1. mrtieul lupbcnbe alDuo/ in ben eerften bat 
mijn ^eeren fullen bie 25eelbcn tipten féerhen boen 
foo toel be clijnc aio bie groote fóerben/io geacco?beert/ 
metum ben zó. mugujüben zs^ugufïi/ aio een upt 
ben membt ban be bergaerbe lupben fepbe,- opentlijhen 
berftaen te hebben be boo?f5. s^att. mit Clement 

C * ©oi; 

No. 2* 



I 

No. 2. 

No. 3. 

i 2 Relaes van het gepaffeerde 
Bolbcitfj. m rutm^ tooozben berblaerDen uptaenge* 
ben en toaerjïijoutoinge ban ^acots Claefe Saben? 
cooper en <Hircb gieters* Coen Cooyicooperop defer 
Stede Hupss/ ter pjefentie ban 2£d?iaen |Bau/ Hepnter 
ban Heeft/ 3nn §011(3. in ’t Hart rnebe Capitepnen 
ban ö: Schutterijen / ment kontoer/ 25arnarDtnuss 
<0eerlöffj. met anderen ipoojteren berfïaen te Hebben 
mittoaerftljöutoinge. 
Alfo mijn Zeereu ban öer xxxvj. Hadenmetdcn 

gereghte defer Stede obermerbende de ïaften ende 
periculen defer tijt boo? oogc toefende / aen eenige 
ban De Schutterijen berfoght Hebben te adbyferen 
goede middelen metter gemeene Scljutterye omme 
ruft en bjebe te mogen houden binnen defer Stede/ 
enbe Defelbe Schutterijen bp Daec gecommitteerden 
Den Hade obergelebert Hebben seebere mttciilen / fo 
Hebben mijn poeren ban Den Hade en geregfjte Den 
b002(3. mttculen gejufiiceert hebbende/gerefolbeert 
in manicre bier nabolgenDe. 

§[n Den cerfte acngaenbe Het eerftc ^rttcul lupDen? 
De aldus/ in Den eerjien Dat mijn jgeerejuUen De 
geelden iipter Herben Doen fo toel in De blepne 
ato in De grootc Herben. 

3$ om bo?dee inconbententen te fefjoutoen ge? 
accordeert Dat mijn lieren Den boo?fch?ebe geelden 
in alle Herben (uilen Doen toegbnemen. 

<0p ’t 2. rnttcai bindende alöuss enDe Dat mijn 
tieren Die Herben (uilen toefïupten (onDer eenige 
Dienfi Daer inne tc Doen. 

3es gerefoibeert Dat om febere confiDeratten De 
Herben (uilen bp peobifie gefïooten gehouden blijben/ 
en Dit ai ter tijt toe refoludebpDe^oogöeptbanDer 
^ertoginne eri Den He ere ban Der ordje genomen (al 
toefen. w ^ 

<©p ’t $. mtteul lupDenDe alDuss/ DatDe^Surge? 
ren Dess begerende bp (iebte (uilen mogen een goet 
f&mflec ofte een anDer Bicnaec Der Herben laten 
bp Ijem comen omme Heb lupDen te mogen laten 
tommumceercn agöterbolgen.0 Den lupben ton? 

3<$meDe bp peobifie aio booten geaccorbeert. 
<0p ’t 4. mtieul lupDenDe alDuo / Dat mpn Heeren 

(uilen onbelet De $?ebicatien hupten Der Stat laten 
gefcDteDett/ fo toel De IjootoerO alO De p?eDtcanten/ 
enDe bp ontoeDec De fiebe Hecb Daer toe te mogen ge? 
Djupcben. 

30 geaccorDeert boo? Defe tijt te tollereren. 
<©p ’t 5. mticul lupDenDe alDuO omme alle reitioe? 

ren te (tillen Dat mijn H^rcn Öeut lupDer $afioren 
(tille mette Sacramenten fouDen totllentottenfieben 
laten gaen. 

310 geaccojDecrt al booten. 
<0P ’t 6. Érticul lupDenDe alDuO/Dit geDaenftjnDe 

fouDen mijn Heeren op ftarbe Correctie berbieben 
Dat niemant boo?taen in eenige Cloofterss ofte 
Hercbcn (ouDe mogen b?eehen ofte eenige fcDaDe 
Doen. r. ^ 

30 mebe geaccojdeert Dat men fulr bcrbteDen fal 
tot moDeratie ban Den geregljte na De faeben gele? 
gentDept 

SHengaendc Det 7. SCrttcul lupDenDe alDuO/ Dat 00b 
berboben fouDen too?Dcn op groote Correctie bat nie? 
mant Dem onDcrtoinDen en 3a! D’een D’anDer gualic? 
ben toe te fpreben oftcbcrbitteccnmit tooorden ofte 
toeeben upt faeben ban Ijacr geloobe / maet elcb lae? 
ten infijnbjeebe. 

30 meDe geattorbeert op ftraffinge ban Den ge? 
regDte na Der faebe gelegen tDentljept. 

A&um den 26. Augufty Anno66. 

Certificatie van de 

Dien ’t behoort/ certificeren ntito Defen Dat alfoo fe? 
Dert 3acobi ieftleDen DiberfcDe tpDingen en remoe? 
ren binnen Defe SteDe fijn berfprept getoeeft / 
Daer upt febere Icten ban ttoift en beroerten onDer 
De gemeente gcboïgDt fijn getoeeft / en upt Dier 00?? 
faebe omme Defe goede ftcDe te betoarentegenssboo?? 
Der mconbeniemen/ bp goet Duncben banono enDe 
xxxvj. Haben Defer SteDe mitgaDero De gemeene 
Schutterijen geo?Donneert io getoeeft te biefen upt 
elcb brie Scljuttcryen ttoee Jperfoonen/ De toelcbe 
Dien nabolgenDe bp gemeene (temmen ban alle Die 
Capitepnen ban De boo?fcD?eben D?ie ScDutteryen 
gecorm fijn getoeeft en bp onO geapp?obeert/ te toeten 
upt De ouDe ScDutterpe/3SnD?ieO 25oelef3. en 
2fld?taen pauto / tipte ©oetboogD ^oele/ Harmen 
HoDenburgD en Claso Steperf3 upt De HanDtboogfj 
3an 25etfen HoDenburgD en ment Cool/enDe Dit om 
bp Den lupDen aio miDDelaerOgerapojteert te toerden 
ober bepDe 3ijben tuffen onO en De25urgecije en Die ban 
De nieutoe Heltgie ban alle faeben Die Den lupDen boo?? 
comen fouöe/ omalfo minder obcrloopo ban De ge? 
meente boo?ono temaeben/ en alfoo top De boo?(5- 
Perfonen in DiberfcDen faeben aio mtDDelaero tuf? 
fcDen Die ban De nieutoe Heligie en andero tuffcDen 
Die 25urger0 gebeftgDt Debbcn omme b?cDen en een? 
D?agljt binnen Defer SteDe te maeben en alleonruft 
oploop en ttoeeö?agDt te bermyden enberDoct te toer? 
Den/ foo to ’t Dat top Den luDen Daer of bedanben en be? 
loben te inbemneren alsi ’t beDoo^t / fonber arcD of 
lift/in benniffe Der toaerDept Hebben top Der boo?f5» 
SteDe ban 2llmfterDam jegele ten 5aeben Dier bene? 
Den aen Doen Dangen/gegeben Den ttoeeDen DagD in 
2S$il Anno Dom. 1 f67. onder getepcbem 

D. Woutersz. 

En Gecollationeert en nevens originale 
geaccordecrt by my der Stede Am- 
fterdam Secretaris 

Pet. &c. 

Sekere Articulcn gcmackt Anno 66. 
den 28. Augufty. 

Borgermeefters 
den 2. April Anno 67. daer by blijekt d’cerfte 
elexie van de ó. Perlbneil cn bedankinge en 
ons belovende teindemneren. 

WH 25urgermeefteren en Kade Der Stede ban 
Hlmftelrcdam Doen conöt en te toeten een pgeljjcb 

cf n Die opperCapitepnen mitsigaDer^alle Die anDe? vrrt-. 
^re Capitepnen ofte fjaer Subftituten ban De eerfte^0,4* 
toagljt Der D?ie Schutteren / upt gefept 3an 3anfen 
in ’t Dart Capitepn ban De Setter c. abfent fijn? 
De/geacco?Deert in DeD?ie nabolgenDe poincten. 

3n Den eerfte Dat niemant boo?taen eenige 23eelDe 
’t fp groot ofte clcpn fal befcDaDige en bitter tijt toe 
Dat anderss bp Der HoogDept Daer inne boo?fien 
fal fijn. 

©oo?ts? Dat niemant bp Dage ofte bp nagDte op De 
toagljt fijnDe fal mogen bertreeben bupten confent ban 
oen ban De D?pe opper €apitepnen/en Dit op peene ban 
elcben repfe te berbeuren te toeten bp Dage ttoin? 
tigD ppber^.en bp nagDte DartigDfUipber.0t’appli? 
ceren tot behoeft ban ’t Hot onDer toten ’tfelbegebal? 
len fal fijn. 

CnDe boo2tö ofte gebeurDe Dat een ban De D?ie Hot? 
ten of gaenDe op DerflrateeenigD Hefcontre cregen / 
fullen D’anD?eD?ie Hotten op De toagljt Daer aen bol? 
genDe gehoiiDen toefen fonDer bertreb al fulben 
oberballen Hotte affifïeren/fullen alyto anD?e D?pc 
Hotten Daer aen bolgenDe meDe gehouden fijn fonDer 
bertreb te bolgen en te affifïeren. 

Remonftrancie omme te vertoonen 
de Piincc Excell. Orangen als Stadthouder 
van Hollandt van wegen de les over Capitey- 
nen van de Schuttereyen der Stadt Am- 
fterdam. 

m Den eerflen foo fes toacrachtigD Dac ontrent 
’tmiDDebanDeiHaewban mgufluss mno iy66. 

tot 



van den Jaere i$66f e 

toe 3Dmflelreöam eenen gcooten toeptobetfpreptge; 
toeefl comenöe upt Dibei-fcpe conttepen ban Defc jje= 
Derlanöen/ öattet beele Uterben tooröen beflormten 
öe 25eelöen afgetoorpen/ trebfcenöe öe 2$eelöeflor' 
merg pan öe eenen J&taöt rotten anöeten. 

’t JBelcb gecomen toefenöe tot benmffe Pan mijn 
lieren öe ïBetpouDers pebben fp lupöen foo ’tfepijnt 
öe ^©ienaeciS Pan öe i&ecben en Clooflet# öaet Pan 
geaöPateert / en penluöen gecaöen/ öat fp penlup; 
Pet Clcnogen en anöete goeDenupctefóec&en enCloo# 
flet# fouöen blucpten / toelcfien acptetbolgenöc eeni- 
ge geeflelpcbe ^erfoonen en keepen 3Menaec# oibet; 
fepe goeöeren upte Uerben en Cloofïeren pebben ge; 
blugpt en elöet# in anöete plaetfen gebroept. • 

Sülle ’tfelbe bp eenige $etfoonenbanclepnöer Com 
öicie geften flintie/ iffet Peel ©oleje in öe ouöe Iketfte 
bergaöett getoeeft Pan jannen/ ©routoen en latnöe; 
ten toefenöe meeft al onbebenöt©olcb/ öen zj .Hlm 
gufli boorfepjeben öe# naenoen# onöec öebefpectpt/ 
foo öat De iketPen 3£ienaer# Deut Dien penlupöen te 
meet pebben gepaeft gepaöt omme paet goeöeren 
te blucpten. 

3©aet Deut ’t gemeen onbePent ©olcb banclepm 
Der importantie tn öe boorfepreben öetPe toefenöe 
meet oorfaePe genomen pebben foo ’t fcppnt / en peto 
ben alöaet optet Daet begofl De 25celöen/Hlltaet en am 
öet# af te toerpen. 

3©elcP cumoec comenöe tot PennfflTe ban mijn H£ee* 
ten öe ©urgetmcefleten en lüaöen pebben fp lupöcn 
ontboöen öe Capitepnen Pan öe ^eputterpen Det 
Poo2fcp?ePen &teöe/ omme aöbp# encsaet tepeto 
ben / poe öat men fulrbefl fouöe mogen beletten en 
Peeten / binnen toelcPe tpt en aleer öatmen pet felPe 
paööe mogen beletten öe tpöinge aenöeS&urgemee* 
ftecfif gecomen i# öat’t boorfepreben ©olcft inöeboor* 
fcPrePen 3perPe öoenöe toaten in ’t aftoetpen en breec; 
Pén Pan De 25eelöen. 

,§o Dat fp De ^cputterijen geboöen pebbeninpaet 
patni# en met paet getoeec op te paffen/ omme becöet 
tnPafie te beletten en te Peeten/pouöenöe öagp en nagt 
fepetp toagpt / foo öattec geen betoPinge meet in 
fierPen ofte Clooflet# t# geöaen getoeeft 

Cnöe alfo öen optoet binnen Eant# öagelicrbet; 
itteetöeröe enöert toepe Pan öe berobingeban herpen 
en Clooflet# Dagelijct meet enöc meet binnen öe boor; 
fepreben <§teöe comenöe toa#/peeft mijn peeten öe 
Söorgemeefleren met De ouöe ©urgemeefleren öe 
xxxvj. fiaöen enöegemeene ^cputterpegoetgeöogpt 
te maePen fePete o?öonnancie omme Petöet optoet en 
commotietepebben. 

3©elcPe oröonnancie gemaePt fpnöe is? DefelPe op 
ten 26. SCugufli leflleöen oPet alle öe^taötbpöet 
(Ctompctte gccunöigpt ten epnöe pem een pgelpcP 
öaet naer 50uöe mogen reguleren op grootepenete 
Petbeutcn öaet Pan De Copie pier bp gePoecpt ijl. 

2dlpbenöe al ePentoel Die ^eputterpen nagpt en 
öagp in pact getoeet op ’t marctbelt / Perpopenöe 
miööelettpt te gectpgen eentge o?Dinancie Pan Mada¬ 
me la Gouvernante enmpnenl|eerenbanöer<©rö?/ 
öaet naetfp lupöen pen fouöen mogen reguleren/pou; 
öenöe fult Die boorfepreben ^teöe in goeöe Pjeöen 
fonöet eeniep quaet meet te gefcpieöen. 

’t l^eeft öoP miööelet tijt mijn peeten Delegeer; 
Det# obet öet PoorfeprePen^eputtetpe goet geöogpt 
tipt clcPe ^eputterpe te Piefen ttoeebeguame^erfoos 
nen omme alle queflien öagelpt onöet öe gemeente 
tepfenöe öe ftcgeeröer# aen te gepen/ omme öaet 
inne goeöe mtööelen te Pinöen en pet anttooort Pan De 
lïegeeröer# toeöet te rapporteren enöe oPetöragen 
aen öe gemeente / omme Deut fulcr goeöe Preöe te pou; 
Den enöe ten epnöe öe ïïegeeröetö Die öogp genoegp 
te Doen pebben alle uren Pan öe gemeente niet en fou; 
öenoPerloopentoetöen. 

3©elcPe acptetPolgenöeuitöie ^cputterpengeno^ 
mineert pebben 5Cöriaen pauto/2Cnörie!S25oelef5. fjan 
25etfen ïtoöenburgp / j^atmen Koöenbutgp / Claeo 
iCipnietf?. en 2ftent Cool/Die toelcPen oocPbpöe Jüe^ 
geetöet.o Daet toe fijn geapprobeett. 

1115 67. in Amftcrdam. 13 
^00 Dat öe felPe fee? ©erfonen niet gefept mogen 

toctöen te toefengeöcputceröen Pan De «©ereformeets 
öe ïteligie/maet alleenlijcP intctcefTeutö ofte miööe* 
laetjS tuffepen De 0cgcecöeti5 enöe gemeenteftaenöé 
ten Dienfte fo toel Pan De 2öurgemectterenaiöoQPDatt 
öe gemeente, 

me PoorfcprePen <^teöe fctïcjt in goeöe Preöe gere* 
poneett en geflelt fpnöe/fulct öat een pgelpcP fijne 2Cms 
bacpt en neringe öoenöe toaö/is ’t gebeurt öattet eeni= 
ge Pan öe <©eteformeeröe Religie geftorben fpnöe/ 
fpn öe felPe in öet JtiecPen en op te fjercPpoDen te 45^ 

Pe gebrogpt öaet oPet gefongen fpn getoeeft eenige 
©faimen in’t öupttf. 

&q öat Dit öe Jftegeeröerg ’t felPe bemethcnöe en bp 
aPont beöucpt fpnöe öat öaet upt eenigpe optoet fouöe 
mogen tepfen / pebben fp lupöen georöonneert öatmen 
niemanötin öet JScrhen mette DooDenfouöenlaeten 
gaen Dan öe naefte ©rinöen ftellcnöe öaet toe paere 
toaebetsS omme alle anöeten nitter öetbe te pcu^ 
öen/fonöet nogptansf ’t felPe te publiceren foo Dat 
öe gemeente Pan öe felPe ojöonnancie niet al en 
toiften. 

3©aet naet op ten 2 f. ^teptembet gebeurt lef Dat* 
men eenen Pan öe «©ereformeetöe föelige in öeSittii 
toe üjetlte Det PoorfcprePen <§teöe fouöe begtaPen/ 
öaet toe niet alleen gecomen fpn öe©rinöen Pan öen 
oPetleöen/ maetoocb öiPerfcpe onbebenöe Preemöe 
©etfonen/ alfoo öe ^taöt Pol PreemtPoIcbti.öPan 
öiPerfcpe natien/te meet Deut De groote guantitept Pan 
^epepen Dier tpt Poor Die ^taöt Icggenöe. 

3©elcbe Preemöelingen enöe anöete geene ©rinöen 
Pan Den oPetleöen fpnöe meöe pogcnöe inDerPoor^ 
fcprePe öeröen te gingen pebben öet <§teöe toae* 
betö Polgenef pacten lafte t felPe toillen Peeten ert 
beletten / ’t todcö öoenöe öe pjaecbetö foo men 
fept eenen 25urget Deut fpnen arm gefcpoóten 
pebben. 

^aet* öeut toeöet eene nieutoe commotie gere? 
fen $ / en peeft ’t gemeen en ’t Preempt ©olcöpen gc^ 
fl^lt tegen öe toaecbetsf / en De felPe PanöerSSercb? 
geörePen tot op pet jjBatcbtPelt fonöet nogptang 
pmant meet te guctfen. 

€nöe terftont Daet naet een gtootet poop Preern? 
Delingen enöe onbefeent ©olcb geloopen na ’t Itëin* 
broeöetiO Cloofietp/ alfo ’t Die fame toao öattet peele 
fóneepten en 45efcput in ’t felPe Clooflet toaten Die 
pen lupöen oocb Peeltptsf oPet öagp lieten Booten/ 
fcpietenöe Dibtoiio met paete Puffen. 

’t 3©elc& eenige ©utgecen onöet Den felben en mU 

gen ban öe<©eteformeecöe Gelige bemecftenöepebben 
fp lupöen ’t felbe öen 2ourgemeefieten aengegeben 
Die aen pen lupöen betfoept pebben Dat* fp lupöen 
öe aenbeeptinge Pan ‘t minnebroers* Clooflet fou? 
öen toiflen beletten boor fobeele pen lupöen mogelpfe 
fouöe fpn. 

3(n ’t toelcbe öoenöe De felPe $erfonen pen lupöen 
bepootlpcïte pebben gequeten niet fonöet gtoote pen 

ticule Pan paete IpPe / maet en pebben ’t tafenöe 
©olebniet tonnen betemmen/ noepte ban paet quaet 
boornemen brengen / alfo fp lupöen’t felbe met getoelt 
niet en mogpten beletten/ fo Cornelisf 3jacobf3. %utz 

geffneefiet met nogp ttoee anöeten ban öen ftaeöcn 
meöe tet jBinnebroeöeten comenöe eenööeelsi met 
pebben geften. 

öpt toelcbe oorfaecbe Die sputteren toeöet op 
’t naattbelt bergaöett fpnöe / en pebben fp lupöen pen 
ban’t martbelt nietöetben begeben/forgenOe Öat Die 
breemöeltngen en gempn ©0ïcb Die feet groot inge^ 
tal toaten öeut öe abfentie ban öe sputteren 
’t macctbelt en ’t «Staötbupsffouöen mogen innemen 
en alfo öe «^toöt magptigp tooröen. 

Rebben niet te min fo beel geöaen öat fp lupöen 
meeft alle ’t boorfepreben gemeen ©olcttenöe brcmöe* 
lingen upt pet boorfepreben Cloofiet öeöen gaen / uits 
gefept eenigen öie upt bcbel Den ©urgemeefleren al= 
Daet geflelt toaeren omme’t Clooflet ban branöen 
betöct fcpaöe te betoaeten. 

anöeten Daecps* tö öaet toeöet een opröer ge^ 
^ tefen 



*4 Relacs van 
rcfeit beut eenige beg?abinge/ fo öatDemtoeöereen 
bed b?cemt en onbefeent Bolcfe berfamelt Debben/ 
loopenöe bupten naer be CDactropffcn / altoaer fp 
lupben oofe eenige ötngcnpucfeen gefïagcn Debben blij? 
benöe öaet öte getjcclc nacDt eeten enö?tncfienöe. 

'<©e toelcfee ticjtf anöeten öaegljg fmo?geng beut eeni? 
gen ban ben ïïaeöt met feulpe ban öejIcDutterp enbe 
toaccfeerö Dact toeöec uptgebjeben fijn/ enbe biet ban 
bc felbe bp ben j§cDout gehangen genomen en naer 
bet ^tebegebancfeeUjcfegebjocDt- 

’t 3©elcb btnnec bet ^tebe becDoort fijnbe ts? baec 
toeöec geootett oproec en bergabertngfj onöer öege? 
meente geeomen/eoepenbe bat Den lupben niet te lp? 
ben ponöt öatmen öte fcDamelegefellen foube Dangen 
omme bat fp alleen gegeten enbe geöjoncfeen Dabben 
in ’t Clooper/ feggenöe baec beneffenss top fijn parcfeec 
ban öe^cDutteren/top totllen Debet alle geUjclt opbe 
^cDuttecen ballen/ loopenbe met een naecDenlupöet 
getoeec ban bomen en Daecften baec fp mebe acbepöen 
enbe ötecgelycben. 

3©aerom öe «StDutteren b?efenbe bat beur’t felbe 
nogD meeröet opcoec foube mogDentomen/ Debben 
fp lupben ’t felbe öe föegeetöerjS aengegeben / be toelc? 
fee ben peticulen tnneftenöe geo?öonneett Debben 
batmen öe boo?fcD?eben gebangenjs öte al ceöe bin? I 
nen bet «Steöe toaeren ïo$ fouöen laeten’ttoelcfeoofe 
gefcDtet iö. 

<©te ©urgeren ftenbe enbe obettoegenöe bie groo? 
te perijcfeele opcoec en commotie öte Dent bagelpcr 
meet en meet openbaeröen/ bpfonöet beut öten bat be 
«^teöe i$ populoosf / bol b?eemt bolct / be toelcfee Den? 
lupben lieten beöuncfeen bat ’t felbe bequaem beut 
öe ttoipe enötffencie ban be föeligien Dat Det öaetom 
feetet toast bat fp eender fee Dabben öaet fp lupben Daete 
Religie 30ube mogen gebjupefeen enbe Daec booöen 
begtaben. 

<©at ooefe alle bie heeften binnen bet^teöe ober? 
mitst be ïaefïe o?öonancie ban ben 26.2Cugu|!p geffoo? 
tert Bleben fonöet eenige bienite öaerinne gebaen te 
toetöèn / öaet op oofe beele 25utgetst ban bec ouöe 
CatDolytfeen Religie mutmeteten. 

Rebben be 25urgemeepecen betfaempt be oube 
25ucgetmee(teten 36. föaöen enbe be ^cDutterye 
omme mibbelen te binbenbaet beut alleoptoet ge? 
pilt enb?ebe binnen bec ^tebe foube mogen blijben. 

g^e toelcfee betgabetinge bp een fijnbe Debben be 
felbe ooefe mynen lieten / ooefe in ’t bp toefen ban 
ttoee CómmifTariflTen uiten Dobe ban ^ollanbt enbe 
<©uattietmeepec bet boo?fcD?ebe ^teöe geen betec 
mtbbel tonnen gebinöen omme bjebe en eenöjagDt 
binnen bec boo?fcD?eben ^tebe te gecctjgen ban bie 
ban be <©etefo?meecöe Religie te gunnen een föecfe 
en IftetcfeDof omme Daete ïieligiete geb?upcfeen enbe 
Daec booben albaet te begtaben / Doetoei fp ongaetne 
fuïcc gebaen fouöen Debben tentoaec battetniet noot 
getoeeptoaec. 

<Ênöe tnne fienöe bat ’t conbent ban be |Binneb?oe? 
beest bogD toast gecuineett en boo? bie tijt niet getaöen 
toast ’t felbe toeöet op te maefeen Deeft Den lupben 
goetgeöagtte maefeen eene anöeteojöinancie/ tnDou? 
benöe onbec anöeten bat öte ban be <0etefo?meetöe 
religie öe öerfee en ’t JSetfeDof ban be |Binneb?oe? 
beest geb?upcfeen foube tot Daec Religie/ tec ttjt toe 
Bp be Co • liBa. en fijne |Ba. <Öenetaele Staten anbetst 
foube toefen geo?öonneett alle ’t felbe b?eöet blycfeenbe 
bp öeo?öonancie baec ban ftjnöe. Dopenöe fulccniet 
lange fiaen foube. ^ 

3©eltfee 02öonnancie'gepubliceect ist mettec^tebe 
Clocfee opten laeften bagD ^eptembet lep leöen. 

€nöe ten epnöe betfelbe o?öonancte bap enbe on? 
becb?efeelycft geonöecDouben foube toetben/Debben be 
felbe Kegeecbetst becfogDtaenöe ^eöitantenbanöe 
<©etefo?meecöe Religie enbe eenige peefonen ban öe 
Befte gegualificeert enbe geacDt onbec öe gemeente bat 
fp lupben öefelbe 02öinantie mebe fouöen toillen onbec? 
tepfeenen fo tot Unttoetpen gefcDtet toast/ ’t toelcfee 
ooefe bp eenige tteffeltjcfee 23urgeten tec begeerte alst 
boojonbectepcfeentist* 

het gepaffeerde 
<Ênöe Debben öte $?eöicanten bie nopt te boren 

binnen bet boo?fcb?eben ^teöebuptencohfentbanöe 
boo?fcl)?eben ïiegeeröerst Dabben totllen p?eöicfeen 
öte felbe ojöonnancie tec begeerte ban öe liiegeccöersf 
geftooren teonberDoubett. 

ISaet toelcfee o?öinancie öe ^teöe in goeöe b?ebe 
enbe ecnb?agljt Deeft getoeefi enbe nogD tó öoenöe/ 
elcc fyne Ijanöeltnge / neringe / Cocpmanfcljap en 
SümbacDt/enbefpn ooefe alle b’anbere feerefeen toe? 
bet geopent baec bie ban öe CatDoltjcfee üeligte 
ban gelycfeen Daete ceremoniën geb?upcfeen fonöet 
ben een ben anöeten te mfoboen met tooojbcn ofte 
toerefeen. 

Ban toelcfeen gefcDieöeniffe top utoe €ccellentie 
toel Debben toillen te feennen geben enbe onöerrecD? 
ten al0 neutrale perfenen fo bp be SSurgermeefie? 
ren ato ooefe bp öe ^cDutterijeato mibbelaers? geoibt? 
neett fijnbe. 

/ 

Eerfamen onfe lieven befunderen 
Adriaen Pauw, Andries Boclefz. ClacsReycrlz. 
Arcnt Cornelifz. Cool, Jan Betfen Roden- 
burgh, Reycr van Necke, ende clck van hen 
befondcr in Abfentie van d’andere. 

De Prince van Orangen Grave van Naflau cn Stadt- 
houder Generael van Hollant Zeelandt. 

D Ctfame liebe befonöer/alfo top betfïaen bat ^Son? No. 
■^öag naeft feomenbe / bie ban ben nieutoen fïeli? 
gien in mepninge fouöen fpn Date Cene te boen bin? 
nen öet^tabt ftmfieröam / öe toelcfee top feec geecne 
becDinöect fagenom beele cebenen enbe Confiöecatien 
onjet baec toe mobecenöe/ toaetomme top u-lieöen 
toel Debben toillen betfoefeen bie Dant te toillen Douöen 
om öte boo?fcD?eben Cene upt te pellen tot onfec com? 
He albaet/ öe toelcfe co?teltnge toefen fal / toanttop 
btnnen eenen bagD of ttoee ban DtecnaeSCmpecöam 
ban meimngen ftjn te becttecfeen enbe alsf ban u-lieöett 
enbe öien ban ben boo?fcD?eben nieutoe föeiigie onfec 
boo?fcD?eben cebenen te ontbeefeen/ toaec ittne onfe 
fonöeclinge bjintfcDap gebaen fal too?ben/Beceet u-lie? 
ben in ’t generael enbe petticuliec ban gefejfeen te boen/ 
bat feenne <6oöt ttimagljttgD bie toelcfeen top biböen 
mlieben te gebenlancfefalicD leben/ becfoefeenöeons* 
mit bobe ban befec gelieben anttooo?öt tefcD?öben/ 
SttcecDt ben 11. bacD ban december 3Cnno is66. 

U. E. Lieden goeden Vrient 
Güill. de N as s au. 

Deurl achtige Groot Moogende 
Hooch geboorne Heere, wy gebieden ons 
dienftclijck mit alder ootmoet tot uwer Prince 
Excellentie. 

f)® Dupben ontrent negen uren Debben top bemif? 
^ftbe ban ö. €. €rceUemie ontfangen cp giperen 
gefcD?cben enbe mit aller blijt en aenöacptöen inDoti? 
ben ban bien naer onfebepebermcgenteboicomen/ 
onö gebonben bp ben $?eötcanten enbe öte ban öe 
<&erefo?meeröe Religie ben felben boo^geDouben 
’t inpouben ban utoer €ccellentie miptbe enbe bien 
nabolgenöe berfocDt bat fp lupben fouöen toillen op? 
Douöen enbe fupecfeöeren ban ’t boomsmen ban öe 
uptöeltnge ban Daeren Cena totte comppe ban utoe 
Cccellemie enbe bat omme cebenen öte utoer <èrcel? 
lentie alDtct comenöe Den lupben öjeöet onöertopfen 
bie toelcfee on£ boo? amtooo?t gegeben Debben bat fp 
lupben ober ö?ie toeefeen in alle Itaet P?eöicatien be 
uptbelinge ban baer Cena Debben gep?ebicfet enöeber? 
cunötcDt öaet toe becl iDenfcDen fo toel banfeupten 
alö ooefe binnen befec ^teöe Den lupben Debben betept/ 
niet te min in bien ’t felbe berfoeefe aen Denlteben Dab? 
be gebaen getoeep ober tljien ofte-ttoacifbagcn fouöen 
fp toel Debben bccDoopt eenige mibbelen gebonben 

te 



van den Jaere i 566. en 15 67. in Amfterdam. 1 ^ 
te Bebben omme ’t felbe upt te (teilen enDeljemfulcr 
in alö b?eDelijcb enDe obeDientelijcb te bertBonen / 
maec naDemael Den gefetten DacB boo? De Deure ig / 
enDe een pegelijcb Bent Daer toe mtt alle blijt Beeft be^ 
rept fo beDucIjten fp UipDen Dat alfoDanige fubite in* 
opineerDe opljoubinge eene commotie onDer ’t ©oltb 
fouDe mogen beroo2faecben Daecomme Ben lupDer 
geenfinögecaDcn en iö te infringeren’t accoo?t tuffen De 
25urgemt. en gemeente gemaebt/’t toelb bp Die ban De 
<0erefo?meerDe Religie aüeenltjcb onDertebent iet 
fo fp feggen omme b?eDe in Defe >§teDe te DebouDen / 
bp toelcben accoojt geconfentecrt iö / Die $?eDtcacte / 
Ceremoniën enDeanDeccn epcercttieban De <0erefO2s 
meccDeneltgte te gebnipben/mttOgaDerO een pegelijcb 
De b?ppept ban fijn geloof en Confcientie toegelaten iet/ 
fulcr Dat inbien fp lupDen’tboo?nemen ban’tbooff?. 
CeneuptffelDen/gcfeptfouDenmogen toerDen Dat fp 
ïupDen ’t boo?f5. Contract te bupten gtogen enDealö 
b?eDe bzelterö enDe tegen Bet Contract geDaen Bebben* 
De gecaufeert fouDe mogen toecDen en confeguemelijcb 
ooffaecb ban beele quaeto fouDen (tjn / tnDten Daer 
upt een commotie ofte optoet quame ’t toelcb fp lup* 
Den niet en fouDen toeten te beranttooojDen / begeeren* 
De Daeromme boo? Defe reps geercufeert geBouDen 
te toefen: toaer naertop onolupDengebonDenIjebben 
bp De 23urgemeefter0 Defer <§tebe enDe Bobben Ben 
lupDer meDe aengcgeben fcB.njben ban utoeCrcellen* 
tte en ’t gunt Dat top lupDen mtt Die ban De <0erefO2* 
rneerDe föeligie gefp?oocben enDe gebefongeert BaDDcn 
fo booffj. to / Detoelcbe na eenige monDeltnge ant* 
tooojDr fepDen Dat fp lupDen Baer anttooo?Dt fcïjnfte* 
lijcb (tellen enDe ono oberleberen fouDen/ ’t toelcb top 
ontfangenBebbenen titoer Crcellentie bp Defen meDe 
oberfenDen / enDe alfo utoe Crcellentie terffont enDe 
metter Baeft berfoecbt anttooo?t ban ono gebefon* 
geerDe/ enDe top boo? Defe co?te tijt enDe metter Baeft 
in fo groote totcBttge fabe meer niet en Bebben toeten 
te Doen / btDDen top utoe Crcellentie onö Bier meDe te 
toillen BouDen boo2 Deltgent/ enDe inDienutoerCr* 
cellentie ono in eenige faeben berDer fouDe gelieben 
te geb?upcben / fal utoer Crcellentie ober ono gebteDen 
enDe ono getrou Deligent enDe in alleo fulcr binDen te 
D?agen aio getroutoe onDerfaten enDe ©ienaerO ban 
De Co. |Ba. tot nut / oo?baer enDe b?eDe ban ’t ge* 
meen toelbaren ban Defe ^teDe fo beele aioonomo* 
gelijcbfaljijn. 

Articulcn voor de Borgery ende in- 
woonderen defer Stede van Amfterdam die 
wclcke mijn genadige Heere de Prince van 
Oraingen van wegen der Co. Ma. als Stadhou¬ 
der Generael over Hollandr&c. heeft laten in- 
fchryven ende aennemen totter bewaernifle 
ende verfekertheytderfêlve Stede. 

i. t$ Den eer(ten fullen fp ftoeeren enDe beloben te 
Aftjn getrouto Die Co. iBa. al Den <3?abe banmol* 

lanDt/ enDe fijne CrcellenticalDaer ^tabtBouDer <©e* 
nerael/ 25urgemeefteren enDe föcgeerDetOtoelenge? 
troutoelijeben Die ^tcDe Dienen enDe te betoaren met 
alöec necrftigBepbt fobeel in BenDer magBt ig/ ino* 
gelvjcr Die gemepne rufte totter berfeeberinge Der 25o?* 
geren/CooplupDen enDeSntooonbcren/berBoeben Bat* 
ter geenen oberlaft/fpoliacten in föetbett/l$upfenofte 
anDece plaetfen en gefcBiet. 

z. Stem fullen getjooffaem fijn Beuren Capiteinen/ 
bebelijebberO enDe iSotmeefterO in alleO toeO fp Bun 
boojBouDen enDe gebteDen fullen ter berfeecberBept 
rufte enDe toelbaert Defer &tebe. 

?. Stem fullen geliouDen fijn tot allen tijBentoan* 
neer Beur Dat fal bcbolen toojben Bun te binDen toel 
opgeruft enDe getoapent met Beuren getoeer aenful* 
ben pookten/ftraete ofte plaetfe alö Ben gco?Donneert 
fal too?Den. 

4. stem toanneer Die (Crommel 3Clarm ffaetfal 
een pgclijcb geBouDen fijn Bern ban ftonDenaenmet 

fijn ruftinge te binDen onDer ’t 3DenDcl/al toaert fo 
Dat fijn tongljt o^Dtnarioniet en toaere/ enDe ter 00.^ 
fabe ban Dien fal een pgelycbfcBulDtg fijn fijne 3©ape* 
nen gercet te BouDen. 

5- Stem fullen geBouDen fijn te Dienen in p?op?cn 
perfone fonDer te mengen pemanDt in Beur plaetfe 
(tellen. 

6. stem en fullen Bun niet meugen abfenteren ofte 
bertreeben ban Die toacljt ofte plaetfe Bnngecounften/ 
Dan ter o?Dinartfclje/beur ofte met oo?lofbanl)unne 
Capitcpn. 

7. Stem DuerenDe De toacBt en fullen meugBen 
Dpncben nogl) (Taepen noglj oocb upttreeben Bun 
©apenen nocB loo laeten eeniclj ïtoer ofte pfto* 
let noclj D?oncben ter toacbte comme/ irtogelijep 
geen rumoer met 3ancb/roepen ofte anDersf mahen. 

8. Stem en fullen niet meugljen toepgeren ofte 
Bun ongeBooffaem tBoonen in aio toat Bun ban 
Beuren Capitepnen ofte anDere bebelBebberen fal 
toozDen bebolen ten anDeren ten Dienfte ban fijne 
IBajeftept/ toelbaren Der e§teDe / enDe rufte Der S«5 
tooonDercn. 

9 Stem fullen geBouDen fijn Bem te laten o^Done^ 
ren in fulben plaetfen enDe getal ’t fp met Balbe ofte 
Beele rotten ofte anDero mtn ofte meer boo? fulcbe 
tijDt aio Beur tot elcb repfe bebolen fal too?Den. 

10. Stem fullen geBouDen fijn te monfteren tot elcbe 
repfe alö Beur Dat bebolen fal to02Den fonDer eenige 
toepgeringe. 

11. Sn toelcbe monfteringe ntemanDten falrneu^ 
gen Doen aenfcB?ijben anDeren naeme ban Die Bern obec 
buiten gegeben isf / noclj oocb anDere ©aepenen Dan 
fijn epgene ofte fulcbenaio DuerenDe Den tfjt ban fijnen 
Dienfte Bern fal toillen beljelpen. 

i z. Stem Dat niemanDt eeno Bebben De <0uage / 
ofte folDt ontfangen Bem fal meugen bertteeben ofte 
laeten fijne DienftfonDer oo?lof enDe confente/nogft oocb 
pafferen ban eene Capitepn totten anDeren fonDer 
pafpoo?te. 

13. Stem en fullen in gljeenDer bougBen meugen 
moberen eenigBe Differentie/Diffentie ofte beroerte 
tuffcBen Bun met malbanDeren nogB oocb met anDeren 
enDe panctpaeljjtb metten ^ScButterO Der ,$tcDe ofte 
anDere ban Die o?DinarifcBe toacBte Der Sntooom 
Dere / ter Caufe ban D’een of D’anDer Religie ofte 
anberfiKtö. 

14. Stem en fullen niet meugen jurieren / fo?cee^ 
ren / ofte D?epgen pemanD ban Den 25o?geren/ Coop^ 
man / ofte SntooonDer Der ^teDe fo toel geeftelijb 
aio anDere ’t fp IBan ofte ©?outoen ban toat Religie/ 
ConDitie ofte gualitept / Bet fp met tooo2DennocB met 
toereben/ nocïj oocb BemBinDeren in eenigerBanDe 
manieren. 

1 f. Stem en fullen geene gemepne bergaDeringen 
ofte alarm mogen maeeben fonDe2 oo?lof enDe toete 
ban BunnenCapitepn. 

16. stem en fullen geen gueftie maeben nogB 
D’een met Den anDer becljten/ nocB balgen nocB oocb 
met anDere in eenigerBanDe manieren/ maer fullen 
BeurlieDer gueftie en Different bertBoonen Beuren 
Capitepn Den toelcben Bun beracco?Derenfal. 

17. Stem fullen geBouDen fijn te lepDenDatgoeDe 
Suftitie enDe ïiegt geDaen toert ober enDe tegen Die 
geene Die miObjupcbt fullen Bebben/ enDe Daer en bo= 
ben geBouDen te Doen alle Bulpe enDe 2Cffiftentieaert 
Beuren p?ebooft/toel berftaenDeDatDicpoinctenban 
Bunne Delicten enDe tranögreffie geDaen op De toacö* 
te ofte elDerjS nopenDe Beuren DienftDaer ’tlebenniet 
aen en BangBt nocB enigBe leDen fcBaDinge / fullen 
ftaen ter benniffe enDe Co?rectie ban Beuren Capitepn 
metten bebelBebberen/ enDe alle anDere Criminele fae¬ 
ben concernerenDe Die ftraffinge ban lijf/litofleben/ 
fullen beregljt too?Den bp Die ojDinarifcBe Sufticie 
met aDbijsS ban De Capitepnen aio alle anDere 25o?- 
gere fo na regBt fal to02Den bebonDen te beBooren. 

10. bullen Daer enbobengeljouDenCBninalOBem 
toelenDe getroubjelijcb te guijteren gelijcb Dat be* 

Ifaemt goeDe enDe getroutoe onDerfaten enbe 25o?ge- 
I % r(>r* f ren / 



lé Relaes van het gepaffeerde 
ren/ alfüüfpootfigeboiibon30nteboen/ enbe Defoc- 
lijftr te onberbouben alle anbere O2öonnamte / potn* 
ten enbe articulen bie men getooonltjcb ig tonberbou* 
ben onber ISrijögbolcfi. 

19» €n fullen peur oocft niet berboo?beren pet te 
boen ofte aenbangen/ b’toelclt foube mogen 3ijn tegen 
bieoubeCoufUunen/ p?ibilegien ofte 3©?Pbept bef 
Stebe ofte bec 2SO?geren enbe gntoconberen ban 
bfen/ maer fjeur fjelpen befenbcren enbe öetoarenfoo 
becre alg ’t moogelijcb ig. 

2.0 2Cig ïetg berboo?ben toeleft foube mogen toe? 
fen in pertinent beg bienfte ban fijn |fêa. ofte rufte 
bec Stebe fullen gebouben fijn ’t felbe terfïont te ab* 
bectecen bunnen capitepn om ’t felbe te meugen rap* 
po?teren baec ’t bannoben faltoefen. 

21. 2CHeg op pepne ban gefïraft te too?ben foo toel 
aen lijf en goet/ leben alg banninge ofte anbece co?; 
cettie arbitrale ofte pecuniaire naber ejcigentie enbe 
gelegentbept ber faehe. 

22. Me toelclte Articulen een pgclijch ban bun 
toanneer fp op gefcb?eben enbe geinrolleert fullen too?* 
ben fat gebouben fijn te ftoeeren enbe beloben C5obt 
9flmagticb/ be felbe t’onberboubenenbenietbaerte* 
gen te cornmen / in eeniger manieren / nocb oocft bent 
te rebelleren/ ofte toebecfpannincb te maecften/ op 
pene enbe C02reetiealg boben. 
2$. gullen baer en boben be Capitepnen/ Suptenant 

Benbericfj / Kotmeefïec enbe alle anbere 25ebeibeb* 
benbe ftoeeren enbe beloben / boen alle blijt enbe neer* 
flicbept foo beet in bun ig / omme bun Solbaeren 
ofte Cb?ij0bolcït in alle goebe politie / onberbanicbept 
en mobeltie tebouben/ enbe metterbaebt tebolb?en* 
gen alle toeg boo?fj. ig mitggaberg oocft ’t geeneben 
boo?fj. Capitepn bebuncften fal tot ruft/b?ebe/een* 
b?acf)t enbe toelbaert ber boo?fcb?eben Stebe te be; 
fjooren acbterboïgenbe ben Cebt in banben ban fijner 
Cjccelientie albaer Stabtbouber <0enerael banmol; 
ianbt baeropgebaem 

Extraft uyten Regifter van den Re- 
folutien der Stede van Amfterdam op den 14. 
dach Marty Anno 1567. hebben mijnen Hcc- 
ren de Burgemecfteren communicatie gehou¬ 
den mitter ouden Raad deler Stede aengacnde. 

TS boo?tg mitten boo?f3. Kaebt gecobiceert aengaen* 
J-be b’electie bie gebaen foube mogen toerben ban eeni* 
gen upten b?ïe Schutterijen mitten toelcften mijnen 
lieren be burger meefieren fouben mogen communie 
ceren/ om bie gebeeleScbuttecije elfte repfen niet te be* 
jjoeben/fo bat baer innebeelboofben enbe berfebepben 
beeftanben ftjn / enbe men fulje mit benlupbenalle 
feer gualijcft mit b?ebe fp?eeften macb/ $c. enbe ig 
bp ben boo?fcb?eben Kaebt gerefolbeert / bat mjjn 
l^eeren be 2öucgermee(teren ben Cberlupben ban ben 
b?pe Schutterijen bp benontbieben fouben ten epnbe 
bat bp be felben Cberlupben / beCapitepnenban ben 
Schutterijen bp ontbooben fouben toerben/ omme 

up oen feujen capttepnen/ bp abbtjg ban boer Kot* 
oef ellen te committeren b?ie perfoonen upt elcl?Scbut* 
terije maecftenbe alfco negen perfoonen ban ben be- 
quaemfïen enbeb?ebelijcr|ïenSchutteren/ boubenbe 
ben boo?fcb?eben Cberlupben oocft boo? batmen be 
boo?fcb?eben perfoonen o?bonneren foube upt bepbe 
föeligien alg niet geheel ban b’ecne noch ban bïinbere 
Kelrgie/ mitter toelcben alg ban be gemeeneSchutte* 
ren toegen be Söurgemr. alg ’t noot oft o?baer toare fa* 
men ftomenbe/foube mogen fp?eftcn ban faben tot befec 
Stebe betoaernig btenenbe.#p bupben bebbenïjenbnb 
^illeb?antg ïioo/Eambect ^Janfj. Clipper en 3f lorig 
^trcf3* enCbeciupben ban beoube Schuttertje mijne 
j|eeren 2Surgermeefieren obergeb?acbt bat achter* 
bolgenbe befe notulen in ’tbiercant ban befengefetoe* 
ben / bp ber boo?fch?eben Scljutt erp gecoren enbe ge* 
ojbonneert fijn SJriaen pan/ ^cnbcricfc banfBarc* 
hele / Cgtjbert JSoeloffs. ten felbe tijbe hebben ga* 
cob Eael enSpmon ^enbericbfj.cberlupben ban ben 
ï^anbboocb Schuttertje inabfentie ban b’anber Cber* 
lupben fo ban ^upgalg 3iecb toefenbe ban gelijcben 
obergeb?acbt bat bpben ^antboogb Schutteren ge* 
coren enbe geo?bonneert fijn gan 25etfen Koobenburclt 
SCrent Co?nelif3* Cool enbe Keper ban ^ech Sp* 
mong/ ten felben tijbe beeft ganSpmong/ Cber* 
man ban be gonge Schuttertje ban gelijefteoberge* 
b?ocht bat bpbeboo?f5» Schuttertje geccoren fijn tot 
’t geene boo?f5. ig Herman Koobenburgb O’oube / 
Claeg Keperf3. enbe Cgbbert jjfêepnerf5. Return ben 
ttoeeben bacb in 2fp?tl SJnno 1^67, Oefent gooft 
25upcb Eptoantg/ Spmon Claef3.Copgenbe©en* 
bericCojneltfj. 2öurgermee(leren. 

Gecol. en mette voorfz. Reg. bevonden 
accordeert bymy 

Pet. Vucloitsz. 

mepterboigenbe be Kefolutie bpben 36. Kabenbe* 
S^^^eenomen ben 14» iKartp lefïleben omme 
upt elcn Scbutterpe gecoren te toerben b?ie Schutte; 
ren baer ntebe ban begebeele Schutteren toegen mij* 
nen ï^eeren ben 55urgermee(teren alg ’t oojbaec oft 
noot foube fijncommuniceerenfoubemogen/ infaec* 
ben ter Stebe betoaernifle ofte toelbaert betreffenbe 
bonneertöen ***** ^^utterpen refpectibelijcft geo?f 

f. ggeen attefiatie ban 2Crent Co?nclifj. cool/ 
parttculter/baerom bier niet. 
/25?ief ban be ^ertoginne ban panna in Bor. 

i4; SCtteftatie ban Jjenriclt poutoeltf?. ©somfooi 
en beften ban SCmfteilant 3©aeteclant en Keebancb de. 
^ ’i* ^5tm Attefiatie ban Jfceere Cbert ^armenf5» 
pafioo? ban onfec Bjoutoen da|ïbupg gepaffeert 
boo? 2öurgermeefieren en 36, Kaben. 

^tto nogb ban pieter Co?nelifj. Cuppec Cofiec 
en mei ganf5.^ogbtec/|Koebec ban ’t felbe <0aft* 
bupg. 

l6j.^afcöter parmengen giliigpaibofc 
mercooplupben. 



ALGEMEENE 

BLAD-WYSER 
Over de 

HISTORIE 
Van 

PIETER BOR CHRISTIAANSZ. 
En de daar bygevoegde 

STUKKEN, 
Opgeftelt om tot de oude en nieuwe Druk gebruikt 

te konncn worden, door 

ABRAHAM van POOT, 

Der Medicijnen Do&or. 

t’AMSTERDA M, 

By de Weduwe van Joannes van Someon, Abraham 
Wolfgangh, Hendrik en de Weduwe van 

Dirk Boom, 1684. 

Met Privilegie, 
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Tot den 
. ■j j. i si1' >7 ;.i. 

(Bcfcbeidene Leefer. 

L E E S E R. 

Indelik brengen wy ude Bladwijfer, over de Hidoric vah 
Piet er Christiaansz Bo r, onder de oogen ;al vry 
lange isdefelveonderhanden geweeft: geen wonder, want 
tot fo groot een werk, wierdentijd en moeite vereifcht, en 

die iffer ook wel ter decgen aanbedeet. De ordrediewy 
gehouden hebben is dele 5 in de eerde rang hebben wy ge- 

ibelt het geene van de Oorsprongelyke Béwy- 
SEN.j in de tweede, het geene van de Personen en 

Saaken, te feggen was; defelve voet hebben wy gehouden met dei B y g e- 

voegde Stukken: of nu defe fchikkinge u zal gevallen, weet ik niet , 
dit wel, dat wy geenbeëternochordentelijkcr hebben konnen uitvinden.v Mijn 
voorneemen was om ook eenige bedenkinge uit defelve t<? trekken; maar die 

dingen zijn teteeder, de tijden te didelig geworden, t’federt dat Ü s u k p a r 1 e 
den naam heeft moeten aanneemen van T k a nis a c t i e ,• een ge varelijke vodr- 

onderdellinge, jaeenvallche, en een wanlcheplel, voortgekomen uitdeherf 
fenen van tomelolè en heerfchfuchtige menfehen, daar toe een ondier weJkidles, 

wat eenigfints na vry heid gelijkt, vertreedt en verpletterdt, en ons Nederlapdop 

het grouwelijkde verwoed heeft. Lees maar het geene in defe Boeken befchre- 
ven wordt, en de waarheid van het geene ik zegge, zal fo klaar, als de Sori op 
den middag blijken. Wantdit was de t wid-appel tudchen de K oning van Span¬ 
jen en de Heeren Staten, of hy, die voor-onderftellinge zo zijnde, de Nederlan¬ 
den na fijn eigen lud en gelieven, of volgens den inhoud en regel der Wetten 
mocht en moft regeeren: H y hieldt het eerde, S y , en met recht, het laatde, 
daande,* enmeinden, dat die Kroning, die fo opentlijk de Meerfchappye, niet Voor bet 

Vaderland, maar > oor fich felven }Voerde ; en niet fo feer het gemeene als wel fijn eigen 

Voordeel beforgde j en die de Vafiigheid Van fijne regeeringe in de Verfwakkinge der Burge¬ 

ren en lmvoonderen flelde; en die geloofde dat het fiijk, niet als een dierbaar pand hem 

Van God t oever trouwt, maar een aangebodene roof was5 dat die Kroning , fegge ik, met 

ons door geen burgerlijke of eenige menfehelijke band Verknocht was, en met recht Voor een 

Vyand Van God en alle menfehen mofi gehouden worden ; en hierom heeftmen fo lange 

gevochten, fo veel bloeds vergoten. God beware een iegelijk voor fulke Vor- 

den ! Wenlchelijker was het, dat allen die geenen die in Hoogheid gefet zijn, 
die guldene lede van Claudianus, deets voor oogen, en diep in het herte 
ingedrukt was ,* 

Tu civem, patremque geras. Hu confule cunclis, 
Nee tibi; nee tua te moVeant, Jed publica Vota. 

In commune jubes fit quid, cenfefque tenendum, 
(Primus jura fubi. Tune obferVantior oequi 

Fit populus, nee ferre negat, cum Viderit ipfum 

Auclorem parere fibi. Componitur orbis 

Begis ad exemplum. Nee fiic infle&ere fen fits 

Mumanos edicla Volent, utvitaregentis. 

Mobile mutatur femper cum principe Vulgus„ 

Pafs 



Tot den Leefer. 

Dat’s voor de geleerde; voor den geenen die geen Latijn verftaan is het dit te feg- 
gen. Dat een Vorjï of Kroningficb als een Durger en Vader dragen; niet fo feerde wel 
ft and Van fich felven, als wel Van alle fijne Onder fat en beforgen; fo hy iets in het gemeïn 

belaft en onderhouden wil hebben , het felve eerfl ondergaan moet. Want dan wordt het 
Volk ge [egge lijk, en weigert nooit eenige beVeelen te dragen en na te komen ^ wanneer het 
fiet dat de Maker daarvan fich felven gehoor faam is. De wereld fchikt fich na het Voor¬ 
beeld des Jfonings. En geen waarfchouwingen noch Dlaccaten komen de finnen der men- 
fchen fo gedwee maken, als wel het goede Voorbeeld Van des Vorflen leeVen. De buigfa- 
me Gemeente wordt altijd met den Trtnce Verandert. God geeve ons ftilke O verhe¬ 
den ! Noch een woord. Nadat het werk al was afgedrukt, qüam my feeker ver¬ 
haal in handen van Adriaan Paauw, een van de ingedaagde Burgers van 
Amfteldam, om fich, voorden Hertog van Albaen Bloed-Raad, te koomen ver¬ 
antwoorden, over faaken in defèonfeStad voorgevallen in de Jaaren 1566 ert 
1567: het was al te goed om verduiftert te worden, daarom heb ik het aan den 
Drukker gegeven, en eeven voor dele Voor-reden, achter de bygevoegde huk¬ 
ken geplaatft, anders moet het in het Eerfte Deel van defelve, p. 125. tin. 22. na 
de woorden, bymyj. HaVer; en in dc Hiftorie felve in het 1V. Doek, p> 248. 
lin. 18(177) na de woorden, engeflraft te worden, worden ingevoegt. Vaar 
wel befcheidene Leefer, neemdefen mijnen arbeid ten goede, en lief, fohctu 
luft ? den geheel uwen 

ABRAHAM van POOT. 
Amfteldam den 3 van Hooy* 

maand 1683. 

I 

BLAD- 



Bladwijfer van de Authentike 
Bewijfen in de bygevoegde Stukken toe de Hiftorie 

PIET ER C BOR. 
Het eerfte getal wijft aan het Stuk, of, Deel; 

het tweede, het Blad. 

A. . 

Anfpraak vlh de Heer Bnzanvalaan dc 
Staten Generaal der verenigde Neder¬ 
landen. 3. D. p. 26. 

AÖe door de Gouvernante gegeven aan 
de Heeren van derOrdre totdctoela- 
tinge vandePrekingen in het accorde¬ 
ren met den Edelen. 1. D. 100. 

Aéte te tekenen door de Prelaten, Vicarifen, Heeren, 
ent. tot onderhoüdinge van de unie gemaakt door de 
Staten Generaal tot Bruflèl. i-D-p. 176. 

Afte door de Wethouders van Groeningen verleent en 
gehecht aan den Brief van Rennenburg over de lofia- 
tirge van eenige Gyfelaars en dc onderhoüdinge van 
het gemaakte accoord met Rennenburg.2. D. p. 11. 

A&e gegeven door Rennenburg waar by hy het gehandel¬ 
de tuflehen fijnen gevolmachtigden en den Hertog van 
TerraNovaaanneemt. 2. D-p. 13. 

Aggreatie van den Raad van State van de Unie der Staten 
Generaal tot Bruffel. i. D.p. 175/ 

Antwoord van Wiilem Prince van Oranjen aan den Her¬ 
tog van Alba op fijn dagement. 1. D. p. *6. 

Antwoord van den Grave vanHoogftraten op dedagvaar- 
dingevan denProcureur Generaal. 1. D. p. 3 f. 

Antwoord van de Staten Generaal op de Propolitie van 
den Grave van Swartfenburg. 1, D. p. 176. 

Antwoord van Cypriaen de Figuireido op den Brief en het 
verfoek van den Koning van Caftilien. 2. D. p. 11 f. 

Apologie van Willem Prince van Oranjen uitgegeven in 
den Jare I f81.2. D. p. 63. 

Apoftille van Alba op het requeft door den Procureur van 
de Grlve van Egrnond aan hem overgegeven. i.D. 

P- ïi f- 
Articulen door den Grave van Hoorne dien van de Religie 

tot Doornik op het advijs > van de Regente voorgehou¬ 
den en geaccordeert. 1. D. p. ioo. 

Articulen met goedvinden vaivde Regente > door de Ka 
pitein van het Cafteel tot Doornik en de Secretaris la 
*Torre, dien van de Religie tot Doornik toegelaten. 
j.D. p. iel. 

. B. 

T> Anniflèment van den Hertog van Alba tegens eenige 
LÜtrechtfe vluchtelingen en verfcheidene Edelen. \ 

i. D p. 12 y. 
BelydenilTe van Antonio Venero. 2.D.p.99. en Antonio 

Timmerman.p. 100 
Brief van Philips de tweede tot indaging van den Grave 

van Hoogftraren. I. D. p. 17. en aan den Prince van O- 
ranjen met eigener hand gefchreven, ibid. 

Brief van den Grave vanHoogftraten aan den Hertog van 
Alba.». D p. $8. 

Brief door Oranjen , Egrnond en. Eloorne gefchreven aan 
Philips. i.D. p. 8i. 

Brief van den Grave van Hoorne aan den Koning. 1. D 
p. 81. tweede en derde. p. 82. 

Brief van den Grave van Hoorne aan de Gouvernante 
haar waarfchouwende van de confederatie. i.D- p. 87. 

en over het vertrek van fijne komfte, ibid. en op fijne 
komfte} ibid. 

Brief van den Grave van Hoorne aan de Gouvernante op 
de fwarigheden by den Stadhouder van den Gouver¬ 
neur gemaaakt. 1. D. p. 91. 

Brief van den Grave van Hoorne aan die van Doornik, 
haar vermanende tot onderdanigheid en' eenigheid. 1 - D. 
p4 97. en aan den Stadhouder vaa het Cafteel ten felven 
einde j ibid. 

Brief van de Gouvernante aan de Heer van Moulbais 
continuerende de faken in State. 1. D p. 98. 

Brief van de Raads-Heer d’Aflbnville aan den Admiraal 
wegens de dienften by hem te Doornik gedaan erl goed 
gevonden. 1. D. p. 99. en aangaande'hetapproberen 
van fijnen handel tot Doornik, ibid. 

Brief by de Wet van Doornik aan de Regente op dat de 
Preeke binnen der Stad gefchiedenmochte. 1. D- p. 104. 

Brief van de Heerc van Beauvoii;en andere aan de Hee¬ 
ren van Defquerdes en Vileers waar in fy die van Door¬ 
nik geweldig dreigen. i.D. p. ïOf. '.r-‘ 

Brief van Philips wederroepende het Placcaat tot voordeel 
der Inquifiteurs uitgegeven. 1. D p 119. 

Brief (afgeworpent) van Etcovedo aan den Koning van 
Spanjen. 1. D.p. 164. tweede, p. 165. derde ibid. van 
Don Jan aan den felven. p. 166. tweede, p. 167. van 
denfdven aan Antonio Perez. p. 169. van Efcovedö aan 
denfelven. p. 170. tweede, ibid. van Don Jan aan Fokker 
en Ftonsberge. ibid. en aan de Officiers van vier vende¬ 
len leggende in Guarnifoen te Antwerpen, p. 171. en 
aan Fokker en Fronsberge. ibid. noch een aan defeive; 
ibid. noch een; ibid. noch een; p. 172; nocheen; 
ibid. en aan de Mark-Grave, Amman enz. van Ant¬ 
werpen, p. 17$. en aan Fokkeren Fronsberge. ibid. en 
van Loys Tourlon aan Don Tan; ibid. en van Don Jan 
aan Fokker cn Fronsberge. p. 174. en aan deKeiferin- 
ne; ibid 

Brief van Rennenburg aan de Burgerttieefteren , Raden , 
enz. van de Stad Groeningen. z D.p. 6. 

Brief van de Wethouders van Groeningen aan Rennen¬ 
burg. 2, D.p. 7. 

Brief van Rennenburg aan de Wethouders van G roenin¬ 
gen. 2. D. p. 10. noch een aan de telve. p. 11. 

Brief van den Grave van Lalaing aan den Grave van Ren¬ 
nenburg. 2. D p. 14. 

Brief(geintercipieerde) van GranvelIeaanMoriüon. 2.D. 
p. 101. noch een. p. 102. en aan d’Aflbnville ; ibid.en 
aan de Hertoginne van Panna. p. ;o?. en aan den Prin¬ 
ce van Parma; p. 104,en aande Marquisde Roubais. 
p. ioy. en aan Montigay ; p. 106. en aan Capres, ibid. 
en aan Gongnies; ibid. en aan den Threfbrier Sn rk; ibid 
en aan Billy. p. 107. en van Dennetieres aan Rallïngem ; 
ibid. en vanden Abt van St.Vaaftaan Riclurdot;p. 108. 
en van Aldobrandinó aande Hertoginne van Parma ; 
p. 108 en aan Jafper d’Anaftro. p. 109. eh van Francif- 
co Guiliames aan den Prince van Parma en aan den 
Threlörier Sterk ; ibid. p. ui. en van P Ifunffaaan 
Pêdro d^lave; p. Ï12. en van den Koning aan Cy¬ 
priaen de Figueiredo. ibid. 

Brief van Henric de vierde aan de Staten Generaal der 
vereenigdeNederlanden. 3.D. p.2y. 

o Gom. 



B L A D-W Y S E R 

C. 

Ommiflie van Philips op den Grave van Hoor- 
ne om de onruften tot Doornik te dillen. 1. D. 

p. 107» 
Conditiën op welk Rennenburg fich aanbiedt om over 

te gaan aan de fijdedesKonings. 2. D.p. f. 

DAÏ 

D. 

igement van Philips de tweede gegeven tegen Wil¬ 
lem Princevan Oranjen. I. D.p, 14. 

Deliberatien gehouden in de vergaderinge van de Sta¬ 
ten van Holland en Weft-Vriefland over het Gouver¬ 
nement, de Souvereiniteit en opdracht der Hoge overig 
heid. 2* p. iy.... 

E. 

"O Ed gedaan door den Grave van Arenberg als Stad- 
houder van Groeningen en de Omlanden, 1, D. 

P- 3* 
Eed van Philips de tweede waar by hy den Eed door 

Arenberg gedaan beveiligt. 1. D.p. 3. 
Eed gedaan tot Groeningen om de Stad te bewaren 

ten dienft van den Koning en de Generaliteit. 2. D, 
p. 7. 

Eed te doen by fijn Excellentie Maurits als Admiraal Ge¬ 
neraal. 3. D. p* 3. 

Eed der Predicantenop de onderhoudinge van de Kerken 
ordeninge.b. |.p. 19 

Extra# uit het elfde Capittel van de Statuten van de ordre 
van het Gulden Vlies*geftelt door Keifer Carel. ?. D. 
p. 39.en uit de Articulen van defelve ordonnantie door 
Hertog Philips de Goede. ibid. en van de Poinöen wel¬ 
ke alle de Ridders van de ordre en den Souverain in 
haare aanneminge befweren. p. 40. en van de vijf Arti¬ 
culen uit de blijde inkomft van de Hertogen van Bra- 
band. p. 41. en van de drie Articulen van de blijde in¬ 
komft. ibid. 

Extra# uit den Briefvan de Regente aan Philips over het 
verbond der Edelen. 1. D. p. 83.cnuitde refolutieop 
de inquifite en Placcaten ; p. 84. en uit de Briefvan den 
Grave van Hoorne op fijn onfchult om ten Hoof te ko¬ 
men; p. 81. en uit den Briefvan de Gouvernante aan 
den felven, beroerende den handel met de Edelen; 
ibid. en uit den Briefvan defelve aangaande den handel 
met de Edelen; ibid. en uitde Brieven wégens het on¬ 
derhouden van het accoord met de Edelen gemaakt; 
p. 8f ; en uit de Brieven nopende het verfoek der Ker¬ 
ken; ibid. en uit de Brieven over het accoord met den 
Edelen; ibid. en uit de Brieven opdePreeken en het 
accoord met den Edelen, ibid. en uit den Brief waar in 
fy fijne dienften te Doornik gedaan bekent; ibid. en uit 
den Brief insgelijke defelve bekennende gedaan tot 
Sint Amant; p.86. en uit den Brief op fijnekomfe en 
wegens de Graven der Kerke tot Doornik; ibid’en 
uit den Briefaangaandede refolutie des Konings; ibid. 
en uit den Brief over de Articulen Van Doornik ; ibid. 
en uit den Bripf op het onderhouden van het accoord 
met den Edelen, p. 87.cn uit den Brief beroerende den 
Luitenant en het onderhouden van het accoord; ibid. 
en uit den Brief aangaande de geloften van den Stad¬ 
houder; ibid. en uit den Brief wegens defelve geloften 
en fijne komfte; ibid. 

Extra# uit den Brief van den Grave vanHoorneaande 
Regente op het vertrek der geeftelijke en andere Poin- 
Öen van Doornik, p. 88. en beroerende de Publicatien 
en advijfe van der Wet; ibid. en aangaande de Pre- 
dicanten; ibid. en wegens de Preeke binnen; ibid. en 
over de Publicatien en Predicatien; ibid. en op de Pre¬ 
dikanten te S. Amand; p.98.enrakendeS.Amand ; 
ibid, en de Predicatien buiten ; ibid.cn op fijne befoi- 
gne en dc Graven; ibid. en op het voorfien van het 

Cafteel en fuiveren der Kerken; p. 90. en ophetac 
corderen van Doornik en de fwarigheid van den Ld-' 

houder,’ genrakende^^vérlekeringevanden Stai 

Extra# uit de Brief van den Grave van Hoorne aan den 
Secretaris Eraflb rakende de Abdyen; j. D.p 91 en 
aan .ijncn Broeder van de Beeldftorminge; ibidPen fijne 
handehnge tot Doornik, p.92. enaangaande den Staat 
van den Lande; p. 93. en noch eens over fijne hande- 
ïnge tot Doornik, ibid. en over fijne armoede en dien- 

ften aan denfelven en den Heere van Montigny in Span¬ 
jen; ibid. en van des Konings komfte; p. 94; en van 
fijne begeerte tot de komfte des Konings; ibid. en aan 

Stanat^rTkgrfVS Bergen in Spanjen aangaande den 
Staat des Land, ïbid.en aan fijnen Secretaris Alonfo on 
fijn vertrek en handel tot Doornik; ibid. en beroeren- 

fdvin«ÏSfe-SnDfa0n1?5 f*ennochmaalsten 
Pedcatien J den Prefident Vigilius op de 
1 reqicatien; p. 96. noch eens aangaande de Predica- 

nnf dienften; ïbid.en aand’Aflbnville over de 
opfprake die men hem ten ongelijke na gaf; ibid en 

die" he? van S*Araand * doendele Soldaten, 
die het Land verteeren vertrekken; «bid. en aan dè 
Heeren Andngüies en Lumbres,om de onruft te ffillen • 
ibid. nochmaalaan defelve; p. 97, * 

Extra# uit den Briefvan den Grave van Hoorne aan den 
Koning roerende de Abdyen en Bisdommen. 1. D. 
p. 8i. en uit een andere Brief beroerende de Biflchop- 
pen* ibid. en noch andere, p. 82. , r 

Extra# uitde Brieven van den Prince van Oranjen,Graven 

Spanje^Ti p.^9.0™ aan den Koning van 

Estraa uit de antwoorden des Konings op den Briefvan 
cn PrlPc^van Oranjen,Graven van Egmond en Hoor¬ 

ne. J. U. oX. 

Extra# uit den Briefvan den Grave van Hoorne aan den 
Hertog van CJeef. 1. D. p.97. n Q n 

E van^nü111 deü BrïCf Van de Gouvernante aan den Raad 
ïpn ? nrnik ZP het acc°ord en de Commiffie der Ede- 
ien. ï. p. p. 97. en aan den Heere van Moulbaistot on- 
derhoud van het accoord der Edelen, ibid. 

Extra# uit de Brief van de Heer Montigny aan deGouver- 
name, gefchreven uitSpanjen. 1. D. p. 98. 

EXd?r^C dC Bnef Vaj de Siadh°uder van Doornikaan 
de Gouvernante op dePropooften met den Grave van 
Hoorne gehouden. 1. D. p.98. 

Extra# uit de antwoorde van den Prefidentaan de Admi¬ 
raal, aangaande de Predicatien en fijne dieuften. i.D. 

de Predicanten; ibid. en uit den 
Brief aan den Stadhouder van het Cafteel van Door¬ 
nik aangaande de goede dienften van den Admiraal, 
p. 99, 

Extra# uit de Brief van den Raads-Hecr d’Aflbnville 
aan den Admiraal, nopende het vergaderen van de Sta- 

nera?i ibid1 D'P‘ Cn beroerendc de Staten Ge- 

Extra# uit den Brief van d’Aflbnville •aan den Admirjl 
rakende Doornik en de Staten Generaal. ». D. 
p. 99. 

“Sêrr Se Doornik op hether- 

Extra# uit het 2 en 3 Articul van de ojdonantie van Noir- 
carmes na het overgaan van Doornik, waar in de Predi¬ 
ctie vrygelaten was. 1» D p. 102, 

Extra# uit het advys van de Magiftraat van Doornik ge- 
geven op de propofitie van den Admiraal om de faken ■ 
aldaar te fliilen. r D. p. 102. en pp fijne Propofitie. 

Extra# uit de atfeftatie vaiïcenige Ganohniken fotDoor- 
i n,k ?ver her 8™vcu by de Kerk r.Dvp; 103 en uit de 
j atteflatien van eenigc ingefetenen ; ibid.' 
Extra# uit deatteftutie van die van der Wet van Doornik 

gegeven aan die van de Religie , aangaandede exercitie 
van hare Religie. r.D.p. 103, 

Extra# uit de atteftatieyan de Wet van Doornik gegeven 
van de Proteftatien door die van de Religie voor haar 
gedaan in het acceptéren van de. Articulen door deRe- 
gente overgefonden. 1. D.p. 104, 

Extra# 



van de AUTHENTIfCE BEWYSEN 
Extrad uk eenigc Articulen van dc ordonnantiën en in- 

ftrudicn by fijne Majefteit op den Raad van State ge- 
, maakt. l. D.p. 104. 
Extrad uit dc Brief van de Heer van Noirearmes aan den 

Capitein van het Cafteel van Doornik om in de Stad te 
fchieten. I.D.p. 105. 

Extrad uit den Brief van Robles aan den Grave van 
Hoorne od fijne wederkomfie uit Spanjen, 1, D. 

Extrad uit den Brief van deHeer vanMoulbaisaan den 
Grave van Hoorne wegensfijne difpofitie enfwakheid. 
1. D.p. 13*. 

Extrad uit den Brief van den Officier van S.Amand op 
het vertrekken van de Knechten uit den Lande van S. 
Amand. I. D.p. 10 

Extrad uit het requeft door die van de Religie tot Door- 
nick overgelevert aan de Grave van Hoorne en Wet 
om eenige Kerken binnen Doornick te behouden, 
i. D. p. 105. en uit een tweede ten felven einde, 
ibid. 

Extradcn uit tekerdifcoursoverdegelegentheid van den 
Staat des Lands en der Religie ten tijde van de Gouver¬ 
nante. 1. D.p. 106. 

Extrad uit de blyde Inkomften van het Hertogdom B ra- 
band. 1.D.p. I07. 

Extrad uit de tweede additie by de blyde inkomfte geor- 
donneert en gefiatueert door Keifec Carel de vijde. r .D. 
p. jo8. 

Extrad uit de conflitutien van de Ordre van hetGulde 
Vlies, i D. p. 109. 

Extrad uit het reque# van de Gravinne van Egmond 
overgegeven aan de Staten van Braband. 1. D- 
p. 109. 

Extrad uit het requeft van den Grave van Egmond, door 
deffelfs Procureur overgegeven aan den Koning. 1. D. 
p. 109. 

Extrad uit het requeft door den Grave van Hoorne felve 
opgcftelt en aan Albaovergefonden. 1. D.p. iio. 

Extrad uit fekere Supplicatie van de Graven van Nuenar 
en Hoogftraten overgegeven aan den Nederlandfen 
WeftfaalffenCreits aangaande de kenniffe van faken van 
den Grave van Hoorne. 1. D. p. 110 en uit een requeft 
van defelve Heeren aan den Hertog van Albaom den 
Admiraal byftantvan Rade te gunnen, ibid. 

Extrad uit den Brief van de Gravinne vanHoorneaan 
den £eifer tot ontflaginge van haar Man. i.D. p. Iti. 
en van defelve aan Hoogftraten op de Ordre van den 
Gulden Vliele. I.D.p. iir. 

Extrad uit den Brief van den Grave van Nuenar aan de 
Keifer tot voordeel van den Grave van Hoorne. 1. D. 
p. ui. en van den felven aandevier Ceurvorftenby 
den'Rhijn.ibid- en vandenfelven aan Alba roerendede 
rechtvorderinge tegen den Admiraal, ibid. 

Extrad uitden Brief van de Graven van Nuenar en Hooc- 
ftraten aan Alba op de incompetentie van de Rechters 
van den Grave van Hoorne. 1. D.p. 112, en van defelve 
Hfeeren aan den felven Hertog gefonden met een pro- 
teft tegensdeproceduren. i.D.p.lli. 

Extrad uit den Brief van den Grave van Hoogftraten aan 
den Hertog van Beijeren- i.D. p. 112. 

Extrad uit den Brief van de Grasven Nuenar en Hoogftra¬ 
ten aan de Keurvorften voor den Grave van Hoorne. 
i- D. p. 112. en van defelve Heeren aan den Keifer tot 
ontflaginge van den Admiraal.ibid. 

Extrad uit den Brief van den Keifer aan den Koning van 
Spanjen tot voordeel van den Grave van Hoorne. 
I. D. p. ii j. en aan den Hertog van Alba ten felven 
einde. ibid. 

Extrad uit den Brief van den Hertog van Beijeren aan 
Alba tot voordeel van den Grave van Hoorne. i.D. 
p. 113. 

Extrad uit den Briefvan Alba aan de Graaf van Nuenar, 
over her wederkeeren van den Admiraal. i.D. p. 113! 
en van den felven aan den felven op het vangen van den 
Admiraal; ibid. en van denfelven aan denVorft van 
Gulik over het felve geval. ibid. 

Extrad uit de inftrudie van Alba mede gegeven aan fijne 
gefanten by den Hertog van Gulik aangaande de 

gevangemffie van den Grave van Hoorne. 1. D. 

Extrad uit den Brief van Alba aan de Raden van den Ne- 
derlandfen Weftphalifen Creits. 1. D. p „4 Ne 

EXftrt?pUlt het Proteft Vin de Grave van Nuenar en Hoog¬ 
ftraten , gedaan tegens de onbehoorlijke rechtsvorde- 
nnge tegens den Grave van Hoorne. 1. D. p 114. 

Extrad van een Brief gefonden aan de Gravinne van 
Hoorne nopendede verafchte rechts Wrderinge en con- 

atie. 1. D.p. 114. en uit een andere over defelve faak. 
ibid. en uit een andere dat de Moeder van den Grave 
van Hoorne deficits mondkoften heeft moeten betalen ■ 
recdhKvnr!5rn anderke °P ds onbehoorlijke en verafchte 
rechtsvordennge ; ibid. en uit een aodere op de Privi- 
n? un T deu0rd/eJ van het Gulde Vl*s en aangebode- 
"Lb0rC5t0chtA;J,b,d* en Ult een ander», datdeFifcaal 
tegens den Admiraal geen getuigen gelegt heeft. 
P* 1E en uit een andere op het leiden der getuigen : 
In h fn nlt: Cen a.ndcre aangaande de interlocutoire 
en het ftellen van borge. p. Hf. en uit een andere op 
de onvrye vervolginge van het Proces, ibid. en uit een 

> “dere °P hct onbehoorlijk en fluiten van'het Proces. 

Extrad uit den Brief van de Gravinne van Hoorne ee- 
fonden na Nederland op de declinatorie, 1. D. 
p. 11 p. 

Extrad uit het requeft door de Procureur van den Grave 
van Egmond overgegeven. I.D.p. iif. 

Extrad uit de antwoord van Egmond aangaande defa- 
menkomfte te Hoogftraten. 1. D. p. 118. en uit de 109 
Articulen van de antwoord van denfelven Gra- 

ibid’ We‘^enS de vergaderinge gehouden tot Duffel. 

Extrad uit het Placcaat van Keiler Carel op het feit der Re¬ 
ligie. 1. D.p. 119. 

Extrad uit het Placcaat tot voordeel der inquifiteurs door 
den Koning gefonden en aanftonfis wederom herroe¬ 
pen. 1. D.p. ri9, 

F. 

pOrme van het exploid tegens de Grave van Hoogftra- 
en , is nul en van geender waarde. I.D.p. 33. 

G. 

Q Ebeden gevonden by jean Jeauregni. 2. D- p. 99. 

H. 

pjAndelinge met den Grave van Renneburg c 
T,._ tebegeven, aan defijdedesKonings- 2. D.i 
Hiiinne vQn A_: _■» . • $ 

om hemt 

Hiftorie van de Alteratie en Verandennge in de Stad 
Mechelen. i.D.p. 140.' 

I. 
TNdaginge gedaan door Philips van de gevluchte ballin- 

gen der Stad Groeningen. j; D. p. 129. 
Inftrudie voor den Raad van State. 3. D. p. 3. 

K. 

T<T Erkenordeninge geftelt inhetSynodusNotionaal tot 
Dordrecht. 3.D.p. 11. 

Kerkenordeninge geftelt in het Synodus Nationaal tot 
Dordrecht en uitgegeven by de Ed. Mogende Heeren 
Staten der felver Landen. B. 3. p. 20. 

M. 

Emorie van het gepaffeerde tot Groningen rakende 
Billy en Rennenburg.2. D.p. f. 

O. 
p\Rdre van het Exploid der indaging tegens den Grave 

van Hoogftrate. 1. D. p. J 31. is nul en van geender 
waarde, ibid. 
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van <ie A U T H E N T I K E BEWYSE& 

Y)Ardon door Parma verleent aan den Grave van Ren- 
*■ ncnburg. 2. D. p, 13. 
Plaecaat van Philips waa‘r by veele Poorterstot Amfter- 

dam worden ingedaagt om te compareren voor den 
Hertog van Alba, en haar van verlcheidene laken te 
verantwoorde». 1. D° p. 12 

Plaecaat van Philips by welk AdriaanPauw,Pieter Schaap, 
Leenden Graaf, en Dirk Gunting geciteert worden 
om haar voor den Hertog van Alba te komen verant¬ 

woorden. i.D.p-124* 
Publicatie door den Grave van Hoorne te Doornik ge¬ 

daan tot eenigheid van al de ingcfetenen. 1» D. 

p. 100. 

Publicatie door de Heer van Moulbais gedaan tot Doornik 
op het aandeken van de Huilen. i-D.p. 102. 

Publicatie waar door iedereen gelad wordt om de goede¬ 
ren van Adriaan Pauw, Pietêr Schaap ,Leenden Graaf 
en Dirk Gunting aan te brengen. 1. D.p. 12 

Kf 

J^Eligions Vrede word gefloten tot Groeningen. 2, D- 

Remonftrantie van de Staten van Braband aan Alba op 
het requeftvan de Gravinnevan Egmond. 1. D- p* 109. 

Remonftrantie tegêns de verklaringe van Alba by welke 
hy den Grave van Egmond verfteekt. i.D. p. iló. 

Remonftrantie door de Wethouders van Leiden gedaan 
aan de Staten van Holland wegens hét verhandelde in 
de Synodus van Middelburg, z. D. p 11 y. 

Remonftrantie van de Synodus van Zuid en Noordholland 
aan de Staten van Hol Hand ter fake van de Kerken orde- 
ninge. B. 3. D. p. 19. 

Requeft van de Grave van Egmond om ten toon teko- 
men. 1.D-p. iió. 

Requeft van eenige gevangene tot Groeningen aan de 
Wethouders van Goeningen.2. D.p- 14- 

Refolutien genomen inde vergaderinge van de Staten van 
Holland en Weft-Vriefland over het Gonvernement, 
de Souverainiteit en de opdracht van de Hoge overig-, 

heid. 2.D.p. if*--- 
Refolutien van de Staten Generaal waar by fijn Excellentie 

Maurits gemaakt Wordt Admiraal Generaal, p. 3. en 
over veele andere faken. p..... 

Refolutien van de Staten van Holland en Weftvriefland 
over het ftuk van de Kerken ordeninge. 3. D- p. 6.*.. 

Renvers van de gilden cnBurgeren teGroeningenover de 
lollatinge der Gyfelaars en onderhoudinge van het ge¬ 
maakte accoord met Rénnenburg. 2. D. p.i J. 

T. 

TAfel van de voornaamfte Stolfen die in de verant 
woordinge van den Grave van Hoorne verhandelt 

voor den. 1. D.p. 119, 

Traktaat tufichen Rennenburg en des Wethouders van 
Groeningen.z.D.p. 7. 

V. 

TT'Erantwoording van Willem Prince van Oranjente- 
v gens de belchuldingen met welke hy ten onrechte 
belaft wierd. 1.D.p. 3. 

Verantwoordingc van den Grave van Hoorne. 1. D. 
p.49. 

Verbinteniffe tuftchen Rennenburg en eenige andere re¬ 
gens de Unie van Uitrecht. 2. D. p. * 1. tweede verbin- 
tenilfe p. 12. 

Verdediging van den Grave van Hoogftraten tegensde 
befchuldiginge hem te laftgelegt. 1 D.p. 43. 

Verhaal van de oorfaken en redenen die de Generale Sta¬ 
ten genootfaakt hebben om te voorfientoth'aarder be- 
ichermingetegensDon Jan van Ooftenrjk. i.D.p.iyi. 

Verhaal van de quetfure van Willem Prince van Oranjen. 
2. D.p. 119. 

Verklaringe van Alba waar by hy den Grave van Egmond 
verfteekt, s. D. p. HÓ, 

Verklaringe van Alba tegens de Privilegiën van het gul¬ 
den Vlies. i. D- p, 118. en tot verftekinge van de Grave 
van Hoorne. ibid. 

Verklaringe van de.Wethouders van Groeningen waar 
by fy beloven de Unie, door de Staten tot Bruffel ge¬ 
maakt , te zullen onderhouden en handhaven. 2. D. 

P *7. 
Vermaningè van Willem Prince van Oranjen , Hcrfteh 

Ier van de vryheid der Nederlanden aan de Staten en de 
gemeente. 1, D. p. 131. 

Vermaninge van de Staten van Holland aan de Staten van 
Braband en Vlaanderen. 1. D. p. 14 f. 

Verfoek vandenProcureurvande Gravevan Hoorne om 
antwoord te hebben op de Schriften van den felven 
Grave.ï.D.p. «ii. 

Verfoek der Fifcalen tegens de defenfien van Egmond en 
Hoorne. 1. D. p. 116. 

Verftek op het requeft van Egmond om ten toon te ko¬ 
men. i.D. p- II7* 

Unie van de Generale Staten tot Bruficl. i.D p. 1 -7 y*. 
Volmacht voor de Gedeputeerde van Groeningen aan de 

Staten Generaal gegeven metconfentder ganfcheBor- 
gerye en by forme van een Brief aan Johan Wfferink 
overgefonden. 2. D. p. 7- 

Vonnis van Contumacie tegens den Grave van Egmond. 
1. D.p. 117, 

W. 

^J^Aarfchouwingcn (verfekerde) 1. D. p. ioé. 

Waarfchouwingevan Willem Prince van Oranjen aan de 
ingefeten en onderfaten van de Nederlanden, i.D 
p. «21. 



Bladwijfer van de Perfonen en 
Saken van welke in de bygevoegde Stukken 

tocdeHiftorie 

PIET ERG BOR 
Gehandelt wordt. 

Het eerfte getal wijlt aan het Stuk, of, Deel; 
het tweede, het Blad. 

A. 

Driaan Pauw wordt by Placcaat door 
den Koning in gedaagt om iïch over 
veele laken voor den Hertog van Alba 
te verantwoorden. i. D.p. 124. 

Adriaan de Waal wordt door lalt van 
Alba tot Uitrecht onthalft. i. D. 
p. 129. 

Antonis Simongeeft een attefcatie aangaande de gravinge 
in de Kerke tot Doornick. i.D.p. 105. 

Anthonyvan Lalaïng, fie Hoogftraten. 
Anthonis de Bafieu geeft een atteftatie aangaande de 

gravinge in de Kerke tot Doornik. I. D. p. 105, 
Anthonio Vencro mede plichtig in de voorgenomene 

moord tegens den Prince van Oranjen , wordt gevan¬ 
gen en komt tot bekentenilTe. 2. D. p. 99- 

Anthony Timmerman mede plichtigin de voorgenomene 
moord tegens den Prince van Oranjen, wordt ge¬ 
vangen en komt tot bekentenilTe. 2. D. 100, 

Arenberg (Grave van) doet eed als Stadhouder van Groe- 
ningen en de Omlanden van wegens den Koning van 
Spanjen. 1. D. p. 3. 

Aflonville fchrijft om den Grave van Hoorne , nopende 
het vergaderen van de Staten Generaal; 1. D p. 99* 
en beroerende de Staten Generaal; ibid. en wegens de 
dienften by hem te Doornik gedaan en goed gevonden , 
ibid. en aangaande het approberen van fijne handelinge 
van Doornik; ibid. en wegens Doornik en de Generale 
Stalen; ibid. 

B. 

ge in de Kerke tot Doornick. r. D p. 103. 
Cypriaen de Figuereido Gouverneur van Don Antonio 

op Fercera, antwoord op het fchrijven van den Koning 
Philips, p. 114. 

D. 

. maar ■p\Ennetgeres fchrijft aan den Heer van Raffingen, 
de BriefwTordt afgeworpen. 2. D. p. 107. 

Dirk Janfz. Guntink wordt by Placcaat ingedaagt om fich 
over veel faken by den Hertog van Alba te verantwoor¬ 
den. i, D.p. 12.4. 

E. 

T^Gmond fchrijft aan den Koning. r. D.p.8l. maakt 
een ïequelt en lend het lelveaan den Hertog van Al¬ 

ba. I. D. p. Ho. levert requeft over om ten toon te 
komen ; p. 117. word verfleken. ibid. geeft eenige Ar- 
ticulen uit aangaande de famenkomlle der Edelen tot 
Hoogftraten ; p. 118. en tot DulFel; ibid. 

Edele (gevluchte) uit het Sticht van Uitrecht, worden 
door den Hertog van Alba gevangen en der felver goe¬ 
deren geconfilqueert. i.D.p. 12 y. 

Elilabet van Diemen wordt door Iaft van Alba tot Uitrecht 
onthalft. i.D. p. 129. 

Efcovedo fchrijft verfcheidene Brieven aan den Koning. 
ï. D.p. 164. 16f.enaandcDuitfeColonellentot 
Antwerpen..p. 170... 

Efplechin fchrijft aan Defquerdes en Vileers, en dreigt die 
van Doornik geweldig. 1. D. p. 10 y. 

F. 
T)Eauvoir fchrijft aan Defquerdes en Villeers, en dreigt 

die van Doornik geweldig. 1. D.p. 11 f. 
Billy Schrijft aan den Grave van Hoorne wegens fijne te 

rug komfte van den Koning. 1. D. p. ïo f. 
Burgers (gevluchte) van Amfterdam worden door den 

Koning ingedaagt, om haar over veele faken voor Al¬ 
ba te komen verantwoorden. i.D. p. 123.cn van Groe- 
ningen. p. 129. 

Burgers (gevluchte) van Uitrecht, worden door den Her¬ 
tog van Alba gebannen, en derfelver goederen gecon- 
fifqueert. i.D.p. 12 f. 

Buzanval doedt een aanfpraak aan de Staten Generaal, 
by welke hy de voorlpoet des Konings, en de redu¬ 
ctie van veele Steden, aan haar bekent maakt. 3. D. 
p.2f. 

FErdinand de Toledo Hertog van Alba fchrijft aan den 
Grave van Nuen'ar op het wederkeeren van den G rave 
van Hooine; I. D. p. 11J. en aan defelven over het 
vangen van den Grave ; ibid. geeft een inftru&ie aan 
fijne gefanten by den Hertog van Cleefom te verklaren 
aangaande de gevangeniflevan den Grave van Hoorne. 
1. D.p. 113. Schrijttaan de Raden van dcnNederland- 
fen Weftphalifen Creits. p. 114. geeft apoftil op het re- 
queft van den Procureur van Egmond.p. iiö.en een 
verklaringe van verftek tegens Ègrnond; ibid. eri een 

. vonnis van contumacie. p. j 17. verleent verftek op het 
requeft van Egmond; p. i: 7. doedt een verklaringe te¬ 
gen de Privilegiën van d. Oorden van hetGulden Vlies; 
p. 118. en tot verftekinge van den Grave van Hoorne; 
ibid. band een deel gevluchte Uitrechtfe Burgers en 
Edelen, en doed der felver goederen confilqueren. 1. D. 
p. 12 f. laat eenige ter dood brengen, p. 129. 

Fifcaals doen een verfoeit tegens dedefenfie van Egmond. 
i.D.p. 117. 

FrandfcoG uillamas fchrij ft aan den Prince vanPantja. maar 
h den 

C. 

CArcl (Keilei) geeft een Placcaat uit op het feit der Re¬ 
ligiën. 1. D. 119. 

ClaasMoulleron geeft een atteftatie aangaande de gravin- 



B L A D-W Y S E R 
den Brief wordt afgeworpen, i Dp-ixl' 

G, 

GElai'n Parefis geeft een atteftatie aangaande de gravin- 
ge in de Kerke tot Doornik. i.D. p. 103. 

GerardParmentier geeft een atteftatie aangaande degra- 
vinge in de Kerke tot Doornik. I.D. p. i<>3* 

Gereformeerde tot Doornik geven een requeft over aan 
den Grave van Hoorne enWethouders om eenige Ker¬ 
ken in de Stad te behouden; i. D. p. 105. en een tweede 
ten felven einde. ibid. 

Gerrit van Renes wordt door laft van Albatot Litrecht 

onthalft. i.D-p.129* n r 
Granvelle (Cardinaal) fchrijft aan verfcheidene Perfo- 

npn maar de Brieven worden afgeworpen, 2. D. 

p. ioi- ^ n j r 
Gravinne van Egmond levert een requeft over aan de Sta¬ 

ten van Braband. 1. D. p. *09. 
Gravinne van Hoorne fchrijft aan den Keiler totontila- 

g™ van haar man; 1. D. p. H «. en aan Hoogftraten 
opte Oorden van den Gulden Vlielc. ibid. 

Guiflain de Bailly handelt de fake van Rennenburgom 
hem met den Koning te verfoenen. z D.p. 3.... 

H. 

H 
Andelinge van de Staten van Hollanden ¥cfl-Vrie- 

, fland over de opdracht der Souverainiteit aan de Prin- 
ce van Oranjen met affweringe van den Koning. z.D. 

Handeiinge (heimelijke) van Rennenburg om fich met den 
Koning te verfoenen-2. D. p. 3. . 

Henric de Vierde fchrijft aan- de Staten der Verenigde 
Nederlanden over iijne voorfpoet, en de overgifte van 
veele Steden. 3-D.p-2 f. 

Hendrik Albertfe wordt door laft van Alba levendig ver¬ 
brandt tot Uitrecht. 1. D.p-12. y. 

Hertog vanBeijeren fchrijft aan Alba voor den Grave van 

Hertogen van Braband moeten fevenRaadsheeren kiefen 
en onderhouden, vijf inborelingenen twee nahaar ei¬ 

gen believen. i.D.p. 107. . 
Hoogftraten (Grave van) wordt by opene Brieven mge- 

daagt van den Koning Philips. x.D- p..*7-3?* toont de 
ordre en forme van het Exploiél der indaging tegens 
hem gedaan, en wijlt de nulliteit der felver aan. p. 33. 
antwoord den Procureur Generaal op de Brieven van 
fijne dagvaardinge. p. 35. fchrijft aan den Hertog van 
Alba. p? 3 8. verdedigt fich tegens de befchuldigmg hem 
te laft gelcgt. p, i?-geeft eenSupplicatie over aan den 
'Weftphalifên Creits aangaande de kennine van faken 

van den Grave van Hoorne; i-D. p 1,0* cn ec£ r^" 
queft aan Alba, dat aan den Grave byftand van Kade 
mochte vergunt worden, ibid. fchrijft aan Alba op 
te incompetentie van de Commiflarifen en Rechters, 
p. 112. fchrijft andermaal aan den felven en protefteert 
tegens de proceduren; ibid. en aan den Hertog van 
Beijere; ibid. en aan de Keur vorften voor den Grave; 
ibid. en aan den Keiler tot deflelfsontflaginge; ibid. en 
protefteert tegens de onbehoorlijke rechtvordennge te¬ 
ven den Grave van Hoorne.p. 114. 

Hoorne (Grave van) geeft een verdedinge uit. i.D. p. 49 
fchrijft aan den Koning. p. 81. en aan de Regente, en 
waarfchouwt haar van de confederatien. 1. D. p. 87;eo 
aan denfelven over het vertrek van fijne komfte; ibid. 
en op fijne komfte; ibid. en op het vertrek der gceftelijke 
en andere poin&en van Doornik; p. 88. en over de 
publicatien en advijfen van de Wet; ibid. en aangaan¬ 
de de Predicatien ; ibid. en wegens de Preken binnen ; 
ibid. en over de Publicatien en Predicatien; ibid. en 
wegens de Predicatiete S.Amand; p. 89.cn nopende 
de Predicatie buiten; ibid. en beroerendefijne beloin- 
„e en de Graven ; ibid. en op het voorfien van het Ca- 
fteel cn luivereh der Kérken ; p. 90. en op het accorde¬ 
ren van Doornik en defwarigheden van den Stadhou- 

' der; ibid. en beroerende de verfekeringe van den Stad¬ 
houder ; ibid. en op de Iwarigheden by den Stadhouder 

van dén Gouverneur gemaakt; p. 91. en aan den Secre¬ 
taris Erallo rakende de abdyeri;ibid.en aan fijnenBroedcr 
van de Beelde ftorminge ; ibid. en aan denièlven roeren¬ 
de fijne handeiinge tot Doornik; p. 92. en aangaande 
den Staat van den Lande. p. 93. en noch eens roerende 
fijne handeiinge tot Doornik; ibid. en op fijne armoede 
en dienften aan denfelven en den Heere van Montigny 
in Spanjen; ibid. en van des Konings komfte; p. 9,3! en 
van fijne begeerte tot de komfte des Konings; ibid.en 1 
aan den Markgraaf van Bergen in Spanjen aangaande '' 
den Staat des Lands 3 ibid. en aan fijnen Secretaris Aion- ^ 
fo op fijn vertrek en handel tot Doornik; ibid. en be¬ 
roerende fijne dienften van Doornik, p. 9f. nocheens 
ten felven einde; ibid. en aan den Prefident Vigliusop 
de Predicatien; p. 96. noch eens aangaande de Predi¬ 
catien en fijne dienften; ibid. en aan d’Aflönvilleover 
de opfprake die men hem ’tongelijke na gaf; ibid. en 
aan den Officier van S.Amand, doende de Soldaten, 
die het Land verteren vertrekken ; ibid. en aan de Hee- 
ren Andrigues enLumbres, omdeonruftenteftillea,- 
ibid. nochmaal aan defelve; p. 97. en aan die van Door¬ 

nik haar vermanende tot onderdanigheid cn eenigheid; 
ibid. en aan den Stadhouder van het Cafteelten (elven ' 
einde. ibid. fchrijft nochmaal aan den Koning, en noch¬ 
maal aangaande fijnen handel tot Doornik, p. 82. doedt 
een Publicatie tot Doornik tot eenigheid van al de ïnge- 
fetene; p. ioc. houdt die van de Religie tot Doornik 
eenige Articulen voor, en accordeert met haar over de¬ 
felve. ibid. laat een gebod uitgaan op het herftelleh der 
Kerken; p. I02, fendt aan de Gouvernante het requeft 
der Gereformeerde om eenige Kerken binnen Doornik 
te behouden, p. 10y. krijgt Commiffieom Doornikte 
ftillen. p. 107. 

I. 

TAn du Bois Procureur Generaal van den Bloedraad, 
-*-impetrecrt Brieven van indaging tegens den Grave van 

Hoogftraten. I. D. p. 17. 32. 
Jan (Don) Schrijft twee Brieven aan den Koning. 1. D. 

p. 166. 167. en aan Antonio Perez. p. 169, en aan de 
Duitfe Colonellen tot Antwerpen, p. 170. en aan de 
Wethouders van Antwerpen, p. i73.enaandeDuitlè 
Colonellen; ibid. nochmaal aan defelve; p. 174. en aan 
de Keiferinne. p. 17 y. 

Jan Jauregni voorgenomen hebbendeden Prince van Oran¬ 
jen om te brengen , draagt eenige gebedekens over 
fich.z. D.p. 99. 

Jan Abt van S. Vaft fchrijft aan Richardot maar dc Brief 
wordt afgeworpen. 2. D.p 108 

Jaques Calu geeft een atteftatie aangaande de gravingein 
de Kerketot Doornik. i.D. p. 103. 

Johan vanLigne, fie Arenberg. 

K. 

TT- Eifer van Romen fchrijft aan den Koning van Spanjen 
tot voordeel van den Grave van Hoorne. 1. D- 

p. ii 3. en aan Alba ten felven einde. ibid. 

L. 

LAurens Cafier geeft een atteftatie aangaande degra- 
vinge inde Kerketot Doornik. I.D. p. 103. 

Leendert Janfz. Graaf wordt by Placcaat ingedaagt om fich 
over veele faken voor den Hertog van Alba te komen 
verantwoorden. i.D- p. 124. 

Louys de Blois fchrijft aan Don Jan wegens de onmoge¬ 
lijkheid van Soldaten binnen Antwerpen te brengen 

1. D.p. 173- 

Ivl. 

XyTArgareta, verftaan hebbende het verbond der Ede- 
jen, fchrijft daar over aan den Koning. 1. D p. 83. 

en aan den Grave van Hoorne op fijne onfchult om ten 
Hoof te komen; en beroerende de handeiinge met de 

) Edelen, p. 84. en over het accoord met de Edelen ge¬ 
maakt 



van de PERSOOI 
maakt; p. 8f. en over het verfoek der Kerken; ibid. [ 
en over dePreeke enIjetaccoordt met de Edelen; ibid. j 
en aan den felven, bekennendelijnedienden te Door¬ 
nik gedaan; p. 86. en aan den lelven , goedvindende 
lijne dienden van S- Amand, ibid. en aan den felvcn , 
op fijne komfte, en dtfgraven in de Kerke; ibid.en aan 
denièlvcn, inhoudende de relolutie van den Koning; 
ibid. en aan den lelven, op de Articulen van Doornik ; 
ibid. en aan den lelven , op de onderhoudinge van het 
accoord met de Edelen; p-87.cn aan den lelven , roe¬ 
rende den Luitenant, en de onderhoudinge van het ac¬ 
coord ; ibid. en aan den felvcn , roerende de geloften, 
van den Stadhouder; ibid. enaandcnfelven , over de 
geloften van den Stadhouder en fijne komfte; ibid. en 
aan den Raad van Doornik , op het accoord en de com- 
miffie van de Edelen; p. 97. en aan den Heer van Moul- 
bais tot onderhoudinge van hetaccoordder Edelenftbid. 
en aan den felven continuerende de faken in State;p. 98. 
geeft door een adelaftaan dcHeeren van der Oorden 
tot toelatinge van de Predikingen in het accorderen met I 
de Edelen, p. 100. laat aan die van de Religie tot Door- j 
nik eenige Articulen toe; p. 101. 

Maurirs werdt Admiraal en Capitein Generaal,krijgt daar j 
toe fijne commiftie, endoedtEed. j.D.p.3. 

Mechelen in groote beroerte en ontfteltenific ,en grou- 
v/elijk getyrannifeert door de Spanjaarden, t. D. 
p. f40. 

Mondgny fchrijft aan de Regente uitSpanjen en waar over. 
1. D. p.98. 

Moulbais lchrijrt aan dc Regente over de Propooften met 
den Grave van Hoorne gehouden. 1. D. p. 98. doedt 
een Publicatie op het aanfteken van de huifen. p. J02. 
fchrijft aan Defquerdes en Vileers, en dreigt die van 
Doornik geweldig.p. 105.en aan denGrave vanHoorne 
over fijne indifpofitie; ibid. 

N. 

NAmen der geener die haar binnen Groeningen met 
Rennenburg tegensde Unie van Uitrecht verbon¬ 

den hebben. 2. D. p. 12. IJ. 
Noircarmes maakt een ordonnantie binnen Doornik aan¬ 

gaande de Predicatien aan haar vry gelaten en doedt 
defelve uitroepen. 1. D-p. 102. fchrijft aan de Stadhou¬ 
der van het Cafteel en belaft hem in de Stad te fchieten. 
p. iof. 

Nuenar (Gratfe van) geeft een Supplicatie over aan den 
Weftphalifen Creits aangaande de kennilfe van faken 
van den Grave van Hoorne. I. D. p. 1 xo. en een requeft 
aan Alba, dat aan den Grave byftant van Rade mochte 
vergunt worden, ibid. fchrijft aan den Keifer tot voor¬ 
deel van den felven. p. in. en aan de Keurvorften 
by den Rhijn; ibid. en aan den Hertog van Alba 
aangaande de rechtvorderinge tegens den Grave 
ibid fchrijft aan Alba op te incompetentien van decom- 
miliïen en Rechters, p. x 12. fchrijft andermaal aan den 
felven en protefteert tegens de proceduren ; ibid. en aan 
de Keurvorften voor den Grave; ibid. en aan den Keiler 
tot defielfs ontflaginge. ibid. protefteert tegensde onbe¬ 
hoorlijke rechtvorderinge tegen den Grave van Hoor¬ 
ne. p. ii 4. 

O. 

/'■'Vfficiers van S. Amand fchrijven aan den Grave van 
Hoorne, over het vertrek der Knechten uit het 

Land vanS. Amand. i.D. 10f. 
Opdracht van de Souverainiteit van Holland en Weft- 

Vriefland door de Staten van defelve Landen aan den 
Prince van Oranjen met affweringe van den Koning ; 
en de omftandigheden daar omtrent voorgevallen. 2. D. 
p.if.... 

PHilips de tweede beveiligt met Eede den Eed door den 
Grave van Arenberg gedaan. i.D. p. 3. fchrijft met 

eigener hand aan Willem Prince van Oranjen. p *7. en 

sf E N enSAKEN. 
geeft een Brief van indaging tegens Eloogftratcn.ibid- 
maakt een ordonantie en inftruéf ie op den Raad van Sta¬ 
te. p. I04. geeft commiftie aan den Grave vanHoorne 
omDoornik te ftillen. p.i 07.en eenPlaccaat uit tot voor- 
deelder Inquifiteurs, en wederroepthetfelve aanftonts 
daar na. p. 119. daagt by Placcaat veele Burgeren van 
Amfterdamin , om haar over vcrfcheidene faken voor 
den Hertog van Alba te verantwoorden, p. 103. doedt 
de gevluchte ballingen uit Groeningen indagen, p-129. 
fchrijft aan Cypriaan de Figueiredo, Gouverneur van 
Don Antonio in de Canarjfe eilanden. 2. D. p, 114. 

Peter Aldobrandino fchrijft aan de Gouvernante maar 
de Briet wordt afgeworpen, 2. D-p. 109. 

P. Ifunffa fchrijft aan den Pagadoor Generaal van het 
Leger van Parma , maar de Brief wordt afgeworpen. 
2. D p. 112. 

Pieter Jacobfe Schaap wordt by Placcaat door den Koning 
ingedaagt om fich over veele faken voor den Hertog van 
Alba te verantwoorden. i.D.p. 124. 

Prefident fchrijft aan den Grave vanHoorne aangaande 
de Predicatien en fijne dienften, antwoord aangaande 
de Predicatiens ibid. fchrijft aan den Heervan Moul¬ 
bais wegens de goede dienften van den Admiraal. 

P* 99* 
Procureur van Egmond levert een requeft over en addreE 

feert het aan den Koning om denGrave te doen bewa¬ 
ren door de Ridders van der Orden. i.D.p. 109. levert 
requeft over aan den Hertog van Alba. 1. D. p. j 1 f. 
en doed een vertooninge over de verklaringe van den 
Hertog, p. il6. 

Procureur van de Grave van Hoorne verfoekt dat de 
feiten defenfionaal voor den Grave mogen dienen. 
i.D.p.iii. 

R„ 

RAad van State beveiligt de Unie door de Staten Ge¬ 
neraal gemaakt tegens de Spanjaarden. 1. D. 

p.175- 
Raad van State fo wel wegens deKoninginne als de ande¬ 

re , krijgen hare inftruttie van dc Staten Generaal. 2. D. 
p.j. 

Rennenburg (Grave van) handelt heimelijk om fich met 
den Koning te verfoenen , en wathydaarontrentge- 
daan heeft. 2. D. p. 3.... verbindt fich tegens de Unie 
van Uitrecht.p. ii. 

Rechters (geeftelijke) in Braband mogen maar kennilfe 
van drie faken nemen. 1. D. p. 108. 

S. 

SImon de Couroulle geeft een atteftatie aangaande de 
gravinge in de Kerke tot Doornik. 1. D- p. 103. 

Sinodën van Zuid en Noord-Holland geven een remon- 
ftrantie over aan de Staten van Holland ter fake van de 
Kerkerkenordeninge. 3. D- p. 19. 

Souverainiteit van Holland en Weft-Vriefland wordt 
door de Staten van die Landen aan den Prince van 
Oranjen opgedragen met affweringe van den Koning. 
2.D.p. 15... 

Staten van Braband doen een vertoninge aan den Hertog 
van Alba op het requeft van de Gravinne van Egmond. 
I D.p.109. 

Staten Generaal geven een Jullificatie uit tegen Don Jan. 
i.D-p. i4f.maken een Unie tegens de Spanjaarden. 
p.17?. tekenen deadte van defelve. p. 176. antwoorden 
op de propofitie van den Grave van Swartfenbnrg. 
ibid. 

Staten Generaal der geünieerde provintien maken Mau- 
rits Admiraal en Capirein Generaal. 2 D. p- 3. en een 
inftrudlie voor den Raad van State. ibid. 

Staten van Holland geven een vriendeljke vermaninge 
uit aan de Staten van Braband, 1. D.p. I4P- 

Staten van Holland en Weft-Vriefiand handelen over de 
opdracht der Souverainiteit aan denPrince van Oranjen, 
houden daar oververlcheidene deliberatien en dragen 
defelve aan den Prince op met affweringe van den 

b ?. Ko- 

I 
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Koning. 2. D. p. i5...refblvcrcnoverhetftukvande 
Kerkenordeninge. 3. D.p. 6.... 

W. 

WEthoudersvan Doornik geven advys op de propofitje 
van den Grave van Hoorne om de faken aldaar in 

ftilte te brengen; 1. D. p. 102. en op noch een tweede 
propofitie. ibid. en een 'atteftatie aan die van de Re¬ 
ligie, aangaande de oefFeninge van hare Godsdienft. 
p. io J. en noch een van de proteftatie voor haar gedaan 
in het accepteren van de Articulenby de Regente over- 

efonden. p. 104. fchrijven aan de Regente dat doch 
e Predicatie binnen de Stad gefchieden mochtej 

ibid. 

E I N 

Wethouders van Leiden doen een vertoog aan de Staten 
van Holland over het verhandelde der Predicanten 
in het Synodus Nationaal tot Middelburg. 2. D. 
p. 146..., 

Willem ; Prince van Oranjen, geeft een verantwoor¬ 
ding uit tegens de befchuldinge met welke hy ten on¬ 
rechte belaft wierdt. 1. D. p. 3... antwoord aan den 
Hertog van Alba op fijn dagement. p. 16. fchrijftaan 
den Koning. p, 8i. geeft een waarfchouwinge uit aan 1 
de Ingefetene en Ónderfaten van de Nederlanden. * 
p. 121. en een vermaninge. p. 131... neemt de opdracht f 

der Souverainiteit, aan hem door de Staten van Holland 
en Zeland gedaan, aan, en geeft een renverfaal aan de- 
felvc- 2. D. p. 3 $..,. geeft een apologie uiten fchrijft aan 
de Princen en Potentaten van Chriftenheid. p. 63... 

D E. 
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Blad-Wijfer van de Authentike Bewijlen. 

A. 

Anmerkingen op de Vredehandel met 
Spanjen in den Jare 1588. B. 24. 
p.z4f.(7j) 

Aante'keningen van Trcflong op het 
verbaal tegens hem gehouden.in den 
Jare i 385. B. 2Q. p. f72. (14) 

Aantekeningen door deRaadvanSta- 
te gemaeckt , qp de overgeleverde 

Articülen van Sonoy, inden Jaare 1 f88. B. 24. p. 18 f 

(i.7) . . 
Aantekeninge uit het Stads Boek vanUitrecht, over de 

faken derKeligien, in den Jare 1 f93. B. 30. p. 743 (54) 
Aantekeningen op de Articülen , door Henric de vierde, 
'aan den Paus ingewilligt , in den Jare If9f. B-32p. 

110.(87) "l 
Abfolutie -door Paus Clemens de achtfle , verleent aan 

Henricde vierde, in den Jare 1 f9f.B. 32. p. 11 (93) 
Accoor-dcloor den Prins van Oranjen , gemaakt met de 

Gedeputeerde van de Gereformeerde Kerke tot Ant¬ 
werpen , in den Jare if 66. B. 2 p.98. (69) 

Accoord tulfchen de Staten van Uitrecht en die van de 
Gereformeerde Religie , gemaakt in den Jare j f66. 
B. 2. p, loo. (71) wordt by klokluidinge terpuyje af- 
gekondigt, p. ioi (71) en door de Gouvernante te 
niet gedaan(72) 

Accoord tuflchen de Wethouders van Amfterdam , en 
die van de Gereformeerde Religie , gemaakt in den Ja¬ 
re i f66.wordt met de trompet in verfcheidene quar- 
tiere der Stad verkondigt, aan de Gouvernante gefon- 
den en van kaar wederroepen, B. 2.p. 101 (7i)twede 
in den fclven Jare gemaakt , wordt met klokflag ver¬ 
kondigt. p. 103 (73) 

Accoord tuflchen de Wethouders van Gent en die van de 
Gereformeerde Religie , gemaakt in den Jare 1566. 
B.2.p. T02. (72) 

Accoord door den Prins van Oranjen in het ftuk der Re¬ 
ligie tot Uitrecht in den Jare » f66. gemaakt, vVordt in 1 
ferme van Placcaat, met klokluidinge ter Puyje afeele- 
fen. B< 2. p. 106. (7f) 

Accoord tuflchen den Grave van Arenberg en die van 
Leeuwaerdemgemaakt in den Jare 1 f67. over de wee- 
ringe van de onroomfe Godsdienft en andere faken. 
B. $.p.i4f. (102) 

Accoord (provifioneel) tuflchen de Koninginne van Enge¬ 
land en Koning van Spanjen, gemaakt in den Jare 1 f69. 
wegens het geld dat de Koninginne in Engeland hadde 
doen aanhouden. B. f. p. 279. (201) 

Accoord tuflchen de Burgermeeflers en Burgers van 
Enkhuifen, gemaakt in den Jare 1572. wegens het niet 
uit voeren van de Schepen , en Ammonitie van Oor¬ 
loge B. 6. p, 372 (270) wordt vernietigt, p. 374, 
(272.) 

Accoord tuflchen Bartholt Entes en die van Dordrecht, 
op welk fich die Stad begeven heeft aan de fijde van den 
Prins van Oranjen , gemaakt in den Jare 1 f72.B. 6. 
p. 379-(276) 

Accoord tuflchen de Heer van Swieten en Adriaan van 
Duik, op welk de Stad en het Cafteel van Woerden, 
geflelt 7.ijn in Handen van den Prias van Oranjen, ge¬ 
maakt in den Jare 1 f72. B. 6. p. 406. (296) 

Accoord gemaakt in den Jare 1 f72. op welk Bergen 
in Henegouwen aan den Hertog van Alba overgeven 
is.B.6.p-4o8. (298) 

Accoord tuflchen die van Naerdenen Julian Romero, in 
den Jare 1372. gemaakt , wordt fchandelijk door de 
Spanjaarden verbroken. B. 6. p.418. (30 f) 

Accoord gemaakt in den Jare 1574. op welk Middelburg 
en Armuy/en aan den Prins van Oranjen overgegeven 
worden. B. 7. p.480. (f) 

Accoord tuflchen den Prins van Oranjen en Burgeren en 
G eeftelijke van Middelburg, gemaakt i n den Jare 1 f74. 
B. 7.p.481 (6) 

Accoord tuflchen Monsdragon en die van Zierikfe op 
welk die Stad aan den Koning van Spanjen wordt over¬ 

gegeven,gemaakt in denlare 1776. B. 9. p. 680. (146) 
Accord tuflchen de Engelfe, Prins van Oranjen en Staten 

van Holland en Zeland, over het arrefleren en neemen 
van eenige Schepen , gemaakt in denlare 1576. B. 9. 
p. 691.(1 f4) wordt qualijk onderhouden in Engeland, 
p. 692.(154) 

Accoord tuflchen Don lanen den Staten Generaal, wordt 
getroffen en getekent in den Iare 1577. B. 10.p. 786, 
(222) 

Accord tuflchen Anjou en de Staten General, gemaakt 
in den Iare i f78. B. 12. p. 976. (43) 

Accoord tuffen den Prins van Oranjen en die van Gent, 
over de oeffeninge van beide de Religiën , gemaakt in 
den Iare 1578. B -13. p. 10 (73) 

Accord gemaekt tuflchen de Geeftelijkheid en Gerefor¬ 
meerde binnen Uitrecht, in den Iare i f79.B. i3p-7o* 
(116) 

Accoord gemaakt in den Iare 1579. tuflchen Rennenburg 
en die van Groeninge, door tuffehenfprekinge van de 
Gedeputeerde van de Staten der geünieerde Provinciën. 
B. 13-p. 88. (129) 

Accoord tuflchen dc Staten van Holland en Wethouders 
van Haarlem , waar door de fatisfaélie aan die Stad ge¬ 
geven wordt te niet gedaan, gemaakt in denlare iy8i. 
B. 16. p. 2fó.(2o) 

Accoord tuflchen de Staten van Hollanden Wethouders 
van Amfterdam , waar door de Satisfactie aan haar ge¬ 
geven wordt te niet gedaan, gemaakt inden Iare 1581. 
B. 16. p. 290(45) 

Accoord tuflchen de Gedeputeerde van de Staten Gene¬ 
raal en Anjou, gemaakt te Pleflis , en gefloten te 
Bordeaux in de laren 158c. en 1581 B. 17. p. 304.(9) 

Accoord (provifioneel) van verfoeninge tuflchen A iou 
en de Staten Generaal,gemaakt in den Iare 1 f83. B- 17. 
P‘355-(4<SJ 

Accoord tuflchen Chimay en Pnncevan Parma, voor die 
van Brugge en Damme , gemaakt in den Iare 1384* 
B. 18. p. 421 (47) 

! Accoord tuflchen die van Brufiel en Parma, gemaakt in 
denlare 158 f.B. 20. p. f67. (ic) 

Accoord tuflchen de Staaten van Holland cn Uitrecht, 
aangaande de middelen om het Sticht van Uitrecht en 
Gelderland te verfekeren tegen den Vyand, gemaakt in 
denlare 1 f8f. B. 20 p. 621, (fz) 

Accoord (provifioneel) tuflchen de Koninginne van En¬ 
geland en Gelanten der Staten , wegens de onder- 
ftant door de Koninginne aan defe Landen te doen , 
gemaakt in den Iare l f8 f B.20. p. 637.(65) 

Accoord tuflchen Lycefter en de Staten Generaal, over 
het gefag aan hem opgedragen , gemaakt in denlare 

i if8o. B.2*.p.686.(6) 
Accoord op welk de Grave aan Parma is overgegeven, 

gemaakt in denlare 1 f86. B. 21. p. 708. (21) 
Accoord gemaakt in denlare 1 y88. tuflchen die van Ar- 

muyden en het aldaar leggende Engelfe Guarnifoen. 
B.24.P .23^(63) 

Accoord tuflchen de Gedeputeerde Sta ten en het muitine- 
rende Guarnifoen van Geertruidenberg , gemaakt in 
den Iare 1 f 88. B. 24. p. 294. (106) 

Accoord op welk Geertruidenberg door deMuitineer- 
ders aan Parma is overgegeven , gemaakt in den Iare 
1589. B. 26. p. 409. (9) en datvan Parma aan die van 
Geertruidenberg vergunt, p.410. 

Accoord (provifioneel) tuflchen de Steden van het Noor- 
derquartier , over het Collegie der Staten van Noort- 
Holland , gemaakt in den Iare I f89. B. 26. p. 482. 

(f7) 
Accoord tuflchen Wilhem van Nafiau en Allert Clann 

om eenig volk in de Omlanden te brengen, gemaakt 
in denlare 1589. B. 26.p.482. (f7) 

Accord tuflchen de Staten van Zeland en die van Brugge, 
overde openinge van de Haven van Sluis, gemaakt 
in denlare if91.B. 28.p. f85. (44) 

Accoord tuflchen fijn Excellentie Maurits en het Guarni¬ 
foen van Coeverden, gemaakt in denlare 1 f 92. B. 29. 

p. 641. (3 ij 
A 2 Accoord 

1 
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Accoord door fijn Excellentie Maurits verleent aan die 

van Geertruidenberg , indenlare i^9j. B-34-p. 698. 

(2.1) 
Accoord tuflchen de Wethouders van Uitrecht en de do¬ 

lerende Gemeente, gemaakt in den Jare 1 f93* B. 30. 

P-733-(U) T 
Accoord tuflchen Henric de vierde en de Staten der ver¬ 

enigde Provintien , gemaakt in den Jare 1 f96, B. 33. 

p. 295- (79) , _ 
Accoord op welk de Stad Lingen in den Jare 1 f97. aan 

fijn Excellentie Maurits is overgegeven. B. 34*P«3^9* 
(56) 

Accoord (nader) tuflchen de Staten van Zeland en die 
van Brugge , over de openinge van de Haven van 
Sluis, gemaakt in den Jare 1597. B. 34. p. 38 f (97) 

Accord tuflchen de Koninginne van Engeland en Staten, 
over de Penningen door haar aan de lelve verfchoten , 
gemaakt in den jare I59§- B. 35*P-47f* (43) 

Accoord tuflchen de Staten en Admirantvan Arragon, 
over het loflaten der Gevangenen ten weder lijden ,ge¬ 
maakt in den Jare 1600. B- p. 670 (54) 

ACte door de Gouvernante in den Iare i f66. gegeven aan 
de Gedeputeerde om met de verbondene Edelen te 
handelen , tot oogluikingeentoelatingevandePredi- 
catien.B.2.p.9f.(67) 

ACte van’t Accoord door den Prince van Oranjen,gemaakt 
met de Gedeputeerde van de Gereformeerde Kerke tot 
Antwerpen inden Iare 1 f66. B. 2.p. 98. (69) 

ACte door den Koning mede gegeven aan de Gedeputeer¬ 
de van Braband enz -in Spanjen, wegens de affchaffin- 
ge van den tienden en twintigflen Penning , in denH 
re I f72. B. 6.38 f. (28c) 

ACte door de Staten van Holland en Prince van Oranjen, 
verleent aan de Edelen en Wethouders van Holland, 
om de plonderinge der foldaten ten platten Lande te 
beletten, indenlare 1 f74. B.7-P-493-04) 

ACte door den Prince van Oranjen gegeven aan de Rid- 
derfchap en Edelen van Holland, om kenniflètenee 
men van alle mefufen en deliCten , in den Iare 1574 
B.7-p. 572. (71) 

ACte van Redemptie van het Haagfe Bofch, verleent in 
den Iare 1 f6. B. 9. p. 676. (143) 

ACte door de Staten van Holland en Zeland, indenlare 
I f77. aan Capitein Helling,om fichvan Amfterdam te 
verfekeren. B. 11. p. 906. (? 10) 

ACte van den Prince van Oranje, by welke hy de abfolute 
Souverainiteit over Holland aanneemt, in den Iare 
iféo.B.i5.p. 186.(200) 

ACte van indemniteit door de Staten van Holland, ver¬ 
leent aan die van den Briel, indenlare 158f.B. 2o. 

P- 649* (74) 
Acte van de Burger Hopluiden van Uitrecht, om de Sou¬ 

verainiteit der Landen van Uitrecht volkomen fonder 
eenige voorwaarden aan de Koninginne van Enge¬ 
land op te dragen , gemaakt in den Iare I f86. B. 21 
p. 723.(32) 

Acte van die van Amersvoort, ten felven einde en in den 
felven Iare verleent. B. 21. p. 723.(32) en van die van 
Wyk, en van Montfoort. ibid 

ACte van Keifer Carel , in den Iare 15 8 f. verleent aan die 
van Holland , om die alle uit de Regcringe te houden, 
die in hare Provintien de Hollanders tot de felvie niet 
kiesbaar Hellen. B. 21. p. 774. (68) 

ACte van Lycefter,waar by hy den Raad van State auCtori- 
feert tot het Gouvernement in fijn afwefen, verleent in 
den Iare 1 f86.B. 21. p.784. (74) 

ACte (fecrete) van Lycefter , waar by hy den Raad van 
State , tegens de Aéte aan haar verleent, veele dingen 
ontrekt, gepaflfeert in den Iare ij-86. B. 21. p. 786. 
(76) 

ACte by welke de Grave van Meurs het eerfte lid der Sta¬ 
ten van Uitrecht by provifie herftelt, verleent in den Ia- 
re 1586. B. 22. p. 858 (4) 

ACte gehecht aan den requefie van die van Oflergoe, 
verfoekende dat de Souverainiteit van Vriefland am 
de Koninginne van Engeland mochte overgedragen 
worden , gcpafièert in den Iare 1 f87. B.22. p. 88 f. 

(24) 

ACte van de Gedeputeerde Staten van Uitrecht, defavo- 
jerende het fchry ven aan Lycefter , gepaflfeert in den Ia- 
rei f87. B.22. p. 9f9*(77) 

ACte van Satisfactie dooi de Staten aan Lycefter, gegeven 
indenIareiy87.B.23.p.25. (17) 

ACte door Lycefter uit Medenblik gefonden aan de Sta¬ 
ten Generaal , in den Iare I f87. over de Vredehan- 
delinge met Parma aan te vangen. B. 2 3. p. 69. (46) 

ACte van de refignatievan het Gouvernement, door Ly¬ 
cefter wordt aan de Heer Herbert gefonden, en van 
hem mede na Engeland genomen , waar door den 
Provintien groot nadeel gefchiedt. B. 24. p, 15 3. (4) 

ACte door de Staten van Uitrecht, overgegeven in den 
Iare if88. om de differenten tuflchen die van Holland 
en Uitrecht te verenigen. B.24.P. 178.(22) 

ACte van de Staten van Uitrecht, by welke fy Aloftanus 
recommanderen tot Prefident van het Hof van Hol¬ 
land , gegeven in den Iare Jf88. B. 24. p. 178. 
(22) V 

ACte van de refignatie van het Gouvernement door Lyce¬ 
fter verleent den 17 December. 1 f87. B. 24. p. 224. 
U5) 

ACte geconcipieert door de Gedeputeerde der Staten in 
den Iare 1588. by welke Sonoy het Accoord met hem 
gemaakt aanneemt. B. 24. p. 230. (60) 

Acte door de Staten van Holland verleent aan den Heer 
van der Myle in den Iare I f 88 , dat hy fich niet 2 al be¬ 
hoeven te laten gebruiken in de Vredehandel met Span¬ 
jen. B- 24. p. 241. (67) 

ACte door de Heer Willugby gegeven aan den Staten in 
den Iare 1 f 88 , waar by hy belooft Geertruidenberg 
voor fijn Excellentie Maurits te houden, en het felve 
wederom te ftellen in defièlfs handen. B. 24. p. 29?. 
(ioi) 

ACte van Aflèurantie gearrefteert door de Staten van Ui¬ 
trecht in den Iare 1 f88, na de inneminge van het Huis 
te Brakel. B. 24. p. 307. (116) 

ACte van Prins Willem van Oranjen gegeven aan die 
van het Noorderquartier op den 16. November 1583 
by welke hy het Collegie Gedeputeerde Staten al¬ 
daar beveiligt gedurende den Oorlog. B. 2ó. p.481. 
(f7) 

ACte door de Staten van Holland in den Iare 1 f92 gege¬ 
ven aan den Heer van Oldenbarneveld, om hem in den 
dienft als Advocaat van den Lande te continueren. 
B. 29-P* 603. (2) 

ACte der Staten van Holland voor den Hertog van BrunP 
wyk tot handlichtinge van Woerden en Liefveld ver¬ 
leent in den Iare l f63.B. 30. p. 748. (fy) 

ACte van de Staten van Holland , verleent in den Iare 
v 1593. by welke de Grave van Hohenlogeftelt wordt 

in de befittinge van Woerden en Liefveld. B. 30. p, 752. 

ACte van verantwoordiginge, gemaakt in den Iare 1595. 
door Ian Huigen van Linichoten , wegens de onmoge- 
lykheid van de Vaart na Indien door de Waygats.B. 32. 
p. 25’ (2 8) 

ACte van de Krygsraad binnen Huift, aangaande de over- 
gevinge van de Stad aan Albertus, gemaaktinden Iare 
1596. B. 33.p. 224.(48) 

Advijs van de Staten van Braband om de Predicatien door 
de Nederlanden te doen ophouden, gegeven in denla- 
re i f66. B. 3-P- *26, (89) 

Advijs der Spanjaarden op den Staat der Nederlanden » 
wordt door den druk gemeen gemaakt, in den Iare 
i f68. B. 4. p. 250. (178) 

Advijs van Iohan van Difunca gegeven in den Iare 1874, 
hoemen den Oorlog voeren moet als de Spaanfe Vloot 
zal gearriveert zijn , metdeaantekeningeophetfelve 
door den groot Commandeur. B. 7. p. f2 y. (3 8) 

Advijs geformeert door den Raad van State aan de fijde 
des Konings over de Vredehandelinge , in den Iare 
*f75-B. 8.p.613.(98) 

Advijs van de Profeflören van Loven en Biflchoppen van 
Nederland over de Pacificatie van Gent, gegeven inden 
Iare 13-76. B. io.p. 760. (208) 

Advijs van den Raad van State over de Pacificatie van 
Gent,gegeven in den Iare 1379. B. 10. p. 768. (io8) 

Advijs 



van dc A U T H E N T 
Advijs van de Staten van Henegouwc, gegeven in den Ia- 

re IJ78. op het Requeft der Gereformeerde,veribeken- 
de vryheid van Religie. B. 12. p. 091. ( ff) 

Advijs van den Prince van Oranjengegeven inde vcrga- 
derioge der Si aten Generaal in den Iare 1 f76 , op het 
beleid der faken van Oorloge. B. i4* P* i5o. (174) 

Ad'djsvan den Prince van Oranjen op de reconciliatie met 
Anjou,gegeven inden Jare tfSj.B. i7- p- 349(4*) 

Advijs van den Hoogen en Provintialen Raad van Hol¬ 
land wegens den handel met Vranknjk, gegeven in den 
Jarc i f84. B. 19. p. 480- U2) 

Advijs der byfondere Provintien over den Vredehan¬ 
del met Spanjen , gegeven in den Jare 1587. B. 24. 
p. 154. (92) 

Advijs door de Predicanten van Holland in den Jare ïf88, 
gegeven aan fijn Excellentie Maurits op de Vredehandel 
met Spanjen, B-24. p-241. (68) 

Advijfen vandeZeeuft Predicanten in den Jare 1488, ge¬ 
geven aan fijn Excellentie Maurits op de Vredehande- 
lingemet Spanjen. B. 24. p. 244. (70) 

Advijs var. Oldenbarnevelt, over het recht van het ver- 
fetten van de Wet tot Uitrecht en in de Steden van 
Holland en Zeland , gegeven den 9. Oftober j f87. 
B. 26. p. 478. (ff) 

Advijs vanFrancifcus Juniusom de Vrede in de Kerke van 
Uitrecht te bewaren, gegeven in den Jare 1593. B. 30. 

p- 74°- (u) 
Advijs van JuftusLipfius , over de Vrede tuflehen Span¬ 

jen ,Vrankrijk , Engeland en Holland, gegeven den 3. 
Januarii 1 f9f-32.p. 6. (r) 

Affcheid (fchriftelijk) door de Staten aan de Gefanten van 
den Koning van Denemarken , gegeven in den Iare 
i f97. B. 34- P* 37?* (70) 

Antwoord van den Raad van Braband aan de Hooftfteden 
van Braband , gegeven in den Jare 1 f66. op hare Re- 
monftratte rakende de Inquifitie , is vol duifierheid. 
B. ï.p. 36. (28) 

Antwoord der Gouvernante op het Requeft der verbon¬ 
dene Edelen, gegeven in den Iare *566. B. 2 p. 59.(42) 

Antwoord der Gouvernante op het derde Requeft der 
verbondene Edelen gegeven in den Iare 1567. B. 3. 
p. 150. (iof) gevalt den Edelen noch Gereformeerden 

' niet.p. 151.(106) 
Antwoord der Gereformeerden en Lutherfen aan de 

Wethouders van Antwerpen op der felver Remon- 
ftrantie om de Predicatic te doen ceflèren , gegeven in 
den Iare 1567. B. 3-p. f 5 f« (fo9^ 

Antwoord der Gouvernante aan de Wethouders van 
Antwerpen , op derfelver eerde en nader vertoninge 
tot voorkominge van de inneminge van Guarniloen , 
gegeven in den Iare 1 f67. p. 164.165. (1J9) 

Antwoord van den Hertog van Alba aan die van Antwer¬ 
pen, gegeven in den Iare 1567. doe fy hem verwelkom- 
denB-4.p- If2.(i29) 

Antwoord van de Graat van Hoorn op deArticulen van 
fijne befchuldiginge, gegeven in den Iare i f67. B. 4. 

p.i9f-209.(i39‘*49) ■ ' 
Antwoord van Roeland de Rijke Penfionans van Loven, 

gegeven in den Iare 1 f67. op de Articuleq, waar mede 
hy door den Bloedraad belaft wierdt. B. 4. p. 210.(149) 

Antwoord van die van die van Uitrechtopde Articulen 
aan haar door laft van den Hertog van Alba overgege¬ 
ven in den Iare if97- B. 4.p.2ió. (i rj) 

Antwoord van den Prince van Oranjen op de befchuldi¬ 
ginge van den Procureur Generaal, gegevenin den Iare 

I f68. B.4.p. 222. (157) 
Antwoord der Staten van Uitrecht op den eifch van den 

Procureur Generaal, tegenshaarin den Bloedraad ge¬ 
daan in den Iare l f69. B. 4. p. 291.(259) 

Antwoord derWethouders vanUitrechtop den eifch van 
den Procureur Generaal tegenshaar in den Bloedraad, 
gedaan inden Iare 1 f6?. B. f. p. 299. (215) 

Antwoord van deWethouders van U itrecht aan denHer- 
tog van Alba op fijn fchrijven wegens het innemen van 
Guarnifoen,gegeven in den Iare 1 f71. B.f.p. 348.221) 

Antwoord van Philip Koning van Spanjen aan de Wet¬ 
houders en Geeftelijkevan Uitrecht op haar twede Re¬ 
queft, waar by fy verfocht hadden ontlaft te mogen wor¬ 
den van het Spaans Guarnifoen , gegeven in den Iare 

IKE BEWYSEN, 
J57J.B. f.p. 3f3 (ifi) 

Antwoord van de Wethouders van Uitrecht aan den Pre* 
fident van het Hof, wegens het overleveren van hare 
Privilegiën,gegeven in den Iare 1 f7 2. B. 6. p. 3 50 (260) 

Antwoord van den Grave van der Mark aan de Wethou¬ 

ders van Rotterdam waarom hy fich niet als een gevan¬ 
gene wilde laten bewaren, gegeven in den Iare 157?. 
B. 6. p. 429.(314) 

Antwoord van den Prince van Oranjen op den brief van 
Sonoy over den toeftant van het Noorderquartierna 
het innemen van Elaarlem , gegeven in den Iare 1573 
B. ó. p. 447. (329) 

Antwoord van de Staten van Hollanden Zeeland , op de 
Voorftellinge van de VredehandeLift. B. 7. p. y 3 3 (43) 

Antwoord van de groot Commandeur op de remonftran- 
tie van de Staten van Braband over de onordre en afper» 
fingen van het Krijgsvolk, gegeven in den Iare 1 f74. 
B. 7. p. f67. (67) 

Antwoord der Provintien op de beden van den groot 
Commandeur, in den Iare 1 f74. redengevendewaar=. 
om fy inde felve niet konnen bewilligen. B-7.p. f 75.(72) 

Antwoord van de Staten van Holland en Zeeland, op de 
Voorftel van de Grave van Swartfenburg aangaande de 
Vredehandelinge. ift B 8. p. 596 (87) 

Antwoord van die van het Noorderquartier op de Arti¬ 
culen van den Prince van Oranjen en Admiraliteit van 
Zuid-Holland rakende de inneminge van het Barnde 
gat, gegeven in den Iare 1 f7 f. B. 8. p. 619. (103) 

Antwoord van de Burger Hopluiden tot Uitrecht op den 
brief van de Staten van Holland aangaande de opfeggin- 
ge van de Sauvegarden voor den Stichte van Uitrecht, 
gegeven in den Iare 1576. B. 9. p. 700. (160) 

Amwooid van de Gedeputeerde der Staten Generaal op 
de voorgeftelde en geeifchte Articulen van Don Jan, 
gegeven in den Iare i f 77-B. 10. p. 772. (2j 3) 

Antwoord door den Prince van Oranjen , in den Iare 
IJ77- gegeven aan de Staten Generaal op eenige Arti¬ 
culen van het Accoord met Don Ian gemaakt. B.io. 
p. 790. (22 f) 

Antwoord van den Prince van Oranjen , Staten van 
Holland en Zeland , gegeven , in den Iare 1 f77. op 
de Propofitie van Leoninus , verfoekende aftïftentie 
van geld en meer andere dingen. io.p. 807. (238) 

Antwoord van den Prince van Oranjen aan de Staten 
Generaal op haar fchrijven in faveur van die van Am- 
fterdam,gegeven in den Iare 1577. Bt tó p. 810. (239J 

Antwoord van den Prince \in Oranjen, Staten van Hol¬ 
landen Zeland, op het voorftel van Leoninus en Schets, 
rakende de affehaffing der Licenten , gegeven in den Ia- 
re if77-B.io.p. 815-(24f) 

Antwoord van den Priuce van Oranjen en de Gedepu¬ 
teerde Staren van Hollanden Zeland op de voorgeftel¬ 
de Articulen van de Gefanten van Don Ian,gegeven in 
den Iare 1 f77.B. jo.p. 817.(245) 

Antwoord van de Hoogduitfe Colonellen op de pre- 
ientatien aan haardoor de Staten Generaal en Don Ian, 
gedaan in den Iare i f77. B. io.p. 820. (248) 

Antwoord van de Staten Generaal, op het fchrijven van 
Don Jan uit Mechelen. B. 10. p, 823 (249) 

Antwoord der Staten Generaal op het gefchrift van Don 
Jan , gefonden door de Biilchoppqn van Yperen en 
Atrccht, gegevenin den Iare 1 f77-B. ii.p, 861.(279) 

Antwoord van dc Staten van Holland en Zeland op het 
verfoek van Baffigny en Courteville om de opbrengin- 
ge van penningen, en het inbrengen van hare quote 
volgens de Pacificatie van Gent, gegeven in den Iare 
if?7-B. ir.p, 871.(28f) 

Antwoord van den Prince van Oranjen , aan de Staten 
Generaal op haar verfoek dat hy doch tot Bruffel ge¬ 
liefde te komen , gegeven in den Iare 1577. B. ir, 
p. 872. (28-) 

Antwoord van Don Ian tegens de Iuftificatievan de Sta¬ 
ten Generaal , uitgegeven in den Iare 1577. B. 11. 
p. 881. (262) 

Antwoord van de Staten Generaal op de verfochteaftiften- 
tie door die van Maftricht , gegevenin den Iare 1 f78. 
B. 12. p. 929.(9) 

Antwoord van de Staten Generaal op de Propofition 
B van 

/ 
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van de Ambafladeursdes Keifers, Konings van Vrank- 
rijk en Koninginne van Engeland , rakende de Vrede 
metDonlan, gegeven in den Iare 1578. B. 12. p. 979* 
(45) 

Antwoord der Geêftelijke binnen Uitrecht in den Iare 
15^78 , gegeven op het vertoek der inruiminge van de 
SintIacobs Kerke voorde Gereformeerde , gevalt den 
Wethouderen niet.B. 12. p. 991 (f4) 

Antwoord van de Walfche Provintien op de vermamn- 
ge van de Staten Generaal, dat ly doch by de Unie wil¬ 
den blijven en van defelve niet affeheiden , gegeven in 

den Iarei 579. B. i3.p. 37 (93) 
Antwoord van de Gedeputeerde der Staten Generaal op 

de Ichriftelijke antwoorde van de ^Vallche Provintien , 
gegeven in den Iare 1579. B; 13. p. 3^-(93) 

Antwoord van die van Mechelen op den brief van den 
' Eerts-Hertog Rlatthias aan haar gefchreven, in den Iare 

i £79 , na dat fy met Panna veraccordeert waren. B. 13. 

p. 81. (124) , , . . . 
Antwoord der Staten Generaal op de brieven van de Ker 

ferlijke Commiffariflen waar door ly haar tot de Vrede- 
handelinge aanmanen,gegeven in den Iare i579-^>' *3- 

p. 103. («39) . — 
Antwoord van de Staten der Nederlanden in den Iare 

i 579 gebonden aan den Keifer, op de Propofitie van de 
Heer van Stubingen deflelfs Commiflaris tot Keulen. 

B. 13.p. 118.(149) . . 
Antwoord van den Prince van Oranjen op de Articulen 

aangaande denVredehandeLende ordre op de middelen 
en contributien , handelinge met Anjou en het Gouver¬ 
nement der Landen , aan hem door de Staten der nader 
geünieerde Provintien overgelevert, gegeven in den Ia- 
re If79-B. 14. p. 131.(160) 

Antwoord van de Staten Generaal aan den Keifer wegens 
haren handel met Anjou * gegeven in den Iare 1 f 80. 

B. if.p. 196.(207) . 
Antwoord der Staten Gene raai aan.den Prince van Oran¬ 

jen wegens den ban des Konings tegens denfelven Prin¬ 
ce uitgegeven, gegeven inden Iare 1581. B. ï6 p.2 f *♦ 
( f y J 

Antwoord van de Staten van Uitrecht in den Iare I f83. 
°egeven op de eerde remonftrantie der Burger Hop 
luiden. B. i3, p. 38 3. •. (20...) en op de tweede, p. 3 82. 

Antwoord van de Staten van Zeland aan die van Holland 
aangaande den 'handelmet Vrankrijk , gegeven inden 

Iare I f84. B. 19.p-482, (23) _ , , , 
Antwoord van de Koninginne van Engeland op de ver- 

fochte affiflentic en propofitie van Gryfe en Ortel, gege¬ 

ven in den Iare 1 f84. B- I9*P* 4^7-(2^) 
Antwoord van den Raad van State op de remonltrantie 

van die van Overyflel aangaande het verwoeden der 
platte Landen, gegeven inden Iare 1584. B. 19. p. 499- 

Antwoord der Staten op het voordel van Lyceder om 
meerder middelen totonderhoudinge van den Oorlog, 
gegeven in den Iare 1586. B. 11 ■ p. 691* (9) 

Antwoord van de Wethouders van Antwerpen op den 
briefdoor Parma aan haar gefchreven, waar by hy haar 
raad dat ly haar zouden begeven onder de gehoor- 
faamheid des Konings, gegeven in den Iare 1584. B. 19* 

p. 503. (38) , j 
Antwoord (vvcdci) vim Pa.rni3. op het antwoord v&n de 

Wethouders van Antwerpen , gegeven in den Iare 

1584. B. 19 P $°V(?9> . __ , ., 
Antwoord van Henric de derde Koning van Vrankrijk 

op de Propofitie van Leoninus hem de heerfchappije en 
hoge overigheid der Nederlanden aanbiedende , gege- 

venin den Iare if85-B.i9>P d27-(f4) 
Antwoord van de Staten General op de Propofitie van 

Adolph van Olenbrugge wegens dc Harffe Steden,ge- 
geven in den Iare 1 f8 j. B. 20, p. 626. (56) 

Antwoord vnn dc Koninginne van Engeland in den iare 
15 8 f. o-egeven op de eerde Propofitie van Joos de Me- 
nijn , in welke hy haar de Souverainitit der Landen uit 
naam der geünieerde Staten aanbiedt en opdraagt, 
B. 20. p. 636. (64) en op de tweede, p. 640. (66) en op 

dc derde. p. 644. (73) 

Y S E R 
Antwoord der Staten Generaal op het driftige verfoek van 

de Burger Hopluiden van Uitrecht over veele faken en. 
byfonderlijk op de fpoedigeoverkomft van Lycefter,ge¬ 
geven in den Iare 1 f8 f. B. 20. p. 653. (77) 

'Antwoord der Burger Hopluidenvan Amfterdam aan die 
van Uitrecht op den brief aan haar gefchreven inden 
Iare 1585.B. 20. p.6f7. (76) tweede antwoordderfel- 
ve. p. 662. (84) 

Antwoord van de Staten der verenigde Provintien op den 
briefvan den Koning van Polen , waar by hy haar aan¬ 
raad om met den Koning te verfoenen , gegeven in den 
Iare i f86. B. 21. p 728. (3 f) 

Antwoord van de Staten van Holland en Gedeputeerde 
Staten van Vriefland op de Propofitie van Lycefter we¬ 
gens de laften der oorloge, en prompte refolutie totbe- 
talinge van fijn traélement, gegeven in den Iare iy86, 
B. 21.p. 730. (37) 

Antwoord der Staten van Holland op de klachtevan de 
uitgefeide tot Uitrecht , gegeven in den Iare 1 j8£. 
B. ai.p.73z.(38) 

Antwoord van Lycefter aan de Staten van Holland,Ze¬ 
land en Vriefland op hare remonftrantie aangaande de 
niet uitvoeringe van fijne genomene refolutien , gege¬ 
ven in den Iare t f 16. B. 21^.793.(60) 

Antwoord yan de Kerke van Delft op de klachtevan die 
van de Minnebroeders Kerke tot Uitrecht overHui- 
bert Duifhuis, gegeven in den Iare 1 f 86. B. 21. p. 844. 
(509) 

Antwoord van de Uitrechtfe Burger Hopluiden op de 
voorftellinge van den Grave van Meurs aangaande het 
caflèren van het eerfte lid der Staten , gegeven in den 
Iare 1586. B. 22. p. 8 5-7. (4) 

Antwoord yan de Wethouders van Uitrecht op de rede¬ 
nen van den Grave van Meurs , waar by fy fuftineren 
dat de Kerkelijke uit de Staten moften gehouden wor¬ 
den, gegeven in den Iare 1 f87. B. 22.p. 863. (8,.) 

Antwoord (hevige) van de Koninginne van Engeland op 
de Propofitie van de Geianten der Staten , gegevenin 
denlare 15-87. B. 22.p. 874, (15) 

Antwoord van de Staten van Holland op den brief door 
de Wethouders van Uitrecht aan haar gefchreven iu 
den Iare I f 87. op den 7. Maert. B. 22. p. 909.(39) 

Antwoord van de Burgermeefter Deventer tot Uitrecht 
tegens de opfpraken die hem nagingen , uitgegeven in 
den Iare 1 f87. B.22p. 91c... (40..) 

Antwoord van de Staten van Holland op de propofitie en 
proteftatie van de Heer Wilkes tegens haar gedaan, ge¬ 
geven in den Iare 15 87. B. 22. p. 921. (48) 

Antwoord van de Staten van Gelderland aan de Staten 
van Uitrecht over hetgeene uit’s Gravenhage op den 
naam der Generale Staten aan Lycefter gefchreven was, 
gegeven in den Iare 1 f87. B. 22.p. 659. (76) 

Antwoord van Lycefter op de remonftrantie der Staten 
aangaande de gunfte der Koninginne tot defeLanden, 
en de goede direöie van de laken van Oorloge, gegeven 
in den Iare 1587. B. 23. p. 22. (15) 

Antwoord van de Staten van Vriefland op de remonftran¬ 
tie en het fchrijven van Lycefter aan de byfondere Sta¬ 
ten , gegeven in den Iare 1 f87. B 23. p. 46. (30) en Van 
het Hof en van den Hogen raad van Holland p. 47. (31) 
en van de Staten van Gelderland.p. f4-(36) en van de 
Staten van Uitrecht, p. 55. (37) 

Antwoord van Lycefter op het fchrijven van Hohenlo fich 
ontfchuldigende van het geene hem door Lycefter was 
te laftgelegt , gegeven in den Iare 1587. B.23«p. 120. 

f83) 
Antwoord van de Wethouders van Dordrecht op de 

Brieven en remonftrantie van Lycefter, gegeven in den 
Iare 1587. B. 23.p. 56 (38) 

Antwoord van de Staten van Holland op de remonftran¬ 
tie van Lycefter, gegeven in den Iare 1588. B. 23. p. 
76 (50) 

Antwoord van de Staten van Holland op de Brieven van 
de gedeputeerde van Uitrecht, gegeven in den Iare 
if87* B. 23 p.86. (58) 

Antwoord der Gedeputeerde Staten van Holland en 
Zeland,pp den brief van Lycefter waar in hy haar bekent 
maaakt, dat de Koninginne hem hadde t’huis ontboden, 

gegeven 
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gegeven in denlare i y87.i5.23. p. 131 >(9°) 

Antwoord van de Gedeputeerde Staten der geünieerde 
Provintien op de Propofitie van de Heer Herbertaan¬ 
gaande de Vredehandelinge met Parma, gegeven in den 

ïare 1587. B.2.3. piJ3-(92) 
Antwoord van de Staten Generaal op de memorie van de 

Koninginne van Engeland waar infy klaagt over de har¬ 
de proceduren der Staten met bedrieginge van aan de- 
felve geen meerder affiftentie te zullen doen, gegeven in 
den Iare 1788. B. 24. p. 15S. (8) 

Antwoord van de geeligeetde Heeren en Ridderfchap van 
Uitrecht op de Propofitie van den Grave van Meurs 
haar radende tot vrede en eenigheid, gegeven in den Ia- 
re 1788. B.24. p.160. (9) en van de Wethouders van 
Uitrecht, p. j6i. 

Antwoord der dolerende Edelen op den Brief van den 
Grave van Meurs waar in haar bekentgemaakt was de 
weinige apparentie om hare gefchillen te accorderen, 
gegeven in denlare 1588. B. 24. p. 17^(20) 

Antwoord van de gecligeerde Heeren op degefchriften 
van de dolerende Edelen, gegeven in denlare 1 f88. 
B. 24. p. 176 (2i)en van de Ridderfchap. ibid. en van 
de Wethouders van Uitrecht, p. 177. 

Antwoord van de foldaten binnen Medenblik op het ver- 
foek van de Commiffaris Parafis om vryuit en ingang 
binnen defelve Stad , gegeven in den Iare 1588. B. 24- 
P.188.U9) ; 

Antwoord van fijn Excellentie Mauritsaan den Raad van 
State, reden gevende waarom hy tonder haar te adver¬ 
teren meerder volks in het Noorderquartier hadde 
ontboden , gegeven in den Iare I588. B. 24- p.197. 

(36) ■ , 
Antwoord van de Koninginne van Engeland op de Me¬ 

morie door dc Heeren Lofenen Kalënbrood aan haar 
overgelevert, gegeven in den Iare 1788. B. 24. p. 203. 

(4°) 
Antwoord van fijn Excellentie Maurits en Staten van 

Holland op het fchrijven van de muitinerende foldaten 
binnen Medenblik , gegeven in den Iare 1588. B. 24. 
p.2IO.(4f) 

Antwoord van de Staten Generaal op de Propofitie van 
Willugby aangaande de Proceduren tegens Sonoy, ge¬ 
geven in den Iare 1 f88. B. 24. p. 220. (f jjenopdie 
van Killegerey ftrekkende ten felven einde. 222. 

(f4) 
Antwoord der Prediqanten van Holland op de vragen 

haar door lijn Exellentie Maurits voorgeftelt aangaande 
den Vredehandel met Spanjen , gegeven in den Iare 
1788. B.24. p. 243.(69) 

Antwoord van de Koninginne van Engeland aan de Ge¬ 
deputeerde van de Nederlandfe Kerken,gegeven in den 
Iare 1781. B. 24. p.266. (85) en van Lycefteraande 
felve, (36) 

Antwoord van de Staten Generaal op de Propofitie van de 
Heer Fay om een verbond te maken tegens de Ligeurs 
in Vrankrijk .gegeven in den Iare 15888. B. 24. p, 276. 

(pi) 
Antwoord van de Staten van Holland op het verfoek van 

Bodley voor Sonoy gegeven in den Iare 1 788. B. 24. 
p. 28 7.(98) 

Antwoord van de Officiers binnen Geertruidenberg op 
den brief van de Heer Willugby, wegens dc muiterije 
enongeregeltheid van het Guarnifoen , gegeven in den 
Iare 1588.B.27. p. 367.(40) 

Antwoord van de Staten van Holland op de Propofitie 
van Heer Norrits tot onderhoudinge van de eenigheid 
in den Lande, gegeven inden Iare 1588. B.25.p. 363. 

(3?) 
Antwoord van de Koning van Schotland op de oratie van 

de Nederlandle Gefanten over de Prsetenfien van de 
Collonel Stuart , gegeven in den Iare 15*88. B, 25. 
p.384.(13)enp. 388. (fé) 

Antwoord van de Koninginne van Engeland op den brief 
van Maurits aangaande de belegeringe van Geertrui¬ 
denberg , gegeven in denlare 1789. É.2Ó. p.406. (7) 
en van de Raden der Koninginne op den felven brief, 
p. 407. 

Antwoord van de Staten Generaal aan de Gravinne van 

Meurs wegens het neutraal blijven van Rhijnberck, ge¬ 
geven in den Iare r 789. B. 27. p. 50 3. (9) 

A ntwoord van de Staten van Holland op de remonftrantie 
van de gecommiteerde Raden , gegeven in den Iare 
1793. B. 27. p. 5-09. (12) 

Antwoord van den Raad van State op deklachtevan de 
Gedeputeerde van Luik , gegeven in den Iare j 590. 
B.28.p. 543' (11) 

Antwoord van de Staten Generaal op devoorftellingevan 
de Gefanten der Rijks Vorften , gegeven in den Iare 
1790.B.21.P 74f(*2) 

Antwoord der Staten Generaal op de propofitie van de 
Heer van Buzanval, gegeven in denlare 17*90. B. 18. 
p. 772. (16) en op het gefchrift vanMonfi Turenne 

Antwoord van de Staten Generaal op de propofitie van 
den Baron van Reidafgefant des Keilers, haar radende 
tot Vrede te inclineren, gegeven in denlare 1591.B. 
28. p. 791(49) 

Antwoord van de Staten General op het verfoek van de 
gefanten van den Keurvorft van Ceulen , gegeven in 
denlare 1592.6,29^.623 (17) 

Antwoord van de Princen en Prelaten aan de fijdevan 
Henric de vierde op de declaratie van Maj enne gegeven 
in den Iare 1793. baart een groot bedenken onder de Li¬ 
geurs. B.30. p. 673.674 (4) 

Antwoord van Carel Roorda op de aantekeningen door 
Graaf Willem van Naflau op fijnen Brief gemaakt, ge¬ 
geven in denlare 1 793-B. 30.p.703 (24) 

Antwoord der Staten op de vertoninge en het verfoek van 
denKoning van Schotland, gegeven in den Iare 1593. 
B-30.p. 711 (30) 

Antwoord der Staten op de Propofitie van de Heer Mor- 
lans afgefant van Henric de vierde, gegeven in den Iare 
1793. B.30. p. 726(41) 

Antwoord van Blokhoven op de befchuldiginge van Ge- 
robulusen Cefarius, gegeven in den Iare 1793. B. 30. 
P» 736 (48) nader antwoord van den felven. p. 739 

(fi> 
Antwoord van de Staten General op den Brief van Er- 

neftus eh de Propofitie fijnent wegen gedaan in den Iare 
1794. B. 31. p. 813 (28^) wordt wederlegt. p. 817 
(32) 

Antwoord door den Konig van Denemarken aan de ge¬ 
fanten der Staten gegeven in den Iare 1794.B.3 i.p. 829 
(40) 

Antwoord door de Staten General in den Iare 1794 ge¬ 
geven aan de gefanten van Bretainge. B. 31. p. 836 
(46) 

Antwoord der Staten op het verfoek van Johan Markgra- 
ve van Brandenburg, gegeven in den Iare 1594. B. 31. 
p.894 (90) 

Antwoord der Staten op de Propofitie van den Heer Bu¬ 
zanval wegens Vrankrijk, en van den Heer Bodley 
wegens Engeland, gegeven in den Iare 1 79 5. B. 3 2. p. 
3f(26) 

Antwoord van Cornelis Wiggertfe op den Brief door 
Uytenbogaerd aen hem gelchrevetf in den Iare 1579. 
B, 32. p. 70. (54) en op den Brief van het Synodns van 
Enkhuifen.p. 89. (70) 

Antwoord in den Iare 179 7. gegeven door Henric de 
vierde op de voorftellinge van verfoeninge aan hem ge¬ 
daan doorMajenne. B. 32. p. 122. (97) 

Antwoord door de Heeren Staten in den Iare 1 795. gege¬ 
ven op de Propofitie van de Heer d’Thuillerie afgefant 
van Henric de vierde. B. 32. p. *43-(15) r 

Antwoord van Philips Pr. van Oranjen inden Iare 179 7. 
gegeven op den Brief door de Staten der geünieerde 
Provintienaanhemgefonden B. 32.p. i4f'(l2>4) 

Antwoord der Staten op de Propofitie en het verfoek van 
Francois Veer. B. 33. p. 182. (17) en die van Bodley 
aangaande de openinge van een Vredehandel, p. 185. 
(19) en op hetfchrijven van den Keifer en Rijksvor- 
Iten inden Iare 1796. p. 191 (’-4) 

Antwoord des Keilers op de Propofitie van den Admi- 
rant van Arragon, gegeven in denlare 1596. B. 32- 
p. 287. (95) wederantwoord van den Admirant ibid. 

Antwoord van de Staten van Zelandop den Brief door de 
B 2 Staten 
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Staten van Holland aan haar gefchreven tot verdraging 
van de (watighedcn onder haar gereten, gegeven in 
den Iare i [97. B-34-p. 308. (i ï) 

Antwoord der Staten op den Brief van den Konigvan 
Polen , gegeven in den Iare 1 f?f.B. 34. p. 333. (i&) 

Antwoord (mondelinge en fchriftelijke) door deKonin- 
ginne van Engeland en deffelfs Raden in den Iare 1597- 
gegeven aan den afgefant van den Koning van Polen. B. 

34-P-3f°-(4*-4<)‘ 
Antwoord der Staten'op het fchrijvenen verfoekvanden 

Ambaffadeur des Keilers, gegeven in den Iare 1597. 
B. 34. p. 35 y. (46) en aan den Keifer en Rijksftenden. 

P- 317.(4$) ^ , , 
Antwoord van dc Koninginne van E ngelandaan de ge- 

fanten van den Koning van Denemarken , gegeven in 
denlare 1 y97 B-34-P 37*. (ï8) 

Antwoord van den Heer van Briene aan den Heer Sid- 
ney over het reguleren van deMoeskoppinge der Sol¬ 
daten in Vlaanderen, gegeven in den Iare 1 f97-B. 34. 
p. 396.(75) 

Antwoord van de Staten van Holland op de Propofitie 
vanden Raad van State aangaandodeLiquidatieder Pro- 
viritien , en het dragen en vermeerderen der con tenten, 
gegeven in den Iare 1 f97.B. 34. p. 404.(81) . 

Antwoord van den Raad van Staten op den Briefvan den 
Koning van Spanjen, waar doorhy haarlijn voorne¬ 
men hadde bekent gemaakt om lijn Dochter aan Alber- 
tus uit te trouwen , gegeven in den Iare 1 f97. B. 3 4. p. 
404.(82) 

Antwoord der Staten op de Propofitie van de Keulfege- 
fanten om de reftitutie van Rhijnberk , gegeven in den 

Iarel iyq8. B. 3 y.p.418. (9) nader antwoord derlèlver 
op het lelve tubjedt.p. 419. 

Antwoord van Henric de vierde aan de Sorbonnevan Pa- 
rysop hare remonftrantie dat de Koning aandievandc 
Religie al te veel vryheid toegeftaan hadde, gegeven 
in den Iare 15-98. B. 3 y.p.452. (2'y) 

Antwoord der Staten op den Brief van de Staten van Bra- 
band om met Albertus te accorderen, gegeven in den 
Iare 1599. B. 36. p. f43. (43) en aan de Commiffarif- 
fen des Keifers!op der felver Brief rakende de Vrede- 
handelinge. p. 580. (f47 en op der felver tweede Brief, 
p. 581 (yy) en op de Propofitie van den Ambaffadeur 
des Keyfers in den Iare 1600, B. 37* p. 642, (33) en op 
de Propofitie van den Heer Gilpyn. p. 667. (52) en op 
de voorgeftelde Vredens Articulen door den Admirant 
van Arragon p. 673 (y6) 

Apologie der Gereformeerden waar in fy haar ontfchuldi- 
gen van al het geene ter lake van de Religie in de Ne¬ 
derlanden wasgefchiet. B. 3- P* *74 (,23) 

Apologie van den Prince van Oranjen tegens den Ban des 
Konings. B. 16. p. 241... (10..) 

Apologie van de gefanten der Staten op de fcherpe ant- 
woorde van de Koninginne van Engeland. B. 21. p. 
875(16) 

Apologie van Clement Martenfz. en Cornelis Meynerfz. 
Predicanten binnen Hoorn. B. 32. p. 8 y (66) 1 

Apologie van den Grave van Eiïbx tegens de befchuldi- j 
gingen hem te laft gelegt. B. 37. p. 497.-. (60...) 

Apoftille der Gouvernante op het requefi van Jood Buik 
Burgermeelter tot Amfteldam. B. 3. p. 170 (i2o) 

Apofiille door den Hertog van Alba gegeven op het re- 
queft der Geeftelijke tot Uytrecht aangaande de Exe¬ 
cutie van het Concilie van Trenten. B. 4. p. 133 

(*9i) 
Apoflillen van den groot Commandeur, gegeven op de 

remonflrantie van de Staten Generaal. B. 7. p. 519 

03) 
Apofiille door den groot Commandeur, gegeven op de 

nader remonftrantie van de Staten vanBraband. IK7. 
p. f64 (65) 

Apofiille des Konings op de requefie van de Staten van 
Holland en Zeeland , overgelevert aan Charapigny. 

B. 8 - p. 597 (80) 
Apofiille van de Staten van Holland en Zeland op de re- 

quefte van ]an Jeroenfz. cnm Sociis. B. 8. p. 640(117( 
Apofiille door Don jan, gegeven op de Artiulen door 

de Staten General aan de lijde des Konings aan hem 

overgelevert. B. io. p. 701 (zo y) 
Articu'en door den Raad van Staten , aan de Staten van 

Uitrecht gefonden, volgenswelkefyfuftinerendatdie 
Staten met gehouden zijn, fatisfadtie te on t fangen van 
den Prince van Oranjen. B. 10. p. 794(2,2,7) 

Apofiille van de Staten General, op de Articulen voor- 
ge fielt uit naam van Don jan om het vertrek der 
Spanjaarden te verhaaiten. B. 10. p. 803 (134) 

Apoftille door Don Jan, gegeven op het requefi van die 
van Uitrecht, waar by fy verfoeken dat de Stad en 
Landen van U itrecht > van alle Soldaten ontledigt wor¬ 
den. B. jo. p. 803 (2.34) S 

Apoftille van dc Staren gegeven op het gefchrift van 
den Engelfen Ambaffadeur rakende den ftilftand van 
Wapenen met Don Jan B. 12. p. 981 (46) 

Apofiille door den Prince van Oranjen, gegeven op de 
remonftrantie van de Staten van Holland. B. ja d 
160 (181) ^ v 

Apofiille van de Wethouders van Uitrecht, opdePoin- 
bten aan haar door <3e Gereformeerde overgelevert B. 
I44p. 172(192) 

Apoftille van de Staten van Holland op de remonftrantie 
van de Staten van Uitrecht. B. 20. p. 621 (f2) 

Apofiille van Lyccfter op de remonftrantie van de Sta¬ 
ten van Holland en Zeland. B. 21. p. 746 (48) en op 
de remonftrantie van de Staten van Holland. B. zi d. 
33(22) 

Apoftille van Willem vanNaflau, op het requefi van die 
van Ooftergoe , verfoekendedat de Souverainiteit van 
Vriefiand aan de Koninginne van Engeland mochte 
overgedragen worden. B. 22. p. 88 f (23) en van de 
Staten van Vriefiand op het felve fubjedt. (24) 

Apoftille van fijn Excellentie Maurits, op de Articulen 
verfocht door de Burgers van Nimwegen. B. 28. 
p. f76(28) en van de Staten Generaal, p. 182(42) 

Appel van de Staten vanUitrecht, aan den Koning van 
Spanjen, over de fententiedoofdenHertog van Alba 
ten haren lafte uitgefproken. B. y. p. 326 (23 y) 

Approbatie van Philips» op het accoord met Don Jan ge¬ 
maakt. B. 10. p. 789(227) 

Approbatie van de Raden van Vriefiand, vanhet requeft 
door die van Oftergoeovergelevert, verfoekendedat 
de Souverainiteit der Landen, aan de Koninge van 
Engeland mochte over gedragen worden. B. 22. p. 

(24) 
Approbatie van den Prince van Spanjen, op het tran- 

fpoort der Nederlanden aan fijn Sulfer. B. 35. p.464 

04) 
Articulen met die van de Gereformeerde Religie , ge¬ 

maakt binnen Doornik.B. 2. p. 89(63) 
Articulen door de Wethoudei s van Leiden geraamt, be¬ 

loven die van de Religie te zullen onderhouden. B. 2. 
p. 107(76) 

Articulen door den Grave van Arenberge, aan de Staten 
van Vriefiand voorgehouden, om Vriefiand in rufte en 
ftille te helpen. B. 3. p. 146 (102) 

Articulen door de Gouvernante aan de Wethouders van 
Antwerpen overgegeven om de Predicatietedoen cel- 
feren. B. 3. p. 1 yy (109) 

Articulen door de Wethouders van Amfterdam, overge¬ 
geven aan die van de Religie op haar requeft, waar by fy 
verfocht hadden, dat de Heer van Brederode mochte 
geftelt worden, tot Overfte over de Soldaten binnen 
Amfterdam. B. 3. p. 162 (114) 

Articulen van befchuldiginge tegens den Graaf van 
Hoorn.B. 4.p. 189 ...(135...) 

Articulen door den Bloed-Raad te lafte gelegt, aan Roe¬ 
land de Rijk Penfionaris van Leven. B- 4. p. 210 
(146) 

Articulen door den Hertog van Alba,aan die vanUitrecht 
doen overleveren,op welke hy wil dar fy fullen antwoor¬ 
den. B. 4. p. 2 16 (15-3) 

Articulen van befchuldiginge tegens den Prince van 
Oranjen. B 4. p. 220 (1 y 6) en tegens den Graaf van 
Hoogftraten. p.221 (157) 

Articulen gevonden in dc Kamer van Vergas, waarby 
verklaart wordt, wie al fchuldig en ftrafbaar zijn voor 
den Bloed-Raad, worden onder het Voldegeftrooit. 

5-4. 
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en Bamde Gat. B. 8. p. 619.(183) 

Articulen van de Gcntfe Vredehandelingc, worden over 
alverkondigt.B.9-p.759.. (191.) 

Articulen door de Staten Generaal aan de fijde des Ko- 
nings overgelevert aan Don Jan. B. 10. p. 761.(10 f) 

Articulen door de Gedeputeerde van de Staten General 
aan Don Jan overgelevert. B. 10. p. 772 (zti) 

Articulen door Don Jan aan de Staten General aangebo¬ 
den en van dcfelve afgevorderd. B. 10. p. 772(12) 

Articulen door den Raad van Staten aan die van Uitrecht 
gefonden , by welke fy fuftineren dat die Staten niet ge¬ 
houden lijn om Satisfa&ie te ontfangen van den 
Prince van Oranjen. B. iQ.p. 194(227) 

Articulen door Escovedo uitnaam van Don Jan voorge¬ 
ftelt aan de Staten Generaal om het vertrek der Span- 
jaerden te verhaaften. B. 10. p. 80; (234) 

Articulen door de gefanten van Don Jan overgegeven aan 
den Prince van Oranjen. B. 10. p. 817.(145) 

Articulen door de Heeren Rafiingem en Grobbendonk, 
van wegen Don Jan aan de Staten Generaal voorge¬ 
ftelt. B. 11. p. 835 (2 f9) en die van de Staten Generaal 
aan Don Jan. p. 874 (28 8) 

Articulen op welke de Staten Generaal gerefolveert 
lijn Vrede te maken met Don Jan. B.11. p. 980. (4 f) 

Articulen van verfoeninge der Walfche Provintien met > 
Parma worden te Bergen in Henegouwen gepubliceert 
B. 23. p. 98 (136) 

Articulen van Vrede iuhoudende derefolutievanallede 
Provinten. B. 13. p. 108 (143) 

Articulen door Aldegonde uit laf! van den Prince van 
Oranjen aan de Staaten der geünieerde Provintien 
voorgehouden om uit veele fwarighedén te geraken. 
B.14.P.I28 (158) 

Articulen door den Prince van Oranjen voorgeftelt in 
de vergaderinge van de Staten Generaal om prom- 
ptelijk op gerefolveert te worden. B. 1 f. p. 194 
(206) 

Articulen op welke de gedeputeerde van de Staten 
Generaal met Anjou nebben gehandelt. B. 17. p. 
Win) 

Articulvande Religie wordt in de Unie verandert. B. ï8. 
P* 4°4 (35) 

Articulen op welke de fouverainiteit der Landen aan 
den Komngvan Vrankrijk is op gedragen. B. 19.P. 
f2l(5f) 

Artiqulen op welke die van Uitrecht by Provifie gefefol- 
veert zijn om met de Ridderfchap en. Canonniken in 
deStatente befoignefen.B. 22.p.87o(ij) 

Articulen van doleantie door fommige uit de Edelen 
en Ridderfchap van Uitrecht aan den Grave van 
Meurs overgelevert. B. 24. p. 16?. (10) 

Articulen door Guiljam Moftaart van wegen Sonoy 
aan den Raad van Staten overgelevert. B. 24-p.j8 f (27) 

Articulen op welke de Staten van Uitrecht het Gouver¬ 
nement- van Uitrecht aen fijn Excellentie Maurits 
hebben opgedragen. B. 27. p. 5*2 (16) en ook die van 
Gelderland, p. 51 f (17) 

Articulen door de Wethouders vanNimwegen overge- 
levertaande StatepGeneraal. B. 28.p. f82 (42) 

Articulen van de Treves in Vrankrijk. B. 20. p. 707 
(17) 

Articulen op welke de France Kerke binnen Uitrecht 
toegelaten wordt. B. 30^.733(46) 

Articulen van verfoeninge tuflehen Blockhoven en fijne 
mede Dienaren. B. 30. p. 742 (f3) 

Articulen op welke het Cafteel van Camerik door de 
Francen aan Fuentes is overgegeven. B. 32. p. 45 (42) 

Articulen van verdrag tuflehen de Graat en Stad van 
Embden. B 32.p. 60 (46) 

Articulen door Henric de vierde ingewilligt aen den 
Pausvan Romen. B. 32.p. 110(86) 

Articulen op welke Huift aan Albertus is overgegeven. 
B. 3?.p* 225 (49) 

Articulen beraamt by Willem van Nafiau tot vereffening 
van het gefchil tuflehen hem en Carel Roorda. B.!33. 
p. 279 (89) 

Articulen op welke Amiens aan de Koning Henric de 
Tierde is overgegeven. B.J4(.p, 381(65,) 

Articulen op welke de Vrede gefloten is tuflehen den 
Koning van Spanjen en Henric de vierde. B. 3 c. p. 
44f(»9) 

Articulen op welke de Schanfe S. Andries aan fijn Ex¬ 
cellentie is overgegeven. B. 37. p. 614(13) 

Articulen van welke Jan Jacobfe Leeraer derMennoni- 
ten door het Hof van Vriefland is ondervraagt. B. 37. 
p. 617(16) 

Articulen by welke getoont wordt de gerechtigheid der 
Heeren Staren op deSchanievan s Gravenweert. B. 
37.p.647()6) 

Articulen van Vreede voorgeftelt door den Admirant 
van Arragon worden noch eerelijk noch Chriftelijk 
gerekent. 13.37. p. 673 (y6) 

Articulen op welke de Staten onder het gebied van den 
Ecrts-Hertog genegen zijn tot fijnen dienff geld op 
te brengen en confentente dragen. B. 37. p. 676. 
(f9). - 

Atteftatic doofden Prince van Oranjen aan de Lutherlc 
Predicanten op haar verfoek doe fy uit Antwerpen 
vertrokken gegeven. B. 3. p. 166(117) 

B. 

An van Philips tegensden Prince van Oranjen 
B. i f.p. 198(209) 

Ban van de Paus tegens de Koninginne van 
Engeland. B. 25. p. 31 f (3) 

Banniflement tegens de ingedaagde Heeren 
en Edelen. B. 4. p. 238 (169) 

Bekemeniflè van Blunt tegens Eflex. B. 37. p. 226 (22) en 
van Thomas Lee. p. 227 (23) en van Thomas Woodt 
en van Jacob Knouwde en andere, p: 228 ... (23 ...) 

Befchuldiginge van GcrobuluscnCcfarius tegens Blokhoi 
ven.B.3o.p,735(47) 

Bericht op dennaamvan de Wethouders van Uitrecht 
uitgegeven op de Antwoord van de Staaten van Hol¬ 
land. B. 23,p. 88 (6c) 

Brief van den Koning van Spanjen, nopende de Religie 
in de Nederlanden, enhoehy defelve wil onderhou¬ 
den hebben. B. i.p. 32(23) 

Brief van Margareta aan alle de Raden der Nederlanden 
rakende het werk der Religie. B. 1. p. 32 (23) 

Brief der Gereformeerde aan den Coning van Spanjen. 

B.t p; 43 (3°) , ^ . 
Brief van de Gouvernante aart den Coning hem 

waarfchouwcnde van het Verbond der Edelen. B. 2* 

P*56(39) 
Brief der Gouvernante rakende het verfoek der Edelen 

en de opfchortingederPlaccaten.B.2.p.6o 13) 
Brief van de Gouvernante aan alle de Steden en Provintien 

der Nederlanden rakende de verergeringe van den 
Staat der felver. B-2. p.79(S^) 

Briefaan de Wykmeefteren van Antwerpen gebracht in¬ 
houdende feker Complot tuflehen de Gouvernante cn 
Heeren van Antwerpen te Hoof zijnde, om de Pre- 
dicatien te verftoren, wordt aan de Heeren van Ant¬ 
werpen getoont, met verfoek om de felve aan den 
Prince van Oranjen te communiceren , waar door 
een forgelijke beroerte ontftaat. B. 2. p. 81 (57) 

Brief van waarfchouwinge aan de Gereformeerde gefon- 
den dat men van meininge was de Predieatien te 
verfforen buiten Antwerpen, baart grooten ontftelte- 
nifle. B. 2, p. 81 (57) 

Brief van den Koning van Spanje, aan de Gouvernan¬ 
te wegens het afffellen der Inquifitie en Moderatie der 
Placcaten. B. 2. p. 95 (67) 

Brief van verfekertheid door de Gouvernante aan de 
verbondene Edelen gegeven. B. 21.p. 96 (68) 

Brieven van gehoorfaamheid , door de verbondene Ede¬ 
len aan de Gouvernante gegeven. B. 2. p. 97 (6?) 

Brief van het Accoord met dc verbondene Edelen ge¬ 
maakt wordt gefonden aan alle Raden en Steden. B. 

2. p. 97 (69) , „ 
Brieven van Francifco d’Alava aan de Ivrgente , in» 

houdende dat men Oranjen, Egmond en Hoorn , by 
tijden wyle na gelegenheid foude ftraffen , worden aan 
Oranje, door lekere Vrinden ter hand geftelt, die de- 

C felve 
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felve aanEgmond, Hoornen Hoogftraten, commu¬ 
niceert. B. 2.. p. 108 (76) 

Brieven van Francifcod’AIava, aan de Gouvernante. B. 

2. p. 109(77) . 
Brief van den Graaf van Hoorn, aan de Komng van Span¬ 

jen , en aan fijn Broeder, deHeer vanMontigny. B. 2. 
p. in. 1x2(78.79) 

Brief van een Vorft des Rijks, aan de Hoofden der Ge¬ 
reformeerde in Nederland, waar in hy haar aanraad, 
dat fy de Augsburgfè Conf'dïie zullen aaunemen. B. 3* 
p. 119(38) 

Brief (gedrukte) van AntonioCorrano. omhetMisver- 
ftand, tufichen de Lutherfe en Gereformeerde weg te 
nemen.b. j.p> *42-144 (100-102) 

Brieven van La Torre, wórden tot Amfterdam, onder 
het Volk verlpreir/b. 3. p. 162.(114) 

Brieven door de Gouvernante, aan alle de Steden der 
Nederlanden gefchreven, om het vluchten voor te ko¬ 

men.b. j.p. 172 (122) 
Brieven des Conings, door den Hertog van Alba , aan 

de Wethouders van de Ncderlandfe Steden gefonden 
b. 4.p. 184 (t 30) 

Brief van de Gouvernante aan de Wethouders van alle de 
Nederlandfe Steden, b. 4. p. *84 (130) 

Briefvan den Hertog van Alba,aan den Aarts Biflchop van 
Uitrecht,hem beladende met de executie van het Con¬ 
cilie van Trenten voort te varen. b.4.p. 223. (165) 

Brief door den Grave van Egmond , aan den Koning ge¬ 
fchreven op de dag fij nes doods. b. 4. p. 240 (170) 

Brief van den Hertog van Alba, aan den Raad van State 
wegens fijne Vidtorie by Jemmingen. b. 4.'p. 24 f* 

(i75) 
Brief door den Hertog van Alba , gefchreven aan de Ra¬ 

dender Provintien en alomgepubliceertom de verbon¬ 
dene Edelen onder fchijn van Pardon te achterhalen b.4 
p.24S(i77) n 

Brief van den Hertog van Alba, aan den Raad van State 
wegens fijne overwinninge tegens denPrincevanO- 
ranjen. N4.P.257 (^84) 

Brief van Pius de vijfde aanDucd Alba, hem eengoud 
fwaard en gouden hoet vererende, b. f.p. 270(149) 

Brief van de Gouverneurs der Provintien , om order te 
houden tegenshet misbruik van het Sacramentdes Al¬ 
taars ën des H: Olifels. b. 5. p. 311 (22,4) 

Briefvan den Hertog van Alba, aan de Staten van Holland 
aangaande het weder ophefFen van den 10. en 20. Pen¬ 

ning. b. 5. p. }44 U48) 
Briefvan die van Uitrecht, aan den Hertog van Alba, 

haar excuferende van het niet overleveren van hare 
Privilegiën.b.6. p. 3 f8 (259). 

Brief van den Grave van BoflTu, aan die van Haarlem, 
haar vermanende dat fy haar wederom zouden bege¬ 
ven onder de gehoorfaamheid van den Koning. b. 6* 
p. 416-417 (304. 305) 

Briefvan Dirk de Vries, en eenige uitgewekene Haarlem¬ 
mers , aan die van Haarlem , haar veradverterende van 
de groote macht des Konings, en radende genade te 
verhoeken, met verfekering dat fy die zoude verkrij¬ 

gen. b. 6. p. 421 (3°8) 
Briefvan Pardon, door den Hartog van Alba , gefonden 

in verfcheidene Steden.b. 6. p. 434 (318) 
Briefvan die van Amfterdam, gefonden aan verfcheidene 

Steden > haar radende te voegen met den Koning , en 
Pardon te verhoeken, b.d.p. 431 (318) 

Brief van de Wethouders van Alkmaar, aanSonoy.b. 6. 
p. 444 (326) 

Brief vanSonoy, aan den Prince van Oranjen, overden 
toeftant van het Noorderquartier, na het innemen van 
Haarlem, b. 6. p. 446 (328) 

Briefvan den Prince van Oranjen, aan de Regeerders van 
Alkmaar, raakt in handen der Spanberden-, b. 6.p.4f4 

Brief van de Staten van Holland, aan de Staten Gene¬ 
raal , haar verfoekendedat fy aan Duc d’Alba, geen 
geld en wilden toeftaan, wordt in Druk uitgegeven, 

b, 6. p. 4 f9 (? ?JS) 
Briefvan Gerbrand Verduin, aan Dirk Elbertfen Edam 

Burgermcefter tot Hoorn, waar in hy fijndienftpre- 

fenteertom Vreedete maken.b. 6^,473 (34S) 

Brief waar by Cornelis van Rijswijk verfocht wordt, om 
Medenblik aan den Koning van Spanjen over te geven, 
b. 7. p. 493 (14) 

Brief van den Prince van Oranjen, waar by de hand ge¬ 
floten wordt aan de Commifiarifiën in het Noorder¬ 
quartier , om verder te befoigneren, in de faken'der 
gevangene, b. 8. p 636 (114) 

Briet van Philips, aan den Raad van State en Staten Ge¬ 
neraal , rakende het Gouvernement der Landen na 
de Dood van den Groot Commandeur, b. 8. p. 662 
(Uf) 

Brief van den Raad van Staten, aan dePrefident en Ra¬ 
den van Holland, gevlucht tot Uitrecht, om in Hol¬ 
land overgefonden te wórden, b. 9. p. 68 2 (147) 

Brief van Verdugoaan fijn Luitenant Margelle, wordt 
gemtercipieert, en aan den Prince van Oranjen gefon¬ 
den , die deièlve aan den Raad van Statedoet behandi- 
gen. b. 9. p. 711.(168) 

Brief van Jeronimo Roda, aan den Koning, wegens het 
gepaffeerde in den overval van Antwerpen, b. 9. p. 757 

Briefvan den Prince van Oranjen,aan de Staten Generaal, 
aan de fijde des Konings, hoemenmet Donjan behoor¬ 
de te handelen, b. 10. p.747 (195) isnietfonder vrucht; 
p,7fo(ipó) 

Brief van die van Haarlem, aanHierges, waarbyfyont- 
flach van Guarniloen verhoeken, b. jo. p. 7f f (2oj) 
wordt onderichept. ibid. 

Brief van de Staten van Holland, aan Burgermeefteren 
van Amfterdam, haar radende om met den Prince 
van Oranjen te verdragen, b. 10. p. 7f8 (202) en aan 
de Schuttqreye ten felven einde, p.759 (203) 

Brief van Don Jan, aan de Burgermeefteren van Uitrecht. 
b.io.p.779 (217) 

Brief van Don Jan, aan de Staten Generaal gefonden 
door Efcovedo. b. 10. p. «**(*50) 

Briefvan de Staten Generaal, aan den Koning gefonden 
door Efcovedo. b. 10. p. 82 y (250) 3 

Brief van den Prince van Oranje, aan de Staten Generaal, 
b» 10. p. 829 (2 f2) 

Brief van Don Jan, aan verfcheidene Perfonen en Steden 
om wat redenen hy het Cafteel van Namen hadde in¬ 
genomen, b. 10. p. 832 (2 f6) 

Brief van Don Jan, gefonden aan de Staten Generaal 
door Grobbendonk, en Raffingem, b. n, p. £36 
(219) 

Brieven (afgeworpene) van Don Jan en Efcovedo ontdek' 
ken fijnen geveinsdeUhandel. b. xi.p, 842(264) 

Briefvan Don Jan, aan de Staten Generaal, waarmede 
hy haar tracht in flaap te wiegen, en aan de Particulie¬ 
re Staten,enfi b. n.p.8f7(277) H 

Brieven van Don Jan, aan de Generale en Particuliere 
Staten en Steden, b. 11^.863(279) 

Brieven van de Staten Generaal aan den Koning, verfoe* 
kende een andere Gouverneur in de Plaats van Don 
Janb. n.p. 866 (28 j) 

Brief van den Eerts-Hartog, aan den Keifer. b. 12. p,‘ ‘ 
938(16) 

Briefvan Philips, aan de Staten Generaal, gefonden door 
de Baron Van Selles. b. 12. p. 9 3 8 (16) 

Brief van de Staten Generaal, aan de Koninginne van 
Engeland, verloekende byftand van Volk, tegens Don 
Jan. b. 12. p. 949(20 

Brieven (afgeworpene) van Don Jan, aan Doria en Men- 
dofa. b. 12, p. 1004(6/;) 

Brieven (geintercipieerde) ontdekken den handel van de 
vergadering der Malcontenten, tot Bethuinen.b. 13,’ 

P-U(9») 
Brief (onderfchepte) van Parma, ontdekt de geveinftheid 

van den Hertog van Terra Nova, opde Ceulfie Vrede- 
handelinge. b. i$.p. f7(lo6) 

Brief van den Eerts-Hertog, aan den Heer van Bours, 
en die van Mechelen, rakende het bekommeren van 
Sylle. b. 13. p. 78 (121) 

Brief van den Eerts-Hertog, aan de Heer van Bours, en 
die van Mechelen, tot eftè&uering van de ozergelever- 
dePoinöen.b, 13-p. 79(123) 

Brief 
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Brief door den Eerts-Hartog, aan die van Mechelenge- 

fchreven , na dat fy met Parma geaccordeert waren, 
b. ij. p. 80(123) 

Brieven van Fromont, aan de Heer van Bours, hem ra¬ 
dende niet te vertrouwen op de Spanjaaideen. b. 13. 
p. 81 f123) 

Briefvan de Heer van Bours, aan den Heer van Fromont, 
waar in hy alle delfelts waarfchouwinge in de Wind 
flaat. b. 13. p, 82 ( 125) 

Brief van de Heer van Liques, aan het Guarnifoen van 
Vilvoorden, om het felve te bewegen tot revolte en 
affweringe der Staten, werkt niet uyt. b. 13. p. 87 
(128) 

Brief van den Prince van Oranjen, aan deProvintien, in 
de generale Unie gebleven , waar in hy haar hetaccort 
van de Walfche Provintien met Parma bekent maakt- 
b. 3 P*95-(U0 

Brieven van de Keifcrlijke Commiflarifen tot Ceulen, 
aan de Provintien en voornaamfte Steden, b. 13. 
p. 101(138) 

Brief van de Staten der Nederlanden, aan de Keifer- 
lijke Commiflarifen tot Ceulen, zijnde een antwoord 
op de voorgemelde Vredens Articulen. b. 11. p. 114 
U-H) 

Brief van den Prince van Oranjen , aan de Burgerhop- 
luiden tot Uitrecht om haar volgens fijne gedane uit- 
fpraak te gedragen, b. 14. p. 174(19,) 

Brief van de Staten van Holland, aan die van Uitrecht, 
wegens de opdracht van de Souverainiteit, aan den 
Prince van Oranjen. b. I f.p. 187 ( .01) 

Brieven aan Rennenburg , worden onderlchept, en 
aan den Prince van Oranjen gefonden. b. 1 f. p. 203 

(*«■’•) 
Brief van Rennenburg aan Parma , wordt geintercipieert, 

en binnen Groeningen gefomien, om haar te waar- 
fchouwen wat hy met haar in denfinhaddeby aldien 
hy volkomen Meefter wierdt. b. 15 p. 211 (218) 

Brief > an Rennenburg aan die van Enkhuif.cn , haar ra¬ 
dende om met hem te komen accorderen, b. 15. p.221 
(i2r) 

Brief van Parma, aan die van Bruflfel, haar radende om te 
accorderen met den Koning. b. 1 f. p 223 (226) 

Brief van Atgjou, aan de Staten Generaal, b. iy.p,22y 
(228) 

Brief fverfierde) door Rennenburg binnen Steenwijkge¬ 
fonden. b. 16. p. 239 (7) 

Brieveh van Anaflro , aan Treflong en Parma. b. 17. 

p. 3I\('8) 
Brief van den Koning Philips, aan de Hoofden der Bur- 

gerijebinnen Uitrecht, b. 17. p. 320(21) 
Brief van Anjou. aan de Wethouders van BrulTel, in 

faveur van de Roomle, wordt nietgeobedieert. b, 17. 
p. 328.(27) 

Brief van de Coninginne van Engeland, aan de Staten 
Generaal, waar by fy defelve raad, om wederom 
met Anjou te vereenigen.b. 18. p. 369 (xi) 

Brief van Treflong, aan den Prince van Oranjen, op de 
klachtevan Anjou, over de Oorlogfchepen der Staten, 
b. 18. p. 370(11) 

Brief van den Prince van Oranjen, aan de Burgerhoplui- 
den tot Uitrecht b. 18. p. 391 (26) 

Brief van de Staten Generaal, aan den Prince van Chi- 
may, en Wethouders van Brugge, b. 18. p. 410 

(39) 
Briefvan de Wethouders van Gent, aan de Staten Gene¬ 

raal enz. wegens haren handel, b. 18. p. 412 (41) en aan 
de Magiftraat van BrulTel. p. 413 (41) 

Brief van de Staten van Braband aan die van Gent, wegens 
haren handel, b. 18. p. 4 r 3 (41) 

Brief van Anjou , aan die van Gent en Yperen. b. 18. 

P- 4*3 (49) 
Brief van die van Holland en Zeland, aan de Staten van 

Braband en die van Antwerpen, haar vermanende 
de hand aan de goede fake te willen blijven houden, 
b. 19. p. 4f* (3) 

Brief van de Staten van Braband, aan die van Holland , 
om den handel met Vrankrijk te bevorderen, b. 19. 
P- 47o(i j) 

t Briefvan Orte! uit Engeland, aan de Staten van Holland, 
b. 19. p 485(26) 

Brief van Panna, aan de Wethouders van Antwerpen, 
haar aanradende tnet hem te accorderen, b. 19. p. 502 

0 7) f 

Brief van Aldegonde, aan de Staten van Zeland. b. 19 p, 
708(41) 

Brief van Hieronimus Hortenfis, aan de Gereformeer¬ 
de Biocderen , die hem verdacht hielden, b 19 

Brieven aan Parma, worden geintercipieert. b. 19. p. f19 
(19) 

Brief van de Staten van Holland, aan die van Holland 
om haar couragie te geven, b.20 p.6ol (36) 

Briefvan Aldegonde, aan Parmauit Antwerpen, b, 20. 
p. 002(38) 

Brief van de Koninginne van Engeland, aan de bele¬ 
gerde binnen Antwerpen, b. 20. p. 607 (42) 

Brieven van Aldegonde , aan verfchetdene Staten en 
Perfoonen , worden qualijk geinterpreteert. b. 20. 
p. 607 (42) 

Brief van de Gedeputeerde der Provin tien in Engeland, 
aan de belegerde binnen Antwerpen, b. 20. p. 608, 
(42) 

Brieven van Ortel uit Engeland , aan de Staten, b. Zo. 
p.629....(5-9... ) 

Brieven van de Staten Generaal, aan de Koninginne 
van EngelandenLycefter.b 20- p. 631 (5e) 

Brieven van de Koninginne van Engeland, aandeStaten 
Generaal, b. 2o. p. 645 (7j) 

Brief van Parma, aan verfcheidene Steden om haar we¬ 
derom met den Koning te doen verfoenen. b. 20, 
P*b48 (73) 

Brief van Lyceffer, aan^e Staten Generaal, b.20, p. 651 

n 
Brief van die van Amfterdam, aan de Magiftraat van 

Uitrecht, wegens het verfoek der Burgeihopluiden 
tot Uitrecht, gedaan in de Staren, b. 20. p.653 (77) en 
aan de Staten Generaal, p. 65 4 (77) 

Brief (Uitlinnigc) van de Burgerhopluiden tot Uitrecht, 
aan de Hopluiden van Amfterdam. b. 20, p. 6?r 
(73) 

Brief van Maurits, aan de Magiftraat van Amfterdam „ 
en Burgerhopluiden van Uitrecht, b 20 p.ó)6(79) 

Brief van de Scaten Generaal, der Verenigde Nederlan¬ 
den, aan de Provintien en waar over. b. 20. p. 66 c 
(8 ) a r 

Biiet van de Koninginne van Engeland, aan de Staten 
van Uitrecht.b. 20. p.671 (9») 

Brief vanLycefter aandePioviutien, tot het houden van 
eenSynodus. b. 2i. p. 718 (29) 

Briefvan de Staten van Holland , aan de gecommitteerde 
Raden van de felve Provintien over het uirgeven der 
Placcaten van Lycefter tegens het gemaakte contraóh 
b. 21. p.7*9(30) 

Briefvan de gecommitteerde uit de Staten van Holland, 
aan de gecommitteerde in de Raad van Staten, we¬ 
gens die Provintie , aanwyfende waar in het traélaat 
met Lycefter gemaakt wordt te buiten gegaan, b.21, 
p. 720(30) 

Brief van de Wethouders van Uitrecht, aan de Konin¬ 
ginne van Engeland, b. 21. p. 724 (3 3) 

Brief van den Koning van Polen, aan de Staten der geü¬ 
nieerde Provintien. b. 21. p. 727 (3 7) 

Brief van Sixtus de vijfde , aan den Prince van Parma. 
b. 2i.p. 739 (44) 

Briefvanden Grave van Meurs, aan Lycefter uit Bruns- 
wijk.b.2i.p.7}i ( 1) 

Briefvan Lycefter, aandeStaten, waar door hyhaar 
bekent maakt, zijn voornemen om na Engeland te 
trekken, b.21.p. 7f3 (' 3) 

Brief van Aldegonde, aan de Heer van der Myle. b, 21. 

F.7f*,-4) 
Brief van Lycefter, aan die van Uitrecht, in faveur 

Deventer, b. 2i.p. 774 (6F) 
Briefvan Petrus Bert, aan üe voorftaanders van de ge¬ 

meente tot Uitrecht, aangaande de Leere en het leven 
vanHuibrècht Duifhuis.b. 21. p. 831 (107) 

C z Brief 
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Br ief van Ploris Thin aan den Heer van Oldenbarnevelt 

waar inhy hem de refolutie byde Magiftraat van Uit- 
* recht genomen om de Predicanten aldaar te licentie- 

ren bekent maakt, b, 21. p. 841 (H3) 
Brief van de Heer Wilkes aan de BUrger Hopluiden 

van Uitrecht over het caffercn van het eerftelidvan 
de Staten, b. 22. p. 8 y7 (4) 

Brief van den Raad van Uitrecht aan de Raad van Sta¬ 
ten over de moejelijkheden aldaar gerefen wegens 
het caflèren van het eerfte Lid der Staten, b. 2Z.p. 867 
(11) doedt geen voordeel en wordt qualijk genomen 
,p. 870 (ij) 

Brief van Lycefter aan van der Mylen en de Staten 
Generaal klagende over de.langfame refolutien en 
oneenigheden der Staten, b. 22. p. 870 (14) 

Brief van de Wethouders van Aarnhem, aan die van Uit¬ 
recht haar waarfchouwendc van de aanflagen en 
praktijken der Vyanden. b. 22. p. 880 (20) 

Brief van Taxis aan die van Campen haar radende 
met den Koning te verfoenen- b. 22.p. 881 (20) 

Brief van de Wethouders van Deventer aan die van 
Campen haar radende met den Koning te verfoenen, 
b. 22. p. 881 (24) 

Brief van de Staten Generaal aan Gerrit van Remunt 
Qnderfchout tot Uitrecht hem beladende Buis uit de 
gevangenifle te ontdaan, b .22. p. 889 (26) 

Bieven door de Wethouders van Uitrecht gefchreven 
aan de Staten Generaal over het ontvluchten van Buis. 
b. 22. p. 890(219) 

Brief van Willem van Naflau aan Maurits over de fa- 
kevan Sonoy.b. 22. p. 903 (36) 

Brief van de Staten van Holland aan hare gedeputeerde 
in Engeland, b. 22. p. 906 (j8) 

Briefdoor de gedeputeerde vanrUitrecht en Gelderland 
gefonden aan de Staten van Holland en Zeland om 
gedeputeerden te fenden op hare particulire vcrgadc- 
ringe. b. 22. p. 907 (3 f ) 

Brief (gedrukte) door de Wethouders van Uitrecht ge¬ 
fonden aan de Magiftraaten en Vroedfphappen der 
Steden van Holland eu Zeland.b. 22. p. 909(39) 

BriefvanBabingtonaan Maria tegens het leven vanEli- 
fabet.b.22. p-932(fé) 

Brief van Maria aan Babington tegens het leven van 
Elifabeth. b. 22. p. 932 (f7) 

Brief van de Staten Generaal aanLyccfter. b. 22. p. 943 
16 f) en aan de Koninginne van Engeland, p. 945. 
(66) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Wethou¬ 
ders van Uitrecht wordt van het Stadhuis atgelefen. 

b. 22.p. 9f4 (73) 
Brief (feldfame) van de Burger Hopluyden tot Uitrecht, 

aan Lycefter.b. 22. p. 3 f4 (73) 
Brieven uit Engeland worden voor verfiert gehonden 

en door die van Uitrecht overal heen gefonden. b. 22. 

p. 954(73) 
Brieven door de Wethouders van Uitrecht gefouden,aan 

die van Vriefland. b. 22. p. 9 f 5 (74) en aan die van Gel- 
derlant.p. 958(76) 

Brief van den Ambaffadeur Bukhorft aan de Staten 
van Holland en andere Provinticn. b. 22. p. 9 f7 

(74) 
Brief van de Staten Generaal aan de Staten van Hol- 

land.b.22,p. 9f7(7f) 
Brief van Jan van Wynbe.rgen aan de Staten van Gel¬ 

derland bewerende het geene hy met de andere Sta¬ 
ten gedaan hadde in het fchrijvenaan Lycefter.b.22. 
p. 960(77) 

Brief van de Staten Generaal aan die van Gelderland en 
Zutphen. b. 22^.962(78) 

Brief van Leoninusaan de Raden van Gelderland.b. 22. 
p. 966 (81) 

Brief van Lycefter aan Leoninus. b. 22. p. 566. 
(81) 

Brief van Lycefter aan Groenevelt Commandeur bin- 
nen Sluys. b. 2 J.p. 8 (4) 

Brief van Groenevelt aan Bukhorft uit Sluis. b. 23. 

P- 7 (f) T A , . , 
Brief van Bardeiius en Valk aan Lycefter waaruit nader¬ 

hand grote moeite ontftaat.b. 23. p.8 (6) 
Brieven van de Koninginne van Engeland en Lycefter 

maken binnen Sluis een grote courage, b. 2a 
p.9(6) * 3‘ 

Brieven van Lycefter aan de belegerde van Sluis. b. 23. 
p- I f (10. li) en aan Groenevelt. p. 16 (11) 

Briefvan RuflelaanGroeneveld pryfendedeflelfs courage 
, in het defenderen van Sluis. b. 23. p. l6.(u) 
Brie! van Lycefter aan Groenevelt hem verwittigende 

van^de toeruftinge tot het onfet van Sluis.b.2j.p. 17 

Brief van de Staten aan de Koninginnè van- Engeland 
tot wegneminge van de milverftanden tuflehen 
Lycefter endefelve Staten b.zj. p. 2 j (17) 

Briefvan de Wethouders van Dordrecht aan de Sta¬ 
ten van Holland beantwoordende de remonftrantie 
door Lycefter aan haar gelonden. b. 23. p. 42* 

D 

Brief van Lycefter aan debyfbndere Provintien en Ste¬ 
den waar by hy defelve lïjnc gedrukte remonftrantie 
overfend. b. 23. p. 42 (28) 

Brieven van Lyceltcr aan die van Ooftergoe, vallen in 
handen van Willem van Naflau, die defelve opbreekt 
enonbefteltlaat. en zijn van een gevarelijk gevolg, b.22* 

_ P- 44 U9) 
Brief van Poftella aan de Pfefident van Vriefland. b. 23. 

F* 4f (3°) 
Brief van de Koninginne van Engeland aan de Statcri 

van Vriefland. b. 2 3.p. 45 (30) 
Briefvan de Koninginne van Engeland aan Sonoy. b. 23* 

P- f9(39) 
Brief van die van Enkhuyfen aan Lycefter verfoekende 

dat hy fijne komfte binnen haar Stad voor datmaal ge¬ 
liefde te excuferen. b. 23. p. 67(45-) 

Briefdoor Lycefter ftit Medenblik gefonden aan de 
Staten Generaal, b. 23. p. 69 (47) 

Briefvan de Gedeputeerde Staten van Vriefland aan Ly¬ 
cefter verfoekende dat hy fijne komfte derwaarts, 
om redenen geliefde op te fchorten. b. 23. p. 70. 

_ 
Brief van fommige Gedeputeerde op den Landdag in 

Overyffel aan eenige Provintien om een byfon- 
dere vergadcringe van de Generale Staten maken.b. 2 ?. 
P* 7i (47) 

Brief van de Wethouders van Uitrecht aan de Staten 
van Holland, b. 23 p. 72 (48) 

Brief op den naam van de Wethouders van Uitrecht ge^ 
fonden, aan den Hogen Raad en het Hof van Hol¬ 
land. b. 23. p. 88 (f9) 

Brieven van Lycefter aan Sonoy uit Dordrecht en Vliï- 
fingen. b, 23. p. 106(73) 

Brief van Heffel Ayfma aan Deventer, b. 23. p. 107, 
(‘73) 

Brief van de Wethouders van Uitrecht haar veront- 
fchuldigende over de verkopioge van de Kerk van Ou- 
demunfter. b. 23. p. 109 (74) 

Brief van Lycefter aan de Burger Hopluyden van Uit¬ 
recht. b 23. p. 109 (75) 

Briefvan Maurits aan Sonoy in faveur van den gevange¬ 
nen Capitein Root. b. 23. p. 117(81) 

Brief van Sonoy aan de Raad van Staten en van dé 
Wethouders van Medenblik aan de Heer van Olden- 
barneveld. b. p, j 18 (81) 

Brief van Bardefius aan Lycefter waar byhy hem bekent 
maakt dat hy fich van het ampt van Raad van State, eu 
dien volgens van alle correfpondentieontflagen hadde. 
b.24. p. 238(65) 

Briefvan Moftaart aan Bardefius in faveur van Sonoy. 
b. 23.p. 119(82) 

Brieven van Lycefter, aan Sonoy gefchreven uit Vliffingc. 
b. 23. p. 119. p. (82) 

Brieven van Sonoy, aan de Hopluiden van fijn Regiment 
komen in handen van de Staten, b. 29. p. 120 (82) 

Brief van Hohenlo aan den Grave van Lycefter.b.23. 
p. 120(83) 

Brief van Lycefter aan de Staten gefonden met den 
Ambaffadeur Hcrbert. b. 23-p. 130(90) tweede Brief. 
p.J3i(o©) 

Brief 
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Brief van Lycefter aan de Staten Generaal voor fijn ver¬ 

trek na Engeland waar medehyaticheid neemt.b. 23. 
p. 140(97) 

Brief van Schenk aan de Staten van Holland waar by hy 
haar dcinnemingc van Bon bekent maakt. b. 23. p. 143 
(99) 

Bric! door ccnigc uit de Ridderfchap en Edelen van Uit¬ 
recht gelbnden aan den Grave van Nieuwenaar.b. 23. 
P* Hf (»oo) 

Briet van dcKoninginne van Engeland aan de Heer Her- 
bert om een volkomene refolutie der Staten te hebben 
op hare voorfiellinge van de Vredehandel, b. 24. 
P*113 (j) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Staten Ge¬ 
neraal klagende over der fel ver ondankbaarheid, b. 24. 
P'117 (7) 

Brief door den Grave van Meurs en fijne bygevoegde 
commifiariffen gefchrevcn aan de dolerende Edelen, 
b. 24. p. 173 (19) 

Brief van de Dolerende Edelen aan den Grave van Meurs 
en deHceren Leoninus en Valk. b. 24. p. J74 (»9) 

Brief van den Raad van State aan Sonoy. b.24. p, 182 
{2.5) 

Brief van de Staten en Magiftratcn van het Noordcrquar- 
tieraan Sonoy.b.24.p. 182(25) 

Brief van de Wethouders van Medenblikaan de Staten 
van Holland wegens den handel van Sonoy. b. 24. 
p. 183 (z6) 

Brief van den Raad van Staten aan Sonoy. b, 24. p. 186 
(i8j 

Brief van Sonoy aan de Staten van Holland haar verwitti- 
ende vandcMuitcrye der Soldaten binnen Medenblik. 
* 24* P* 190 (31) 

Brief van den Raad van State aan dc bevelhcbberen bin¬ 
nen Medenblik. b. 24. p. 190 (31) en aan Sonoy. p. 191 
(32) 

Briet van Maurits aan Jacob Hommes en dc Soldaten 
leggende binnen Medenblik. b. 24. p. 192 ("32) 

Brief van Moflaart aan fijne Huisvrouwe verhalende 
den toefiant der faken binnen Medenblik wordt on- 
derfcheptcn aan Mauritsgclcvert.b. 24. p. 193 (33) 

Brief van dc Soldaten binnen Medenblik aan fijne Excel¬ 
lentie Maurits. b. 24. p- J 94 (34) 

Briefvan Jan Michielfic aan Sonoy. b. 24. p. 208 (44) 
Brief van Lycefter aan Jan Michielfic, b. 24. p. 209 

(44) 
Brief van Daniël de Dicu aan Sonoy. b. 24. p. 209 

(44) 
Brief van dc Staten van Holland aan de Soldaten binnen 

Medenblik. b. 24. p. 210 (45) 
Brief van de Koninginne van Engeland aan Willugby 

aangaande de Proceduren tegens Sonoy. b. 24. p. 212 
(47) 

Brief van fijn Exccllenlic Maurits aan de Raden van En¬ 
geland aangaande de Proceduren met Sonoy. b. 24. 
p. 213 (47) 

Brief van Moflaart aan Sonoy waar door hy hem fijn 
wedervaren in Engeland bekent maakt. b. 24. p. 219 
( 2.) 

Briet van de Koninginne van Engeland aan Sonoy en 
aan fijn Excellentie Maurits. b. 24. p, 220 (f2) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Kapitcin^h 
en Wethouders van ter Vcere. b. 24. p. 23 f (6 3) 

Brief van de Staten Generaal aan den Grave van Meurs, 
tot wegneminge van het misverftand tufichcn hemen 
den Raad van State. b. 24. p.448 (34J 

Briefvan Lycefteraan Sonoy. b. 24. p. 282 (96) 
Briefvan Sonoy aan Lycefter. b. 24. p. 282 (96) 
Brief van Sonoy aan dc Staten van Holland gelchrcven uit 

Engeland, b. 24. p. 2.8 f (99) 
Brief van dc Koninginne van Engeland aan liet muitinee- 

rende Guarnifoen binnen Gecrtruidcnbcrg. b. 24. 
p. 293 (iot) 

Brief van Willugby en Killegrci aan het Guarnifoen van 
ter Vecr.b. 24. p. 29 f (107) 

Brief van Meetkerken uit Londen aan dc Staten van Uit¬ 
recht, b. 24. p.$of (ii f 

Brief van Lycefier aan den Grave van Meurs om Devcn- 

[KE BEWYSEN. 
ter in het Burgermeeftcrlchap van Uitrecht te continue* 
ren. b.2 f. p. 329 (14) 

Brief van den Grave van Meurs aan de Koninginne van 
Engeland over de faken van Deventer en het verande¬ 
ren van dc Wet tot Uitrecht, b. 25.p. 330 (14) en aan 
Wallingam ten fel ven einde. p. 331 (16) 

Briet van Deventer aan Willugby aan den toeleg van den 
Grave van Meurs in het verletten van de Wet tot Uit¬ 
recht te verhinderen, b. 2 f. p. 332(16) 

Brief yan de Wethouders van Uitrecht aan dc Baron 
Willugby hem berichtende van de veranderingc die in¬ 
bare Stad was voorgevallen, b. 2 f. p. 347(27) 

Brief van dc Koninginne van Engeland aan de Wethou¬ 
ders van Uitrecht klagende over de verandcringe aldaar 
voorgevallen, b. 2 f.p, 249(28) 

Bief van Wallingam aan de Grave van Nieuwenaar ra¬ 
kende de fake van Deventer. b. 25. p. 355(32) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan den Grave 
van Meurs in faveur van den gevangenen Deventer, 
b.2f.p. 3f4(32) 

Briet van dc Wethouders van Uitrecht aan dcHecrBod- 
ly aangaande de faken van Kleerhagen en Deventer, 
b. 2f.p. 3 53(31) 

Briet dóór Deventer uit Engeland gelchrcven aan den 
Grave van Hohcifio. b. 2 f.p, 3 5-9(5) en na fijn we¬ 
derkomt! aan de Staten van Holland, p. 3Ö0 (36) 

Brief van Willugby aan de Officiers binnen Geertruiden- 
berg over de muiterye en ongcregclthcdcn van het 
Guarnifoen. b. 25. p 36f (fo) 

Brief van Henric de derde aan alle dc Steden van fijn 
Rijk aangaande de dood van de Guifes. b. 25. p. 370 
(43) 

Brief van Henric van Navarre aan de Staten van Vrank- 
rijk,tot handhavinge van des Konings au&oriteit tegens 
deLigeurs. b. 2$.p, 392 (59) 

Brieven van Wingfelt aan lijn Excellentie Maurits.b. 26. 

P- 404 (f) 
Brief van Ortel aan de Staten waar by haar bekent maak t 

dat de belegeringe van Gecrtruidcnbergdoor fijn Ex¬ 
cellentie Maurits niet wel van de Staten genomen 
wierdt. b. 26.p. 40 f (6) 

Brief van Maurits aan de Koninginne van Engeland 
en deflelfs Raden , verhalende de redenen om welke 
hy Gecrtruidcnbcrg belegert hadde. b. 26. p. 406 (7) 

Brief van de Staten aan dc Koninginne van Engeland met 
welke hy het Placcaat tegens de Bergverkopers over 
fenden. b,2ó.p.4i8 (14) 

Briefvan de Staten aan de voornaamfic Hcercn in het 
Hof van Engeland, b. 26. p. 425 (19) 

Brief van den Grave van Meurs aan dc Raad van State 
en Staten Generaal, b. 26.p. 447 (33) 

Brief van de gefanten der Staten uit Engeland over het 
Bockjen van Willugby tegens het Placcaat der Staten 
tegens de Bergverkopers, b. 26. p. 4f2 (37) 

Briet van Dirk van der Does aan den Raad van Staten 
aangaande de gelegenheid van Schenkenlchans. b, 2ök 
p. 461 (44 

Brief van Henric de vierde aan Beauvoir over het in¬ 
nemen van dc voorlieden van Parys, b. 26. p. 489 
(62) 

Brief van de gedeputeerde Staten van Vliefland aandc 
Staren Generaal klagende over dc Lorrendrajcrs. b. 27. 

P*496 (4) 
Brief van de Staten Generaal aan dc Koningvan Polen. 

b.27. p. 501 (1) 
Brief van dc Staten van Gelderland aan hare gedeputeer¬ 

de om niet toe te ftaan de Neutraliteit van Rhijnbcrk. 
b. 27. p. 503 (9) 

Brief van Willugby aan fijn Fxcellcntic Maurits over 
dcbclegcringe van Geertruidenberg.b. 27. p. 505 (6) 

Brieven (gcintcrcipieerdc) van den Koning van Spanjen 
ontdekken dciïèlfs voornemen regens Vrankrijk,Enge¬ 
land endefe Landen.b. 27.p. 5U (17) 

Brief van Henric dc vierde aan dc l ieer Verune hem ver¬ 
wittigende van dc Victorie tegens deLigeurs bevoch¬ 
ten. b. 27. p. 520(21) 

Briefvan Hohcnlo aan Ordcnbarncvelt hem verwittigen¬ 
de van de inneminge van het Caficcl en de Stad 

X» Breda, 
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Breda. b. 27* p* 5 ^(^-4) 
Briefvan Verdugo aan Parma wordt onderfchept. b. 27. 

p. 53 i (27) 
Brieven van la Preè aan de Staten rakende den toeftant der 

faken in Vrankrijk. b. 28. p. 53 [ ( ’)enaanOldenbar- 
nevelt.p. yjó 0) 

Brief van den Koning van Denemarken aan de Staten van 
Holland en Zeland in faveur van de CollonelStuart. 
b. 28. p. 537 (6) 

Brief van Henriccie vierde aan de Staten Generaal.b. 2e. 
p. 5fo (té) tweede Brief.p. f51 09) 

Brief van lijn Excellentie Mauritsaan Willem van Naffau. 

b. 28. p. 562 (26) 
Brief van Verdugo aan die vanNimwegen b.2b.p. 578 

(39) 
Briefvan Florisvan Schoterbofch aan de Wethouders van 

Haarlem aangaande den gepretendeerden Prins van 

Periien. b. 28. p. 5^9 (4°) 
Brief van Noël de Caron aan Oldenbarnevelt in faveur 

van Eduard Norrits. b. 28. p. f87 (46) 
Briefvan Eduard Norrits aan Oldenbarnevelt hem bedan¬ 

kende voor de moeite aangewent in het byleggen van 
het misverftant tullchen hem en de Staten, b. 28. 

p. f87 (46) 
Brief van de Kcifer Rudolphus aan de Staten Generaal 

en verfcheidene Steden deler Landen, b. 28. p. 590 

(18) 
Brief van Surcheantie door Henric de vierde gegeven aan 

de Staten Generaal weder intrekkende zijne verleen¬ 
de reprefalien: b. 28. p. f98(15) 

Brief van Gryphiusaan de Staten van Holland haar onder¬ 
rechtende van den tocht der Duitfe tot byftand van 
Henric de vierde, b. 28. p. f99 (5f) 

Brief van de Staten van Holland aan den Raad van Sta¬ 
te waar by fy bekent maken dat fy de belegeringe van 
Coeverden niet goedvinden, b. 29. p. 631 (23) 

Brief van Henric de vierde aan de Staten Generaal, b. 2*>- 
p. 636(27) . 

Brief van de Staten Generaal aan zijn Excellentie Mau- 
rits in faveur van die van Overyffel in de fake rakende 
de befettinge van Coeverden. b. 29. p. 642 (31) 

Brieven van fijn Excellentie Maurits aan de Provinticn van 
fijn Gouvernement, b. 29.p. 692 (j6) 

Briefvan Pieter van Mansveld waar door hyde quartieren 
en Sauvegarden breekt, b. 30. p. 676 (6) 

Briefvan Philips van Naffau aan Oldenbarnevelt uit Ja- 
vanchy. b. 30^.678(7) 

Brief van Philips aan de Staten van Vrankrijk. b. 30. 

p.686(i?) 
Brief van Burchley aan Caron wegens het voornemen 

der Vyanden om Oftende te belegeren- b. 30. p 695 

(19) 
Brief van Caron aan Oldenbarnevelt wegens het voor¬ 

nemen der Vyanden om Ofiende te belegeren, b. 30. 

p. 695 (19) 
Brief van Florisvan Brederodeaan zijn Excellentie Mau- 

nts hem verwittigende van de komfte van Mansveld 
voor Creveceur. b. 3o. p. 69 8 (21) 

Brief van Frederic Swerts aan Oldenbarnevelt aangaande 
het huwelijk van de Keurvorft Frederic met Louife Ju¬ 
li ana van Naffau. b. 30. p. 700(22) 

Brief van Carel Roorda aan Eco Ysbrandi waar in hy dap¬ 
per uitvaart tegens Willem van Naffauw. b. 30. p. 701 
(23(annotatien op defelve. ibid. 

Brief van Caron aan de Staten aangaande het voornemen 
der Koninginne van Engeland over het wiffelen van 
Religie van Henric de vierde, b. 30. p. 70 s (25) 

Brief van Henric de vierde aan het Parlamentvan Chalons 
aangaande fijne veranderinge van Religie, b, 30. 
p. 706 (26) 

Briefvan Willem van Naffau aan Francois Veer hem ver- 
foekende tot fijn afliftentie in Vriefland te komen. b. 30. 

p.7iy (v) 
Brief van den Biffchop van Paderborn aan de Staten kla¬ 

gende over de moetwil van der felver Buiters. b. 30. 
p. 719(46) 

Brief van den Raad van State aan Francois Veer waar in 
hem belaft wordt fijne tocht na Vrieftand achterweege 

te laten. b. 30. p. 71 f (33) 
Brief van Francois Veer aan Oldenbarnevelt, waar in hy 

reden geeft waarom hy fijne tocht na Vriefland niet kan 
achter weege laten. b. 30. p. 71 y (33) 

Briefvan de Raden van Gelderland aan hare gedeputeerde 
in den Haag wegens denquaden toeftant van het Lee- 
gervan Verdugo. b. 30. p. 718(34) 

Briefvan Maurits aan den Biffchop van Paderborn, fich 
excuferende van den moetwil der Staten Ruiteren op 
deffelfs bodem gepleegt. b. 30. p, 719 (36) 

Brief van Henric de vierde aan Buzanval wegens fijne ver¬ 
anderinge van Religie, b. 30. p. 7 ï 9 (36) en aan de Sta¬ 
ten Generaal, p. 722 ( S) 

Brief van de Staten Generaal aan de Koninginne van 
Engeland om een extraordinaire afliftentie. b. 30. 
P- 72-7(4i) 

Brief van Caluart aan Oldenbarnevelt hem waarfchou- 
wende voor OttoHartius b. 30. p. 728 (42) 

Brief van Dirk Canter aan Oldenbarnevelt wegens den 
toeftant van de oneenigheid inde Kerke van Uitrecht* 
b. 30. p. 729(4 ) 

Briefvan FrancilcusJuniusaan Johannes Urfinusomhem 
te bewegen tot de aanneminge van het beroep van Uit¬ 
recht. b. 30. p. 73 4 (4^) 

Brief van de Predicanten van Uitrecht aan Oldenbarne- 
vclt over de moejelijkheid met, en het gevoelen van 
Blockhoven.b. 30. p.739(56) 

Brieven van Wilhem Criep Gantfeler van Gelderland 
aan Mansvelt enandere, wordengeincipieert. b. 30. 
P- 746(fO 

Briefvan Philips de twede waarby hy Woerden en Lies¬ 
veld verpant aan Hertog Erik van Brunfwijk.p. 749 
(58) 

Brief van de Staten van Holland aan de Weduwe van An- 
dries Doria om harea&ieen pretenfie op Woerden en 
Liesveld teinftitueren.b. 30. p. 7 f 3 (60) 

Brief van Alphonfo Corfe aan Henric de vierde hem ver¬ 
wittigende van de verfekeringe van de Stad Lyons. 
b.30. p-7Tf (62) 

Brief van Henric de vierde aan de Staten Generaal aan¬ 
gaande de overkomfte van Caluart uit Vrankrijk. b. 30. 
p. 7^8 (6f) en aan fijn Excellentie Maurits ten felven 
einde.p. 759) 

Brief van de Staten Generaal aan Henric de vierde op fijn 
aanfchrijven over het roeren van den Oorlog in Ar- 
thois enHenegouwe. b. 30. p. 766 (71) 

Brief van de Heer Frefnon aan Caluart, wegens den ftant 
der faken in Vrankrijk. b. 30. p. 766 (71) 

Brief van de Heer Vitry aan de Ridderfchap van Vrank¬ 
rijk , waarom hy fich nevens de Stad Meux, begeven 
hadde onder de gehoorfaamheid van den Koning. b. 30. 

P- 76 9 (72) 
Brief van Anthoni Salyaan Oldenbarnevelt uit Galis we¬ 

gens den toeftant der Franfeen Spaanfefakenmdiege- 
weften. b. 30. p-769(73) 

Brief van den Koning van Spanjen aan fijn Ambafladeor 
bydenKeifcr wordt onderfchept, uit welke de liffi- 
ge praktijken der Spanjaarden befpeurt worden, b. 30. 
p. 774 (76) en een tweede, p. 775(76) 

Brief van Adriaan van Roffum aan Herman van den 
Berg over degelegentheidengeftelteniffevanhetLee- 
ger van Verdugo, wordt onderfchept. b. 30. p,77 £ 
(77) 

Brief van Francois Maelfon aan Oldenbarnevelt aangaan¬ 
de de over grote fchade in het Marsdiep veroor- 
faakt door den grooten ftorm in December van het 
Jaar I f93. 

Briefvan Adriaan Damman aan Oldenbarnevelt hem ver¬ 
wittigende van het gevaar dat hy hadde gelopen binnen 
Duinkerken, en het geene hem verders aldaar bejegent 
was.b. 31. p. 781 (t) 

Brieven van JacobValk aan Oldenbarnevelt oververfchex- 
dene faken.b. 31.p. 78 <j (7) 

Brief van den Hertog van Selfè aan den Koning van Span¬ 
jen waar in het voornemen en geveinftheid van dien 
Koning en de Spanjaarden ontdekt worde, wordt ge- 
intercipieert. b. 31. p. 786 (8) ook de tweede, p. 790 
(ji) en de derde. p. 7>2 (13) en aan den Gfave van 
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Fuentes. p. 794 (14) en aan den Hertog van Feria. ibid. 
ook de tweede aan den felven Hertog. (15) en aan Jo- 
lepho Ancuna. p. 79 f (15) en vanZuiero aan den Gra- 
ve van Fuentes. p. 796 (16) ook de twedevan defelve 
Znxero aan defelve Grave. p. 797) en van den Hertog 
va n Sefiè aan d’Eei ts-Hertog van Oofijenii)k. (17) 

Brief van de Heer Villeroy aan Majenne hem radende 
den Oorlog te ftaken en met den Koning te verlöenen. 
b. 31. p. 800(19) 

Brief van lijn ExcellentieMaurits aan die vanGroenin- 
gen om haar te bewegen tot accoord- b. 31. p. 809 
U6) 

Brief van Erneftusaande Staten Generaal waar in hy haar 
vermaant en verfoekt om Vreede met den Koningte 
maken. b. Jt. p. 

Brief van Adriaan Damman aan Oldenbarnevelt over 
den ftant der faken in Schotland» b. 31» p. 8z f. (37) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Staten we¬ 
gens de grote roeraftinge van den Koning van Spanjen 
te water. b. 3 i.p. 826 (38) 

Brief van Johan Pauli aan Oldenbarneveld hem verwitti¬ 
gende van de overgifre van Groeningen aan fijn Excel- 
lentieMaurits.b. ji.p. 8-jf (45) 

Brief van de Pillegift der Staten aan den Soon van de 
Koning Jacobus van Schotland, b. 31. p.837 (47) 

Brief van Caluart aan Oldenbarnevelt wegens de gele- 
gentheid der faken van Henric de vierde, b. 31. p. 844 
(52) 

Btief van Henric de vierde aan de Heer Do wegens het 
Haan en veroveren van twee Convojen der Vyanden 
door Biron. b. 3 r. p. 845 (43) 

Briet van Tamdorf aan Oldenbarnevelt wegens de refolu* 
tie genomen op den Rijxdag te Regensburg. b. 31. 
p. 8fo(57) 

Brief (geintercipieerde) van Guilliamde S. Clement aan 
den Koning van Spanjen mtRegensburg»b. 31.p. 8fi 
(f8) tweede aan den felven Koning p. 8y2 (58) en aan 
Don Jean d’Idiaques. p. 8 f3» (f9) en aan den Eerts-Her- 
tog Erneftus. p. 8 f f. (5-9) 

Brief van Majenne aan den Koning van Spanjen. b. 31. 
p. 846 (61) en aan deMarquis van Montpefat.p. 857 
(61) wordt geintercipieert en aan de Koning Henric de 
vierde gefonden* 

Brief van Pedro de Leon aan Gonfalo de Monroy wordt 
geintercipieert. b. 31. p.8 f8 (63) en van Diogo d’Ivar- 
raaan Carlosd’Avolos. ibid. en van Stephano d’Ivarra 
aan Andries de Arrada. p. 859 (63) en van Diegod’I- 
varra aan den Spaanfen Ambaffadeur te Savojen.ibid. 
en van Mattheo Pino aan den Hertog van Monte Mar- 
tiano. ibid. en aan Jeronimo Pino. p. 860 (64) en van 
Fuentes aan Francois de Veray. ibid. en van den felven 
aan den Conflabel van Caftilien. p. 861 (6 f) en van 
Stephano d’Ivarra aan de Marquisde Caftel Rodrigo. 
ibid. en van Diego d’Ivarra aan Johan Idiaques. p. 862 
(64) en van Stephano d’Ivarra aan ChriftoveldeMoura. 
p. 862 (66) en van Inico Malvafio aan den Cardinaal 
Aldobrandini. ibid. en van Charlos Tisnakaan Nieolas 
Dammant. p.863 (66) en van InnocentioMalva aan den 
Poftmeefter van Spanjen binnen Romen. p. 863 (67) 
en van Ambrofio Landriano aan FrancifcoMorefino. 
p. 864 (67) en van Rodolpho Bagilioni en meer ande¬ 
re van kleinder importantie, ibid. en van Francifco 
d’Umara aan Martia d’Idiaques. ibid. en van Frederic 
Spinola aan Stephano d’Ivarra om de Zee tufichen Hol¬ 
land en den handel met Engeland onveilig temaken. 
p. 866 (68) 

Brief van Francois Maelfon aangaande de Vaart na China 
door de Waygats. b. 31. p. 867 (69) 

Brief van Laurentius Myler aan Oldenbarnevelt aan¬ 
gaande den ftant der laken in Duitfland-b. 31. p. 874 
(7f) 

Brief van Giacomo Bclgiofo aan de gemutineerde Ita¬ 
lianen om haar tot ftilte te brengen, b. 31. p 879 
(78) { 

Brief van wTaarfchonwinge uit BruflTel aan de gemuitineer- 
deItalianen, b. 31. p. 880(79) 

Brief van fijn Excellentie Maurits aan de gemuitineerde 
Italianen.b.3 i.p.88o(79) 

IKE BEWYSEN. 
Brief van Johan Maria Borcht aan den Heer van Warmont, 

wegens de handelinge der Spaanfc gefanten in Dene= 
marken, b. 31. p. 886 (81) 

Briet van Joos de Menin aan Oldenbarnevelt over de fa¬ 
ken van den Heer Dorp, en voor foo veel hy in defelve 
betrokken wierdt. b. 31. p. 886 (84) tweede ten felven 
einde.p.881 (8 j) derde. p.889(86) 

Brief van Henric de vierde aan die van Arthois en Hene- 
gouwe. b, 31. p. 892 (89) 

Brief van Lipfius over dc Vrede tufichen Spanjen, Vrank- 
rijk, Engeland en Holland, b. 3 2. p. 6 (2) 

Brief van den gefant der Staten in Schotland aan Olden¬ 
barnevelt waar in hy hem bekent maakt de redenen tuf- 
fchen den Koning en hem gevoert over den Brief van 
Lipfius. b. 32. p. 7 (3) 

Brief van Erneftus aan de Staten van Braband over het 
aanhouden of wederfenden derFrauce wonendein de 
Nederlanden, b. 32» p. 9. (4) tweede aan ddblve Staten 
om haar te waarfchouwen tegensdeaanflagen van den 
Prince van Beara (f) 

Brief van Heraugiere aan den Abt van S. Lambert om 
met hem te komen accorderen wegens de contributie, 
b. 32. p. 10(6) 

BriefvanHenricde vierde aan den Bifichop van Luik over 
het innemen vanHoey. b. 32. p. n (6) en aan de Staten 
van Luik ten felven einde. p. 7) 

Brief van Leoninus, Lofen en Witten aan Oldenbarne¬ 
velt wegens de forme der regeringe van Groeningen en 
de Omlanden door haar gemaakt, b. 32. p. 14 (9) 

Brief van den Hertog van Bouillon aan de Staten wegens 
den toeftant van de Nederlandfe troepen in dienft van 
den Koning van Vrankrijk. b. 32. p. 27 (20) 

Brief van die van Geneven aan de Staten der Vereenigde 
Nederlanden waar byfy haar nood te kennen geven en 
afliftentie verfoeken. b. 3 2. pv 29 (Z1) 

Brief van Henric de vierde waar byhy alle de Nederlan¬ 
ders in Vrankrijk naturalifeert. b. 32. p. 34 (2f) 

Brief van de Staten der Vereenigde Nederlanden aan den 
Keifer ftrekkende tot antwoord op deflèlfs aanradinge 
tot een Vredehandelinge met den Koning van Spanien. 
b.2 3.p. 38(28) 

Brief van den Graaf van Styrum aan GraafHarmen van 
den Berg wordt geintercipieert en aan fijn Excellentie 
Maurits behandigt. b. 32. p. 41 (31) en die van Coen- 
rardo. ibid. 

Brief van fijn Excellentie Maurits aan Oldenbarnevelt 
wegens het opbreken des Legers voor Grol. b. 32. 
p. 42(32) en van Anthonis Duik over defelve fake-ibid. 

Brief van Johan Pauli over den roofder Vyanden gehaalt 
voorSwol. b. 32.p.43(32) 

Brief van Stephano d’Ivarra aan Monsdragon wordt on- 
derfchept en aan fijn Excellentie Maurits gebracht. 

p.43(33) 
Brief van Anthonis Duik, wegens de voorgevallene flach 

by de Lippe. b. 32. p. 4f (34) 
Brief van den Raad van Staten aan de Raden van het Vor- 

ftendom van Cleef wegens het voornemen van Mons¬ 
dragon op eenige Cleeffc en Gulikfe Steden, b. 32. 
P* 45 (35) 

Brief van Willem vanFrybachaandeHeervanBriencn 
wegens dc opbrekinge van Monsdragon. b. 32. 
p.46. (30) 

Brief (fcherpe) van de Koninginne van Engeland aan de 
Staten Generaal, b. 32. p.48 (26) 

Brief van de Staten Generaal dienende tot antwoord op 
de fcherpe Brief door de Koninginne van Engeland aan 
haar gefchreven,b.32. p. 49. (37) 

Brief van Maelfon aan Oldenbarnevelt over de grote 
fchade der Koopvaardye Schepen genomen door de 
Duinkerkers, b. 32. p. fo(3o) 

Brief van Henric de vierde aan Buzanval over het verlies 
van Cameril^.b. 32.p. 96(42) 

Brief van Willem van Naffau aan Oldenbarnevelt waar 
by hy hetfenden van gecommitteerden na Embden ten 
hoogften aanraad.b. 32.p. f9 (44) 

Brief van de Predicanten van Hoorn aan de Staten van 
Holland over de fake van Cornells Wiggertfe.b. 32. 

P’62(47) „ D ^ Brie f 



BLAD-WYSER 
Brief van de gecommitteerde Raden van Holland aan 

Uittenbogaart, om te procederen in de fake van Corne- 
lis Wiggertfz. en daar van rapport te doen. b. 32. p. 71 
( f4) tweede Brïer. ibid. 

Brief van de Theologife Faculteit tot Leiden aan de Sta¬ 
ten van Holland,aangaande hare conferentie en han- 
delinge met Cornelis Wiggertfe.b. 32. p. 72 ( ff) 

Brief vaa de Staten van Holland aan de Wethouders van 
Hoorn, om by provifie Uittenbogaart aldaar als Pre- 
dicant by leninge teontfangen. bj2.p.8f (66) en van 
fijn Excellentie Maurits ten (elven einde. bid. 

Brief van Vertoog door Tako Sybrandsovergefchrevenaan 
de Staten van Holland, b. 32P* 9» (7°) 

Brief van de Wethouders van Medenblik aan de Staten 
van Holland over de laak van Tako Sybrandiz. b. 32. 

P* 91 (7?) 
Brief van de Heerd’Ofiat aan de Heer van Villeroy ver¬ 

halende fijn wedervaren tot Romen na het overgeven 
van het requefi des Konings aan den Paus. b. 32. 
p.106 (84) 

Brief van de Heer Perton aan Hcnric de vierde, reden 
gevende van de geruchten die hy hadde doen uitftrojen. 
b. 32. p. 108 (3y) en aan de Heer Villeroy over fijn we¬ 
dervarentot Romen, p 109 (8é) 

Brief van Henric de vierde aan de Paus Clemens de 
achtfte , hem bedankende voor de gegevene abfo- 
lutie. b. 32. p. 120 (96) tweede Brieften felven einde. 
p .I2i. 

Brief van Jan Baptifia Taffis aan den Koning van Spanjen, 
over de Vrede met de geünieerde Pi ovintien te maken 
wordt onderfchept, en daar uit het bedrieglijk voor¬ 
nemen der Spanjaarden afgenomen, b. 32. p. 132 

(98) 
Brief van Laukema aan Ens wordtgeintercipieert. b. 32. 

p. 132 (106) en die van Graaf Frederic van den Berg 
aan Fuentes.p. j 33* 

Brief van den Marquis vanHavreaan Chaftenry wegens 
deft toeftant der faken over de komfte van Albertus 
wordt geintercipieert. b. 32. p. 134 (107) en van defel- 
ve Marquis aan fijn Huisvrouwe ten ('elven einde, ibid. 
en van deHeervan Froymond.p. 135(108) 

Brieven (extracten uit de) van Adriaan Damman aan¬ 
gaande den toeflant der faken in Schotland, b. 32. 

P-i37(**>) 
Brief van Adriaan Damman aan Oldenbarnevelt wegens 

den toeftant der faken in Schotland, b. 32. p. 139 

(m) » 
Brief van Noël de Caron éin Oldenbarnevelt over de val- 

fche tydinge van de Dood van de Koninginne van En¬ 
geland. b. 32. p. i fo(121) 

Brief van de Stateu Generaal aan Philips Prince van Oran- 
jen hem geluk wenfehende over het ontflag van fijne ge- 
vangeniflè. b. 32. p. 1 f 3 (124) 

Brief van Caluart aan de Staten over verfcheidene faken en 
in het byfonder over de gelegentheid van het Leger 
welk Albertus mede bracht, b. 33. p 169(6) 

Brief van Henric de vierde aan Oldenbarnevelt tot verlcn- 
ginge van het fecours aan hem gedaan, b. 33. p. 1 fo(8) 
en aan de Staten ten felven einde. p. 1 f 1. 

Brief van de Penfionaris Wereftein aan Oldenbarnevelt 
aangaande de komfte van degefantenderRijksvorften 
totde Vrede handelinge. b. 3 3. p. 172 (9) 

Brief van Heraugiere aan Oldenbarnevelt , hem ver¬ 
wittigende van het voornemen der Vyanden om onder 
fchynvanhet ontfet vanLaFere, Breda te belegeren, 
b. 53. p. 180(15) 

Brief van Floris van Brederode aan fijn Excellentie Mau- 
rits om Heusden te voorfien met lijftocht endeFortifica- 
tienoptemaken. 3 3-p. 180(157 

Brief van Caron'aan de Staten haar verwittigende van ver¬ 
fcheidene faken aan hem door den Grave van Eflex ge- 
communiceert.b. 33. p. 181 (té) 

Brief van die van Nimmegen aan den Raden van State 
over de queftie tuflehen haar en die van Gorcom. 
b. 33. p. tg3 (17) en aan eenige andere ten felven 
einde. ibid. 

Brief van Damman aan Oldenbarnevelt aangaande de 
reformatie van den Staat van Schotland, door den 

Koning Jacobus. b, 33. p. 190 (22) tweede aan den 
lelven over het Concilie Nationaal in Schotland ge¬ 
houden en het gedrag des Konings in en ontrent het 
felve. (23) 

Brief van Henric de vierde aan Oldenbarnevelt over het 
verlies van Calis, en fijne befendinge na Engeland, 
b. 33. p. 191 (>4) en aan den Heer van Brienen 
over delendinge van Caluart na Engeland, p. 192. 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Heer van 
Warmont , waar in fyhaar genoegen toont in de afli- 
ftentie van de Oorlogfchepen haar door de Staten toege- 
fonden.b. 33.p, 19^(26) 

Brief van Caron aan de Staten wegens het contentement 
der Koninginne in de afliftentie der Oorlogfchepen aan 
haar door de Staten gefonden.b. 33. p.206 f35) 

Brief van Juftinus van Naflau aan fijn Excellentie Mau- 
rits hem verwittigende dat de Koning van Vrank- 
rijk het Oorlogs Volk der Staten verlof hadde gege¬ 
ven om wederom na huis te kceren. b. 33. p. 207 

($0 
Brief van Henric de vierde aan de Staten Generaal over 

verfcheidene faken 5 en byfonder over het fenden van 
Sccours. b. 33. p. 208 (36)' 

Brief van Boullon en de Heer Sancy aan Oldenbarne- 
' velt. uit welke blijkt dat de Heer Caluart over de 

handelinge in Engeland niet hadde geftaan noch het 
Secreet van de Mis geweeten. b. 33. p. 211 (38) 

Btief van Heraugiere aan de Staten Generaal waar byhy 
haar verwiitigt van de apparente belegeringe van Breda, 
en meerder afliftentie van Volken ammonitie verfoekt. 
b. 33. p. 2Ï2 (36) 

Brief van den Grave van Solms aan fijn Excellentie Mau- 
rits en waar over. b, 33. p.zi2($é) tweedeBriefom 
geld. p. 221 (46) derde Brief wegens de opeyflchingc 
van Huift door den Cardinaal Albertus. p. 223 (47) 
vierde Brief wegens de nootfakclijkheid van het ap- 
poin&ement. p. 22 f (49) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan den Heer van 
Duivenvoorde, waar in fy hem bedankt voor fijne goe¬ 
de devoiren gedaan op den tocht der Engelfe tegens 
Spanjen. b. 3 3.p. 233 (yc) 

Brief van de gecommitteerde Raden van Zelandaande 
Staten van de toeruftinge der Spanjaarden te water, 
b. 33.p.249(6é) 

Brief van Caron aan Oldenbarnevelt wegens de folemni- 
teiten van de Eed door de Koninginne van Engeland ge¬ 
daan over het verbond tuflehen haar en den Koning van 
Vrankrijk gemaakt.b. 33. p. 256 (72) 

Brief van Henric de vierde aan Oldenbarnevelt en waar 
over. b 33. p. 257 (73) en aan de Staten Generaal, 
p. 258, 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Staten Ge¬ 
neraal, wegens het verbond gemaakt tuflehen haar en 
Henric de vierde, b. 3 3. p. 26c (7 y) 

Brief van Carcl Roorda aan Jacob Jooften wegens het ver- 
fchil in Vriefland over de CommilTie van Willem van 
Naflau. b. 33. p. 279 (89) 

Brief van Roorda aan den Grietman Tetmans waar byhy 
hem verwittigt dat hy welmet Willem vanNafiauge- 
negen is te verenigen, b. 33. p 281 (90) 

Brief van de Wethouders van Bolswaart aan de Staten 
Generaal, b. 33. p.280(90). 

Brief van den Koning van Spanjen aan Guüliam deS» 
Clement fijnen Ambafladeur by den Kcifer. b. 33, 
p. 283(92) 

Brief van Guilliam de S. Clement aan d’Aflbnville. b.33 
p. 284 (93) en aan den Koning van Spanjen. p. 28 f. 
noch een andere aan den Koning. p.28 y (94) en aan den 
Cardinaal Albertus. p. 288 (\6) 

Brief van Albertus aan den Koning van Spanjen wordt 
geintercipieert en door Caluart aan de Staten gebon¬ 
den. b. 24. p. 299 (,) en die van Jofeph Hartli ,b. p. 800. 

BriefvanMaurits aan Albertus over het houden van quar- 
tier of niet; en van Albertus aan Maurits ten felven 
einde. b. 34. p. 304(8) 

Brief van de Staten van Holland aan die van Zeland om 
de fwarigheden tuflehen haar ontdaan te verdragen. 
b. 34. p. 306 (10) 

Brief 



van de A U T H E N T 
Blief van Henric de vierde aan de Staten, waar by hy 

haar overfent de ratificatie van de alliantie tuflchenhaar 
cn hem gemaakt, b. 34. p. 313 (I y) 

Brief van Caluart aan de Staten in welke hy haar van 
veele laken advertentie doedt. b. 34. p. 314 (16) 

Brief van Elifabeth aan de Staten wegens het goede com- 
portement van Caron in Engeland, b. 34. p. 316 (17) 
en aan den Raad van State om de reftitutie van haarc 
verfchoten penningen, p. 317(18) 

Brief van Henric de vierde aan Buzanval, inhoudende 
de excufen waarom de Koninginne van Engeland 
aan hem geen meerder affiftentie konde doen p. 324 

(2-3) 
Brief van Villeroy aan Buzanval en waar over. b. 34. 

p. 329 (27) 
Brief van den Raad van State aan verfcheidene bevelheb¬ 

bers tot voorkomingc van de Stroperye der Soldaten. 
b.34.p. 331(18) 

Brief van Compliment van Elifabet aan Oldenbarnevelt. 
M4-P-3*i(*8) 

Brief van de Staten Generaal aan den Koning van Polen. 
. b. 34. p. 334 (30) 
Brief van Maurits aan de Staten wegens de overgifte van 

Rhijnberk. b. 34. p. 345 (38) 
Brief van Carel Mitfcl afgefant des Keifers aan de Sta¬ 

ten Generaal verfoekende Pafpoort om in het Lant 
te mogen komen en eenige propolitien te doen.b. 34. 
P*mf46) 

Brief van de Keifer Rudolphus aan de Staten.b. 34. p. }5 
(46) en van fommige Rijksvorften (47) 

Brieven (vier)van GraafHarmen van den Berg, worden 
geintercipicert. b. 34. p. 360(50) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Staten 
over het goed Succes van de faken der felver, b. 34- 
p. 379 (64) en van Caron aan defelve. ibid. 

Brief van de Heer Sailly aan Oldenbarnevelt over de 
apparente veroveringe van Amiens. b. 34- p. 380 
(64) 

Brief van Henric de vierde aan de Staten Generaal, waar 
by hy haar het accoord met die van Amiens gemaakt, 
bekent maakt.b. 34. p. 3&2(6y) 

Brief van Henricvan Bricnen aan de Heer Sidney,en van 
Sidney aan Brienen, en waar over.b. 34. p. 39 f (74) 
tweede van den een aan den anderen, p. 396 (75) 

Brief van Henric de vierde aan de Staten, dienende tot 
antwoord op den haren. b. 34. p. 397 (76) 

Brief van de Staten aan Henric de vierdezijnde een pro- 
vifioncle antwoord op de propofitie van de Heer van 
Buzanval. b. 34. p. 400 (78) en aan Elifabeth wegens 
de noden van het Koningrijk van Vrankrijk. p. 491 
(49) en aan de byfondere Raden van de Koninginne. 
p. 402(79) 

Brief van de Koning van Spanjen aan de Raden van Bra- 
band wegens het voornemen dat hy hadde om fijn 
Dochter aan Albertus uit te houwelijken. b. 34. 
p. 430 (81) en van den Prince van SpaUjen aan de Sta¬ 
ten van Braband. ibid. 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Staten en 
waar over.b. 3$. p. 412 (?) 

Brief van de Gelanten der Staten in Vrankrijk aan de Sta¬ 
ten en waar over. b-ff- P-4f4(5) 

Brief van Henric de vierde aan de Staten Generaal en 
waar over. b. 3 f. p. 415 (6) en aan Oldenbarnevelt. 
p. 416(6) 

Brief van Prince Maurits aan Cefar d’Efte waar in hy hem 
alle byftant aanbied, indien hy wilde oorlogen regens 
denPaus.b. 35.p,433 (10) 

Brief van Cornelis Aarffèns aan de Hoeren van Naffau 
en Oldenbarnevelt gefanten der Staten in Vrankrijk. 
b.35.p.439(I5) 

Brief van de gelanten der Staten uit Engeland aan hare 
Principalen, b. 30. p. 440 (16) 

Brief (troofl) van de Patriarch van Conftantinopolen aan 
de Heer van Noordwijk. b. 3 y. p. 442 (17) 

Brief van Henric de vierde tot verfekeringe van de Ge¬ 
reformeerde in Vrankrijk na de gemaakte Vrede met 
Spanjen. b. 3:.p. 4fo (2.4) en het onderhout van de 
Paftoors eft Profeflpren in de Theologie, p.452 (2-5) 

IKE BEWYSEN. 
Briet van Philips aan Albertus aangaande het Huwelijk 

van fijn Dochter en het tranlport der Nederlanden op 
de felve. b. 35. p, 466 (36) en aan de Staten van Bra= 
band. p. 467. 

Brief van Uitfchrijvinge van den Eerts-Hertog Albertus 
aan de Nederlandfe Provintien , om te vilitcrcn het 
ttanfport des Konings van de Nederlanden op hemen 
fijneHüisvrouwe.b. 35-. p.467 (36) 

Brief van Albertus aan de Staten der geünieerde Provin¬ 
tien om haat ónder fijn Gouvernement te begeven, 
p. 469 (38) en van de Staten der Nederlanden aan de 
lijdedes Konings ten felven einde. ibid. 

Brief van den Prince van Spanjen aan Albertus waar by 
hy hem het overlijden van fijn Vader bekent maakt, 
b. 35. p. 47° (39) 

Brief van Willem van Naffau aan Oldenbarnevelt over 
de faken van het Land van Cleef en Gulich. b. 3f. 
p. 481 (47) 

Briet van Anthonis Duik aan Oldenbarnevelt aangaan¬ 
de den toeftant van het Leger der Staten, b. 35. p. 482 
(48) j 

Brief van den Admirant van Arragon aan den Raad van 
Gulich tot verlchoninge van het moordadig ombren¬ 
gen van den Graaf van den Broek b. 3 f. p. 485 (yo) en 
aan de Wethouders van Wefel met grote bedreiginge, 
om de oeffèninge van de Roomfe Godsdienft opent¬ 
lijk in hare Stad toe te laten, p.493 (36) 

Brief van Maurits aan de Wethouders van Wefel in wel¬ 
ke hy haar fijne hulpe aanbiet tegens den Admirant van 
Arragon. b. 3 f. p-49 f Cf7) 

Briefvan Jan vanHetteren aan de Schouten van de Vclu- 
wetot opbrenginge van de Contributien. b. 3f-p-49f 

(48) , 
Brief van de Wethouders van Geneven aan Öldenbarne- 

velt, verfoekende affiftentie tegens die van Savoyen. 
b. 3f*P-497(f9) 

Brief van Arent van Duivenvoorde Gouverneur van 
Schenckenfchans aan de Staten van Gelderland, we¬ 
gens de fchade door den Ysgang aan de Fortifica¬ 
tie gefchiedt, en van het voornemen der Vyanden 
tegens de Betuwe én ’s Graven weert. b. 36. p. f29 
(i°) 

Brief van den Admirant van Arragon aan de Gravinne 
vanMeurs, om de herftellinge van de Roomfe Gods¬ 
dienft in die Stad en het ganfche Graaffchap. b. 36. 
p. f29 (11) en van den Gouverneur van Rhijnberk 
ten felven einde. ibid. 

Brief van Caron aan Robert Cecil wegens de Vrede han- 
delinge tuflehen Spanjen en Engeland, b. 36. p. y$o 
(i 1) en aan Oldenbarnevelt aangaande het misnoegen 
der Koninginne over de trage betalinge der Staten, 
p. f3i(r2) 

Brief van Maurits aan Oldenbarnevelt wegens den toe¬ 
ftant vah het Leger en voornemen der Vyanden. b.36. 
p. 532. («3) 

Brief van Hohenlo aan Oldenbarnevelt wegens de faken 
van Embden.b. 36. p. 334(16) 

Brief van Jan van Santen aan Oldenbarnevelt over ver¬ 
fcheidene faken rakende de toeruftinge tegens Spanjen. 
b.36.p. 544(23) 

Brief van Maurits aan Oldenbarnevelt wegens de lich- 
tinge van duifent Ruiters door de Soon van Hohenlo. 
b. 36. p. 547 (26) en van Jan van Naffau aan denfelven. 
p. y48 ( 26) en van Maurits aan denfelven wegens dc 
waarfchouwinge hem gedaan van het voornemen der 
Vyanden. p. y yi (29) 

Briefvan Caron aan Oldenbarnevelt wegens fijn weder¬ 
varen met den groot Threforier van Engeland, b. 36. 
P- ffi(jo) 

Brief van Maurits aan Oldenbarnevelt en waar over. b. 36; 

P-fff(fï) 
Brief van Anthonis Duik aan Oldenbarnevelt wegens 

de gelegentheid van het Leger der Vyanden. b.36. 
P- ff*Of) 

Brief van Maurits aan Oldenbarnevelt over de gelegent¬ 
heid van het Leger der Duitfe voor Rees. b. 36. p. y f7 
(44) 

Brief van Caron aan Oldenbarnevelt wegens het dage» 
K lijkte 
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lijkte gepafleerde in het Hof van de .Koninginne van 
Engeland, b. 56. p. 560(36) en aangaande de Gal- 
leyen toegeruft door Frederic Spinola. b. 36. p. 164 

(19) , _ 
Brief van den Admiraal van der Does aan de Staten we¬ 

gens het wedervaren en den toeftant van haar Vloot 
onder der Canarife Eilanden- b. 36. p. f68 (42) 

Brief van de Staten Generaal aan hare gefantenm Dene¬ 
marken. b. $6. p. 573 (47) en aan de Anfle Steden, 
p. f74 (48) 

Brief van Chriftiaa.11 de vierde Koning van Denemarken 
aan de Staten Generaal, b. 36. p. 57 S (49) en van de Ko¬ 
ningin ne.p. 

Brief van de Commiflariflen des Keilers aan de Staten tot 
vorderinge van de Vreedehandel. b. 36* p. f80 (f3) 
tweede Brief. p. f82 f () 

Brief van de Staten aan de Koninginne van Engeland 
over de Vredehandelinge waar toefy door Albertus ver- 
focht wierdt. b. 36, p. f84 (f7) 

Brief van Henric de vierde aan Oldenbarnevelt wegens 
de te rugkomfte van Frederic Henric. p. 36. p. f86 

(58) 
Brief van Edmont aan Oldenbarnevelt tot recommanda¬ 

tie van den Luitenant van Capitein Formanton. b. 37. 
p 616(15) 

Brief van een Vriendtaan deHeer Gilpijnover den Vre¬ 
dehandel tuflchen Spanjen en Engeland, b.37. p.ói7 
(16) 

Brief van de Staten aan de Koninginne van Engeland om 
haar af tc bidden de Vredehandelinge met Spanjen. 
b.37.p.5i9(i7) . - , , . 

Brief van Albertus aan Ehfabeth om haar onder den 
fchijn van den Vredehandelinge in devotie te houden, 
b. 37.p.fi9(i7) 

Brief van Caron aan de Staten over verfcheidene faken, 
b. 37. p. 619(17) 

Brief van Uitenbogaart aangaande de gelegentheid van 
de llach van Vlaanderen, b. 37. p- 656 (44) 

Brief van Jacob van den Einde aan de Raden van Staten 
van Holland wegens de bewaringe van den gevangenen 
Admirant van Arragon.b. 37*P-658(4.5) 

Brief van Caron uit Engeland wegens de vereeringen 
die de gelanten van den Koning van Marocco mede 
brachten voor de Koninginne. b. 37. p. 6 79 (46) 

Brief van de Staten aan de Koninginne van Engeland haar 
geluk wenfehende met de komft der gefanten uit Bar- 
barien. b.37. p. 660(47) 

Brief van den Ambafladeur Aarflensaan de Staten Gene- 
neraal over verfcheidene taken in Vrankrijk voorge¬ 
vallen. b. 37.p. 662 (48) 

Brief van de Koninginne van Engeland aan de Staten Ge¬ 
neraal, wegens het misverftand en de oneenigheid 
die fy meende dat tuflchen defelve was. b. 37.p. 66 f 

Brief van de Staten Generaal aan de Koninginne van 
Engeland, dienende tot een antwoord op de propo- 
fitie van de Heer Gilpyn.b. 37. p. 668 (f2) 

Brief van fondatievan de Goederen van Pè gegeven door 
Albertus aan de Kerk van s’Goedelete Bruflelom Ziel- 
miflèn te doen voor lijnen overledenen Broeder Er- 
neftus. b. 37 p. 675 (85) 

Brief van Oldenbarnevelt uit Ooftende wegens de 
fchade aldaar gefchiedt door het water. b. 37. p. 684 
(64) 

Brief van Francois de Provence aan fijn Broeder Adolf. 
b. 27. p. 689 (68) 

Bulle van Paulus de vierde tot vaftftellinge en verkiefinge 
der Biflchoppen en Bisdommen in Nederland, b. 1. 
p.24 (17) 

Bulle van Paus de vijfde waar door hy de Koninginne van 
Engeland in den ban doedt, wordt te Romen afgele- 
fen.b. f.p.271 (195) 

Bulle de Cana Domini wat die di&eert. b. f. p. 287 
(207) 

Bulle van Gregorius de dertiende gegeven aan Don Jan. 
b. 12.p. 935(14) 

Bulle van Clemens de achtfte tot Abfolutie van Henric 
de vierde. 

C. 

Ommiffie van den Hertog van Alba om te we- 

fen Capitein Generaal over het Krijgsvolk 
in de Nede.rlanden is feer breet. b 4. p, 182 
(129) 

Commiflie by welke den Hertog van Alba ge- 
ftelt wordt tot Gouverneur Generaal der Nederlanden, 
b. 4. p. 187 (133) 

Commiflie door den Prince van Oranjen gegeven aan 
fijn Broeder Graaf Lodewyk. b. 4.P.233 (165) 

Commiflie op Sonoy door den Prince van Oranjen gege¬ 
ven om in Hollanden het Sticht van Uitrecht de con- 
tributien te colleóleren. b. 5. p. 312 (224) 

Commiflie door den Prince van Oranjen gegeven aan 
de Heer vanLumbresals Admiraal ter Zee. b. <. p. 323 
(H3) 

Commiflie voor Sonoy om te wefen Luitenant Gene¬ 
raal in het Noorder quartier. b. 6. p. 375 (272) 

Commiflie van den Prince van Oranjen aan den Gfave 
van der Markt tot het Gouvernement van Holland, 
b. 6. p. 389(283) 

Commiflie van de Staten van Holland voor Jan van Vliet 
en Rei nier Cantomden Oorlog in het Noorderquartier 
te beleiden. b. 6.p. 413 (302) 

Commiflie van den Prince van Oranjen op Jan de Vos en 
Pieter Torqueau om den aanflag op het Cafteel van 
Antwerpen tc helpen beleiden. b. 7. p. 483 (3) 

Commiflie door Sonoy gegeven aan de nevens hem ge- 
ftelde Commiflanfen om de gevangene vagebonden 
in het Noorderquartier te verhamlneren. b.8.p. 624 
(i 06) 

Commiflie van den Prince van Oranjen op Sonoy om de 
Bourtang en Coeverden te befetten en te fortificeren, 
b. 14. p. 170(188) 

Commiflie van Philips om de Engelfe Schepen te arrefte- 
ren. b. 20. p. 622 (f 3) 

Commiflie voor fijn Excellentie Maurits als Gouverneur 
van Holland en Zeland. b. 20. p.664 (6 f) 

Commiflie voor Lycefter als Gouverneur der Nederlan¬ 
den, b. 21. p. 687(6) 

Commiflie op Sonoy om lïch van. Embden te verfekeren. 
b. 21. p.695 (12) 

Commiflie op Jan van Oldenbarnevelt als Advocaat van 
Holland, b. 21. p. 700 (16) 

Commiflie van Lycefter op Couway om te wefen Admi¬ 
raal over het Vlaamfe quartier. b. 21* p.78 y (7 f) 

Commiflie van de Staten van Holland op fijn Excellentie 
Maurits om de gerefene onruften totMedenblik by te 
leggen, b. 24.p. 192 (32) 

Commiflie van de Staten Generaal op fijn Excellentie 
Maurits om te zijn Gouverneur van Gelderland, b. 27. 
P-flf 

Commiflie van Henric de vierde op den Hertog vanBouil- 
lon om den Oorlog te voeren tegen de Landen van den 
Koning van Spanjen. b. 3 ï. p. 847 (f f) 

Commiflie op Willem van Naflau tot het Gouvernement 
Groeningen en d’Omlanden. b. 32.p, 154 (12 5) 

Commiflie door den Prince van Oranjen gegeven aan Jo- 
hanBafius.b. 33 p. 236(57) 

Concept voorgefielt byeenige teBolswaertom verande- 
ringe te maken inde verkiefinge van deMagiftraat. 
b.33.p.28,(99) 

Concept van de Heer Voet om de Brieven van de Koning 
en Koninginne van Denemerken te beantwoorden, 
b. 36. p. 566(49) 

Conditiën op welke eenige Nederlanders binnen Rot¬ 
terdam prefenteren fekerepenningen tot voorftant van 
het Vaderland op te brengen, b. 7. p. 508 (25) 

Conditiën op welke het Cafteel Vredenburg door de 
Spanjaarden verlaten en aan Boflu overgegeven is. b.10. 
p. 781 (218) 

Conditiën op welke Boflu het Cafteel Vredenburggege- 
ven heeft in de bewaringe van de Burgeren van Uit¬ 
recht. b. 10. p.781(219) 

Conditiën op welke Huibert Duifhuis door den Raad 
van Uitrecht aangenomen wordt tot Predicant in de 
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S. Jacobs Kerke. b. 14. p. 166 (185) 

Conditiën op welke Schenk de lijde der Spanjaarden ver¬ 
laten en die der Staten aangenomen'heeft. b. 20. p. 623 

(f4) ! , 
Conditiën op welke de Hertog van Mercure fich met 

den KoningHenricdeViérdê verfoent en aandenfelven 
Nantes en eenige andere Steden inBrelaigneovergege- 
ven heeft. b. 3 y.p.43 y (12) 

Conditiën door den Paus voörgeftelt aan de gefanten 
van Koning Henric de vierde zijn feer harde. b. 32. 
p. 109 (86) 

ContraQ: tuffchen de Spanjaarden en Duitfe op het Cafteel 
vau Antwerpen, b. 94. 728 (180) 

Contraélen tuffchen Anjou en de gedeputeerde van de 
Staten Generaal gefloten tot Plclïïs.b. 17. p. 304(9) 

Credentie door de Koninginne van Engeland gegeven aan 
de Heer Herbert zijnde haar afgefant by de Staten der 
verenichdeprovintien. b. 24.p. 132 (91) 

Credentie van de gefanten der Staten aan de Koninginne 
van Engeland, b. 24. p. 1 (4(5) andere credentie voor 
defelve. b. 26. p,42f (19) 

Credentie voor de afgefondene van de bevelhebberen bin¬ 
nen Rhijnberk aan de Staten van Holland, b. 2 6. p, 47 S 

(ff) 
Credèntievan den Raad van State aan de wethouders van 

Hoorn voor de Heer Cafenbrooten Uittenbogaert en 
Ambrofius, om te handelen in de fake van Cornelis 
Wffgertfz. b. 32. p. 182 (64) en voor Cafenbroot en 
Heffels ten felven einde, p, 84 (6 5) 

Credentie van deHeer Buzanvalovergelevertaande Sta¬ 
ten Generaal, b. 33. p. 214 (41) 

Credentie voor Paulus Dialijn gefant van den Koning 
van Polen aan de Staten Generaal, b 34* p* 333 
(*9) 

Credentie van Oldenbarnevelt aan fijn ExcellentieMau- 
rits verleent door de Staten Generaal, b. 36. p, 536 
(17) 

Credentie van de gecommitteerde Raden aan de Staten 
van de particuliere provintien. b. 37. p. 685 (6 y) 

D. 

NTIKE BEWYSEN. 
ruftte helpen, b. g.p. 131 (92) 

Difcours over den Brief van Champigny rakende de Vre¬ 
dehandel. b. 7. p. 5 37 (49) 

Difcours wat de Engeland tc verwachten hadde van de 
Vrede mèt Spanjen wordt aan de Koninginne in han¬ 
dengegeven. b. 23. p. 35 (24) 

Difcourfen in den Jaare 1 y66 onder het Volk geftrooif, 
waar by onderfocht wordt of het beter was de inquifitie 
fonder oproer fijnen voortgank te laten hebben , dan 
of men defelvemetgeweldweerenentegenftaanzou- 
de.b. 3. p. 129(91) 

Difputatic tuffchen eenige Catholijkenen Gereformeerde 
tot Haarlem , wordt verboden om de al te groote toe¬ 
loop van Volk. b. 2. p. 108(76) 

Difputatie tuffchen de Lutherfe en Gereformeerde tot 
Antwerpen gehouden maar te vergeefs, b. 3. p. 142 
(100) 

Difputatie tuffchenCoornhart, Arnoldus Cornelii en Don- 
teklok aangaande de Merktekenen van de fichtbare 
Kerke. b. 13.P. 23 (82 

Difputatie tuffchen de Gereformeerde en Mennonitien 
tot Embden gehouden met toeftaan van de Grave Jo- 
han.b. 13.p. 2y(8l) 

Difputatie tuffchen Saravia en Coornhart over de Cate- 
chifmusgehoudeninden Hage.b. 18. p. 40y (36) 

Difputatie met toeftaan van de gedeputeerde Staten van 
Vriefland tuffchen Ruardus Acronius en Pieter van 
Leeuwaarden Leeraer der Mennoniten gehouden bin- 
nen Leeuwaerden. b. 3 3. p. 244. (63) 

Doleantie door de gevluchte Nederlanders gedaan op den 
Rijxdag tot Spier.b. y. p. 316 (228) 

Doleantie by de Edel-en van Holland ovcrgelevert aan den 
Prince van Oranjen tegens het quaad voornemen der 
Steden van Holland, b. 7.p. f71 (70) 

Duplijc van de Staten van Uitrecht op de replijc van den 
Procureur Generaal, b, y. p. 294 (211) 

Duplijc van de Wethouders van Uitrecht opdeneifch 
van den Procureur Generaal tegens haar aan den Bloed 
Raad overgegeven, b. y. p. 306 (220) 

E. 

Ebat der Staten van Uitrecht tegens de Arti- 
culen der Doleantie door fommige uit de 
Edelen en Ridderfchap aan den Grave 
van Maurits over gegeven, b, 24. p. 163 

fi9) 
Declaratie uitgegeven door Don Jan, waarom hy den 

Oorlog tegens de Staten Generaal aanneemt. b. i2; 
p. 933(12) 

Declaratie van Imbife waarom hy de Wet tot Gent bui¬ 
tens tijdsverfet hadde. b. j^.p. 84(126) 

Declaratie van Don Antonio waarom hy den Oorlog te¬ 
gens den Koning van Spanjen continueert, b. 17. p. 322 
(23) 

Declaratie van Henric de derde van fijnen wille na fijn 
Vlucht uit Parys. b. 24. p. 273 (90) 

Declaratie uitgegeven door den Hertog van Meyne , om 
te treden tot de verkiefinge van eenen nieuwen Koning 
en Henric de vierde van de Kroone te verfteken.b. 30. 
p. 669(1) 

Declaratie van Henric de vierde tegens die van Mey¬ 
ne, verbiedende de famenkomfte te Parys en ver¬ 
klarende alle die daar verfchijnen fchuldig aan het 
Crimen l<e[<e Majeftatis. b. 30. p. 681 (11) 

Declaratie op welke Elifabet een Vloot Schepen afveer- 
digt tegens het geweld van den Korting van Spanjen. 
b.33. p. 2o6 (35)^ 

Decreten van het Concilie van Trenten worden gepubli- 
ceert, en naderhand gedrukt, b. I. p. 29 (21) 

Deduftie (eerfte en tweede) door de dolerende Edelen van 
Uitrecht aan den Grave van Meurs overgelevert verha¬ 
lende de redenen van alle de ontftanegèfchillen.b. 24. 
p.ié8(i4) / 

Dingtale gehouden tot Middelburg over de fake van Tres- 
long.b.20.p. f7y (..(i6..) 

Difcours door den Prince van Oranjen gemaakt beroeren¬ 
de den ftaat des Lands en deremedien om het felvein 

Diö van Henric de derde roerende de bevre- 
diginge van de onruften. b. 9. p. 683 
(148) 

Edid (eeuwig) wordt gemaakt en gepubliceerd 
b. 10. p. 786(222) 

Edidf van den Ceurvorft van Ceulen waar by hy de oeffe- 
ninge van de GereformeerdeReligiein fijn Aartsbisdom 
toelaat. b. i8.p. 360 (j) 

Ediéf van Henric de derde tot verfekeringe van de Room- 
fe Religie en uitroejinge der Hugenoten, b. 24. p. 308 
(ii7) 

Ediét van Henric de vierde by welk hy die van Meauxalle 
hare voorgaande misdaden vergeeft, b. 30: p. 769 
(73) 

Edióf van Henric de vierde waar door hy den Oorlog ver¬ 
klaart tegens Spanjen. b. 32. p. 4 (1) 

Edidl van Henrie de vierde tot verfekeringe der Gere¬ 
formeerde word niet fonder veel tegenftribbelens in het 
Parlament van Parys bewilligt,geregiftreert en verkon- 
digt.b. 364. f9y(65) 

Eed (nieuwen) maakt fo groot een beroerte in den 
Boich onder het Volk dat het van nieuws al de over¬ 
geblevene Beelden enz. rafeert en vernielt, b. 3.p. ijfi 

(Io6) 
Eed die alle de Officieren in de Nederlanden doorlaft 

van Duc Dalba moeten doen. b. 4. p. 316 (228) 
Eed te doen by deingefetene van Holland dat fyden Ko¬ 

ning onder den Prince van Oianjen zullen getrouw zijn 
enz. b. 6. p. 361 (284) 

Eed die de uitgewekene uit kracht van de generale Vre¬ 
dehandeling inkomende, gehouden zijn te doen. b. 9. 
p. 741 (192) 

Eed van den Hertog van Aarfchot aan den Koning als 
Commandeur van het Cafteel van Antwerpen, b. 10. 
p. 8oy (236) , 

Eed van den Eerts-Hettog Mathias, b.. 124,931 (10) 
E 2 Eed 
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Eed te doen door het Volck op den toondag wanneer fy 

komen om de Inquifitie en de uitvoeringe van de felve te 
ften.b. 3. p. 119(83) 

Eed van den Princc van Oranjen als Particulier Gouver¬ 
neur van Braband. b. i2.p. 930. en als Luitenant van 
den Erts-Hertog. p. 951(10) 

Eed beraamt door de Staten Generaal om gedaan te wor¬ 
den by de Raad van State wegens de Koninginne van 
Engeland, b. S2. p. £31 (1i) 

Eed door de Staten van Holland en Zeland gedaan aan 
den Prince van Oranjen by de opdracht van de Souve- 
rainiteit. b. if. p. i8y(20o) 

Eed door den Prince van Oranjen gedaan aan de Staten 
Van Holland en Zeland op het aanvaarden van de Sou- 
verainiteit. b. 1 f. p- 18 f U°°) 

Eedby welke denKoningvan Spanjen afgefworen wort. 
b. 16. p. 280 (38) 

Eed van Lycefter b. 21. p. 690(8) 
Eed uit laft van de Grave van Meurs gedaan door de Bor- 

gers van Uitrecht, b 21^.734(39) 
Eed geconcipieert by de Staten van Holland en Zeland, 

te doen door de Colonellen enz. (taande onder het 
Gouvernement van fijn Excellentie vanNafiau.b.22. 
p. 894(30) 

Eed door Sonoy aan Lycefter gedaan, b. 22. p* 904 
(37) 

Eed van de Heer Willugbi als Luitenant over het feeoers 
der Koninginne van Engeland, b, 23. p. 143 (99) 

Eed van den Raad van State na het vertrek van Lycefter. 
b. 24. p. 240(67) 

Eed van den Prince van Spanjen op de overdracht der Ne¬ 
derlanden aan Albertus en Ifabella. b. 35-. p. 44 f 
(3 f) ' 

Ecden van Albertus en de Gedeputeerde van deNeder- 
landfe Provintien worden ten weder lijden gedaan. 
b» 3f-P* 466(37) 

Eed door de Erts-Hertogen gedaan aan die van Antwer¬ 
pen. b. 36. p. f79 (42)en vandeMagiftraatvan Ant- 
werpen aan de Erts-Hertogen. ibid. ~ 

Eeden te doen by de Hertogen van Braband. b. 37* 

Eifch door^ den Procureur Generaal tegens de Staten 
van Uitrecht aan den Bloed Raad overgeven, b. 5. 

p. 290 (209) 
Extrad nopende het Articul van het Heilige Avondmaal 

tufichen de Keurvorften des Rijkste Naumburgbedo¬ 
ren , wordt aan de Gereformeerde overgefonden, b. 3. 
p. 126 (84) 

I. 

Nformatie genomen door de Heeren Staten 
Generaal wegens de toeruftinge van den 
Koning van Spanjen te water. b. 3 3. p. 247 

, 6 f) 
Inftrudie derlnquifiteurs in dato den SNovem- 

ber 15T y f. wordt feer wijt en breet onder het Volck 
verfpreit. b. i.p. if(n) 

Inftrudie voorde Provinciale Hoven enz. hoefy byprovi- 
fie zoude procederen tegens die gene die onder fchijn 
van Religie in de Nederlanden beroerten hadden ge¬ 
maakt. b. 3. p. 171 (121) 

Inftrudie door Duc dAlba aan den Biflchop van Leeu¬ 
warden gegeven, b. 5. p. 264 (189) 

Inftrudie voorSonoy,van der Meeren en PEfclufe om we¬ 
gens den Prince van Oranjen te verfoeken aan de Conin- 
gen van Sweden en Denemarken, b. 5. p. 3 34 (242) 

Inftrudie voor Sonoy door den Prince van Oranjen gege¬ 
ven, wat voor te houden aan veele Edelen en andere om 
geld te krijgen, b. 6. p. 362 (262) 

Inftrudie van den Heer Sonoy waar na fich te reguleren 
in fijn Luitenant Generaalfchapin het Noorderquartier. 
b.ö.p. 37^(273) . _ . J „ 

Inftrudie van den Prince van Oranjen voor den Grave 
van der Mark tot het Gouvernement van Holland, b. 6. 
p. 399(28.1) 

Inftrudie voor Gabrielde Salafar om te handelen met de 
Hoogduitfe Colonellen. b, io.p.812 (243) 

Inftrudie des Konings voor de Baron van Selles.b 12 
p.939(ió) 

Inftrudie voor Paulus Buis Advocaat van den Lande 
van Holland, b. i 3. p. 21 (81) 

Inftrudie voor den gefanten der Staten tot Ceulen aan¬ 
gaande de Articulen van de Vreede en verfoeninge met 
den Koning. b. 13. p. 108(144) 

Inftrudie ontworpen by de Gedeputeerde van de Staten 
Generaal om aan hare Principalen te communiceren* 
b. 14. p. If7 (176) 

Inftrudie voor de Gedeputeerde van de Staten Generaal 
op de Rijxdagte Augsburg. b. I7.p. 324 (24J 

Inftrudie van de Staten Generaal voor Maurits en den 
Raad van State. b. 19 p. 4y7( ) 

Inftrudien voor Gryfe en Ortelby dcConinginnevanEn- feland. b. 19p.482... (23 ...) 
rudie voor de Heer Caluaert aan den Koning van Na- 

varre en Prince van Conde. b. 19.p. 537 (61) 
Inftrudie voor Jacob Swerius, door die van Antwerpen 

aan de Staten van Holland en Zeland gefonden. b. 20* 
P* 601(37) 

Inftrudie voor de Gedeputeerde van Antwerpen aan fijn 
Excellentie om den nood der Stad bekent te maken, 
b. 20. p. 603(38) 

Inftrudie voor den Grave van Meurs als Stadhouder van 
het Land van Uitrecht, b. 20. p. 628 ("57) 

Inftrudie voor Mauritius om Lycefter te verwelkomen» 
b. 2op. 66f (8f) 

Inftrudie voorden Raad van State ingeftelt door Lycefter. 
b. 21. p. 688 (7) 

Inftrudie voor Jan van Oldenbarnevelt als Advocaat van 
Holland, b. 21. p. 700 (16) 

Inftrudie voor Willem van Suilen en Francois Franken 
aan Lycefter en den Raad van State om den Handel 
van Paret en Rij ngout bekent te maken. b. 21. p. 7 ff 
(ff) 

Inftrudien door de Wethouders van Uitrecht gegeven 
aan Philips Rattaller, om te vertonen aan de Konin¬ 
ginne van Engeland en Lycefter. b. 22 p. 860 (6) 

Inftrudie voor Jafper van Poelgeeft om te wefen overfte 
over de Waartgelders. b. 22. p. 88 ï (20) 

Inftrudie voor de Gecommitteerde van fijn Excellentie 
van Nafiau om te handden met Sonoy. b. 22. p. 897 
(?2) 

Inftrudie (Tecrete) van den Grave van Lycefter* b, 22. 
P-9<>7(3S) 

Inftrudie voor de Gecommitteerde van de Staten van 
Holland gefonden om Lycefter te verwelkomen, b.23* 
p. 12. (9) 

Inftrudie voor Bardefius aan de Staten van Holland door 
Lycefter gegeven, b. 23. p. 31 (11) 

Inftrudie voor de Gedeputeerde van Vriefland, Gelder¬ 
land en Uitrecht om te vertoonen en voor te (tellen 
aan de Staten van Holland, b. 23. p. 43 (28) 

Inftrudie voor de gedeputeerde in de Staten Generaal om 
te communiceren met hare Principalen, b. 24.0.116 
(80) 

Inftrudie een en andere door de Staten Generaal mede 
gegeven aan hare gefanten in Engeland, b. 24, 
P‘if4(4) 

Inftrudie door de Staten Generaal gearrefteert voor den 
Raad van State na het vertrek van Lycefter. b. 24. 
p. 238 (<5c) 

Inftrudie voor de gedeputeerden der Kerken die na Enge¬ 
land zouden reilen. b.24. p. 2 f f. (78) 

Inftrudie voor de gefanten der Staten na Denemarken.' 
b. 24. p. 296(107) 

Inftrudien door de Staten van Uitrecht gegeven aan Meet- 
kerken, door haar, na de Koninginne van Engeland 
afgefonden. b. 24. p. 304 (114) 

Inftrudie door Koning Henric de derde gefonden aan de 
Stadhouders van fijne Provintien na de dood van de 
Guifes. b.2f. p. 370 (43) 

Inftrudie voor de gefanten der Staten by de Koninginne 
van Engeland, b. 26. p. 4x5 (19) 

Inftrudtie van de Staten van Holland voor degecommit- 
teerde Raden. b. 27. p. f06 (12) naderinflrudie voör 
defelve.p. f09 (12) 

* In- 



vande AUTHENTIKE BEWYSEN. 
Inftruéfie voor den Hertog van Feria omdeLigeurs te 

aftiftereninde verkiefinge van eenen nieuwen Koning. 
b. 30. p. 074 (5) 

Inftruótie van de Staten Generaal voor decoinmifenop 
de tweede tocht na de Waygats. b. 32. p 23 (1 3) 

Inftru&ie van Henric de vierde voorde Heer du Perron 
gaandefijnent wegen na Romen, b. 33-p. 99 (78 ) 

Inftruétie, (nieuwe) voor de generale commilen van de 
Convojen en Licenten.b. 34. p. 391 (71) 

InftruÉl ie yoor de Heer van Brienen by de Staten van Ze- 
landomordrete Hellen tegens de knevelarije en wreet- 
heid der vrybuiters. b. 34. p. 392 (7 3) 

Inftruétic voor de afgefanten van den Keurvorft van Ceu- 
len by de Staten Generaal, om teverloekende refti- 
tutie van Rhijnberk. b. 3 3.9.416 (7) 

Inftru&ie (fecrete) voor de gcfanten der Staten by de Ko- 
ninginne van Engeland.b. 3 5. p. 478 (4$) 

Inftrudlie voor de Heeren Voet en Sille gefanten der 
Staten by den Koning van Denemarken, b, 36. 
P- 570 (4J-) 

Inftru&ie voor Francois Aardens ordinaris gedeputeerde 
der Heeren Staten aan het Hofvan Vrankrijk. b. 36. 
P-584(^7) 

Inftru&ie der Heeren Staten voor TymonBarendfeom 
te bevorderen het ontflag der gevangenen tegens den 
Admirant van Arragon. b. 33. p. 613 (37) 

Interpretatie door de Heer Willugby gedaan op fijne uit- 
fpraak in de fake van de muitmerende Soldaten binnen 
Medenblik. b. 24. p. 231 (60) 

Juftificatie waarom de Raad van State binnen Brufiel in 
verfekeringe is genomen, b. 9. p. 712 (169) 

Juftificatie van de Staten Generaal uitgegeven tegens 
Don Jan. b. 11. p. 877 (289) 

Juftificatie van den Grave van Solms aangaande het over¬ 
geven van Huift. b. 33. p.227 (51) 

K. 

Erkenordeninge gearrefteert in het Sy- 
nodus Nationaal gehouden in den Haag 
Anno 1386, b.9t.p. 79° (79) 

Klachte over’de Vrybuiters gedaan’aan den 
___ Raad van State. b. 34. p. 393 (73) 

Krijgs ordonantie gemaakt door Lycefter. b. 21. p. 677 
(13) 

Krijgs ordre gemaakt door den Aerts-Hertog Albertus. 
b.33.p. 193. ..(17-O 

L. 

Igue (Heilige) in Vrankrijk. b. 19. p. f36 
(60) des felfs inhoud. p. 539 (63)wordt 
wederlegt. p. f42 (6 y) 

; Lijfte hoe en waar Lycefter de Engelfe in 
__ Guarnifoen wil gelecht hebben, b. 2i. 

p.726 (76) 
Lyfte door die van den Bofch gefonden aan den Eerrs- 

Hertog, volgens welke fy verfoeken dat haar eenige 
nodige Krijgs ammonitie mochte toegefonden wor¬ 
den, b. 37. p. 609(10) 

M. 

I Andaat van Keifer Rudolph tegens der Sta¬ 
ten Oorlogfchepen leggende op de Eems. 
b.20.p, 563 (6) 

iMandament, niet tegenftaande de belofte 
Im f van niemand om de Religie meer te ver¬ 
volgen, waar by belaft wordt dat alle ballingen en ge- 
bannene perfonen , aanftonds zouden vertrekken op 
psenc van (onder eenige genade geftraft te worden, 
baart groote onfteltenifle . b. 2. p. 6 3 (4 3) 

Mandament Poenaal van de Staten Generaal tegens de in- 
fra&eurs van de Sententie uitgefproken tuflehen die 
van Groeningen en de Omlanden, b. 37,,p. 606 (8) 

Memorie door den Grave van der Mark gefonden aan 
den Prince van Oranjen. b. 6. p. 43 o (31 f) 

Memorie door de KoninginncYan Engeland aan de ge¬ 

fanten derStatenovergelevert.b.24. p. I f6(6jen van 
de Staten Generaal aan Ortel om aan de Koninginne te 
vertonen, p. 137 (7) 

Memorie door Sonoy aan de Koninginne van Engeland 
overgegeven aanwyfende de poinden welke hem vol¬ 
gens het gemaakte accoord niet gehouden wierden. 
b. 2j.p. 283(97) 

Memorie van het geenede Heeren Cafenbroot .Uitten- 
bogaart en Ambrofius, tot Hoorn , in de fake van 
Cornelis Wiggertfz. gebefoigneert hebben in den 
Jare 1395. b. 92.p. 83 (64) 

Memorie door de Heer vanMelroy aan de Staten Gene¬ 
raal overgegeven rakende den Vredehandel met den 
Koning van Spanjen. b. 32. p. 126(102) 

Memoden voor de gefanten der Staten by de Koningin¬ 
ne van Engeland, b. 26^.427(10) 

Memorie van de Staten van Hollanden Zeland waar by 
fy tonen dat fy, in de fchulden by de Staten Generaal 
na de Gentfe Pacificatie gemaakt, niet gehouden zijn. 
b.28. p. 537(7) 

Mifflve van den Hertog van Alba wegens de afftellingen 
van den tienden en twintigften penning fie Brief. 

Moderatie beftaande in f3. Articulen wordt aan de 
Staten van Braband gecommuniceerd b. 2. p. 64 

(41-47) 

O. 

Bligatie van 400000. gepaffeert ten behoeve 
van die van Antwerpen, door den groot 
Commandeur en van hem opgelicht om 
de Muitinatie der Spanjaarden te ftillen. 
b. 7. p-4940 5) 

O&roy voor die van Leiden om een Uni- 
verfiteit te mogen oprechten, b. 8. p, 394(85) 

O&roy voor de Ridderfchap en Edelen van Holland in 
hetftukvan Breuken endeli&en. b. 30. p.680 (8) 

Onttchuldiginge door de gevluchte Muitmakers uit Lei¬ 
den voor die geene die daarover geexecuteertwaren t 
ontdekt het geheim van dien ganfehen handel.b,23. 
p. 98,(67) 

Oordeel der Profeflbren van Leiden over het gevoelen 
en de leere van Cornelis Wiggerfe , overgefonden 
aan de Staten van Holland en Weft-Vrieüand. b, 32. 
9.76(48) 

Opdrachtder Nederlanden aan Philips, b. 1. p. 5 (4) 
Oratie van Aldegonde op de Rijksdag te Worms.b. 12. 

p.953.,...(27....) 

Oratie van Leoninus gedaan inde Vergaderinge van dc 
Staten Generaal, om haar te bewegen ordre te ftel- 
len op de laken der Provintien. b. 13. p. 49 (101) 

Oratie van Leoninus om Lycefter te verwelkomen, b. 21» 
p.683 (4) 

Oratie van Bellievre voor het leven van Maria Stuart. 

b. 17. p. 936(59) 
Oratie van de gefanten der Staten voor de Koninginne 

van Engeland en haren Raad. b. 22. p. 948 (69) 
Oratie van de Nederlandfe gefanten voor den Koning 

van Schotland over de prsetenfie van den Collonel Stu¬ 

art. b.25*P. 383(52) 
Oratie van johannes Cuchlinus tot inweijinge van. het 

Staten Collegie binnen Leiden, b. 29. p. 650 (37) 
Oratie van den Hertog van Feria in de vergaderinge vao 

de Staten van Vrankrijk. b. 30.9.683 (12) 
Oratie van den Cardinaal van Praxede in de Staten van 

Vrankrijk. b. 30. p. 686 (13)gevalt den Ligeurs wel. 
p. 688(i 3) 

Oratie door den Poolfen Ambaftadeur gedaan in de ver¬ 
gaderinge der Staten Generaal om delèlvete bewegen 
tot vereniging met den Koning van Spanjen. 1397* 
b. 34.9.332(29) 

Ordonantie door den Prince van Oranjen gemaakt om 
op de Schepen onderhouden te Worden, b. f. p.325 

Ordonantie gemaakt by den Prince van Oranjen na 
welke Holland by provilie zal geregeert worden, b. 60 
p 400.401.(291.292) 

Ordonantie om onderhouden te worden in de vergade- 
F ringe 
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ringe van de Staten van Holland, in de beftieringe j 
vandegemeene Landsfakrn. b.7. p.482 (?) 

Ordonamie op de wacht in ’t Noorderquaruer gemaakt 
door Sonoy. b 8, p. 621 (104) 

Ordonantie (lieuwe) op de Oorloge ter Zee en Admi¬ 
raliteit gemaakt door den Prince van Oranjen. b. 9. 
p. 70, ( 64) 

Ordonantie provifioneel op het ftuk van de Religions 
Vreede binnen Antwerpen, b. i2.p.974(-fI) 

Ordonantie des Konings tot onderhoudinge van de pa¬ 
cificatie van Gent wordt tot Antwerpen afgekondigt. 

b. u.p.9yo(2y) 
Oi donantie ter Zee gemaakt door Parma.b. io. p. 4G0 

Ui) ' 

Ordonantie van de Erfraad tot Uitrecht, o. 19, p. 401 
(8) wordt geapprobeert van de Staten van Uitrecht, 

p. 462(10) 
Ordonantie voor deopfienders van het Theologife Colle- 

gie tot Leiden, b. 29. p. 647 (j j) en voor dc Studen¬ 

ten, p. 6 8 ($S) 
Ordonantie door Philips op het geven der titulen fo in het 

fchrij ven als in hetfpreeken. 1 f94* wordt door Alber- 
tus afgekondigt by forme van Placcaat. b 33-p« I7) 
(i ) 

Ordonantie van het Schoorfteen geld over Hollanden 
Weft-Vriefland , gemaakt den 19, September, 1600. 

b- 37- P- 9^3 (64) 
Ordre geftelt op het byten in "Waterland, b. g.p.616 

(tol) 
Ordre door de Staten van Holland gefleltop de Promo- 

ticn in de Univerfiteit van Leiden, b. 29, p. 6 f8 

(42) 
Ordre door den Raad van State gefielt opdelogénnge 

der Soldaten en betalinge van de Logys gelden in de 
prontier Steden.b.32.p. 1)2(125) 

P. 

Ardon Generaal over de.troublen der Ne¬ 
derlanden. b. y. p. ? 19 (230) wordtrdgekQ.n- 
digt.ibid. wie daarbuiten gefloten zijm p. 321 

f231) /■ . y , f 
Pardon afgelefen voorde Burgers van Haar¬ 

lem met uitfonderingevan fevenen vijftig.b. ö.p. 442 

(324) 
Pardon door Louis de Requefens afgekondigt door Ne¬ 

derland. b. 7. p. f 10(26) met uitfluitinge van eenige 
Perfonen. p. 51 $ (29) werkt weinig uit. p. 516 (3 1) 

Pardon door den Ertshertog verleent aan die van Meche- 
len/ b. 14.p. 175 (.192) , « j;, . ,. 

Pardon des Konings voor die van Breda. b. 10.p. 274 

(34) 
Pardon Brief van Koning Philips gefonden aan die van 

Enkhuifen. b. 17. p-|i8 (20) ■ d 
Pardon door Parma gegeven aan die van Zutphen. b. 20. 

p. 560 ( )) 
Pardon door Maurits verleent aan diegeenedie mifleid 

waren in deMunerije tot Leiden, b. 23-p. 9f f66) 
Pafpoort door den Raad van State en Staten van Hqlland 

gegeven aan Sonoy. b. 24. p. 280 (95) 
pafquil deducereiide de nulliteit en iniquiteit der Plac- 

caten en Inquifitic te Bruflel geflrooit. b. I. p. A2- 

(30) 
Palquil tegens Cornelis Wiggerife en deflelfs leere. b, 32. 

p. 75,(lg) 
Pafquillen by forme van requefi op den 22 en 23 Decem¬ 

ber i y6 y. op verfcheidene Plaatfen aangeflagen, te- 
gensdelnquilttie. b. i-p. 34 (2.4) 

Pafquillen in groote menichte over al geflrooit en aan de 
Gouvernante felf in de hand gefleken. b. J. p. 36. 

Patent van fijn Excellentie Mauritsen den Raad van Sta¬ 
ten tegens de ongeregelthcden van het Krijgsvolk in de 
Veluwe. b. 36 p-52S (10) 

Placcaat van Keiler Carel tegens de Ketteren, b. 1. p. 7-12 
(5-9) 

Placcaten (bloedige) in veifcheiden Landen en Koning 
rijken uitgegeven tegens die geenedie van de Roomle 

Y S E R. 
Kerk afvielen, b. 1. p. 13 (9) 

J Placcaat van de Inquifitie wordt alom gefonden om ver¬ 
kondigt te worden, b. 1. p, 14(11) 

Placcaat tegens de Uitlanders. b. 2. p. 69 (49). 
Placcaat tegens de Predicanten van den ^ July 1566 wordt 

gepubliceert b. 2.p.7l(yi) 
Placcaat waar by die van Valencijn voor Vyanden des 

Konings verklaart worden, b, 3. p. 134-136 (94-96) 
maakt een groote fchrik en vreefe onder die Steden 
die het met de gereformeerde hielden, b. 3. p. 136 

(9 0 
Placcaat tegens die van den Bofch word alom gepubli¬ 

ceert behalven t* Amfterdam. b. 3. p. 1 <jz (107) en 
waarom, ibid. 

Placcaat door de Gouvernante uitgegeven om de be- 
roertebinnen Antwerpen, ter fake van de Religie,te 
flillen.b. 3. p. l7i(.2o) . 

Placcaat door de Gouvernante uitgegeven verbiedende 
het vluchten uit de Nederlanden, b. 3. p. 175 (123) 
maakt de vreefe en het vluchten des te grooter. p. 176 
(124) 

Placcaat van den Hertog van Alba tegen de wilde Geu- 
lèn.b. 4. p. 224 (1 ;9) 

Placcaat waar by alle de goederen der gevangenen 
enz.geconfifqueert worden, b. 4. p.242 (,7^) 

Placcaat van den Hertog van Alba tegens het flroyen 
van leekere Boekskens. b 4. p. 2 yi (179) 

Placcaat op den naam des Konings door Duc D’alba uit¬ 
gegeven verbiedende den handel met deEngelfeenz. 
b.5. p. 277-279(199-20]) 

Placcaat, waar by belaft wordt het Placcaat tot uitroe- 
jinge der Ketteren ftridtelijk te onderhouden, b. f. 
p.2«i. (t.24) 

Placcaat door laft van den Hertog van Alba gepubliceert, 
na welk haar de Drukkers en Schoolmeefters moeten 
reguleren.b. 5. p. 313 (azy) 

Placcaat waar by de tijd in het Pardon begrepen drie 
maanden verlengt wordt. b. y.p. 321 (232) 

Placcaat van dcnHertog van Alba waar by hy alle de Gee- 
ftelijke ten platten Lande onder Sauvegarde neemt. 

(2,41) 
Placcaat van Moderatie op het ftuk van den ophef van 

den 10 en 20 penning, uitgegeven door den Hertog 
van Alba. b. y. p. 344 U48) maakt onder het Volk 
groote murmureringe en afkeer. p. 344 (250) 

Placcaat van den Prince van Oranjen tegens de wreed¬ 
heid der Soldaten over de geeftelijke , behelfende me- 
devryheid van Religie, b.6. p.399(29o-(29i) 

Placcaat van den Hartog van Alba waar by belaft wordt 
al de goederen te annoteren van die geenedie de fijde 
houden van den Prince van Oranjen. b. <5. p. 411 

0°G) 
Placcaat waar by de Prince van Oranjen wederroept 

alle de commiffien van Lunmei b. 6. p, 424 (310) 
Placcaat van den groot Commandeur waar by alle leen¬ 

mannen belaft worden haar roe te ruften op verbeurte 
van haareleenen. b. 7. p. 489(1.) 

Placcaat van den groot Commandeur verbiedende alle 
Communicatie met de rebellen des Konings, b. 8. 
p. 61y(100) 

Placcaat van den groot Commandeur waar by den datum 
des Jaars verandert wordt. b. 8. p. 644 (120) 

Placcaat tegens de baflaerden en buitenlanders in Braband 
waar door veele vremdelingen uit haare bedieningen 
geraken, b. 9. p. 673 (141) 

Placcaat van den Raad van State verbiedende denhan- 
del met die van Hollanden Zeeland, b. 9, p, é8l 

(147) 
Placcaat van den Raad van State waar by de gemuiti- 

neerde Spanjaarden voor rebellen verklaart wor¬ 
den , en de nader verklaring^ daar op. b. 9. p 693 

Ufs) 
Placcaat van den Prince van Oranjen op den naam 

des Konings tegens de Vrybuiters. b. 9. p, 708 
(]6é) 

Placcaat (tweede) van den Raad van Staten tegens de 
gemuitineerde Spanjaarden, b. 9. p. 714(170) 

Placcaat van den Puad van State tegens de ufurpatie 
- / vat> 
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van het gouvernement door Roda. b, 9, p. 714 

(17;) 
Placcaat van den Raad van State aan de tijde desKonings 

waar by die van Antwerpen gemachtigd worden om 
hare goederen door de Spanjaarden gerooft te mogen 
vindiceren, b. 9. p. 733 (187) 

Placcaat waar by Don Jan en alle die het met hem hou¬ 
den door de Staten Generaal voor Vyand verklaart 
worden, b. il.p. 917 (3}7) 

Placcaat des Konings gebiedende de generale en particu¬ 
liere Staten te fcheiden. b. 12. p. 946 (z2) 

Placcaat van de Koninginne van Engeland tot geruft- 
heid van haar Koninkrijk, b. 1 y. p. 213 (219) 

Placcaat Waar by de Staten Generaal verklaren den Ko- 
ning vervallen te lijn vandeheerfchappye der Neder¬ 
landen. b. 16. p. 276 (35) 

Placcaat van Anjou tot invoeringe van de nieuwe ftijl. 
b.16. p. 336(33) 

Placcaat van de Staten van Holland tegens de uitgefeide 
quade Patriotten, b. 20. p. f94 (3' ) 

Placcaat van de Staten der vereenigdc Pro vintien waar in 
fy aan Lycefter liet hoogde gebied opdragen, b. 21. 
p. 692 (10) 

Placcaat op het ftuk van de wacht over de platte Landen 
van Vriefland. b♦ 21. p, 709 (22) 

Placcaat van Lycefter tegens die van Venlo. b. 21. 
p.7l4(2C) 

Placcaat van Lycefter op ’t afdoen van de Sauvegarden 
en verwoefhnge van de platte Landen, b. 2i.p. 7 f 
(?3) wordt niet ter executie geftelt in Overyfel en 
Drente, p. 72 3(34) 

i Placcaat van Lycefter verbiedende den uitv oer van goe¬ 
deren na Calis en fommige andere plaatfen. b. 21. 

! P* ^4 5 (47) 
j Placcaat van de Statenen Wethouders van Uitrecht te¬ 

gens de conventiculen.b 21. p. 842(114) 
Placcaat van den Raad van State waar by Stanlei en 

Jork voor verraders worden verklaart, b. 22. p.88j 
(zi) 

Placcaat op demonderinge uitgegeven op den naamvan 
Lycedcr.b. 22. p. 887 (.f) 

Placcaat van de vryen handel uitgegeven op den naam 
vanLyceder.b 22.p 888(2.) 

Placcaat van de Staten van Holland tegens de doortoch¬ 
ten der Soldaten, b. 22. p, 904 (37) 

Placcaat waar by verboden wordt qualijk van de Konin- 
ne van Engeland of van de Engelle natie te fpreken. 
b. 22.p 9'7(70 

Placcaat verbiedende alle lafteringen tegens de Koningin 
ne van Engeland, Staten Generaal en particulier, b. 23. 
p. 26 (1.,) 

Placcaat door Maurits gepubliceert binnen Hoorn tot 
flillinge van dc aldaar gerefene beroerten, b. 21. p 19 

Placcaat waarby de Staten, de relignatie van het Gouver¬ 
nement door Lycefter gedaan, bekent maken. b. 24. 

p.224(n) 
Placcaat van Maurits over het acccoordt gemaakt met 

Sonoy en de Soldaten binnen Medenblik. b. 24 
p. 232(611) 

Placcaat tegens de Hoeren en Hoerhuifen binnen Uit¬ 
recht b.24-p. 303(113) 

Placcaat van den Gra e van Nieuwenaar vernietigende 
deaftensvan de afgefette Wethouders tegens de uitge¬ 
feide. b 25. p. 348(27) 

Placcaat uitgegeven door fijn Excellentie Mauritsopde 
pafpoorten en fauvega’den. b. 2f. p. 389 (ft) 

Placcaat van de Staten van Holland verbiedende het 
drukken en ftrojen van feditieufe Boeken, b. 2f. 
p. 390(77) 

Placcaat der Staten by welk de Bergverkopers voor 
verraders verklaart worden, b. 26. p,410 (10) wordt 
aan de Koninginne van Engeland gefonden. p. 418 

(i4> 
Placcaat der Staten tegens de Soldaten die in het gefel- 

lchap der Bergverkopers gevonden wierden, en tegens 
de Sauvcgai den en verdingen met de Vyanden. b. 26. 
p. 42ï (io) en tegens de diiordre en het uitlopen van 

hetKrijgsvoik.p.423 (18) 
Placcaat van de Staten Generaal verbiedende alle on- 

geregeltheden van het Krijgsvolk, b.. 8 p. 341(10) 
Placcaat vandegedeputeerde Staten van Uitrecht verbie¬ 

dende den handel en verkeringe in de Stad en Landen 
van Cuilenburg.b, 28.p. 538(8) 

Placcaat van de Koninginne van Engeland verbieden¬ 
de den handel met de rebellen van Vrankrijk. b. 28. 
P* (19) ca van de Koning van Schotland, p. 533 
(20) 

Placcaten door de Staten der geünieerde Provintien 
uitgegeven over verfcheidene laken. b. 28. p. f72 
(H) 

Placcaat tegens eenige ongeregeltheden in den Haag. 
b. 28;p. 584 (43) 

Placcaat van de Staten Generaal tegens het Placcaat van 
Mansveld waar door hy de quartieren en Sauvegarden 
verbroken hadde. b. 30. p. 677 (;) 

Placcaat van de Staten Generaal tegen het verlopen van 
de eene Compagnie in de andere, b. 30. p. 960 
(i6) 

Placcaat van de Staten van Uitrecht tegens de ongefon- 
deerde proceffen. b. 30. p. 77o (73) 

Placcaat van de Staten van Holland tegens de conven- 
ticulen der Roomsgefinde cn het hertrouwenenher- 
doopen. b. 3 i. p. 845 ( y2) 

Placcaat van de S;aten Generaal op deinfradtie van de 
Sauvegarden en het onordentelijk uitlopen van het 
Krijgsvolk, b. 32. p. 1 9(13) 

Placcaat op de kortinge der renten gemaakt door de Sta* 
ten van Holland.b-32.p. 183 (17) 

Placcaat van de Staten van Holland tegens de ongefon- 
deerde proceffen. b. 3 3. p. 180 (11) 

Placcaat van de Staren Generaal op het verlenen der 
pafpoorten, en tegens dejefuitenen der felver fcho- 
len enz. b. 3 3. p. 188 (2,4) 

Placcaat van de Staten Generaal verbiedende het varen 
op Calis, Grevelingen en Duinkerken, en tegens de 
fraudatien van de Convoyen en Licenten. b. 33. 
p. 230 (37) 

Placcaat van Philips aagaande fijne wiffelen en het opne¬ 
men van geld, gepubliceert in Spanjen.b. 34.p. 318 

(19) 
Placcaat van de Staten Generaal verbiedende te varen 

op de havenen van Calis, Grevelingen, Duinkerken 
enz. b. 34.p>. 387 (^9) 

Placcaat van den Admirant van Arragon rakende de 
contributie van de Veluwe en de plaatfen over den Yf- 
feh b. 3 y. p. 49 j (38) 

Placcaat op den naam van de Infante, verbiedende allen 
handel met die van Holland, Zeland enz. b, 36. 

P-f23(f) 
Placcaat van de Staten Generaal by welk de Spanjaarden 

en alle hare goederen voor prys verklaart worden enzs 
b. 36 p. 32? (7( 

Placcaat van de Staten Generaal op de monfteringe.b. 36. 

P-544(2?) 
Placcaat van deSraten van Holland en Weft-Vriefland, 

waar by vryheid gegeven wordt dat de Schepen en 
goederen in de Jaren 1f98.cn 1 f99.in Spanjenaan- 
geflagen en verkoft, wederom mogen gereclameert 
worden, b. 37. p, 604 (5) 

Placcaat van de Staten van Holland en Weft-Vriefland 
aangaande de contribntien op de goederen der geener 
die haar in neutrale Landen onthouden, b. 37. p, 616 
(té) 

Poinélen waar op die van Haarlem haar wederom onder 
het Gouvernement van den Princenvan Oranjen be¬ 
geven. b. 10. p. 7f6(29i) 

Pointften door Grobbendonk uit laft van Don Jan voor- 
geflelt aan de Staten Generaal, b- ao. p. 827 (2 f2) 

Poinéfen door die van Gent uitgegeven waarom fy 
eenige Heeren hadden gevangen genomen, b. 11, 
p. 904 (308) 

Poinclen op welke Mathias tot Gouverneur Generaal is 
aangenomen, b. i2.p, 927 (7) 

Poinften door den Erts-Hertog aan de Staten Generaal 
voorgehouden, b, 13. p. 49(101) 

F % Poin&en 



B L A 
Poinclen beraamt en gepubliceert tot ftillinge der beroer¬ 

te binnen Antwerpen, b. 13. p.68 (i 13) 
Foin&en door de Gereformeerde overgelevert aan de 

Wethouders van Uitrecht die fy wilden dat haartoege- 

ftaan wierden. b. 14. p. 17 (19°) 
Poin&en op welke de Staten van Holland enz. lullen pro¬ 

cederen tot huldinge van den Princevan Oranjenals 
Souverain.b. 1 y.p, 19? (203) 

Poinden van de infteilinge van een Landraad, b. 16. 

Poinden op welke Winfum aan Taxis is overgegeven, 

b. 16 p. 272. (32) 
Poinden waar op die van Gent haar aan Parma overge¬ 

ven. b. 19. p. 496 (33) . _ .. 
Foinéten door Parma. geaccordccrt het (jiiamiiocn 

der Staaten binnen Bruffel. b. 20. p. 567.(10) 
Poinden van befchuldiginge tegens Treilong. b. 20. 

p. fS^»(22) 
Poinden op welke Antwerpen aan Parmaisovctgcge* 

ven. b. 20 p. 610 (43) 
Poinden tot befchuldiginge van Rijngout door de Staten 

van Holland aan Lycefter en den Raad van State voor- 

geftelt.b.2i. p- 738 (37) 
Poinden op welke Sluis aan Parma is overgegeven, b. 23. 

p. 18(13) 
Poinden welke fommige Edellieden van Uitrecht aan 

Lycefter vertoeken dat geredreflèert mochten worden. 

b.23. p. 63 (44) 
Poinden van belchuldinge tegens Deventer, b. 2 5. p. 3 30 

(• 9) 
Poinden door den Heer Voogt overgelevert aan Walfin- 

gam tegens de prsetenfien van den Collonel Stuart. 

‘b. 2 f.p. 376(48) 
Poinden door de gecommitteerde ter Generaliteit aan 

haare principalen voor te dragen om op de fel ve te re- 

folveren. b. 29, p.664 (47) 
Prefentatie door de Wethouders van Uitrecht aan de 

Canonniken gedaan om by Provifie als Statentebe- 
foigneren.b. 22. p.863(8) _ c . 

Prefentatie door Sonoy aan de muitinercnde Soldaten 
binnen Medenblik wordt niet aangenomen, b. 24, 

Privilegie van Vriefland van den jare 1 3 1 f» rakende het 
geval, wanneer datter twift ontftond tuflehen den 

Prince van Spanjen en des Lands Onderlaten, b, 3- 

p. 14Ó (103) 
Privilegie voor de Ridderfchap en Edelen van Holland 

in het ftuk van breuken en deliélen. b, 30. p. 680 (0) 
Privilegiën van Nederland, b» 1. p. 19 (*4) 
Privilegiën van Braband. b. I. p. 19 
Proces verbaal van de ablolutie door Paus Clemcns de 

achtfle gegeven aan Henric de vierde, b. 32, p. 112 

Proces^ tuflehen den Procureur Generaal en Staten van 
Uitrecht wordt gepronuncieertbinnen Antwerpen, 

b. f.p. 318 (228) 
Proclamatie van de Koninginne Elifabeth waar by fy alle 

de Spanjaarden en derfelver goederen in Engeland 
doedtarrefteren.b. f-p. 273 (196) 

Proclamatie van de Koninginne van Engeland, wegens 
haar voornemen van Krijgsvolk in Yerlandtefenden. 

b. 36. p. 539 (*9) , T , ... . 
Procuratie (abfolute) van de Leden van Vlaanderen ge¬ 

geven aan hare gedeputeerde op de vergaderinge van 
de Staten Generaal, b. if. p, 222 (22 é) 

Procuratie voor de Ambaffadeurs van Vrankrijk by de 
Staten Generaal, b. 32. p. 143 (115) 

Procuratie door Philips gegeven aan Albertusom met den 
Kcming van Vrankrijk van vreede te handelen, b, 33. 

p 444 0 9) 
Procuratie van Ifabella op Albertusom de Nederlanden 

uit en in haaren name te regeren , gepaflèert binnen 

Madrid.b. 3f.p.4öf(3 0 . „ . 
Projefttot voldoeninge en executie van alle conlenten, 

b. 14. p. 138 (179)' . . , .. . , XT 
Projed om een wiflel Comptoir in de Vereemgde Ne- 

derlandenop te rechten, b. 30. P*77* (74) . 
Propofitie door Philips Koning van Spanjen m de Gc- 
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nerale Staten gedaan en overgelevert. b, 1. p. iq 
(W * 

Propofitie van de Gouvernante wegens het werk der 
moderatie,b. 2, p.64(ó3) 

Propofitie door de Magiftraat van Antwerpen aan den 
breeden Raad gedaan aangaande het Prediken der Ge* 
reformeerde, b 2. p. 69 (49) 

Propofitie van den Eifch van den honderften en tienden 
penning door Duc d’Alba gedaan aan de Staten van de 
Nederlandfe Provintien. b. y.p. 280(201) 

Propofitie van de Heer Aldegonde in de vergaderinge van 1 
de Staten van Holland tot Dordrecht en waar over, 
b. 6. p. 386. 387 (281. 282) 

Propofitie van Louis Requefens aan de Staten Generaal 
om geld te krijgen, b. 7. p. 516(31) 

Propofitie van den Prince van Oranjen gedaan in de ver¬ 
gaderinge der Staten van Holland aangaande de Vre¬ 
dehandel. b. 8 p. 5:95(86) 

Propofitie van eenige Vrieflè Edelluiden aan den Prince 
van Oranjen, b. ö.p. 6 34(128) 

Propofitie van den groot Commandeur aan de Staten 
van Braband om leninge van geld. b. 8. p. 635 
129) 

Propofitie van Paulus Buis in de Staten van Uitrecht om 
te handelen op het fluk van de Satisfaöie met den Prin¬ 
ce van Oranjen. b. 10. p. 792 (22) 

Propofitie van Schets en Leoninus gedaan aan den Prince 
van Oranjen, Staten van Holland en Zeland. b. io. 
p. 814(244) 

Propofitie van de gedeputeerde van de Staten Generaal 
aan den Prince van Oranjen. b. 1 l.p.872 (286) 

Propofitie van Bellievere aan de Staten Generaal wegens 
den Koning van Vrankrijk haar aanbiedende fijne in- 
terceffie voor haar by den Koning van Spanjen. b. 12* 

p. 978(44) 
Propofitie van Anjou gedaan in de vergaderinge van de 

Staten Generaal, aangaande de openinge van de af- 
fairen des Lands door den Raad van Staten aan hem 
fchriftelijkbekentgemaakt.b. H.p, 311 (14) 

Propofitie van Jan vanNaflau in de vergaderinge van dc 
Staten van Holland en Zeland wegens den Prince van 
Oranjen gedaan tot bevorderinge van de Unie. b. 13. 

• P-»8("9) 
Propofitie van Alloftanus wegens de Staten van Braband, 

gedaan in de vergaderinge van de Staten van Holland 
enz. om den handel met Vrankrijk te bevorderen, 
b. 19. p. 473 (18) 

Propofitie van Maurits in de Staten van Holland, b. 19. 
p. 488 (27) 

Propofitie (bitfe) van Mendofla aan den Koning van 
Vrankrijk om de gefanten der Staten geen gehoor te 
geven, b. 19. p. 32 3 (53) 

Propofitie van Leoninus van wegens de Staten Gene¬ 
raal aan den Koning van Vrankrijk. b. 19, p. 326 

(54) 
Propofitie van'Adolp van Ofenbrugge wegens de Hanflè 

Steden aan de Staten Generaal, b. 20. p. 6z 3 (3 j) 
Propofitie van de gedeputeerde Staten Generaal aan 

de Koninginne van Engeland waar by fy haar de 
Souverainiteit der Landen aanbieden, b. 20. p. 63 3 

(63) 
Propofitie (tweede) van de gefanten der Staten aan de 

Koninginne van Engeland, b 20. p. 639 (66) 
Propofitie (derde) van de gefanten der Staten aan de Ko¬ 

ninginne van Engeland, b.20. p. 644(70) 

Propofitie van Lycefter aan de Staten om meerder mid¬ 
delen tot onderhoudinge van den Oorlog, b, 21. 
p.691(9) 

Propofitie van Lycefter aan de Staten, b. 21. p. 728 

(3 f) 
Propofitie van de gefanten der Staten aan de Koninginne 

van Engeland om haar de Souverainiteit op te dragen, 
b. 22 p. 872(14) 

Propofitie van Lycefter aan de Staten Generaal over 
het continueren van den Raad van Staten en het four¬ 
neren van geld tot het ontfet van Sluis, b.23, p. 14, 
(10) 

Propofitie van Valk en Menin uit laft van Lycefter aan 
de 
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de Staten vin Holland over de Vrede. b. 23. p. 34 

Propofitie van de Heer Herbert Ambalfadeur van deKo- 
ninginne van Engeland in Staten Generaal, b. 23. 

p. i p (9 •) , c 
Propofitie van de Grave van Meurs aan de Staten van 

Uit recht op de proteftatie van lömmigc uit Qe Ridder- 

fehap.b.24.p. 160(9) ' . ' . „ 
Propolitie van de Heer Willugby in de Staten tot Aflo- 

piatie van de qpluften tuflehen Sonoy en de Staten, 

b. 24. p. 201 (39) 
Propofitie van de HeerKillcgry in de Staten rakende de 

Vredehandel met Spanjen en proceduren tegens So- 
nov. b. 21. p. 203 (40) 

Propolitie van de Neer Fay wegens Navarre gedaan 
in de Staten Generaal om een verbond te maken 
tegens de Ligeurs in Vrankrijk-b. 24. p. 27 f (9«) 

Propolitie door de Heer Jan Norntsgedaan in den Raad 
van State. b. 2 rp. 261 (3”/) 

Propolitie van Johan Norrits in de Staten Generaal om 
den Koning van Spanjenin fijne eigene Koningrijken 
te beoorlogen, b. 26. p. 420 (2 ) 

Propolitie van de gedeputeerde Staten van Uitrecht inde 
Staten Generaal, b. 16. p. 446 (3?) 

Propolitie van Bodley in de Staten Generaal over de Per- 
lbon van Willguby. b. 26. p. 449(31) 

Propolitie van Holtman en Tillius aan de Staten Gene¬ 
raal voor de Gravinne van Meurs over Rhijnberk. 

b. 27. p. 502 (8) 
Propolitie van de gefanten der Rijksvorften in de Staten 

Generaal, b. 28. p. f44 (12) 
Propofitie van Buzanval wegens Hennc de vierde aan de 

Staten Generaal, b. 28. p. 550(16) 
Propolitie van de Baron van Reid atgefant des Keilers in 

de Staten Generaal, b. 28. p. f90 (49) 

Propolitie van de Heer van BuzanVal in de Staten Gene¬ 
raal. b. 29. p- 637 (28) tweede p. 659 (43) 

Propolitie van de Heer Morlansaan de Staten Generaal, 
in welke hy de oorfaak verhaalt waarom Henric de 
vierde van Religie verandert was. b. 30. p. 725 

Propolitie van Buzanval aan de Staten Generaalom 
eenige duifenden jonden buskruid te leen voor Ko¬ 
ning Henric de vierde, b. 30. fp. 757 1^3) 

P. 763 (69) 
Propolitie van Monf. de la Chaftre aan dc gemeente van 

Orleans, om die Stad te brengen onder de gehoör- 
faamheid van Henric de vierde, b. 31. p. 801 (20) 

Propolitie van Hartius en Conutis wegens den Erts- 
Hertog Ernelïus gedaan in de vergaderinge van de 
Staten'Generaal, (trekkende tot reunie en weder ver- 
foeninge der Landen met den Koning. b. ji.p. 112 

Propolitie vande gefanten van Bretaignen aandeHee- 
ren Staten Generaal om hulpe en byliand tegens de 
Spanjaarden en der felver aanhang. b. 3r. p. 823 
(jg)' 

Propolitie van de gefanten van Schotland aandeHeeren 
Staten Generaal, waar by fy defelve verfoeken tot 
getuigen over den Doop van des Konings Soon én an 
derefaken.b. 31.p.823 (37) 

Propofitie van de gefanten der Staten aan den Koning 
van Denemarken waarom fy de aangebodene Vrede- 
handelinge van Erneftus hebben afgeflagen. b> 31. 

p.817(36) 
Propolitie van de Heer Buzanval inde Staten Generaal 

klagende over het niet te velde komen der Staten, b. 3 2. 

p. 30(22) 
Propolitie van dc Heer Bodley m de Staten Generaal, 

om debetalinge van igoooo. pond. Steerhncks. b. 32. 
p. 47 (3 ó) 

Propolitie van de Heer Tuillerye aan de Staten Generaal, 
om haar te bedanken voor het gefondene fecours, en 
meer andere faken te verfoeken. b. 32. p. 141 

Propolitie van den Heer Buzanval aan de Staten Generaal 
om haar te bedanken voor de verlenginge van het ge¬ 
fondene fecouvs enz. i f95, b. }Z. p, 148 (119) noch 1 

tweede 

eenby naten felvèn einde. b. 33-p. 171 (8) 
Propolitie van de Heer FrancoisVeer 'aan de Staten Ge¬ 

neraal om haar te waarfchouwen voor de aanbieding® 
van Vrede die hur door Albertuslbude mogen gedaan 
worden, en om goede toelicht en ordre op hare 
faken te hebbenen te Hellen, b. 32. p- 180 (16) 

Propolitie van de Heer Bodley aan de Staten Gene¬ 
raal om haar te bewegen rot het fenden van een Jaar¬ 
lijks gefantfehap aan de Koninginne meteen recogni¬ 
tie van ioooc.pont Sterlinx. b. 32. p. 184(18) 

Propofitie van de Heer Buzanval aan de Staten Generaal 
wegens de Ligue gemaakt tuflehen Vrankrijk en En¬ 
geland enz. b. 33. p. 208 (36) 

Propofitie van de Heer Sancyaan de Koninginne van 
Engeland tot bevorderinge van het traélaat tuflehen 
Vrankrijk, Engeland en de Staten, b. 33. p. 251 
(68) en vanden Hartog van Bouillon ten felven einden. 

P*(7o) 
Propofitie van den Hertog van Bouillon in de Staten Ge¬ 

neraal verfoekende behalven de gedane affiftentie 
noch een Secours van eenige hondert Ruiters, b. 33. 
p. 2 f8 (73) 

Propofitie van de Heer Gilpijn aan de Staten Generaal 
haar nodigende tot de Ligue en het verbond tuflehen 
Vrankrijk en Engeland, b. 33. p. 261 (7 f) 

Propofitie van den Raad van State in de Staten Generaal 
veiToekende dat de confenten volgens haare bede en 
voorflcllinge mochten gedragen worden. 1 f97. b. 34. 
p. 326(24) 

Propofitie van de Heer Buzanval in de Staten Generaal 
verfoekende dat 1’y een Leeger wilden te Velde bren¬ 
gen om de defleinen van den Koning van Vrankrijk te 
bevorderen, b. 34. p. 329 (27) 

Propolitie van de gefanten van Denemarken aan de Ko¬ 
ninginne van Engeland qn waar overgedaan, b. 34. 

P* 37o(37) 
Propofitie van de gefanten van Denemarken in de Staten 

Generaal haar aanbiedende de Mediatie des Koning tot 
nederlegginge van den Oorlogen het maken vaneen 
Vrecdc. b. 34. p. 372(f7) 

Propolitie van de Heer Buzanval in dc Staten Generaal 
vertonende de noden en fwarigheden van Vrankrijk 
en verfoekende opening van de middelen die de Staten 
zouden willen aan wendfen tot vervolg van den Krijg, 
b. 34. p. 398 (76) tweede in welke hy aflifientie van ee¬ 
nige Oorlqglchepen verfockt.p. 399(77) 

Propolitie van den Raad van State in de Staten Gene¬ 
raal verfoekende het toeflaan van de confenten voor 
den Jare 1 f98. b. 37. p. 402 (79) 

Propofitie van de Heer Gilpijn aan Staten Generaal ver- 
' foekende dat Ty nevens de Koninginne gefanten wil¬ 

den fenden om tot denOorlog of Vrede nevensVrank- 
rijk tegens Spanjen , te refolveren. b. 3f.p»4i2 (4) 

Propofitie van de gedeputeerde der Staten aan Enno 
Grave van Qoft-Vriefland haar aanbiedende om de ge- 
fchillen tuflehen hem en die van Embden te helpen be~ 
Hechten, b. 36. p. f 36 (i7)enaan die van Embden ten 
felven einde. p. 538 (18) 

Propofitie van de Heer Gilpijn aan de Staten Generaal 
wegens de handeling van Comans in Engeland, b. 36,, 

P* f f1 (z9) 1j„ 
Propofitie van de gefanten der Staten aan de Koning van 

Denemarken, dat hy het Placcaat der Staten tegens 
de Spanjaarts, en by welk der felver goederen voor 
goede prys verklaart wierden, geliefde goed tevin- 
den.b. 36. p. f71 (45) 

Propofitie van de Ambaflfadeurs des Keifers aan de Staten 
Generaalom haar tot het aanvangen vaneen Vrede- 
handelinge aan re manen.b. 37. p. 639 (3 1) 

Propofitie van de. Heer Gilpijn aan de (Staten Generaal 
wegens gepreefumeerde onlufien tuflehen de felvp 
Staten, b. 37. p. 667 (f2) 

Propolitie van fijn Excellentie Maurits en de Raad van 
State aan de Staten Generaal tot het dragen der con¬ 
fenten vortr den Jare 1601 en over andere faken. b. 37<; 
p. 680 (62) 

Proteft door die van Leiden gedaan tegens Arent Sas¬ 
bout commiflaris, gefonden om de fententien 7ati 
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den Bloedraad ter executie te ftellen. b. ƒ. p. 267 

(192) 
Proteft van die van Uitrecht tegenshet wegnemen van 

haar privilegiën, b. 6. p. 360 (261) 
Rroteft van den Grave van der Mark. b. 6, p. 429 

(3*4) 
Proteft van de gedeputeerde der Staten Generaal tegens 

Don Jan. b. 10. p. 774(214) 
Proteft doordie van Gentgedaan in de vergaderinge van 

de Staten Generaal, b. 19. p.478 (zi) 
Proteft van Deventer in en tegens de Staten Generaal, 

b.zi-p.77,’ (67) 
Proteft dóór eenige uit de Ridderfchap van Uitrecht ge- 

fonden aan den Grave van Nieuwenaar. b. 23,p. 145 
(ioo) 

Publicatie tot Antwerpen waar by verklaart wordt dat 
die Stad vry is van de Inquiiitie en rigoreufePlacca- 

ten.b. 2.p. 99(70) 
Publicatie tot Antwerpen waar by de Magiftraat de Ge¬ 

reformeerde en Lutherfe neemt onder hareprote&ie 
enbelcherminge. b. 2 p. 99(70) 

Publicatie van den Hartog van Alba om die van Holland 
en Zeeland wederom onder fijne gehoorfaamheid te 
krijgen, wordt niet veel gelooft, b. 6.p. 445 (327) 

Publicatie binnen Uitrecht tegens de Articulen van de 
Ceulfe Vredehandelinge. b. 13. p. 120 (r 71) 

Publicatie gedaan tot Antwerpen op het provilionele ac- 
coord van verfoeninge cuftchen Anjou en de Staten 
Generaal b. 17. p. 377(48) 

Publicatie binnen Uitrecht, waar by een voorgaande, 
inhoudende dat alle impoften zoude afzijn , vernietigt 
wordt. b. 18. p. 382 (2,6) 

^ R. 

Apport van den Marquis van Havre uit 
Spanjen komende aan den Raad van State, 
b. 9. p, 704 (163) 

Rapport van Noel de Caron wegens de Ko- 
ninginne van Engeland aan de Staaten. 

b. 26. p. 423(18) 
Rapport (lchtïttelik) door Caluart overgelevert aan de 

Staten, b. 30 p. 760(66) 
Ratificatie van de Koninginne van Engeland over het 

verbond tuflehen haar, Vrankrijk endeStatenGe- 
neraal.b. 34. p. 3»7 (18) . ' ... 

Redenen waarom den Prince van Oranjen het Prediken 
der Gereformeerde binnen Antwerpen heeft toe gela- 

ten.b. 2. p. 100(71) 

Redenen waarom den Hertog van Alba met heeft willen 
flaan met den Prince van Oranjen voor Bergen, b. 6. 

p. 402(293) 
Redenen waarom de gevangene Burgeren van Haarlem 

die al gecondemneert waaren , in het leven zijn be¬ 

houden. b.6p. 477(’>37) 
Redenen waarom de Staten van Holland en Zeland heb¬ 

ben getracht Amfterdam te vermeefteren. b. 11. 

p. 909(711) 
Redenen waarom de Staten Generaal genootfaakt 

wierden om met Anjou te handelen b. 12. p. 97 7 ( 

Redenen waarom den Prince van Oranjen lo belorgt 
was voor de belegerde Stad Maftricht- b. 13. p. 71 

Redenen orn wat oorfaake de komfte van den Prince 
van Oranjen tot Gent niet nodig geoordeelt werde. 

b. iJ.p.Ss(i27) 
Redenen van de Staten van Holland waarom men met 

Anjou behoorde te accorderen, b. 13. p. 92 (• 32) 
Redenen door de Wethouders van Antwerpen gege¬ 

ven waarom fy de afpalinge op het plein van het Cafteel 
hebben doen maken. b. i8.p. 367 (9) 

Redenen door de Staten van Holland en Zeland aan Ly- 
cefierin bedenking gegeven op het Placcaat van de Na¬ 

vigatie. b. 21. p. 742 (46) 
Redenen waarom Don Anthomo Oorlog voert te¬ 

gens den Koning van Spanjen.b. 2i< p. 768 (64) 
Redenen waarom de Staten Generaal Deventer niet als 

een lid hebben willen erkennen noch met hem befoig- 

gneren.b, 2i. p 773 (47) 
Redenen om welke Lyceftermifnoegt was tegens de Sta¬ 

ten, b. 21. p. 779 (71) 
Redenen waarom Parma fo goeden appointementaan die 

van Sluis heeft verleent, b. 23. p. 19(14) 
Redenen bygebracht in de Staten van Holland voor, en 

tegens de Vredehandelinge met Spanjen. b. 23. p. 136, 
(95-) 

Redenen waarom die van Holland niet goed Sonoys wa¬ 
ren. b.24. p. 281 (96) 

Redenen waarom Schenk onvernoegt was tegens de Sta¬ 
ten, b. zy. p, 380 (70) 

Redenen over het recht van reprefalien door de gefanten 
da- Staten overgelevert aan de Koning van Schotland 
endelïelfs commiffarifen. b. 27. p= 384 (73) 

Redenen waar doordie van Vrkfiandbcwogenzijncm 
Coeverden te fortificeren, b. 33. p. 240(60) 

Redenen gegeven door den Koning Henric de vierde 
aan het Parlament van Parijs, om fijn uitgegeven Ediét 
te bewilligen. 

Religionsvreede gepubliceert binnen Antwerpen, b. 13. 
p. 68 (iiO 

Remonftrantie der Hooft Steden van Braband in den vol¬ 
len Raad van Braband gedaan, rakende het werk der 
inquifitie enz.b. ï-p» 36-39 (26-28) 

Remonftrantie der Gereformeerde binnen Amfterdam 
aan de Regenten, b. 2. p. 77-78 (54-y 7) 

Remonftrantie der Gereformeerde aan den Koning van 
Spanjen , over het requeft der Edelen op den 7. 
April 1565. aan de Gouvernante overgegeven, b. 2. 
p. 102 (72) 

Remonftrantie van de Staten van Braband aan de Gou¬ 
vernante om de opgerefene troubelen te remedieren. 
b. 3.p. 125(8:.) 

Remonftrantie der Staten van Braband aan de Gouver¬ 
nante rakende het verbieden der Predicatien door de 
Nederlanden.b. $.p. 126-127(39) 

Remonftrantie op de naam van de Gereformeerdebinnen 
Valencijn, aan de verbondene Edelen, metverfoek 
om defelve aan de Ridders van het gulden Vlies over 
te leveren, waar in fy haar ontfchuldigen van fommige 
dingen die haar in het Placcaat dat tegens haar uitge- 
gaan was worden te laft geleit. b. 3. p. 136-141 

(f S~59) 
Remonftrantie door de Wethouders van Antwerpen aan 

de Gereformeerde en Lutherfe gedaan, om de Predi- 
catiete doenceflèren. b. q.p. 1 73.. (toe) 

Remonftrantie door de Wethouders van Antwerpen, 
fiende het verloop van fo veele menfehen en de ver- 
flappinge der negotie, aan de Gouvernante gedaan, 
b- 3.p. 174(122) 

Remonftrantie door de Staten der Nederlanden , aan¬ 
gaande den twintigften en tienden penning, aan 
den Hartog van Alba overgelevert. b. 3. p. 28 e 
(205)1 

Remonftrantie door de Wethouders van Antwerpen aan 
den Koning gefonden om haar te ontfchuldigen van de 
troublen. b. 4. p. 212-216 (170 174) 

Remonftrantie door de Staten Generaal overgelevert 
aan Louis de Requefens op fijne propofitie, met de 
Apoftillen daar op. b. 7.p. 5i8(33).nader remonftran¬ 
tie. p. 520 (34) 

Remonftrantie aan de Staten van Braband opnieuw aan 
den groot Commandeur overgegeven wegens de ge¬ 
dichte twee milioenen.b. 7. p. (63) 

Remonftrantie van de Staten van Braband aan den groot 
Commandeur wegens de moetwillligheid der Solda¬ 
ten. b. 7. p. 767(65) 

Remonftrantie van Willem van Sonnenberg tegens de 
Wethouders van Hoorn. b. 8.p. 633(113) 

Remonftrantie door de Staten van Braband voor die 
van Antwerpen aan de Staren Generaal overgele¬ 
vert. b. 9. p. 733('8°) wordt gefonden aan den Raad 
van State p 73 7 (>8‘) 

Remonftrantie van Cafimir gedaan aan de Staten Gene¬ 
raal. b 13 p. 13 (77) 

Remonftrantie van den Prince van Oranjen gedaan in 
de vergaderinge van de Staten Generaal om op 

alles 
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aliesbeeterordre tedellcn. b. 14. p. 153 (f76) 

Remondrantie door de Staten van Holland overgelevert 
s aan den Prince van Oranjen. b. I4.p-160 (j8 1) 

Remondrantie door den Prince van Oranjen overgcle- 
vert aan de Staten Generaal binnen Antwerpen, b. 16, 
p. 289(45) 

Remondrantie van de Borger Hopluiden van Uitrecht 
waarin fyfudineren als Tribuni Plebis in de faken van 
Oorloge gekent te moeten worden, b. (8* p. 379 (18) 
tweede remondrantie. p. 580(18) 

Remondrantie van de Staten van Holland aan den Prin¬ 
ce van Oranjen om hem niet vorder te betrouwen op 
den handel met Anjou. b. 18. p. 397 (50) 

Remondrantie van eenige Edelen in Vnefland klagende 
over de regeringe, verwekt groote oneenigheid. b. 18. 
p.4Z3(48) 

Remondrantie door de gedeputeerde van Bruflel ge¬ 
daan in de Staten van Holland en Zeland. b. j9. 
p. 477 (20) 

Remondrantie door die van Gent gedaan inde vergade- 
ringe van de Staten Generaal, b. 19. p.478 (21) 

Remondrantie van Hohenlo overgegeven aan de Staten 
van Holland, b. 19. p. fop (39) 

j Remondrantie door Trellong aan de Koninginne van 
Engeland'overgegeven, b. 20. p. f81 (u) 

Remondrantie door de Staten van Uitrecht aan die van 
Holland overgelevert. b» 20. p. 62 (p 1) 

Remondrantie van de Staten van Hollanden Zeland aan 
Lyceder tot vcrminderinge van de Oorlogs laden en 
toelatinge van de navigatie, b. 21. p. 740 (44) 

: Remondrantie van de Staten van Holland en Zelandaan 
Lycedcr en waar over. b. 21. p. 745 (48) 

Remondrantie van de Staten van Holland, Zeland en 
Vricfland aan Lyceder over het contranmineren en 
niet uitvoeren van de genomenen relblutien. b. 21. 
p.?4°(f7) 

Remondrantie door de Heer Wilkes aan den Raad van 
Staten gedaan klagende over de handelinge dergeu- 
nieerde Staten en in fonderheid van die van Holland 
als drijdende tegens de autoriteit van Lyceder.b.22. 

p. 918 (46) 
Remondrantie van de Staten aan Lyceder. b. 23. p. 21 

(u) 
Remondrantie der Staten van Holland aan Lyceder. 

b. 23.p. 52(22) 
Remondrantie van Lyceder overgelevert aan de Staten, 

en gefonden aan de byfondere provintien en deden 
wordt niet wel genomen en baart veel nadenkens. 
b. 2j.p. 39 (26) 

Remondrantie door Modaart aan de Koninginne van En¬ 
geland overgeleverl totverontfchuldigingevan Sonoy. 

b. 24. p. 214 (48) 
Remondrantie door dc generaals van de munt overgele¬ 

vert aan de Staten Generaal, b. 27. p. 492 (1) 
Remondrantie van die van Gelderlandin de Staten Ge¬ 

neraal klagende over de foulen en rovery^ender Solda¬ 

ten, b. 27^.498 (0 _ _ 
Remondrantie van de gecommitteerde Kaden van 

Holland aan de Staten van Holland- b. 27. p. f08 

(«3) 
Remondrantie van de gedeputeerde van het Zuid Hol- 

landlc Synodus aan den Raad van State wegens de 
moejalijkheden in de Kerke van Uitrecht, b. 30. 731 

(45) 
Remondrantie van die van de Religie in Vrankrijk aan 

Henric de vierde, b. 30. p.75 f (61) 
Remondrantie van Cornelis Wiggerfe aan de Staten we¬ 

gens het advijsder profefibren. b. 32. p. 73 (f6) en 
van dc Kerke van Hoorn. p. 7 f (17') 

Remondrantie van de gedeputeerde van het Noord- 
Hollandfe Synodus aan de Staten van Holland en 
Wefl-Vriefland aangaande de fake van Cornelis 
Wiggertfz. b. 32. p. 81(63) en de dingen van Cor¬ 
nelis Wiggertfz. en Tako Sybrands. 1596. p. 88 

m 
Remondrantie van Tako Sybrandfe aan de Staten van 

Holland, b. 32. p. 91 (71) 
Remondrantie gedaan aan. de gecommitteerde Raden 

IKE BEWYSEN. 
door eenen onbekenden tot behoudenifle van het gee- 
ne in den Jare «f97 genomen was, en om te verhoe¬ 
den dat de Vyand nooit wederom aan de tijde des 
Rhijnskome. b. 34. p.383 (66) 

Remondrantie van de Staten van Braband aan den Aarts- 
Hertog Albertus vertonende haar onmacht en on- 

. gelegenthcid, en aanwylende de middelen hoe of uit 
den Oorlog te geraken ot de Vyanden te dwingen , 
U97- b. 34-P-4°6(83) 

Renverfaai van Anjou aan den Prince van Oranjen 
b. 17. p. 304 (9) 

Replijk van de Procureur Generaal op de antwoorde vao 
de Staten van Uitrecht, b. p. p. 292 (2k) 

Replijk van die van Bruflel op de indu&ie van deMagi- 
flraat.b.7.p, p74(72) 

Kephjk van* de Staten Generaal op de Apodillen door 
Don Jan gegeven op hare overgeleverde Articu- 
len. b. io.p.763 (ao6) 

Requed door die van Vlaanderen aan de Gouvernante 
overgelevert rakende de Inquifitie. b. 1. p. 40 (28) 
tweede ibid. p. 41 (29) derde, vierde. 

Requed der verbondene Edelen van Nederland aan de 
Gouvernante, b. 2. p. p8 (41) tweede, p. 92.. 
(6f..) 

Requed der Gereformeerde aan de Magidraatvan Ant¬ 
werpen-, b. 2 p. 71(5 6) 

Requed der Gereformeerde en Lutherfe tot Antwerpen 
aan den Koning van Spanjen waar by fy verfoeken 
vryheid van Godsdiend en confcientie, met belofte 
van een Capitaal van 30 tonnen Gouds ten behoeven 
van den Koning daar voor te fullen uitkeren, b. 3. 
p. 122.. (86.87) 

Requed van die van Valcncijn aan de verbondene Ede¬ 
len van wat inhoud. b. 3. p. 141 (99) 

Repucd ('derde)der verbondene Edelen aan de Gouver¬ 
nante overgegeven b.2.p. 149 (top) 

RequedderGereformeerde binnenAmderdam,waar by fy 
verfoeken dat de Heer van Brederode mocht gedelt 
worden tot Overdeover de Soldaten binnen Amfter- 
dam. b. 3. p. 192 (1J4) 

Requed der Wethouderen van Antwerpen aan de Gou¬ 
vernante, wegens demenigteder vluchtelingen, die 
om de vervolginge, in hare Stad quamen. b,3, p. i6y 
(u6) 

Requelt derGereformeerde binnen Amderdam aandc 
Wethouders, waar by fy verfoeken dat doch geen 
Soldaten in de Stad mochten gebracht worden enz. b-3* 
p. 168 (llS) en de Apodille daar op (1J9) 

Requed door Jood Buik Burgcrmeetier van Amder¬ 
dam aan de Governante overgegeven, b. 3. p. 170 
(120) 

Requed aan den Hertog van Alba door de Geedelijk¬ 
heid van Uitrecht overgelevert, aangaande de exe¬ 
cutie van het Concilie van Trenten. b. 4. p. i$t 
(164) 

Requelt van de Gravinnevan Egmondaan de Staren van 
Braband, waar by fy verfoekt dat haar Man als Rid¬ 
der van het Gulden Vlees voor de Ridders van de 
felve ordre mocht te recht gedelt worden enz. b.4. 

P* i89(i34) 
Requed van de Geedelijke en Wethouders van Uitrecht 

aan den Koning van Spanjen, v/aar byfy verfoeken 
ontlad te mogen blyven van Spaans Garnifoen. b. 5. 
p. 34° (246) 

Requed van dc Wethouders en Geedelijke van Uit¬ 
recht aan den Koning van Spanjen om van de Span¬ 
jaarden ontlad te mogen wefen. b. 5. p. 3 pi (25 t) 

Requed der Staten van Uitrecht aan den GraveLaRo- 
che wegens den overlad der Soldaten, b. 7. p. 499 
(18) 

Requed van de Staten van Holland en Zeeland aan den 
Koning wegens de Vreede. b. 7. p. f34 (44) 

Requed door de Wethouders van Eloorn aan de Gouver¬ 
neur en Staten van het Noorderquartier over 
het onderfoeken der befchuldigde gevangenen in het 
Noorderquartier die Borgers van Hoorn waren, b, 8, 
p.63o(H9) 

Requed van JanPieterfz.cumfoc. aan de Staten van Hol- 
G 2 larï 



B L A D-W 
land en Zeeland.b. 8. p. 639.il »7) 

Requeften der Gereformeerde aan den Eerts-Hertog en 
Raad van Staten verloekende vrye oeffeningc van hare 
Religie, b. i ^.968.(37..) 

Requelt gepraClifeert door Champigny en de fijne op de 
naam derBurgeren tot BrufTel verwekt aldaar een gro¬ 
ten oproer. b. 12. p.989 (f3) 

Requefl van eenige Steden in Gelderlant enhet Graaf- 
fehap Zutphen klagende over haren Stadhouder Jan 
van Naffau. b. ï2.p. 995- (57) 

Requefl van de Roomle binnen Haarlem om vrye exer- 
■ citie van hare Religie, overgegeven aan den Prince van 

Oranjenen Staten van Holland, b. 16. p. 254 (19) 
wordt niet wel genomen p. ( (26) 

Requefl van die van Oflcrgoc aan de Stadhouder en Ra¬ 
den van Vriefland om dè Souverainiteit van dat Land 
aan de Koninginne van Engeland over te dragen, b. 22. 
p. 884(2 ) 

Requefl op den naam van de Burgerije van Dordrecht 
door Deventer gepraClifeert. b. 23. p. 3 (63) wat daar 
by verfocht wordt. ibid. 

Requefl van fommige Edelen van Uitrecht aan den Gra- 
ve vanLycetler. b. 23 p. 64(43) 

Requeften door Danker en fommige Colonellen en Ca- 
pitemen geprefenteert aan Hohenlo. b. 23. p» 129 

(^9) 
Requefl door de dolerende Edelen uit den gedichte van 

Uitrecht overgegeven aan de Staten Generaal, b. 24. 
p. 297 (10S) 

Requefl van Henric AnthonifTe Wiffel aan de Staten Ge¬ 
neraal van een Wiffel Comptoir te mogen oprechten. 

b. 30. p. 770 (74) TT „ , 
Requeft van Uitenbogaartaan de Staten van Holland om 

ontflagen te ziin van de Hoornfe Commifile. b. 32. 

p. 79 ( 1) 7 
Requefl van de Predicanten van Hoorn en Alkmaar aan 

fijn Excellentie Maurits om Tako Sybrands van 
het Predikampt tot Medenblik af te fetten. b. 32. 

p. 90 (71) 
Requefl van Henric de vierde aan den Paus van Romen 

verloekende abfolutie om tot de gemeenlchap der 
Kerke toegelaten te worden b. 32. p* ,0U®3) 

Refolutie van den Hertog van Alba op de Remonfhan- 
tie der Staten van Holland tegens de verdere ophel 
van den tienden en twintigflen penning, b. 5. p. 346 

(2 y°) . 
Refolutie van den Koning van Spanjen op het requefl 

door deGeeflelijke van Uitrecht aan hem overgegeven 
wegens de lententie door Ducd’Albategens haar uit- 
gefproken.b. 6. p. 368(267) 

Refolutie van den Koning van Spanjen wegens het afflel- 
len van den tienden en twintigflen penning, b. 6. 
p. 385(280) 

Refolutie van de Staten van Elolland op de Propo- 
fitie van de Heer van S. Aldegonde. b. 6. p. 388 
(282) 

Refolutie van de Staten van Holland en Zeeland om van 
den Koning te fcheiden en de Souverainiteit aan eeu 
ander op te dragen, b. 8. p. 651 (f 2s) 

Refolutie van dc‘gedeputeerde van het Noorderquartier 
dat de Commiffarifen met het onderfoek van JanJe- 
roenfz. en andere gevangene zullen voortgaan. b. 8. 

p. 6 35 (1 ) 
Refolutie der Staten Generaal aangaande den handel met 

de Duitfe Colonellen. b. to. p. 822 (249) 
Refolutie der Staten Generaal op de PoinCten haar voor 

gehouden door Don Jan. b. to. p. 828(2(2 
Refolutie van de Staten Generaal op de Articulen en 

brief van wegens Don Jan aan haar gefonden , en de : 
handelinge omtrent die fake. b. 11. p- 8 37 (260) . I 

Refolutie van de Staten van Ryflèl en Orchies om pais 
te maken toet den Prince van Panna. b. 13. p. 42 

Refolutie van alle de Provintien aangaande de Vrede 
en der felver Articulen. b. 13. p. 108 (143) 

Refolutien van de Staten Generaal op het aangeven van 

Anjou.b. 17. p. 329 (28) j „ 
Refolutie van die van der Goude over. den handel met 

Y S E R 
Vrankrijk.b. 19. p. 489 (28) 

Relolutie van de Edelen van Holland op den Handel met 
Vrankrijk.b. 19. p. 497(32) 

Relolutie van de Staten Generaal tot verwoeflinge van,, 
de platten Landen onder den Vyand gelegen wordt iiV 
getrokken, b. 19. p. 499 (3)) 

Reiölutie van de Staten Generaal om volk te lichten, 
b. £0. p. 638 (46) 

Relolutie van de Staten der Vereenigde Nederlanden op 
het defereren van de Au&oriteit aan Lyccfler.b. 27. 
P;6S>(f 

Relolutie van de Wethouders van Uitrecht caffereode 
het eerde Lid in de vergaderinge der Staten, b. 2i.« 
p. 77)168) 

•Relolutie van de Statendcr geünieerde Provintien op de 
ingeleverde memorie V3n Lycefter. b. 21. p. 782 (73) 
en op de bedieringe van het Gouvernement in deffells 
afweten, p. 784(74) 

Refolutie van de Staten van Holland op de aanneminge 
van de Kerkenordeningc gearredeert in het Synodus 
nationaalindenHaag.b.2i.p. 790(81) 

Refolutie van de Staten van Holland in de fake van Har- 
manus Herberts. b. 21. p. 827 (104) 

Refolutie der Staten van Holland en Zeland waar by fy 
aan den Pfince Maurits en Grave van Hohenlo meer¬ 
der gelag geven. b. 22. p. 894 (30) 

Relolutie van de Staten op het gefchrift van Lyceder 
door Lolen en Telink aan haar overgegeven, b. 23. 

n P‘52(34) 
Relolutie van de Staten van Holland op de fwarigheden 

door Lyceder op hare dedu&ie gemaakt, b.23. p. 6x 
(41) 

Refolutie van de Staten van Holland op het vertoog van 
de Predikanten der Hollandfe Kerken aan haar gedaan. 
b.23. p. 85(37) 

Refolutie der Staten om gefanten na Engeland te Pen¬ 
den en aldaar van Vrede te handelen, b, 20. p. j2f 
(9?) 

Relolutie van de Staten Generaal op het requed door 
eenige uit de Edelen en Ridderfchap van Uitrecht aan 
haar geprefen teert. b. 24. p. iói (9) 

Relolutie van die van Naarden over den Vredehandel 
met Spanjen b. 24. p.2}o( 4) 

Refolutie der Staten op de atrekeninge vanhetGuarni- 
loen van Geertruidenberg , en de memorie van de 
Heer Willugby.b. 26. p 403 (y) 

Refolutie van de gecommitteerde der Staten Generaal 
aangaande de befettinge en het commandement van 
CoevcrdcnenHaffelt. b. 29. p. 64 3 ( 2) 

Refolutie van de Staten van Holland op de Ptopofitie van 
Buzanval. b. 29 p. 6 ^ 9 (] 3) 

Refolutie van de Staren van Holland , aangaande de 
opvoedinge van Frederic Henric. b. 30. p. 679 
(8) 

Refolutie der Staten van Holland en Wefl-Vriefland om 
Uittenbogaart by leeninge tot Hoorn te fenden , en 
de fake van C. Wiggertlè te Hellen in handen van de 
Heeren Aldegonde, Kafenbroot en Heffels, b. 32* 
p. 84 (66) 

Refolutie van de Staten Generaal op het redres van dc 
betalingc van het Krijgsvolk, b. 34- p. 319 (20) 

S 

AtisfaClic door den Prince van Oranjen gege¬ 
ven aan die van Schoonhoven, b. 10. p. 778 
(z*ó) 

Satisfactie door den Prince van Oranjen 
gegeven aan de Stad Tholen. b. 10. p. 809 

(--) 
Satisfactie door den Prince van Oranjen aan die van Uit¬ 

recht verleent. b. 14. p. 893 (^00) 
Satisfaélie gegeven aan die van Amlterdam. p. 924, ver¬ 

wekt groote blydlchap. b. 12. p. 926 (7)- 
SatisfaClie aan die van Haarlem gegeven wordt te niet ge¬ 

daan met accoord. b. i6. p. 256 (20) wordt door 
een ander accoort te niet gedaan» b. 16. p. 290 

(4 f) 
Sau- 
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gauvegarde door Philips aan die van de over Betuwe, tot 

de bedykinge van het felve quartier en andere faken, 
b. 32. p. 128(105) 

,gchrift door de Staten van Braband op haar affcheidaan 
de Gouvernante overgelcvert rakende het verbieden 
der Predicatie en Concept van Placcaat daar op ge- 
maakt.b. 3. p. 128(90) 

Schrift uitgeven door den Prince van Oranjen , verhalen¬ 
de de oorfaken van fijne toeruftinge tegens den Hertog 
van Alba. b. é. p. 398 (2.90) 

Schrift van de gefanten der Staten tot Colen overge- 
levert aan de Keiferiijke CommifTarifen. b. 13. p. 106 

(141) 
Schrift van den Prince van Oranjen verklarende de rede¬ 

nen waarom hy den Oorlog, tegens den Hertog 
van Alba heeft aangenomen, b.4. p.253 (181) wordt 
in Duits en Frans gedrukt en over al heenen gefonden. 
p.af f (*82) . 

Sententie door de Raden van de Inquifitie in Spanjen 
over de rroublen der Nederlanden uitgefproken. N4. 
p. 226.(\ 60) 

Sententie van Banniflement tegens de ingedaagde Neder- 
landfe Heeren door Duc D’Alba gcvelt. b. 4 p. 238 
(169) 

Sententie tegens de Graven Egmond en Hoorn. b. 4. 

P-2.3 9 C17°) 
Sententien des Doods over' de Heeren van Stralen en 

Bokkerfeel. b. 4. p. 247.248 (176* 177) 
Sententie van Tan Grovels alias Spelle. b. f. p. 270 

(«94) 
Sententie waarbyde Staten van Uitrecht verklaart wor¬ 

den begaan te hebben Crimen l<ef<e Majeflatis enz. b. 5. 

p. $19(229) 
Sententie van den Hartog van Alba tegens die van Naar¬ 

den gepronuntieerteen Jaar nadieafgrijfelijke moord, 
b. 6.p. 419 (306) 

Sententie van de Leenmannen van Burg en Brugge 
over het doode Lichaam van Bafa, b. 17. p. 331 
($0) 

Sententie door den gerechte van Uitrecht uitgefproken 
tegens Deventer, b.2 y. p. 3 y8 ($5) 

Sententie van het Hof van Holland tot verbrekinge des 
Huwelijks tuflehen Dirk Fayk en Maria van Beken- 
ftein.b. 29. p. 620(1 f) 

Sententien over jaques Volmaar, Cofino Pefcarengis 
en Nicolaas Maulde als aanleggers van de Muiterije 
binnen Leiden, b. 2 3. p. 9 y (6 y) 

Sententie van de "Wethouders en Raad van Oorloge 
binnen Bergen op Soom , over Pierre du Four, die 
voorgenomen hadde fijn Excellentie Maurits om te 
brengen, b. 3 *• b. 882 (8j) 

i Sententie van het Parlement van Parys tegens Jan Cha- 
ftel die Henric de vierde meteen mes gegrieft hadde. 
b. 31.p. 891 (88) 

I Sententie definiiif tuflehen de Omlanden en de Stad 
Groeningen, uitgefproken door de gecommitteerde 
van de' Staten Generaal over die fake. b. 34. 

p. 3°5 (9) 
' Sententie (tweede definitive) tuflehen de Omlanden en 

die van Groeningen. p. f48 (27) derde p. f50 
(82) 

j Sententie over Pieter Harinkman en Dirk van Sypeftein. 

1 b. 34.p. 378(62.37) , .. .. 
Sententie over Pieter Panne die voorgenomen hadde fijn 

Excellentie Maurits om te brengen, gevelt tot Leiden. 

P-4U (j'6) 
: Sententie van het Hof van Vriefland tegens Jan Jacobfx. 

Leeraar van deoude Vlaamfe Gemeente der "weder- 
i dopers.b. 37-p*oi8 (16) 

Sententie door den Viceroy van Napels uitgefproken te¬ 
gens den gepretendeerden Sebaftiaan Koning van Por- 
tugaal.b. 37. p. 62 3 (20) 

Sententie van den Krijgsraad binnen Geertruidenberg 
over Francois de Provens 1601. b. 37. p. 688 

(68) 
Staat van de onkoflen om eenige Plaatfen in Hollanden 

Zeland te fortificeren, b. jo. p. 753 (199) 
Staat en gelegentlidd van den Vorft van Clecfen de rege- 

geringe van deflelfs Land. b. 32. p. 144 (116) 
Supplicatie van den Prince van Oranjen en Staten van 

Holland aan den Koning, dat fy de wapenen niet te¬ 
gens hem, maar tegens Duc d’Alba hebben aange¬ 
vangen , wordt in Druk uitgegeven, b. 6.464, p. 
(364) 

Swarigheden by die van Amflerdam by gebracht tegens 
de Publicatie van het Placcaat van den wederophet des 
i o. en 20. pennings. b. y. p. 346 (25^) 

Swarigheden gemaakt op het Placcaat van Lycefler 
tegens den uitvoer van lijftocht na de Vyanden. b. 2r. 
p. 704 (19) 

Swarigheden op het Placcaat vandevrye navigatie door 
de Raad van State aan de Generale Staten in bedenkin- 
gegegeven. b.22.p. 887. 

Swarigheden by gebracht op de befendinge der Kerken 
na Engeland, b. 24. p. 2 y9 (76) 

Swarigheden veele en verlcheideneoverdebelegeringe 
van Coeverden.b. 29. p, 029... (22..) 

T. BEflament van Anjou.b. 19. p. 46o (7) 
Tra&aat tuflehen Anjou en de Staten van de 

Omlanden, b. 17.p. 328 (27) 
Tradfaat tuflehen Parma endie vanNimmegen. 

b. 20. p. 5-64 (7) 
Tradlaat tuflehen de Koninginne van Engeland en ge¬ 

fanten der Staten om de Nederlanden alïiflentie te 
doen.b. 20. p. 641 (68) 

Traélaten tuflehen Schotland ep de Nederlanden ge- 
maaktden iy December, 158oen 1.May 1581. wor¬ 
den vernieut. b. 31. p. 838 (47) 

Tranfadlie tuflehen Graaf Jan van Naflau enden Curateur 
van den boedel van den Prince van Oranjen. b. 18.. 
P.4?8(f9) 

Tranfport der Nederlanden door den Koning vanSpanjen 
op fijn Dochter Ilabella ClaraEugenia. b. 2f.p;46ï 
(32) 

Treves in Vrankrijk. b. 30. p. 707(27) 

V. 

Erant woordiginge van denGrave van Hoog* 
ftraten.b. 4. p.228-230(162-164) 

Verantwoordinge van den Prince van Oran¬ 
jen. b. 4-p. 127(161) 

Verantwoordinge van den Ambafladeur van 
Spanjen tegens de Proclamatie van de Koninginne van 
Engeland, waar by alle Spanjaarden en der felver goe¬ 
deren in Engeland in Arrefl genomen worden, b. f. 

p. 27^(198) 
Verantwoordiginge van Jeronimus Seraarts. b. 6. 394 

(287) 
Verantwoordiginge van Lumei tegens de befchuldigingc 

van de Staten van Holland, b. 6. p. 426 (311) 
Verantwoordinge van de Magiftraat van Amflerdam te¬ 

gens de befchuldiginge van de Borger Hopluiden tot 
Uitrecht, b. 20. p. 657 (80) 

Verantwoordinge van Groencvelt over het overgeven 
van Sluis.b.23.p.119(14) 

Verantwoordinge van Hohenlo op de Remonflrantie van 
Lycefler. b. 23. p. 121 (83) 

Verantwoordiginge van Sonoy tegens de befchuldi¬ 
ginge van den Gfave van Hohenlo- b. 24. p. 179 

(2.3) 
Verantwoordinge door Sonoy aan de Koninginne van 

Engeland overgegeven, b. 24. p. 287 (101) 
Verantwoordinge van Jan Huigen vanLinlchoten en de 

verdere Officiers waarom fy de tocht door de Way- 
gats niet hebben konnen volvoeren.fie Apologie.b. 32. 
P- 2f (j8) 

Verbot van de oefieninge der Roomfe Religie tot Uit¬ 
recht. b. 24. p. 304 (114) 

Verbaal van het geene de gedeputeerde van Gelderland 
verricht hebben lo tot Uitrecht als in den Haag. b, 22. 
p.962 (79) 

Verbaal gehouden over de fake van Treflong. b, 2o. 
H p. y?z* 
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p. f72...<14...) 

Verbond van de Edelen van Nederland , met onderte- 
keninge van derfelver namen. b. 2. p. ƒ3'5 5 (i°) 
wordt ruchtbaar en geeft ten Hove een groote roep en 

verfjagentheid. b. 2. p. f f (39) 
Verbond tuflchen de Koninginne van Engeland en Staten 

Generaal, b. ï 1. p. 903 (307) 
Verhaal van het gefchil der Steden en platte Landen van 

Vriefland over de regeringe. (13-) 
Verhaal van die van Braband in de Staten van Holland 

orn den handel met Vrankrijk te bevorderen, b. 19. 

p.471 (16) 
Verhaal van de verfchillen tuflehen de Staten en Sonoy. 

Verhaal van den toeflant der faken ib Schotland, b. 3** 

p.893 (90) . „ , r. 
Verhaal van het geene voorgevallen is met bebaltiaan 

gemeinde Koning van Portugaal. b. 37. p. 621... 

(18. j 
Verhaal van de verraderyen van den Grave van EfTex. 

b. 37. p.ózf... (zl...) 
Verhaal van het voornemen van Jan en Alexander Gau- 

ria tegens het leven van Jacob Koning van Schotland, 

b. ?7- P* 6^2 (49) 
Verklaringe van de Gouvernante aan de Staten van 

Braband gegeven op hare remonflrantie en annota- 
tien op het concept van het Placcaat, om de Predi- 
catie door de Nederlanden te verbieden, b, 3»p* J-^7 

Verklaringe waarom den Hartog van Alba Mechelen 
heeft doen plonderen. b, 6. p. 409 (199) 

Verklaringe van den Prince van Oranjen op de gemaa tte 
Unie. b. 9. p. Ó27 (90) 

Verklaringe van den Prince van Oranjen tot fli mige 
van de twift in het Noorderquartier tuflchen Sonoy 
en de Staten van het fclve quartier. b. 9. p. 7*°- 

Verklaringe van Don Jan op de Antwoord der Staten. 

Verklaringe'van dieven Antwerpen tot haar defenfie aan- ! 

gaande den aanflag van Anjou* b* 17- P* 3t 

Verklaringe van Henric van Navarre tegens de Ligue. 

Verklaringe van de Koninginne van Engeland waarom 
fy de befcherminge derNederlanden heeft aangenomen 
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tjen aan de Staten Generaal en Raad van Staten om 
de overkomft van Lycefler te bevorderen, b. 20. 
p.6f2 (76) 

Verfoek van fhuillerye gefant va»n de Koning van Na- 
varre aan de Staten Generaal. 26. p. 476 (j-3) 

Vernianinge op den naam van de Wethouders van 
Uitrecht uitgegeven en gefonden van de Magiflra- 
ten en gemeenten van Nederland, b. 23. p 91 
(62) 

Vertoninge van het recht van de Ridderfchap Edelen en 
Steden van Holland, b.23. p. 82 (56) 

Vertoninge (nader) van den Raad van State aan de Staten 
Generaal om meerder Volk indienflaan teneemen. 
b. 3y. p. 490 (fq) fie Remonfirantie. 

Vertoog van den Eerts-Hertog aan de Staten Generaal, 
b. 15.p.212(219) 

Vertoog van eenige Hollandfe Predicanten uit naam 
van de Kerken van Holland opergelevert in de Staten 
van Holand en wat het lelve behelft. b. 23. p. 72 

(49) 
Uitfchrijvinge van de gedeputeerde Staten van Vriefland, 

verbiedende de exercitie van de Religie der Mennoni- 
ten.b. 3 f. p. 44*07) 

Uitfpraak vanBrederode en Menin op de Remonfirantie 
der Borger Hopluiden binnen Uitrecht, b. I6.p. 280 

(?«) 
Uitfpraak van den Prince van Oranjen over dequellie 

tutfehen de Gereformeerde enRoomfe binnenUitrecht. 
b. 14. p. 173(190) 

Uitfpraak gedaan door de Heer Willugby in de fake 
van de muitinerende Soldaten binnen Medenbhk. 
b. 24. p. 231(60) 

Uitfprak door fijn Excellentie Maurits en Grave Wil¬ 
lem van Nafiauw in de queflie van de quote voor 
de Stad Groeningen en Omlanden, b. 33. p. 238 

Unie door den Grave van Boffu gemaakt tufïche de we- 
reltlijke en geeflelijke tot Uitrecht, b. 10. p. 782 (1 

Unie gemaakt tot Uitrecht tuflchen de Staten van Hol¬ 
land , Zeeland en verder verbondene Provintien» 
b. 13. p. 26 (85) 

Unie wordt door de Staten Generaal gerefumeert en 
de onvolkomene Poin&en voltrokken, b. 18. p. 404 

(?4) 
Unie tuflchen die van Holland en Uitrecht gemaakt 

door Keifer Carel in den Jare 1 b. 27.p* fio 

(i4) 
b. 20.p. 667 (87) Vragen door fijn Excellentie Maurits voorgeflelt aan de 
erklaringe van Lycefler op de overgeleverde confenten Predicanten van Holland over de Vredehandelinge Ve--. . 
der Provintien. b. 23. p. f9 (39) 

Verklaringe van de Staten van Holland tonende dat de 
Poinélen aan Lycefler verfocht nodig waren tot wel- 
fland van de Landen, b. 23. p. 80 (f4) 

Verklaringe van de Koninginne van Engeland waarom 
hare Schepen genootfaakt zijn geweell om de Schepen ; 
der Hanfe Stede voor Liflfabon te nemen en prys te 
maken. b. 26. p. 439 f2^) .. 

Verklaringe van die van Meaux aan dte van I anjs, waar¬ 
om fy de Ligue verlaten en haar met den Koning ver 

foent hadden, b. 30. p. 767 (7i) 
Verklaringe van den Koning van Spanjen tegens de ver¬ 

klaringe des Oorlogs van Henric devieide. b. 

Verklaringe van de Staten Generaal aangaande de fortifi¬ 
catie van Coeverden. b. 3 3. p. 240 (óo) 

Verklaringe van de Princefte van Navarre over den 
uitflag 'der Difputatie tuflfchen den Predicant Con- 
jer en den Jefüit Commelct. b. 36. p. f95 

Verklaringe van Henric de vierde tegens den Hertog van 

Savoyen. b. 37.p.661. (47) . 
Vcrfoeck van de Borger Hopluyden op haar eigen hou- 

met Spanjen. b. 24 p.242 (68) 
Vryheden van Nederland, b. 1. p. 19 (14) 

W. 
') 

Aarfchouwinge door die van Hollanden Ze* 
land uitgegeven tegens het Pardon van den 
Groot Commandeur, b. 7. p. f 1 ƒ 

(?o) 
Waarfchouwinge op het fchandelijk verraad 

van Stanley en Jork, uitgegeven door den Burgermee- 
fler Deventer.b. 22. p. 883 (22) 

Waarfchouwinge van de Wethouders van Leiden aan 
de Burgers en Inwonders van die Stad tegens de ver- 
ontfchuldiginge van de geexecuteerde Muitmakers. 
b.23. p. 103 (71) 

Wederlegginge van de Pardon Brief des Hertogen van 
Alba, wordt gefonden in verfcheidene Steden, b. 6.p« 

435(319) 
Wederlegginge van d’Heilige Ligue. b. 19. p. 54^ 

(«O 
Wederlegginge van de antwoord der Staten gegeven aan 

Hartiusen Comans.b. 31. p. 81 7-* ■($*«•) 
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BLADWYSER 
Der voornaamfte Perlbnén én Saken van welke in defe 

gefchiedenilTe gehandelt werdt. 

H.et e erjle getal wijft aan bet 'Boek, het tweede het Blad Van den nieuwen5 

het derde 'pan den ouden Druk. 

A. 
A (vander) Edelman neemt heimelijk 

volk aan binnen Antwerpen , en 
wordt daar over by den Prins van 
Oranjen ontboden , maar vlucht. 

, B- 3-P- (I09) 
Aalft door de gemuitineerde Span¬ 

jaarden ingenomen en geplonderü. 
b. 9-p. 693 (155-) bemachtigt door 

de Malcontenten, b. 14. p. 130 (159) overrompelt en ge¬ 
wonnen door het volk der Staten, b.17. p. 3 22 ( 22) word 
door de Engelfe aan Parmaovergègeven.b. 18.P.403 (34) 

Aanneminge van Soldaten tegens die van de Religie, baart 
een groote ontfteltenis tot Antwerpen. B. 2. p. 81 (3 7) 

Aanflag van den Grave van Megen op den Bofch wordt 
openbaar en waardoor, b. 3,pag. 151 (i o6)t 

Aanflag van den Prince van Oranjen op Vliffingen en Enk- 
huifen te vergeefs, b. 3. p.316 (227) 

Aanflagen door den Prince van Oranjen op verfcheidene 
Steden gemaakt, zijn vergeefs, b. 3.p. 323 (233) 

Aanflag op Enkhuifen word wederom hervat,ftaat een wei¬ 
nig ftil, en loopt vruchteloos af, en waar door. b. j. 
p. 330(238) 

Aanflagen van den Prince van Oranjen worden geweldig¬ 
lijk voortgedreven. b. 3. p. 330 (138) . 

Aanflag der Spanjaarden binnen Uitrecht, en die wel forge- 
lijk komt aan den dag. b. 6. p. 366 (266) 

Aanflag om Haarlem aari de Spanjaerts te leveren miflukt. 
b.6.p. 396(288) ^ . 

Aanflag der Spanjaarden, dp Enkhuifen miflukt. b. 6.P.449 

(33°) , 4 ^ ^ ’ , 
Aanflag van den Prins van Oranjen op het Calteel van Ant¬ 

werpen loopt vruchteloos af. b. 7. p. 484 (g) 
Aanflag der Spaansgefinde binnen der Goude hoebeleidt en 

ontdekt, b.7. p. 484(8) 
Aanflag om Leiden te provianderen miflukt. b. 7.p. 507 

(14) 
Aanflag van Billy op het Noorderquartier miflukt. b. 7. 

P- 53° (41) 
Aanflag van Baldeusop Delft mislukt, b. 7.532(42) 
Aanflag van den Prins van Oranjen op Antwerpen wordt 

hervat, ontdekt, en heeft een quaden uitdag, b. 7. p. 5 86 
(80) 

Aanflag der Hugenoten op Philippeville is te vergeefs, b. 8. 
p. 648 (123) 

Aanflag van den Prins van Oranjen op Amflerdam wordt 
uitgeftelt en fecreet gehouden, b. 8.p. 653 (128) is te 
vergeefs, p. 662 (134) 

Aanflag der Spanjaarden op Geertruidenberg te vergeefs, 
b. 9-p. 683 (>48) 

Aanflag om Amflerdam te verfekeren voorde Staten van 
Holland werdt in het werk geftelt. b. n.p. 307 (310) 
mislukt, p. 308. (311) 

'AanflagvanEgmond om BrufTel te vermeefleren mislukt, 
b. 13. p. 66 (113) 

Aanflag op het leven van Anjou en den Prins van Oranjen 
komt aan den dag. b. 17.p. 3 31 (29) 

Aanflag van Anjou óm fich abfolut meefler te maken wordt 
ontdekten waardoor, b. 17. p. 340. (36) 

Aanflag der vyanden op het Noorderquartier wordt ont¬ 
dekt. b.18.p. 402(34) 

Aanflag van Aldegonde op Lier mislukt, b. 18. p. 407 (37) 
Aanflag van Hans Hanfie tegens het leeven van den Prins 

van Orange wordt ontdekt, b. 18. p. 423 (48) 
Aanflag van Willem van Naffauw op Groeningcn is tever¬ 

geefs. b. 23.p. 30(20) 

Aanflag der Spanjaarden op Hattum mislukt, b. 24. p. 23 3 
(62) 

Aanflag van de Sufler van Guifè tegens Henrik de Derde, 
Koning van Vrankrijk, wordt ontdekt, b. 24. p. 271 (88) 

Aanflag om Breda te verraflehen wordt geopent aan 
fijn Excellentie Maurits. b. 27. p. 322. (21) in het 
werkgeftelt. p. 523 (22) en gelukkig ui tgevoert. p.324 

(13) 
Aanflag van die van Parijs op S. Denijs mislukt, b. 28.P.3 3 £ 

C19) 
Aanflag van fijn Excellentie Maurits op Maftricht te ver¬ 

geefs. b. 29. p. 615 (10) 
Aanflag van Philips van Naflau op Limburg , en van fijn 

Excellentie Maurits opBrugge te vergeefs, b. 50. p. 757 

(64) 
Aanflag van Verdugo op Delfzijl mislukt, b. 31. p. 782.(5} 

als ook die van Maurits op’sHertogenbofcn en Ma- 
ftricht. p. 783. (5) 

Aanflag der vyanden opTertolcn wordt ontdekt, b. 31. 
p. 783(6) 

Aanflag van Philips van Naflau op Roermonde te vergeefs, 
b. 31. p. 844(32) 

Aanflag van.fijn Excellentie Maurits op het Calteel van 
Meurs te vergeefs, b. 32. p. 130 (104) 

Aanflag van Heraugiere op Lier gelukt, b. 32. p. 140 
(Ui) . , . , 

Aanflag van Piron op Huift te vergeefs, b. 33. p. 247 (63) 
Aanflag van Hernantello Portecarera op Amiens gelukü 

Wel. b. 34. p. 3i4(r 16) 
Aanflag van fijn Excellentié Maurits op Venlo mislukt, 

b. 34. p. 319(19) 
Aanflag der Spaanfe op s'Gravenweert mislukt, b. 34. p. 314 

(16) 
Aanflag der Franfe op Camerik mislukt, b. 34^.314(16) 
Aanflag der Spaanfe op Bergen op Soom en Geertruiden¬ 

berg te vergeefs. b. 34. p. 368(36) 
Aanflag van Albertus op Bergen op Soom mislukt, b. 34. 

p. 402. (79) 
Aanflag van fijn Excellentie Maurits op Vlaanderen te ver¬ 

geefs. b. 35-P-433 (‘i) 
Aanflag der Spaanfe op Breda is te vergeefs.B. 36. p.3 27 (9) 

en op Nimwegen wordt ontdekt, p. 3 28 (10) 
Aanflag der. Spanjaarden op Worcommift. b. 36. p. 556 

(34)' 
Aanflag van fijn Excellentie Maurits op Wachtendonk lukt 

wel. b. 36. p. 579. (32) 
Aanflag der Spaanfe op Breda mislukt, b. 36. p. 388 (60) 
Aanval (eerfte) op Alkmaar wordt afgeflagen. b.6. p.453 

(333) ook de tweede, ibid en de derde. ibid. 
Aanval der Spanjaarden op Uitrecht wordt afgeflagen. b. 7. 

p. 583(78) 
Aards Biflchoppen in Nederland worden verfien meteen 

inkomen van 10000. guldens jaarliks, en waar uit de felve 
gelden zullen komen. b. i.p. 23. (17.) 

Aards Biflchop van Uitrecht vergadert alle degeeftelijkc 
onder fijn Bifdom, ftelt haar den laft die hy van den Her¬ 
tog van Alba hadde om het Concilie van Trenten in te 
voeren voor, en wil het felve ter executie ftellen. b. 4. 

p.231. (164) 
Aarnhem neemt aan en approbeert de Unie tot Uitrecht 

gemaakt, b. 14.p. 30. (87) wordt met volk voorfien, 
b. 20. p. 647 (72) 

Aarnout Nicolai wordt Prefideht van dén Hogen Raad van 
Holland, b. 18. p. 401 (33) 

Aarnout Sasbout wordt gecommitteert tot de Vredehande- 
linge te Breda. b.8.p. 597 (88) 

A ' Aar» 
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Aarfchot (Hertog van) doedt den nieuwen Eed by de Gou¬ 

vernante voorgeftelt. b. ;$.p. 147 (104) lijn vrymoedig 
-oordeel over het Beeld door den Hertog van Alba opge¬ 
recht. b. 4. p. 258 (184) Word Gouverneur van hetCa- 
fteel van Antwerpen en doedt Eed aan den Coning. 154, 
b. io. p. 805. (256) door de Staten Generaal gefonden 
om Don Jan te halen. b. 10. p. 8n (241) en door Don 
Jan aan den Prins van Oranjen om te handelen op de vol- 
doeninge van de Articulen van de Pacificatie van Gent. 
b. 10. p. 816 (245) neemt belïttinge van het Gouverne¬ 
ment van Vlaanderen. b. ii.p.903 (308.) uit fich on- 
vooriichtig en wordt tot Gent van de Gemeentegevan¬ 
gen genomen, p. 904. wordt ontflagen uit fijne gevan- 
genifi'e. b. 12. p. 905 (309) en wegens de Staten Ge¬ 
neraal gefonden op de Vredehandelinge tot Ceulen. 
b. 13. p. 52 (103 blijft na de gefcheidene Vredehande¬ 
ling tot Ceulen, verlaat de fijde der Staten en verfoent 
fich met den Koning. b. 13-p. 108 (143) wordt door 
de Staten Generaal aan de fijde des Konings gekoren , tot 
Veldoverfte tegens de Spanjaarden, b. 9. p. 719 (174) 
fterft. b. 3 2. p. 130 (12.1) 

Aart Ram krijgt procuratie van de dolende Edelen tot Ui¬ 
trecht om haar Proces tegens den Procureur Generaal 
waar te nemen. b. 24. p. 303(113) 

Abbeville verfoent fich met Henrik de Vierde, b. 5 i.p.846 

(55) 
Abdijenen welke, moeten geld uitrijken tot het inkomen 

der Aardsbiflchoppen en Biflchoppen der Nederlanden, 
b. i.p. 23 (17) 

Abdijen kopen af de inlijvinge der Nieuwe Biflchoppen. 
b. 1. p. 30 (21) 

Abel Frankena wordt door de Staten van Vriefland na 
Groeningen en d’Omlanden gefonden om met defelve te 
handelen tot verfekertheid van den lande, komt tot Groe- 
ningen en werdt door laft van Rennenburg gevangen, 
b. 14.p. 166 (183) 

Abt van Oldekloofter den Spanjaarden gevolgt zijnde om 
de Geufen te lien flaan , wordt van de felve gevangen en 
moet alle fijne Cleinodien overgeven, b. 4. p. 236 (167) 

Abt van Marimont komt op het verfoek van de Monniken 
van Adewaart over uit Bourgondien om der felver Kloo¬ 
fter van den Biflchop te bevryen, ftelt den Abt uit fijne 
regeringe, reformeert het geheele Kloofter en ftelt fich 
heftig tegens den Biflchop. b. 5-p. 265 (109) 

Abt van Mariengaarde moet door ordre des Biflchops fijn 
habijt en Kappe veranderen en een weerlijk Canonnik 
worden, b. 3. p. 263 (190) 

Achlum ingenomen door de Geufen. b.6.p. 384 (279) 
Achterdenken overdekomfte van Don Jan, waar uit ont- 

ftaan. b. 10^.747(195) neemt toe en waardoor, ibid. 
Adel uitdeOmlanden verloopt, b. 15. p. 201 (2ió)fie, Ede¬ 

len. 
Adel in Schotland rebelleert tegens Maria over het om¬ 

brengen van haar man, en trouwén met Bodwel, en 
kroont Jacob tot Koning, b. 22. p. 931 (56) 

Adewaart (Kloofter van) door de Bulle des Paus toege- 
voegt aan den Biffchop van Groeningen. b. 5. p, 265 
(190) 

Admiraliteit van Zuidholland fend eenige Articulen over 
om te communiceren met die van het Noorderquartier 
aangaande de inneminge van het Barndegat. b. 8. p. 619 

( io3) 
Admiraliteit van Holland en Zeeland ruften een vloot uit 

tegens de Duinkerkers, b- 26^.475(52) 

Admiraliteit mZeland accordeert met de Wethouders van 
Brugge over de openinge van de Haven van Sluis. b. 28. 
P- 585(44) 

Admiraal der Duinkerkers wordt door de Zeeuwen geno¬ 
men en met fijn volk opgehangen. b. 27. p, 516 (17) 

Admiraal Ichap in Nederland is een ampt van grooter weer¬ 
de. b.4. p 179 (127) 

Admirant van Arragon doedt een propofitie voor den Ko¬ 
ning van Spanjenby den Keizer, b. 33.287(95) repli¬ 
ceert op de antwoorde des Keifers, ibid. doorreift: Duits¬ 
land , p. 292(99) handelt met Matthiasen Maximiliaan, 
P z93 (99) kom tin Polen, handelt aldaar met de Cardi- 
nalen Rstzivil en Cajetanus, verfoekt datmen tot voor¬ 
deel der Nedei landen niets zoude handelen, ibid. Komt 
te Bruflèl en wordt Generaal van de Cavallerye gemaakt. 

ibid. trekt te veld, p. 482(48) verklaart aan de Hoof¬ 
den van het leger fijnen laft. p. 48 3 (49) verovert Orfoy. 
ibid. weigert genoegfaam Tpotswijfe Sauvegarde aan den 
Grave van den Broek. ibid. foekt fich te verlchonen over 
de moord van den Graaf, en fchrijftdaar over aan den 
Raad van Gulik. p.484 (50) fterkt Orfoy en bouwt een 
Kafteel daar tegen over. p. 485 (51) belegert, befchiet 
en krijgt Rhijnberk met accoord. p. 486 ^51^ en Bu- 
rik. p. 487 (5 2) tracht onder deklel van de Roomfe reli¬ 
gie fich meefter te maken van de Cleeffche Steden, ibid. 
accordeert met die van Wefel over de inlegeringe. p-49i 
(54) en met die van Santen (5 5) befet Rees met guarni- 
foen. ibid. en Emmerik, ibid. belegert en befchiet Deu- 
tecom. ibid. krijgt het p. 492 (55) neemt verfcheidene 
Steden in het land vandeef, Munfteren Weftphalen.en 
fchrijft uit Rees een Brief vol dreigementen aan die van 
Wefel. p. 493 (56) laat een Placcaat uitgaan waar byhy 
de Dorpen inde Veluwe onder contributie fet, en ftelt 
een ontfanger tot defelve.p.495 (51) vordert contri¬ 
butie van de Weftphaalfe en andere neutrale Steden?1 
p. 496 (58) wordt benodigt om een Winterleger te foc- 
ken. p. 508 (67) fchrijft aan de Gravinne vanMeursdat 
fy de Roomfe Religie in dat Graaffchap zal herftellen, 
p. 529(11) ftelt in den Krijgsraad een aanftag op Schen- 
kenfchans voor. p. 5 3 3 (15) dringt fterk op de inhoudinge 
der Cleeffe Steden, p. f34 (16) belegert, befchiet en ver¬ 
laat Schenkenfchans. p. 535 (16) belegert, befchieten 
wintCreveceur.p.5 36(16) belegert Bommel.ibid. breekt 
op voor Bommel, p. 555 (33) doedt S. Andries bouwen, 
ibid. verhindert met lift de famenvoeging van het Duitle 
Leger met dat van de Staten.p. 5 5 7( 3 5) en befet S. Andries 
metguarnilben.p.563 (39) fcheid fijn Leger met mifnoe- 
gen, ibid. verdeelt het felve wijdt en breed. ibid. voor¬ 
komt daar door de gedreigde muitinatie.pf63(39) word 
in de flag van Vlaanderen gevangen, b. 37. p. 65 3. (42) na 
Holland gevoerten op het Huis te Woerden gefèt.p. 657 
(45) fpreekt met van der Mijle over het winnen en ver- 
liefen in den oorlog, en over de Godsdienft. p. 668(53) 
word in denHaag gebracht en in de Caftelenyegeplaatft. 
p. 669 (54) bejegent de Cleeffe Gefantenbits enicherpJ 
p. 670(54) handelt over fijn ontflag. ibid. fchrijft aan 
den Aartshertog, p. 671 (55) fpreekt met de Griffiec 
Aarffens , en toont hem een volmacht om van Vrede te 
handelen, ibid. verfoekt met Oldenbarnevelt te fpreken, 
fpreekt met hem, en behandigt hem een packet mefi 
Brieven, p 672 (56) ftelt eenige Articulen van Vrede 
voor.ibid. wordt uit fijne gevangeniffe ontflagen. p. 673 

(57) 
Adolph Grave van Naflau blijft dood in de flagby Winfcho- 

ten. b. 4. p. 235 (169) 
Adolph Hertog van Holftein ontfangt geld van die van 

Vriefland, om met fijn volk te komen ten dicnfte van den 
Hertog van Alba. b. 6,p. 382 (278) 

Adolph van Haamftede Admiraal van de Antwerple Vloot, 
wordt door de Zeeuwen geflagen en gevangen, b. 7. 
p.495 (16) 

Adolph van Goer wordt wegens de Staten Generael ge- 
committert op de Vredehandelinge tot Ceulen. b. 13. 
p. 52(103) 

Adolph Grave van Nieuwenaar wordt Gouverneur van 
Gelderland, b. 18. p. 425 (50) foekt de gerefene op roer 
tot Nimmegen te (tillen, is in groot gevaar, recht niet 
uit , en kan niet beletten dat de Stad aan Parma overge¬ 
geven wordt. b. 20. p. 563 (7) brengt volk binnen Aern- 
hem en verfekert de Stadt. p. 566 (9) accordeert met 
Schenk, p. 623 (53) overrompelt en plondert Nuis. 
p.624 (54) wordt byproviiie Stadhouder van het land 
van Uitrecht, p.628 (57) wordt door Taxis geflagen 
by Amerongen. ibid. handelt met de Staten om volk te 
lichten, p. 638 (66) belegert en wint deSchanfle Yfel- 
oort. p. 648 (72) en het Berchfe Hooft. p. 649 (73) 
bouwt een Schanfleover Nimmegen p.650 (74) heeft 
eenaanflagop de Stadt maar wordt ontdekt, ibid. reift 
na Amersfoort, en belooft alvorens aan deMagiftraat 
eenige dingen te effeftueren. en wil dat de Borgeren een 
nieuwen Eed doen. b. 21. p. 733(9) fchrijft uit Bruns- 
wijk aan Lycefter aangaande de Duitfe ruiters, p.751 
(53) komt wederom uit Duitfland. p. 753 (54) doedt 
aan de Borger Hopluiden van Uitrecht voorftellen de 

grote 



van Hiftorieti en Saken. 
grote inconvenienten die ontdaan fullen uit het affchaf- 
fen van het eerde Lid der Staten, b. 22. p. 85 7 (4) kan de 
affettinge niet toeftaan en levert ten dien einde eenigé 
Articulen over in den Raad der Stad Uitrecht, ibid. her- 
ftelt het felve by provifie door een Aéfce declaratoir, 
p. 858(4) wordt door Lyceder gedelt tot Commifiaris 
om de quedie over het cafleren van het eerde Lid der 
Staten tot Uitrecht gerefen by te leggen, p. 867 (11) 
maakt een provifioneel accoord tuflchen die van Ui¬ 
trecht en de gecommitteerde uit de vijf Collegien. 
p. 870 (13) doedteen befchrijvinge van eenige Provin- 
tientot Uitrecht, p. 907 (38) trekt om de Duitfe Rui¬ 
ters te halen over den Yifel en neemt Meppen, b.23. 
p. 59(959) verwittigt fulks aan Lyceder , en verfoekt 
allidentie. ibid. delt alle middelen in het werk om de i 
fwevende gefchillen tuflchen de Staten, Ridderlchap en 
Edelen van Uitrecht by te leggen, b. 24.0.160 (9) geeft 
een gefchrift over aan de dolerende Edelen, p. 167 (14) 
komt wederom tot Uitrecht, communiceert den Staten 
fijne verrichtinge tot Woerden, handelt verders met de 
felve daar over en fchrijft aan de dolerende Edelen, p. 17 3 
(18) krijgt fchrijvens van de Koninginne van Engeland 
en Lyceder om Deventer in het Burgermeederfchap van 
Uitrecht te continueren,merkt de lidigheid van Deventer 
en van de Burger Hoplieden, is niet van lints het fchrijven 
van de Koninginne na te komen, maar neemt voor De¬ 
venter en de Burger Hopluiden af te dellen , om de twid 
tuflchen de Edelen en andere te verdragen , maakt een 
aanvang van het werk, correfpondeert met eenige afge- 
fette Heeren. b. 25. p. 329(14) toont de Brieven van 
Engeland aan de Magidraat van Uitrecht, hout fich daar 
over mifnoegt, antwoord op het fchrijven van de Ko¬ 
ninginne, en brengt fchrijvens te weege op den naam 
van de Staten van Uitrecht aan Walfingam. p. 350 (14) 
doedt heimelijk vernemen het opfet van Deventer en de 
Burger Hopluiden om het felve te verhinderen, en delt 
daar ordre toe. p. 343 (24) delt wacht tegens de wacht 
der Burger Hopluiden, p. 344(25) verderkt zich met de 
Burgeren die hem toegedaan waren. ibid. wordt Mee- 
fter van de Stad, vergadert de Staten van Uitrecht ne¬ 
vens het meede gedeelte der Wethouderen, verfoekt de 
"Wet te mogen verfetten, verfetfe , brengt de Stad in 
ftilte, doedt de uitgefeide weder in komen en Eed doen. 
p. 345.. .(26.. •) vernietigt by Placcaat al de Aétens 
van de afgefette Wethouders tegens de uitgefeide. p. 348 
(27) antwoord aan de Koninginne van Engeland en on¬ 
derricht haar van de veranderinge tot Uitrecht voorge¬ 
vallen. p. 346 (28) daat niet toe de refolutie van den 
Raad om Deventer en Kleerhagen met haar procelfen 
na Engeland te fenden. p. 3 5 3 (31) vi&ualieert Rhijnberk. 
p. 382(52) levert een Memorie aan de Staten Generaal 
om eenige plaatfen tot defenfie van den Lande te fortifi¬ 
ceren. b. 26. p. 446 (33) verfoekt verfcheidene Poifcóten 
aan den Raad van Staten j krijgt geen antwoord na fijn 
fm , is feer gedoort, en fchrijft daar over. p. 447 
(33) fendt Copie van den Brief aan de Staten Ge¬ 
nei aal. ibid. krijgt tijdinge van de doodt van Schenk, 
en delt ordre omtrent de Soldaten, p.460(43) fchrijft 
aan Oldenbarnevelt, en beklaagt fich dat lijn land van 
Alrena onder water gedelt was. p. 467 (47) krijgt ordre 
om Rhijnberk te vidbualieren verfet de Wet tot Ui¬ 
trecht. p.478(^5) maakt gereetfehaptot devidtualie- 
ringe. p. 479 (55) blijft ongelukkig dood, in het be- 
fichtigen en opfpringen van een Kruidkelder. p. 479 
(56) 

Adolph vanOfenbrugge wordt door de Harde Steden ge- 
fonden aan de Staten Generaal, en waarover, b. 20.P.625 
(55) wordt door de Staten Generaal gefondenaan Don 
jan tot Marche en Famine, b. 10. p. 770(211) en na¬ 
derhand tot Hoey. p. 771. 

Adolph van Meetkerken wordt door de Staten Generaal 
gefonden aan Don Jan tot Marche en Famine.b. 10..P779 
en naderhandt tot Hoey. p. 771. antwoord aan Wajfin- 
gam op de fwarigheden by hem voorgeftelt, wegens de 
verkielinge van Marthias tot Gouverneur Generaal, b. 11. 
p. 899(304) wordt wegens de Staten Generaalgecom- 
mitteertopdeVredehandelingetotCeulen. b. 13. p. 52 
(103) door Lyceder gedelt tor Commifiaris om het ver- 
ichil tot Uitrecht, over het cafièeren van het eerde Lid 

der Staten gerefen by te léggen, b. 22. p. 867 (11) is 
deelgenoot in de muiterye tot Leiden,vlucht naErgeland, 
b. 23. p.94 (64) derft aldaar, b. 28. p. 565 (29) 

Adolph vanjMeetkerken de Jonge, blijft in den dorm op 
Deventer, b.28. p. 563 (27) 

Adriaan Dirkfz. van den Hoevel heeft communicatie van de 
fecrete aanflagen des Prince van Oranjen. b. 5. p. 31 

(339) „ . . 
Adriaan Janfz. Pador in de Lier wordt van ketteryebe- 

fchuldigt, in den Haag gevangen gebracht, veroordeelt, 
ontwijt, geworgten verbrant. b. 5. p. 31 2 (225) 

Adriaan Janfz. van Dort, Schout tot Haarlem, heeft voor 
onder fchijn van een maaltijd de Stad voor de Spaanfe te 
verfekeren. b. 6.p. 396. (288) komt in de vergaderinge 

I der Schutteren en Burgeren, p. 421.(308) 
Adriaan van der Houf word gedelt tot Raadsheer in het 

nieuwe opgerechte Hof van Holland, b.6. p. 414(301) 
Adriaan van BergesHeere van Dolhain, krijgt commiilie 

te water van den Prince van Oranjen, en wordt Admi¬ 
raal gemaakt, rud fich toe , loopt in Zee, komt in 
’tVlie, en neemt aldaar hondert Schepen, die hy alle 
rantfoeneert. b. 5. 289 (208) komt by den Prince van 
Oranjen te Dillenburg, kan tot geen rekeninge wegens 
de Schepen by hem verovert gebracht worden, p. 290 
(2°8) 

Adriaan Brafier wordt Raadsheer in het Hof van Holland 
binnen Delft. b. 414(302) 

Adraan Willemfe komt met Schepen van Zeeland tot Rot¬ 
terdam om Leiden teontfetten. b 7.p. 552 (56) 

Adriaan Menningkomt in denHageby den Prefidentvan 
den Rade Suis, en verfoekt content om de Beelden te 
mogen af nemen. b. 2. p,Ö9(62) welk hem toegedaan 
wordt. ibid. krijgt commiilie van den Prince van Oran¬ 
jen alsKapitein ter Zee. b. 5. p. 289 (208) 

Adriaan Kromhout wordt gecommitteert om met den 
Prince van Oranjen te adviferen, wegens het verfoek van 
adidentie by vreemde Potentaten, lbnder de landen van 
denKoning tefepareren. b. 8.p.64i (118) endoorden 
Prince van Oranjen aan de Duitfe Vorden gefonden om 
hulpeenaflïdentieteverfoeken. b.8.p.66i (132) 

Adriaan van Wenfen wordt door de Staten van Holland en 
Zeeland geeommitteertom met den Prince van Oranjen 
te handelen, en aan hem de Souverainiteit op te dragen, 
b. 15. p. 181 (197) wordt Raadsheer in den Hoogen 
Raad in Holland opgerecht, b. i7-p. 330 (29) 

Adriaan Saravia difputeert tegens Koornhartover deCa- 
techifmus. b. 18.p. 405 (35) is deelgenoot in demuite- 
rije totLeiden vlucht, b. 23. p.94 (64) foekt hem te 
verontfchuldigen. p. 105(72) derft tot Oxfort. ibid. 

Adriaan van der Mijle wordt gecommitteert tot de Vrede- 
handelinge te Breda. b. 8. p. 597 (88) op de Gentfe. 
b. 8.9.P. 7i9( 174) en op de VredenhadelingetotCeu- 
len. b. 13. p. 5 2 (103) wordt Prefidentvan het Hof van 
Holland, b. 18. p. 401 (33) door de Staten van Holland 
gecommitteert in den Raad van Staten, verfoekt ontfla- 
gen te zijn , maar te vergeefs, b. 19. p. 459 (7) wordt 
door Lyceder gedelt tot Commifiaris om het verfchil 
tot Uitrecht gerefen, by te leggen, b. 22. p. 867(11) 
gecommitteert om het misverdand tuflchen fijn Ex¬ 
cellentie van Naflau en Sonoy te befiechten, p. 898 
(33) fijne handelinge in die fake. ibid. levert de ant¬ 
woord van het Hof van Holland op de Brieven en Re- 
monftratie van Lyceder aan den felven over. b. 23. 

> p. 50(33) verfocht om fich als Raad van Staten te laten 
gebruiken, wil het niet aannemen als onder ade, dat- 
men hem niet foude gebruiken in den Vredehandel meC 

; Spanjen, als zijnde een fake drijdig tegens fijne con- 
1 fcientie, welke hem gegeven wordt. b. 24. p. 24 (67) 

wordt door de Staten van Holland verfocht om den 
Grave van Mcurs tot Uitrecht te alTifieren, en geindem- 

1 i neert van alle koden en fchaden. b. 27. p. 347 (27) word 
) gecommitteert na het Noorderquartier, om het verfchil 

aldaar tuflchen de Steden gerefen, by te leggen, b. 26. 
- p. 482 (57) derft- b. 27.p. 529 (26) 
• Adriaan van Weredein wordt gecommitteert tot de refum- 

ptie van een voorgaande, en het concipiëren van een 
2 nieuweKerkenordeninge.. b.28.p. 557(21) 

Adriaan VafleurSecietaris van de Heer Ruflel, wordt ge- 
i vangen om fijne calumnis tegens de Staten, krijgt door 

inter- 
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Interceffie van de Koninginnne Pardon, en wordt geban¬ 
nen, b. 26.p.444*(33) 

Adriaan van Rofl'um fchrijft aan den Grave van den Berg , 
de Brief wordt geintercipieert, waar uit de gelegentheid 
Van het Leger van Verdugo bekent wordt. b. jo.p. 775 

(77) 
Adriaan van Aflèndelft wordt door die van Haarlem aan 

Don Frederik gefonden om re handelen, b. 6. p.421 (508) 
en wat hy verricht heeft. ibid. komt wederom van Arn- 
fterdam tot Haarlem, wordt gevangen, en na den Prince 
van Oranjen gefonden, die hem doedt fterven. ibid. 

Adriaan van den Berge doedt openinge van een aanflag op 
het Kafteel van Breda, en helpt die met fijn Schip geluk- 
kiguitvoeren. b. 27.p. 522(2.2.) 

Adriaan van Blijenburg fterft. b. 36. p. 547 (26) 
Adriaan van Duik handelt met de Heer van Swieten , om 

Woerden te brengen aan de fijde van den Prince vanO- 
ranjen, en levert het felve op fekere conditiën over. b.6. 
p. 406 (296) verfoektontflagentezijn van het comman- 
dement van Woerden, het geene hy verkrijgt, en wordt 
Rekenmeefier van Holland, p.408. (197) 

Adriaan Damman Agent van de Staten by de Koning van 
Schotland, word door de Duinkerkers gevangen, b. 31. 
p. 780(3) fchrijftaanOldenbarneveld. p. 781 (3) verad¬ 
verteert den Staten van de komfte der Schotfe Gefanten, 
en gelegentheid der faken in Schotland, p. 8 24 (3 7) fend 
Copie van den Brief van Lipfius , aangaande de Vrede 
tuflchen Spanjen , Vrankrijk, Engeland en Holland, aan 
Oldenbarnevelt. b. 3 2. p. 7. (3) verwittigt hem van den 
ftant der faken in Schotland, p. 136(10) 

Adriaan Menning wint de Lemmer, Sloten en Mackum. 
b. 16.p. 239(7) 

Adriaan van Suilen wordt door de Staten van Uitrecht aan 
deStaten vanHolland gefonden om de verfchillen tuflchen 
die Stad en Staten by te leggen, b. 13. p. 922(3) en be¬ 
middelt de felve. p. 9 2 3. (4) 

Adriaan van Swieten > fie Swieten. 
Adriaan Pieterfz. heeft een aanflag om ter Goude te bren ¬ 

gen onderden Koning van Span jen. b.7. p.484 (8) word 
daar over gevangen en onthooft, p. 487 (10) 

Adriaan Krankhooft Stads Timmerman binnen Naarden, 
fchiet na de Soldaten die van wegens de Grave van BofTu 
de Stad quamen opeiffchen. b. 6. p. 417(305) 

Adriaan (Weert in de Spiegel) zijnde van den aanflag om het 
Kafteel van Antwerpen aan den Prince van Oranjen over 
te leveren, wordt daar over gevangen, gepijnigt enge- 
quartiert. b. 7. p. 484 (8) 

Advocaten van fommige Provintien en Steden worden 
door laft van den Hertog van Alba gevangen genomen, 
b. 4. p. 209 (148) 

,/Egydius van den Berge, wordt BifTchop van Deventer, b. t. 
p. 27(19) 

Aelbrecht Claafz. Molenaar, helpt Jan van Vliet,gefloten 
buiten het pardon tot Haarlem, met een aardigheid weg. 
b. 6. p. 443(323) 

Afgunftigheid der Grooten tegens den Prince van Oranjen, 
belet den voortgang van alle des felfs raadflagen. b. 12. 

P- 933 (u) 
Affcheid der Gouvernante van den Staten der Lande geno¬ 

men. b. 4. p. 187 (132) 
Affcheid van de Keiferlijke Commiffarifen tot Ceulen.b. 13. 

P- io3 O39) 
Affcheid van de Gefantèn der Staten in Denemarken, b. 36. 

P- 547(48) 
Agileus (Doftor) belet dat den Bofch voor den Koning 

verfekert wordt. b. 3. p. 151 (106) krijgt laft om den 
dolerenden Edelen Proces aan te doen , levert Re- 
queft aan den Hove van Uitrecht omprovifie van Julti- 
tietegendefelve, en verkrijgtfe. b. 24. p. 303 (113) 

Aggeus Albada wordt wegens de Staten Generaal gecom- 
mitteertop de Vredehandelinge totCeulen. b.i3.p. 32 
(103) en fpreeker gemaakt, ibid. krijgt laft om de 
Vredehandelinge tot Ceulen te continueren, p. 108 (14 3) 

Alba, fie Ferdinand de Toledo. 
Alarm binnen Leiden, en waar over. b. 7-p. 550 (34) 
Alarm binnen Antwerpen , waar uit ontftaan. b. 18. 

P- 367(9) 
Albertus van Ooftenrijk heeft een voornemen om Marfi- 

lien voor den Koning van Spanjen te yerfekeren- b. 3 2. 

p. 151(122) wordt Gouverneur van Nederland, en 
komt met een grote macht volks over. b. 3 3. p. 167 (4) 
arriveert tot Bruflel, en wordt treffelijk ingehaalt, p. 173 
(9) vertoont fijn commilfie, vergeeft veele bedienin¬ 
gen , brengt mede een ordonnantie des Konings aan¬ 
gaande het geven van titulen , en doedt defelve by Plac- 
caat publiceren, p. 173 (9) verfiet la Fere van meel en 
lonten, p. 186 (20) belegert Galis. ibid. krijgt de Stad 
met accoord. p. 187 (20) en het Kafteel ftormenclerhand. 
p. 188.(21) maakt Joan de Rivas tot Gouverneur van 
deStad.p.191 (24) doedt Ardresbelegeren, p. 193 (25) 
krijgt het. p. 194 (25) verdeelt fijn Soldaten in guarni- 
foen, geeft gehoor aan de Staten van Vlaanderen, komt 
in Vlaanderen , beraatfich wat beft ter hand te neemen. 
p. 194 (4) refolveert Huift aan te taften. p. 195 (26) 
doedt een nieuwe krijgs-ordre publiceren, p. >95(17) 
Huift belegeren, p. 213 (40) komt in het Leger voor 
Huift. p. 2.16 (42) doedt de Stad befchieten en opeif- 
fchen.p. 222(47) krijgt hem met accoord. p. 225 (49) 
ftelt la Biche tot Gouverneür van defelve. p 226 (50) 
maakt den Admirant van Arragon Generaal van de Ca- 
vallerye. p. 293 (99) tracht veel volks te werven , maar 
kan niet door het weigeren van fijne Wiffelenen Affi- 
gnatien. ibid. fchrijft aan den Koning fijnen ftaatover, 
maar de Brief wordt geintercipieert. b. 34. p, 299. (5) 
antwoord den Prince Maurits op fijn fchrijven met ver- 
fekeringedat hy niet van voornemens is het quartier te 
breken.p. 305 (8) verpandden Koning te gevalle, en 
om geld te hebben , fijne Juwelen en Kleinodiën, p. 3 18 
(18) tracht Amiens te óntfèttéri, maar kan niet. p. 381. 
(64) wordt door die van Vlaanderen verfocht om 
Ooftende te belegeren, befichtigt de Stadten advifeert 
daar over met fijn Krijgsraad.p. 382 (66) ftelt defelve 
uit en doedt het Leger in guarnifoengaan. p. 383 (66) 
heeft een vergeeffen aanflag op Bergen op Soom. p.402 
(79) krijgt tijdinge dat Philips gefint was fijn Dochter 
aan hem uit te trouwen, p. 405(8 iflevert den Brief aan de 
Staten van Braband,en verklaart haar de refolutie des Ko¬ 
nings. p.405 (82) fendt Frias na Spanjen om den Koning 
te bedanken, p.407 (83) legt het Cardinaalfchap af b.34. 
p.411 (2) toont fijne Procuratie, én geeft een andere aan 
Richardot,Taxis en Verpiken om in Vredehandeiinge te 
treden metdeCommiffarifien vanHenric de Vierde, p.444 
(19) krijgt Procuratie van Ifabella, oin te zijn Prince en 
Gouverneur der Nederlanden, p. 465 (35) wordt in der 
felver name aangenomen, doedt Eed, en maakt fich 
veerclig om na Span jen te reifen. p. 467(37) beveelt aan 
Andreas van Ooftenrijk het Gouvernement, en maakt 
Mendofa Generaal van het Leger in fijn afwefen. p. 468 
(37) is niet wel te vreden over de muitinatie der Span¬ 
jaarden op het Kafteel van Antwerpen. ibid. vindt niet 
goed denStaten der GeunieerdeProvintien middelen voor 
te flaan om haar onder fijne gehóorfaamheid te begeven, 
p. 468 (37) ftaat toe daar over aan defelve te zullen 
fchrijven, en doedt het. p. 469 (38) vertrekt na Spanjen, 
en krijgt onderweeg zijnde, tijdinge van des Konings 
dood. p. 470(39) trouwt met de Infante te Ferrara. 
p. 471 (40) vertrekt met haar uit Spanjen. p. 577 (50) 
bejegent de Gedeputeerde vanBrabandop fijn Spaans, 
(5 j) komt te Bruffel, beraat fich met de Staten op fijne 
huldinge p. 578 (57) vereert veele Heeren methet Rid- 
derfchap van het Gulden Vlies, ibid- word gehuldigt 
te Leuven, Bruflel en Antwerpen, p. 578. (41) doed Eed 
aan die van Antwerpen. p.478(42)Word met grote pompe 
in verfcheidene Steden gehuldigt. p. 479 (42) antwoord 
aan de Gefanten des Keizersop haar voorftel, aangaande 
de Vredehandelinge. p. 483 (46) fchrijft aan Elizabeth 
om de oude vriéntfehap en Tradtaten te vernieuwen, 
ibid. fchrijft andermaal aan haar ten felven einde. b. 37 
p.619 (17) komt by de gemuitineerde tot Dieft, en 
doedt defelve marcheren, p. 64o (39) wint Oldenburg. 
p. 641 (39) trektop na Nieupoort. p. 641 (4o)flaateen 
deel Schotten.ibid. foekt fijn Excellentie Maurits te over¬ 
vallen. ibid. vecht linet het Leger der Staten, en wordt 
geflagen. p. 642(41) vei eert de goederen van Pee aan 
de Kerk van 3. Gondele binnen Bruflel, om jaarlijkfe 
Zielmiffen te doen voor fijn Broeder Erneflus. p. 674 
(84) antwoord op de Articulen der Staten der Neder¬ 
landen onder fijn gebied behorende, op welke fy aanbie¬ 

den 
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deiiaanhemonderftant te doen, en eenige confenten ' 
in te willigen, p. 6 76 (59) 

Albertus Schanfe ingenomen door den Grave van Solins- 
b. 57. p. 650(39; 

Albrecht van Egmont krijgt commiffie van den Prince 
van Oranjen als Kapitein ter Zee. b- 5. p. 289 (208) 

Albrecht van Huchtenbroek houd grootecorrcfponden- 
tie met den Prince van Oranjen.b. 5. p. 3 10(223) doed 
grootdevoir om die van Uitrecht te bewegen, dat fy 
haar in haar oude vryheid herftellen, en van de fla- 
vernye der Spanjaarden bevrijden zouden, b. 5-p. 333 
(241!) bied haar hulpe aan. ibid. 

Aldegonde, fie Philips van Marnix. 
Alennes tracht Cortrijk te verraflchëh, fijn aanflag mis¬ 

lukt en hy verheft Meenen.b. 14.p. 140 (166) fteit vee- 
le aanfiagen in het werk om iïch meefter van Cortrijk te 
maken, en komt tot fijn voornemen met lift. p. 175 

(19K) 
Alexander Farnefe komt met een deel krijgsvolk by Don 

Jan.b.12. p.931.(11) trekt voor Sichenen,wint hetftor- 
meuderhand, en vermoort alles. p. 93 5. (13) overmee- 
ftertLimborg. p-9si. (z6) wordt door de Soldaten op 
approbatie des Konings tot Gouverneur gekoren, en 
doedt den Eed. b.i;-i.p.?- (68) doedCarpen innemen, 
b.i j.,p. 16(84) en fijn beft om den Staten inBraband alle 
afbrek te doen. ^34(90) laat het volk van Cafirnir met 
pafpoort vertrekken, ibid. veinft Antwerpen te Willen 
belegeren , maar trekt voor Maftricht. p. 36. (91) 
Schrijft aan de Staten Generaal en waar over.p.97 (100J 4 
doedt Maftricht fel befchieten en beftormen. p. 51. 
(103) biedt haar genade aan indien fy haar opgaven. 
p.64 (in) windt de Stad met geweldt. p.65 (113) 
voedt de oneenigheid binnen den Bofch. p. 73(119) 
tracht Mechelen dóór heimelijk verftand in te neemen. 
p. 76 (110) doed grote neerftigheid om met Arthois en 
Henegouwe een Vreede apart te maken , en waarom, 
p. 91. (131) folliciteert verfcheidene Provintien om 
met hem pais te maken. p. 91. (13 r) wordt feer krank, 
p. 19.(133) accordeert met eenigeProvintien. p. 94 
(134) krijgt veel voordeels op de Nederlanden door 
deiCeuife Vredehandelinge. p.i 14 (147) fend Roda na 
Vriefland, om de Articulen van Vrede aldaar te doen 
aannemen. ibid. wil de Soldaten die Willebroek ver- 
kten hadden, aan den lijve doen ftraffen. b. 14. p. 140 
(166) verklaart by Placcaat de verkopinge van de goe- 
ren, toebehorende de Godshuifen, en Onderdanen 
des Konings, voor nul, en van geender waarden, p. 140 
(167) wint MortaingeenS. Amant. p.if9 (180) maakt 
tich gereet om Rennenburg binnen Groeningen te ont- 
fetten.p 171(189) doedt den Ban des Konings tegens 
den Prince van Oranjen afkondigen, b. 13. p. 198 (109) 
maakt gereetfehap om Groeningen te ontfetten. p. 206 
(114) wil het Gouvernement der Nederlanden aan 
fijn Moeder niet overgegeven dan door nader laftdes 
Konings. p. 214 (220) verfchaftden Staten veel werks. 
p. 22,1(115) wintNivelle. p. 222. (226) fchrijft aan 
die van Bruflel om haar met den Coning teverfoenen, 
ibid. geeft commiilie om met den Droft van Hattum 
te accorderen tot de overgifce van de Stadt en het Ka- 
fteel. p. 217 (119) krijgt Breda.b. 16. p. 173 (33) ver¬ 
leent aan de inwoonders Pardon op des Conings naam. 
p. 174 (34) benauwt Camerik. p. 18Ó (43) verlaat het. 
p. 187(43) belegert en wint Doornik, p. 187 (43) fteit 
aldaar eenen anderen Biflchop. p. 188 (44) fchrijft 
verfcheidene Brieven aan verfcheidene Steden en Plaat- 
fen gefondeert op de dood van den Prince’van Oranjen. 
b. 17. p. 314(17) verfoekt aan de Staten van Arthois 
en Henegouwe , dat de Spanjaarden 5 wederom in 
at land mogen komen, en brengt het te weege. p. 3 io 
(22) belegert en wint Oudenaarde, p. 321 (n) iend 
den Grave van Arenbergop den Rijxdag te Augsburg. 
p. 317(16) doedt een hevigen aanval op het Franlè 
Leger onder Gent, maar wordtmet fchade afgewefen. 
p.334(31) fend Mansvelt en Haultepenne tot hulp 
van Verdugo. P- 335 (32) wint het Kafteel vanCam- 
brefisen Nynoven. p. 335(33) foekt Bruflel te benau¬ 
wen. ibid. doedt een aanval op het Leger der StateD , 
weinig tot fijn voordeel, b. 18. p. 369 (10) belegert 
Duinkerken en krijgt het met accoord. p. 372 (12) en 

Nieupoort. ibid. maakt een Ordonnantie ter Zee.p.4Ócï 
(31) krijgt Aalft. p. 403 (34) accordeert met Chimay) 
voor Damme en Brugge, p. 411 (47) bedankt Chimay 
voor den dienft aan de Coning bewefen. p. 412 (48) 
vindtgoedt den moord voorgenomen tegens den Prin¬ 
ce van Oranjen. p. 419 (31) maakt een Schans te Callo, 
trekt na Callebeke, en plant fijngefchut ten wederfijde 
van de Schelde, b. 19, p. 467 (13) doedt de belegerin- 
ge voor Lillo opbreken, p.468 (14) belegert Denre- 
monde en krijgt het. p. 469. (14) belegert Vilvoorde, 
p. 470 (15) krijgt het. p.487 (27) accordeert met 
dievanGent. p.496 (33) heeft correfpondentiemet 
Guife, en berokkent den Coning van Vrankrijk veel 
werks in fijn eigen land. p. 498(34) belegert Antwer¬ 
pen volkolmentlijk. p. 500(35) fluit de Schelde > en 
benauwt die van Antwerpen feer. p. 501(36) fchrijft 
aan de Wethouders en Breeden Raad om met hem te 
accorderen, p. 502(37) antwoord op der fel ver we- 
derfchrijven. p. 504 (39) heeft een vergeeffen aan- 
flag op Bergen opSoom. p. 509 (41) en op Nimme- 
gen. ibid. llaat mits de Belegeringe van Bruflel niet 
veel acht op andere plaatfen. p. 519(49) folliciteert 
het Guarnifben van Ooftende tot overgifte. p. 523 
(51) fendt een deel volks op de Veluwe en na Vries¬ 
land. b. 20. p. 559 (4) geeft Pardon aan die van Zut- 
phen. p. 560 (5) accordeert met die van Nimmegen. 
p. 564 (7) Doesburg, p. 566 (9) en Bruflel. p. 567 
(10) maakt een Brug over de Schelde, p. 595 (31) 
doedtdefelvehermaken, p. 597(33) doedt denCou- 
wenftijnfen Dijk innemen en fterken. p. 598 (34) 
neemt die van Antwerpen de Boerenfchans af. ibid. 
verheft den Couwenftijnfen Dijk, en verovert defelve 
wederom, p. 599 (35) doedt al de huifen omtrent 
Antwerpen innemen, p. 605(40) antwoord aan de 
Gedeputeerden van Antwerpen, p. 606 (40) fend 
eenig volk na Mechelen en krijgt het met accoord. 
p. 606(41) wordt vereert met het Gulde Vlies. p. 620 
(50) komttriumphantelijk binnen Antwerpen en ver- 
fet de Wet. p.6n(53) is voornemens omBergenop 
Soom te belegeren, maar ftaat daar van af en waar¬ 
om. p. 646 (71) fchrijft aan verfcheidene Steden om 
haar met den Koning te verfoenen. p. 648 (73) ver¬ 
wittigt den Goning van de overkomfte der Engelfe, 
verfoekt alfiftentie , en laft om die van Holland en 
Zeeland Vreede aan te bieden, p. 650 (74) komt 
felve voor de Grave en befchiet de Stadt vreefelijk, 
b. 21. p. 707 (21) kiijgt defelve met accoord. p. 708 
(21) wint Megen en Batenburg. (12) belegert en 
wint Venlo. p. 713 (25) belegert , befchiet , bc- 
ftormt en verovert Nuis. p. 737(41) wordtdoorden 
Paus befchonken. p. 739 (42) levert Nuis aan deu 
Ceurvorft vanCeulen. p. 7 39 (44) wint Meurs, Al- 
phen en Crakou. ibid. belegert Rhijnberk. ibid. vic- 
tualieert Zutphen.p.751(5 x)krijgt het Huis te Wouw. 
b. 22. p. 878 (18) neemt voor Sluis te belegeren, veinft 
een ander oogmerk te hebben en waarom, b. 23. p. f 
(3) komt voor Sluis, neemt Bekaf en vermoort het 
alles. ibid. doedt den Blauwen Toren befchieten. ibid. 
vordert de Belegeringe met kracht, p. 14 (10) doedt 
de Stadt fommeren. p. 15 (10) vreefelijk beftormen en 
opeifchen- p. 16 (11) komt in gefprek met die van 
Sluis, accordeert, verleent haar een goed appoinéte- 
rnent en waarom, p. 18(12) maakt grote toeruftinge 
om hem met deSpaanfe Vloot te voegen, b. 25. p. 317 
(5) wordt van den Coning gemaakt Generaal vanhec 
Krijgsvolk dat in Engeland aangefet foude worden, 
p. 3 *3 (9) doedt fijn beft om in de Vloot te komen , 
maar kan niet veerdig worden, p. 323(10) worddoor 
de Hollanders verhindert, ibid. is fwaargeeftig over 
den mislukten aanflag van de Spaanfe Vloot , foekt 
iets groots uit te rechten om de quaadfprekers den 
mond te ftopppen, veinft Heufden te willen belegeren, 
geeft Montygni laft om Tolen in te nemen, fend Mans¬ 
veld tot ailrfteutie van Chimay voor Bon. p. 328(23) 
neemt voor Bergen op Soom te belegeren, p. 338(20) 
belegert het. p. 339 (21) fpant aan met eenige ge¬ 
maakte Verraders om de Stadt te overmeefteren, 
wordt door de felve verfchalkt, en fijn volk wel 
ter deegen gehavent. p. 341 ( 12) begint de be- 
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iegeringe op te broeken, p. 342 (23) doedt Wach¬ 
tendonk belegeren door Manfveld , die het felve over- 
meeftert. p. 343 (24.) maakt fich gereetomdemuiti- 
neerders binnen Geertruidenberg byftand te doen. 
b. 2.6. p. 408 (8) komt omtrent de Stadt en accordeert 
met het Guarnifoen. p.4o9(9) en met den Burgeren, 
p.410(9) wordt fielt, p.443 (30) oorfaak van lïjne 
iiekte, ibid.trekt na Spa, ibid. fendt Richardot na Span¬ 
jen, en komt door desfelfs handel alle fijne vyanden 
te boven ; doed Charapigny na Borgondien vertrekken, 
p. 457(41) komt tot fijn vorige gefontheid. p. 458(41) 
reift naBinchs, en houdt correspondentie met de Li- 
geurs. b. 27. p. 27 (18) houd gefprek met Majenne, 
ibid. is feer geftoort over het verlies van Breda, en 
doedt daar over eenige Italiaanfe officieren onthalfen. 
p. 526 (24) doed Geertruidenberg door Mansveldt 
vidualieren. p. 527(25) trekt na Vrankrijk om Parijs 
teontfetten. b. 28. p. 5 34 (4) ontfetdeStad p- ^ 3 5 (5) 
verovert eenige plaatfen en komt wederom teBruflel. 
p. 548 (15) moet den gemuitineerden veel inwilligen, 
om defelvetecontenteren. p. 565 (29) belegert Knöd- 
fenburg. p. 570(32) breekt het beleg op. p. 571 (34) 
belegert en wint Slochteren. p. 573 (35) beraad fich 
om Rouaen te ontfetten, wint Neufchaftel, belegert 
Rue te vergeefs, trekt over de Somme, ontfet Rouaen, 
b. 29. p. 616 (11) belegert Caudelek , wordt gequetft, 
wint de Stad. p. 617 (*i) breekt het Leger op enver- 
plaatft het felve. p. 618 (14) brengt het over de Seine en 
ontkomt alfo het gedreigde gevaar, p.619(14) behaalt 
hier door een grote lof, trekt na Parijs en van daar na 
Brufïel, p. 620(14) krijgt laft om wederom na Vrank¬ 
rijk te trekken , endeLigeurs te allifteren in de verkie- 
finge van eenen nieuwen Koning. p. 6(10(44) is daar 
over niet wel te vreden en waarom, ibid. vertrekt, 
komt tot Atrecht, wordt verwittigt van de komftevan 
Euentes, fchrijft aan den felven, krijgt een flaaute, 
ontfangt het laafteOlifel, enfterft, p. 661 (44) en na 
fijn dood te Romen met een Eerenbeeld vereert, p. 662 

<45) 
Alexander van Tellicht wordt Commiflaris van de mon- 

fteringe. b. 13. p. 34(90) trekt na Gelderland om de 
Soldaten te moniteren. ibid. 

Alexander Gauria heeft een aanflag op het leven van Ja- 
cobus Koning van Schotland,die mislukt, en hem felven 
op den kop vaart. b. 37.0.662(48) 

Ali Admiraal van de Turkte Zeemacht tegens de Vene- 
tianen, wordt geflagen en blijft, b. 5. p. 354 (256) 

Alkmaar verfekert voor den Prince van Oranjen. b. 6. 
p. 377(274) wordt voorfien van alle nootfakelijkheid 
en gefortificeert. b. 6. p. 448 (3 29) feer naauw belegert 
door de Spanjaarden, p.451 (332) befchoten en be- 
ftormt. p. 45 5 (33 3) verlaten.p. 455 (534) 

Alkmaarders in groote verfchrikkinge overdenederlage 
van der Staten volk , uitgetrokken om Haarlem te ont¬ 
fetten. b. 6. p. 440 (3 23) voorfien flappelijk op de for¬ 
tificatie van haar Stad, worden geheel verfchrikt door 
het overgaan van Haarlem , en vluchten voor een groot 
gedeelte na Hoorn. p. 444. (326) houden dengehee- 
len nacht de wacht, vrefende voor verraderye. p. 444 
(3 26) gefterkt door het fchrijven van Sonoy en andere, 
doen haar uiterfte befiom de Spanjaarden met kracht 
te wederftaan. p. 451 f 3 3 2) fiaandrie ftormende aan¬ 
vallen af met groot verlies der Spanjaarden, p. 453 
(333) doen verfcheidene uitvallen, krijgen een Span- 
jaart gevangen > vernemen uit hem alle degelegentheid 
van het Spaanfe Leger, en hangen hem tegens haar 
gegeven woord op. ibid. onder wat fchijn. ibid. fchrij- 
ven aan Sonoy, en verfekeren hem dat fy met alle 
macht de Spaanjaarden zullen tegen fiaan, en verhoe¬ 
ken onderftant van oorlogs-behoeften. ibid. zijn feer 
getrooft door het fchrijven van den Prince van Oran¬ 
jen. p. 455- (3 34) fiaan geld van tin. ibid. 

Allert Clant accordeert met Willem van Naffau om eenig 
volk in de Omlanden te brengen, b. 26. p.482 (57) 
wordt voor eenigen tijd in dienft der Staten aangeno¬ 
men. b. 26. p. 445 (31) 

Alfonfo Ornano waarfchouwt den Koning van Vrankrijk 
voordeaanfiagen vanGuife. b. 25^.368(42) 

Alonio Mungos blijft in den ftorm op Haarlem, b. 6. 

P' 432(317) „ 
Alonfode Vergas wordt binnen Brunei door de Buirgers 

als half gevangen gehouden, b. 9. p. 704(163,) is’roor- 
nemensby de gemuitineerde te trekken , om de felve te 
bewegen tot het ontfet van het Kafteel van 'Gent, 
p. 715 (171) wordt genoemt tot Hooft om de Span¬ 
jaarden uit het land te geleiden, maar wil inde man 
niet. b. 20. p. 807 (237) trekt met een Leger na Arra- 
gon uit laft van Philips, en bedrijft aldaar veel vin eet- 
heid. b. 3 5 p. 611.. . (7. • •) 

Alonfo wint D:eft voor de Staten, b. 15. p, 197 (20!!) 
Alonfo de Mendoza wordt Gouverneur van Camerik. 

b. 33. p.293(99) 
Alonfo d’Avales word door den Admirant gemaakt Gou¬ 

verneur van Rhijnberk. b.35. p.487(52) 
Alphen overgegeven aan fijn Excellentie Maurits. b. 34. 

P- 345 (37) 
Alphonfo Corfe verfekert Lions voor den Koning Henric 

de Vierde, b. 30. p- 754 (61) 
Altena door de Staten van Holland gekoft van de Gravin- 

ne van Meurs. b, 28. p. 553 (19) 
Alvario Oforio blijft dood in de fiag by Winfchoten. b. 4. 

P' 235 (167) 
Alvaro Oforio blijft, b. 34, p. 383(66) 
S. Amant overgegeven aan Montigny. b. 14. p.i59 (iSo) 

door Noircarmesingenomen, b. 3-p. 141 (99) 
Ambachten tot Antwerpen verfoeken aan den Prince van 

Oranjen, dat in fijne abfentie een ander Hooft mach 
, geftelt worden j als mede een Luitenant, b. t„ p. 81 
. (57) 
Ambrofius Martini weigert den Eed hem voorgefltelt te 

doen, en wordt daar over uit ter Goudeen Holland 
gebannen, b. 21. p. 759 (57) 

Ambafladeur van Vrankrijk te Bruflel, fiende de executie 
over Egmond en Hoorn, uit fijn gevoelen wegensi Eg- 
mond. b. 4-p. 239 (172) 

Ambaflkleurs van Engeland geven een gefchrift ove.T aain 
de Staten Generaal, aangaande de ftilftant van wape¬ 
nen met Don Jan. b. 12. p. 981. (46) zie Gefantein. 

Anneland door de Spanjaarden verlaten, komt wed-er aan 
de fijde van den Prince van Oranjen. b. 9. p<. 727 

(i79) 
Amelis van Aemftel van Mijnden wordt Raadsheer in 

denHoogenRaad in Holland opgerecht, b. 17. p.350 

(19> 
Amersfoort ingenomen voor den Prince van Oranjen.b.6. 

p. 381 ( 277) toont fich wederhorig tegens de refolu- 
tien van de Staten van Uitrecht, b. 13. p. 36 (92) wil 
na gene redenen luifteren. p. 37 (92) wordt belegert, 
befchoten, opgegeven, en met Guarnifoen voorfien. 
ibid. ftaat toe cfat de fou verainiteit der landen van Ui¬ 
trecht volkomen fonder eenige voorwaarde aan de Kq- 
ninginne van Engeland zal opgedragen worden, b. 21. 
p. 723 (22) 

Amersfoorders trekken naBoflu tot Uitrecht, brengen 
hem de fleutelen der Stad, en verhoeken genade., b. 6. 
p. 416 (304) 

Amiens verfoent iich met Henric de Vierde, b. 3 io p 846 
(53) wordt verralcht en geplondert door de Spanjaar¬ 
den. b. 34. p. 314 (16) en weder overgegeven aan 
Henric de Vierde, p. 381(65) 

L. Admoraal, fie Egmond. 
Amfterdam maakt fwarigheid over het Placcaat tegens 

de Uitlanders. b. z.p. 69 (49) neemt eenige Soldaten 
in, en begeeft fich geheel onder de gehoorfaamhekl 
van den Koning. b. 3.p. 170 (120) koopt fich vry van 
debouwinge vaneen Kafteel en inlegeringeder Span¬ 
jaarden. b. 5. p.260 (187) ftaat tegens deVryheiden 
gemeene welvaart des Vaderlands, b. 6. p. 389 (283) 
wordt belegert door Lumei en wederom verlaten, 
p. 404 (294) is benauwt, b. 10. p. 755 (200) fendt 
Gedeputeerden na den Prince van Oranjen met Articu- 
len van fatisfa&ie. b. 10^.759(203) protefteert te¬ 
gens de Staten van Holland en Prince van Oranjen. 
ibid. fendt aan den Prince van Oranjen om fatisfaftie 
te hebben, dat veel moeiten in heeft, en vruchteloos 
afloopt, p. 810(240) fend andermaal aan den Prince 
over defelve lake. ibid. protefteert. p. 811 ontfangt fa- 
tbfa&ie, en voegt fich met de Staten, b. 12. p. 924 

(5) be- 
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van Ferfonen en Saken. 

(5) bewilligt niet in de refolutie om de landen aan 
Vrankrijk op te dragen. b. 19. p. 495 (32) 

Amfterdammers reifen om de Predicatien der Gerefor¬ 
meerden te hooien. b* 2. p. 77 (f4-) trekken uit tegen 
de Schanfe op de Nieuwen Dam, lijden groote fchade, 
hervatten den aanllag, en moeten voorde tweedemaal 
met fchade vertrekken, b. 6. p. 413 (301) waarfchou- 
wen die van Haarlem voor beleg, en raden haar gena¬ 
de te verfoeken, terwijle het noch tijd was, met aan- 
bieclinge van hare voorfpraak. b. 6^.420(307) len¬ 
den de Brieven des Hertogen van Alba in verfcheidene 
Steden, en voegen daar een Brief van vermaningeby. 
b. 6. p.434(318) gekomen omtrent Monnikkendam 
om Beeften te rooven, worden geflagen. b. 7. p. 570 
(70) ruften haar toe om het Barndegat wederom in te 
nemen en krijgen her. b. 8-p. 620 (103) klagen by de 
de Staten Generaal over de Staten van Holland, b. 11. 
p. 908(312) voorfien Harderwijk, en fenden volk na 
Uitrecht en Naarden tegens de Malcontenten, b. 20 
p.560(4) ruften haar toe om boven Nova Sembla on¬ 
der den PolusArticus na China te zeilen, b.31 p. 867 

* <69), 
Amurath wordt Turks Keizer, en doedt vijf vanfijne 

Broeders en twee van fijne Vaders Vrouwen ombren¬ 
gen. b. 7.p. 589 (82) fterft. b. 32. p. 18(4) 

Ainfy (Heere van) verfekert Camerijk voor de Staten 
Generaal aan de fijde des Konings, en wordt aldaar 
Gouverneur, b. 10. p. 750(197) 

Anaftro, aanlegger van den aanllag op het leven des 
Prince van Oranjen, wordt nagejaagt, maar ontkomt. 
b.17. p.314(17) fchrijftaanTrellongen Parma.p.315 
(18) 

Ancre ingenomen door Varrabon. b. 32. p. 18(12) 
Andelot Broeder van den Admiraal tracht fijnen Broeder 

te helpen en komt met 1500 man binnen S. Quintijn. 
b.i.p. 15(11) 

AndredeBro 5 Spaans Kapitein, blijft indebeftorminge 
van Haarlem, b. 6. p. 423 (310) 

Andreas Vendondus komt in Holland en brengt een deel 
Sociniaanfe Boeken mede, wordt daar over voor de 
gecommitteerde der Staten ontboden, en het land ont- 
fegt. b. 35, p. 496 (58) 

Andreas Caroloftadius kant fich tegefis de Aflaten. b. I. 
4p. 12. (9) 

Andrea Caftricomius word gecommitteert tot de refum- 
tie van een voorgaande, en het concipiëren van een 
nieuwe Kerkenordeninge. b. 28. p. 537 (21) 

Andreas Cardinaal van Ooftenrijk krijgt laft om in het af- 
wefen van Albertus het Gouvernement der Nederlan¬ 
den waar te nemen, komt te Brulfelen wordt heerlijk 
ontfangen. b. 35. p. 467(37) krijgt geld omdemui- 
tinerendeSpanjaarts teftillen. b. 36. p. 522(4) doedt 
eenige derfelver na de gedane betalinge ftraflèn (5) 
klaagt over de Franfenin Nederlandfen dienft zijnde, 
ibid. is bekommert over het Gouvernement, en meeft 
om geld. p. 5^3 (5) verbied alle handel met Holland 
en Zeeland, ibid. neemt geld op, beraat fich met den 
Admirant, doedt het volk monfteren, en beraat fich 
andermaal waar den Oorlog te beginnen, p. 533 (15) 
komt voor Schenkenfchans en befchiet het. p.535 (17) 
verlaatdefelve. p. 536(17) advifeert ofmendebele- 
geringe voor Bommel zal opbreken of niet. p-554 (32) 
breektop. 555 (33) vintgoeddebouwinge van S. An- 
dries, en ftelt defelve in het werk. p-555 (33) legt 
den eerften fteen. p. 556 (33) vertrekt uit het land. 
P-577(5o) fterft te Romen. p. 687 (67) 

S. Andries Patroon van de Ridderlijke Ordre van het Gul- 
de Vlies. b. 1.9.54 (37) 

Andries Allertfe blijft ir. een uitval uit Leiden, b. 7.9.504 
(22) 

Andries de Jonge wordt gecommitteert om met den Prin¬ 
ce van Oranjen te adviferen, wegens het verfoek van af- 
fiftentie by vreemde Potentaten", fonder de Landen van 
den Koningtefepareren. b.8.p. 641 (118) 

Andries de Cigoigne dringt door laft van den Groot Com¬ 
mandeur den Ingefetenen groote fchattingen af. b.8. 
p.655(ï29) 

Andries Gaille wordt door den Keifer gefonden om Vree- 
de te maken tuflchen Don Jan en de Staten, b. 10. 

p. 77o(2n) 
Andries Schot antwoord den 1 rompetter van den GrSVe 

de la Roche, begerende noch pardon noch accoort te 
te maken. b. 7. 553 (57) 

Andries Putman wordt gedwongen door fijne Soldaten 
om Amersfoort te verlaten, b. 6. p. 416 (304) komt 
voor Naarden, daar hem den ingang geweigert wordt, 
ibid. 

Andries van Thienen draagt fich treffelijk indeflag by 
Hardenberg, wordt gequetft , gevangen en gerantfoe- 
neert. b. 15.p. 107(115) 

Andries Copier verflet de Soldaten van den Prince van 
Oranjen binnen Antwerpen met fpijs en drank. b. 7= 
p. 586(80) wordt gevangen, verklikt, gepijnigt', en 
fterft in de gevangenifle. p. 587 (81) 

Andries Henrickfe opgemaakt om Jacob Koning van 
Schotland om te brengen, wordt verfchrikt en kan fijrii 
voornemen nietuitvoereh. b. 37.9.663 f49) 

Andries van Ariër handelt door ordre van den Prince van 
Oranjen met verfcheidene Steden om die te brengen in 
des Princen handen, b. 5. p. 3 3 3 (241) brengt te wee- 
gen dat Campen ten dienfte van den Prince van Oran¬ 
jen wordt overgegeven, b. 6. p. 381 (177) 

Andries Heffels wordt door de Staten Generaal aan An- 
jou gefonden om hem de Landen op fekere conditiën 
op te dragen, b. 15, p. 214 (210) doedt uit naam van 
de Staten van Braband een Oratie, waar by Anjou het 
Hertogdom van Braband wordt opgedragen, b. 17. 
p. 207 (4) wordt gecommitteert na Hoorn om de ge- 
fchillen aldaar gerefen, te beflechten. b. 32.83(65) wat 
hy in die faak verricht heeft.... 

S. Andries gebouwt door Andreas van Ooftenrijk. b. 36. 
P- 555 (33) wordt belegert door fijn Excellentie Mau- 
rits. p. 608(9) en aan hem overgegeven, p. 614(13) 

Anna van Ooftenrijk , Bruid van Philips de Eerfte Coning 
van Span jen, komt in de Nederlanden, en word aldaar 
treffelijk ontfangen. b. 5. p. 321 (232) 

Anna Gravinne van Embden fterft. b. 8. p. 655 (128) 
Anna Dochter van Frederic de Tweede Coning van De¬ 

nemarken , trouwt met Jacobus Coning van Schot¬ 
land. b. 26^.463(44) 

Anna Coninginne van Denemarken fchrijft aan de Staten 
Generaal, b. 36. p, 576 (49) 

Anna van Ooftenrijk trouwt met Sigifmundus Coning van 
Polen. b. 29. p. 626 (18) 

Anna van Naflau Dochter van Pfiftê^illem, en Sufter vatl 
Maurits, trouwtmet Willem van Naflau. b.i3.p.ioö 
(73) fterft. b. 24. p. 296(107) 

Anneken van den Hoven wordt om de Religie te Bruffel 
gevangen en levendig in de narde gedolven, b. 34.9.3 3 5 

(?0 
Anniliavan Naflau doet een voorftel aan de Staten van 

Holland, en verfoekt eenige middelen tot haarder on¬ 
derhouding. b. 30. p. 754(61) 

Anthonis Havetius wordt Biflchop van Namen. b. 1. p. 17 

(19) ' 

Anthonis Claafien wordt tot Leeuwarden op ftoel ge¬ 
bracht en predikt aldaar. b. 2. p. 91 (64) 

Anthonis van Stralen Burgermeefter tot Antwerpen, 
wordt door laft van den Hertog van Alba gevangen 
genomen, b. 4. p. 18 5 (131) en niet tegenftaande fijne 
gedane dienften , door laft van Duc d’Alba te Bruflel 
onthalft. p. 248 (177) 

Anthonis van Bombergen wordt door den Heer van Bre- 
derode na den Bofch gefonden , en aldaar Gouverneur 
gemaakt,maakt hem m^fter van de Stad,enz.b- 3.p. 15 r 
(106) verlaat den Bofch, en doedt hem en fijne Solda¬ 
ten eerft wel betalen. 9.152(107) 

Anthonis van Bourgonjen Gouverneur van Zeeland , ver- 
ftaan hebbende het geene door die van Vliflingen be¬ 
dreven was, trekt daar na toe, doedt de Burgers voor 
het Stadhuis vergaderen , berifpt haar over het uitja¬ 
gen van het Spaans Guarnifoen, met vermaning datfy 
haar beter beraden zoude, fich felve tot borg (lellen¬ 
de, dat hqar dan niets quaads overkómen zoude, b 6. 
p. 369 (268) doedt verdere inftantie om dievanVlif- 
fingen tot inkeer te brengen, maar te vergeefs, is blijde 
dat hy uit haare handen ontkomt. 9.369(268) wordt 
gefchoten. 9.438(321) 

« 

A.nthr- 



fcLADWrsER 
Anthonis de LalainGrave van Hoogftraten, fie Hoog- 

ftraten. 
Anthonis Genits wordt Secretaris van den Raad van Sta¬ 

ten. b. 6. p. 430 (3 30) en gecommitteert om de Pro- 
ceiïèn die van Holland aangaande te lichten uit den Se¬ 
creten enGrooten Raad. b. 17. p 330(19) word Grif¬ 
fier van den Hoogen Raad in Holland, ibid. 

Anthoni Symonlz. wordt Burgermeefter tot Enkhuizeri, 
doedt Eed aan dê Stadt en Prince van Oranjen getrouw 
te zijn. b. 6.p. 374 (171) 

Anthonis van den Eickele wordt gecommitteert tot de 
Gentfe Vredehandeling, b. 9. p. 719(‘74) 

Anthonio Timmerman, wordt als medeplichtig aan het 
fchieten van den Prince van Oranjen geworgt en gevie- 
rendeelt. b. 17. p. 314 (17) 

Anthonio Venero wordt als medeplichtig aan het fchie¬ 
ten van den Prince van Oranjen geworgt en gevieren- 
deelc. b. 17. p- 3 r4 (17) 

Anthonis Ruiskenvelt maakt door fijn predicatien gro¬ 
ten oproer binnen Bruflel. b. j6.p. 138(12) word ter 
Stad uit gefet. p. 160(13) 

Anthonis Duik fchrijft aan Oldenbarnevelt, de reden van 
het opbreken des Legers voor Grol. b- 31. p. 42 (31) 
endegelegentheidenfterkte van het felve. p. 46 (35) 
ende'gelegentbeid van het Leeger der Staten, b. 33. 
p. 481 (48) en die van het Leger der Vyanden, b. 36. 

P- 55 5 (f1) 
Anthonis Abrahamfe blijft in het gevecht tuffchen Breau- 

teen Lekkerbeetjen. 6. 37. p. 601 (4) 
Anthoni van Driefche wordt in het uitvallen uit Sluis ge- 

quetft en gevangen. b. 13. p.7.(5) 
Anthonis Buile fwemmende uit Sluis na de Oorlog-Sche- 

‘pen, verdrinkt, b. 23. p. 16 (11) 
Anthoni Babington handelt met Maria Stuart, tegenshet 

leven van Elizabeth. b. 11. p- 931 (56) fchrijft aan 
Maria p. 931 wordt gevangen, bekent de faak, ibid. 
en ter dood gebracht, p. 934 (58) 

Anthoni Sarda wil dat de Soldaten zullen fchieten op het 
volk van Luffy, die weigerig zijn om den nieuwen Eed 
aan Billy te doen, wordt niet gehoorfaamt, is in groot 
perijkel en ontloopt, b. 10. p. 751 (197) word gevan¬ 
gen. ibid. 

Anthoni Saly fchrijft aan Oldenbarnevelt uit Calis wegens 
den toeftant der fajf&p van Vrankrijk en Spanjen. b. 30. 
p. 769 (7 3) ö s 

Antonio Corano, Spanjaart, wordt door de Gerefor¬ 
meerde van Antwerpen, uit Vrankrijk ontboden, om 
daar te komen prediken, ’t geen hy doed. b. 3. p. 125 
(88) foekt het mifverfland tuffchen de Lutherfe en 
Gereformeerde weg te nemen, en laat daar over iets 
in Druk uitgaan. b. 3-p. 141(100) 

Antonio Coning van Portugaal, wordt van de Spanjaard 
den geflagen, vlucht en komt in Vrankrijk. b.i4-p. 178 
(194) geeft een Declaratie uit, waarom hy den Oorlog 
tegen den Coning Spanjen continueert, b. 17. p. 311 
(23) wordt te water door de Spaanfe geflagen. b. 17. 
p. 338 (34) verhoekt afhftèntie van de Staten tegens 
Spanjen. b. 13. p. 110 (73-) geeft beftellinge ter 
Zee uit, en verfoekt van de Staten Generaal eenige ha¬ 
venen, b. 19. p. 511 (30) derft in Vrankrijk. b. 32 p.50 

(38) 
Antonius Hoermaar, Priefter, door ordre van Lumei bin¬ 

nen den Briel opgehangen, b. 6. p. 367 (166) 
Antonio Coquel, verdedigt Steenwijk treffelijk, b. 29. 

p. 626 (19) geeft de Stadt over met accoord. p.628 
(21) •' 

Antonio Perez door laft des Conings Efcovedo omge¬ 
bracht hebbende, vlucht na Arragon, word gevangen, 
naSaragofTa gevoert, verdedigt hem, fchrijft, en fend 
aan den Coning, toont des Conings eigen laft, wordt 
*iet een averechtfe trek voor een andere Rechter be¬ 
trokken , met andere mifdaden befchuldigt, verant¬ 
woord fich met des Conings eigen hand , word vry ge- 
fproken door de Seventiene van Arragon , aan de in¬ 
quifitie gelevert, van daargehaalt en in fijn oude ge- 
vangenifiè gebracht, raakt daar uit en vlucht, trekt na 
Vrankrijk, en van daar na Engeland, b. 29 p. 608. ... 
(5....) 

Ai f werpen was altijd vry geweeft van de Inquifitie, en 

moft volgens des felfs Privilegie aan de kennifïè der 
geeftelijke niet onderworpen wefen. b- i.p. 14(10) 
wordt tot een Bifdom gemaakt, engeftelt onder het 
Aardshifdom van Mechelen. b. 1. p. ±3(17) krijgt laft 
om lich na de Brieven des Conings, rakende de ïnqui- 
fitie te gedragen, b. f.p. 35(2-3) fendt Gecommitteer¬ 
den aan den Hertog van Alba tot BrnfTel, óm hem wel¬ 
kom te heeten, enz. b. 4. p. 181 (128) word door de 
Spanjaarden overvallen engeplondert. 6.9^.731.(183) 
neemt aan, en approbeert de Unie tot Uitrecht ge¬ 
maakt. b. i3-p. 31 (88) belegfert door Panna. b. 19 
p, 300(36) word met accoord overgeven, b. 20. p. 613 

(46) 
Antwerpenaars maken fwarigheid over het Placcaatvan 

de Inquifitie, en weigeren de uitroepinge daar van. b. 
p. 13 (10) fenden Gefanten aan Maria Gouvernante 
der Nederlanden om. te toonen het quaad dat uit het 
Placcaatderlnqqifitie volgen zoude , en verhoeken dat 
fy van de Inquifitie mochten ontfiagen blïjven.b. 1 .p. 14 
10) maken, niet tegenlfaande de verfachtinge van het 
Placcaat der Inquifitie , echter fwarigheid om het 
felve te laten verkondigen, b. i.p. 14(10) en te meer, 
om dat fy vernamen, dat eenige Geeftelijke fecrere 
commiflicn hadden , om ’Inquifiteurs te zijn. ibid. 
blijven het weigeren, tot dat men hen toefeide, dat 
fy echter met geene Inquifitie zouden belaft wor¬ 
den. ibid, protefteren op den vierde May des jaars 
ï 3 30 tegens de publicatie van het Placcaat der Inquifi¬ 
tie, en ftaan het toe op den 3. May , doch onder pro- 
teftatie tegens den laatften Articul en Claufule van dien. 
ibid. houden de uitroepinge van het Placcaat der In¬ 
quifitie op, fchikken Gefanten ten Hoof, en toonen 
de faak aldaar zo , dat men het Placcaat met befiotene 
Brieven wederom ontbied , niet alleen van Antwer-; 
pen, maar ook van de drie andere Hooftfteden van 
Braband. b. 1 p. 14 13. (11) fchrijven aan de Gou¬ 
vernante de gelegentheid van haare Stad over de op- 
rechtinge van den Biftchops Stoel, p 28 (20) fenden 
Gefanten aan den Coning, en wat die daar verrichten, 
ibid. krijgen door eenen onbekenden uit de Cancellerie 
vanBrabrand een Brief om de Inquifitie in te voeren, 
b. 1. p. 35 (23) wat fy moeten opbrengen tot debou- 
winge van het Kafteel. b. 4-p 279(133) zijn gewillig 
tot het opbrengen van geld, om daar door van de mu® 
tineerendeSpanjaarts ontfiagen te worden, b. 7. p. 493 
(16) befwaart over het Placcdat, verbiedende de koop¬ 
handel over en weder, fenden na den Groot Comman¬ 
deur, krijgen audiëntie, en worden ftraf bejegent, b. 7. 
p. 498(18) maken fwarigheid om het Placcaat van den 
Raad van State, verbiedende den handel met de Hol¬ 
landers en Zeelanders, te publiceren, b. 9. p. 681 (147) 
verhoeken de afbrekinge van het Kafteel tegen de Stad, 
welk haar vergunt word. b. ri. p. 833 (274) zenden 
Gedeputeerden na Gent, cm de onruft tuffchen die 
Stad en de Waaien te befiechten. b. 13. p. 3 (69) berei¬ 
den haar tot tegenweer tegens Parma. b. 19. p. 469 
(14) foeken het maken van de Brug over de Schelde te 
beletten, b. 20. p. 794 (31) zenden aan den Prince van 
Oranjen, Raad van Staten, Staten van Holland en Zee • 
land om den nood der Stad bekent te maken. b. ap. 
p. 603 (38) refolveren om met Parma in hetbyfonder 
te accorderen , en fenden Gedeputeerden aan hem. 
b. 20. p. 607 (41) verhoeken aan Parma om met hem te 
handelen, b. 2c. p. 607 (40) handelen, ibid. 

Appio Conti wordt met eenLeger na Vrankrijk gefonden, 
tot afiiftentie van de Ligeurs. b. 30. p.674 (4) en 
doorfteken. p. 681 (9) 

Ardres belegert en gewonnen door Albertus van Ooften- 
rijk. b. 33. p. 193 (23) 

Arenberg (Gravevan) GouverneuroverVriefland,Groe- 
ningen, Over-Yffel, en Lingen. b. 1. p.22 (16) komt tot 
Leeuwarden, ontbiedt de Burgermeefteren, en wil dat 
men deKerken zal repareren,en den gewonelijke dienft 
weder inftellen ; verfiet het Kafteel, en veel andere 
plaatfen in Vriefiand met volk en Ammonitie van Oor¬ 
log. b.2.p.9i (64) begeeft fich meteenigvolknaOver- 
Yffel,brengt deSteden van het felveLandfchap in ftilte, 
enfehaftde Predicatie af.b.3. p.143 (102) trekt inalder- 
haaft na Leeuwarden, en accordeei t met haar. ibid. 

komt 



van Perfonen en Saxen. 

komt binnen Leeuwaarden, befchrijfc de Staten van 
Vriefland, en hond haar eenige Articnlen voor, om 
Yriefland in t ufte te houden.b. 3 .p. 146(1 o2)doet groot 
devoir om Guarnifoen in Groeningen te krijgen, ’t geen 
hy eindelijk te wege brengt, b. 3. p. 147 (103) beje¬ 
gent de gevangene Edellieden met harde woorden, 
dreigende defelve te doen hangen, b. 3. p. 169 (1 zo) 
wordt door den Hertog vanAlba met eenig volk ge¬ 
fonden tot hulp van den Coning van Vrankrijk tegen 
deHugenoten. b. 4. p. 120 (156) trekt na Vriefland, 
en fijn volk by hem ontboden hebbende na Groenin- 
ningen, van daar na Witteweerum, alwaar hy door 
het volk van Graaf Lodewijk wordt befprongen. b. 4. 
p. z 3 3 (16 7) wil niet toeflaan dat de Spanjaarden Graaf 
Lodewijk zouden vervolgen, en wordt daar .over van 
defelve vooreen Lutheriaan gefcholden. ibid. blijft in 
deflag by Winfchoten. ibid. 

Arenberg (Graaf van) wordt door den Prince van Parma 
gefonden op denRi jxdag tot Augsburg.b. 17. p. 3 2.7(16) 
trouwt met de Dochter van Aarfchot. b. zz.p 878 (19) 

Arent van Sasbout commiflie hebbende van den Hertog 
van Alba om veele Gereformeerde tot Leiden te van¬ 
gen. b. 4. p. 230 (163) komt tot Leiden, en wil defel¬ 
ve Sententien doen publiceren en executeren, metaflï- 
ftentie van den Gerechte, b.5. p. 267 (192) eninde 
Vroedfchap, en verklaart dat de alfiftentie der Schepe¬ 
nen in de executie over de gecondemneerde by den 
Bloedraad, zoude gefchiedenlonder prtejuditie van ha¬ 
re Privilegiën. ibid. 

Arent van Dorp wint Mechelen voor den Prince van O- 
ranjen. b. 6. p. 401 (Z91) verfterktZierikzee,endoed 
de Dijken daar omtrent doorfteeken. b. 8. p. 651 (1 23) 
wordtgecommitteert om met den Prince vanOranjen 
te adviferen wegens het verfoek van affiftentie by 
vreemde Potentaten, fonder de Landen van den Ko- 
ningtefepareren. p.641 (118) wordt gecommitteert 
tot de Vredehandelinge te Breda. b. 8. p, 597 (88) en 
tot de Gentfe Vredehandelinge. b. 9. p. 719(174) 
wordt door den Prince van Oranjen na Uitrecht gefon- 
den, om te vernemen na de rechte waarheid van het 
verdrijven der Soldaten, haar alle hulpe aan te bieden, 
en te verhoeken dat fy haar wilden begeven onder het 
Gouvernement van den Prins, mits ontfangende fo- 

'danige fatisfa&ie, als fy begeerden, b. 10. p. 8ao (2.32.) 
en na Gent om de gevangene Heeren aldaar te doen 
ontflaan. b. n. p. 903 (309) wordt uit fufpitie van 
met den vyand te correfponderen gevangen genomen, 
geeft een gefchrift uit tot fijn verontfchuïdiginge. b. 31. 
p. 884(82) 

Arent van Duivenvoorde wordt gemaakt Luitenant Col - 
lonel van den Prince Frederie Henric. b. 30. p 679 ((87 

Arent Dirkfz. Paftor in de Lier, word van Ketterye be- 
fchuldigt,in den Haag gevangen gebracht, veroordeelt, 
ontwijt, geworgt en verbrant. b. 3. p.’j 12 (12 5) 

Arent Gruithuifen antwoord den Trompetter van den 
Gravede laRoche, begerende noch pardon noch ac- 
coort te maken. b. 7. p. 3 3 3 (3 7) 

Arent Sandelijn wordt gefielt tot uitvoerder van de Plac- 
catentegens de Ketteren, b. 1. p. 6.(9) 

Arent Janfz. Schout tot Haarlem, gefloten buiten het par¬ 
don, fterft, in de gevangenille. b. 6. p. 443 (323) 

Arent van Geinen wint en plondert de Kuinder. b. 15. 
p. 2zo (224) flaat twee Vriefle Vaandelen, p. zzi 
(zz5) blijft voort Swartfluis. p. 117 (2Z9) 

Arent Nicolai word Raadsheer van den Hogen Raad in 
Holland opgerecht, b. 17. p. 3 30 (29) 

Aris Dirkfehelet de Schoot van een Soldaat, die Cornelis 
Brouwer daar door meende te vellen. p.6.p.37 3 (zji) 

Arnoldus Lantz , Abt van Adewaart, Werd van fijne re- 
geringeenadminiftratieafgefet. b-3.p. Z63 (190) 

Arnoldus Kemmink wordt Adminiftrator , en naderhand 
Abt van Adewaart. b. 5. p. zó 3 (191) 

Arnoldus Cornelii difputeert .opentlijk tot Leiden te- 
gens Koomhart, aangaande de merkteekenen van de 
ilchtbare Kerke. b. 13. p. 23 (82) is Prsefes in hetSy- 
nodijs Nationaal, gehouden tot Middelburg, b. 16. 
p. z6i (24) word gecommitteert tot derefumptie van 
een voorgaande, en het concipiëren van een nieuwe 
Kerkenordeninge. b. 28. p. 337 (21) 

Arnout de Coning tot Gorcom opgehangen doof de Geu- 
fen. b. 6. p. 380 (277) 

Arke van Delft wordt gebracht te Soeüermeer. b. pp. 3 36 
(>-9) 

Arragon van al fijn voorrechten berooft door Philips 
den Eerfien. b. z9.p,6i2(8) en wederom hei fielt door 
Philips den Tweeden, b. 36. p. 591 (63) 

Arragonefen Hellen haar te weer tot voorftandt van hare 
Privilegiën , worden met een Leger aangetaft, en van 
hare voorrechten beroofr, en de treffelijkfie onder haar 
omgebracht, b zg.p.ón... (7.. ..) worden herftelt 
in haai: Privilegiën, b, 36. p. 391 (63) 

Arreft van den Hertog van Aarfchot en andere Heeren 
tot Gent, geefc een groot nadenken.b 11^.905(308) 

Arrefi van de Zeeufe Schepen in Engeland , en dat van de 
Engelle in Zeeland, word ontflagen. b. 9. p.692 (154) 

Artois heeft de vijfde Stem ter Generaliteit, b. 1. p.z. (i) 
accordeert met de Prins van Parma. b. i^.p. 95 (13 3) 

Artus de Batfon wordt door laft van Duc Alba te Bruflel 
onthalft, den 1. Junii 1568. b. 4. p. 238 (169) 

Artus van Brederode wordt gecommitteert in de fake van 
Jan Jeroenfz. en verdere gevangene in het Noorder- 
cjuartier. b. 8-p. 637(115) 

Afewijn (Heer van) wordt Ontfanger Generaal van de 
GeünieerdeProvintien. 8.13^. 34(90) 

AfingaEntes, Vaandrig van Joachim Panier, word door 
fijn Broeder Bartelt Entes, geflagen en gevangen- b. 4 
p. 236 (168) verjaagt den vyand uit Otterdum, en 
maakt het fierk. b. 18. p. 392(26) 

Afinga Ripperda, bied fijne hulp aan den Prince van O- 
ranjen, door Sonoy. b. 5. p. 311 (224) 

Afperen ingenomen door de Spanjaarden, b.7. p.430(41) 
Aflèliers wordt door de Staten Generaal aanden Koning 

van Vrankrijk gefonden, om hem de landen op te dra¬ 
gen. b. 19. p. 462 (10) wathy daar handelt, ibid. 

d’AflbnviUe wordt door Duc d’Alba als Legaat in Enge¬ 
land gefonden , maar mits hy geen Credentie van den 
Coning, dan alleen van Duc d’Alba hadde, wil de Co- 
ninginne hem voor geen Legaat erkennen, b. 5. p. 277 
(199) wordt Gedeputeerde van den Coning van Span- 
jen op de Vredehandelinge tot Ceulen. b. 13. p. 52 
(103) heeftde hand in de moord van den Prince var» 
Oranjen. b. 18. p.4z9(Sz) 

Atrecht verrafcht en ingenomen door Maurits.b 21 p.7 38 
(43) wordt tot een Bifdom gemaakt, en gefielt on¬ 
der het Aards-Bifdpm yan Gamei ik. b.i. p. 13 (17), ac¬ 
cordeert met den Prince van Parma. b. 13. p.95 (134) 

Aubeyne, en het recht daar van , wat dat zy in Vrankrijk* 
b. 32. p. 33 (23) 

Aubigny wort door de Staten Generaal aan de Coninginne 
van Engeland gefonden, en waarom, b. 11. p. 900 (303) 

Avennes ingenornen voor de Staten, b. 14. p. 15-9 (180) 
AugufiinusHoi tenfius wordt voor de oogen van fijn Va-f 

der binnen Naarden vermoort, en het herte uit fijn lijf 
getrokken, b. 6. p. 48 (306) 

Augufiijn Mexia wordt Commandeur van het Spaanfa 
Leger in Nederland, p. 877(77) heefteen aanflag op 
Bouchain,die den fijnen niet wel vergaat, ibid. belegert 
en wint Haufly, endoedt al de Soldaten daar binnen 
ophangen, ibid. trekt in Camerik, enbefet devoor- 
naamfieplaatfén.. p. 55 (42) 

Aumale heeft een aanflag op S. Denijs, die mislukt, b. 28, 

P A S 3 (19) 
Avondrmaal lang niet nitgedeelt, tot Uitrecht, wordt 

wederom gehouden, b. 30. p. 73 3 (43) 
Aufonius Galama verfoekt uit naam van de Staten van Ui¬ 

trecht , leeninge van een fomme gelds van den Aarts- 
Biflchop. b. 10. p. 776 (215) 

d’Aufly levert Aalfi overaandeMalconten.b. 34. p.131 

(159) 
Auwert (Groot) verbrandt, b. 13. p. 218(123) 
Auwerderfijl ingenomen door de Rennenburgle. b- 13. 

p.zi6 (2:1) overvallenen weder ingenomen door Wil¬ 
lem van Nafiau. b. 31. p. 807(25) 

Axel verraden en overgegeven aan Parma.b. 18.p.401 f 3 3) 
B. 

AafGerritsbrengt Brieven aan Cornelis van Rijswijk, 
om Medenblik aan den Koning over te leveren, b.7, 

P-493 (M) 
Baart Luitges wordt Capitefn over een Vaandel Burgers 

totEnkhuifen omdeStadt voor den Koning teverfe- 
keren. b. 6. p. 373 (271) 

€ Baart 



B L A D W 

Baart Iferda wordt gecom mi Keert om het Cafteel van 
Stavoren tedemolieren. b. 14- p- 165(185) 

Backer door de Beeldeftormers t'Antwerpen uit dege- 
vangenifie verioft. b. 2. p. 84 (5 9) 

Backerfielde wordt Admiraal van deEngelfe Vloot, in 
plaats van Draak. b. 3 3. p. 2 3 o (5 3) 

Baerle ingenomen door de Malconten. b 16^.272(32) 
te vergeefs belegert van Stakenbroek , en verovert 
door la Garde. p. 273(33) 

Baldadigheid van eene der Gereformeerde tot Uitrecht, 
b. 2. p. 90(63) 

Baldeus belegert en verlaat Leiden, b. <L p-472 (348) 
maakt groote moeite tot Uitrecht , en fbekt fijne Sol- 
daten daar binnen te brengen, doch te vergeefs, b. 7. 
p. 503(21) belegert Leiden ten tweedemaal, p. 504 
(22) tracht de Stadt uit te hongeren, p. 505 (23) 
gebruickt veele lillen om haar te bewegen tot de o- 
vergifte. ibid. neemt Maasfland Sluis. p. 5071(25) 
maakt een Schans buiten de Rhijnsburger Poort, en 
wordt door die van de Stad daar uitgedreven.p,5 3 2(42) 
heefteen aanflag op Delft, die mislukt ■ ibid. befpringt 
de Schanfe op de Poldervaart, en wordt afgeflagen. 
p. 548(53) fchrijft aan die van Leiden, en dreigt haar 
vreeflèlijk.p. 549 (54) beraadt lich over hetdoorfte- 
ken der Dijken , en refolveert de belegeringe van 
Leiden te continueren, p- 55r (55) fchrijft noch een 
en andermaal aan die van Leiden , met beloften en drei¬ 
gementen. p. 552 (56) weigert haar Gecommitteerde 
te mogen fenden aandenGrave de la Roche. p. 553 
(57) vlucht uit Soeterwoude. p. 588 (60) fchrijft aan 
den Groot Commandeur, wegens de verlatinge van 
Leiden, p. 561 (63) kan de muitinatie der Spanjaar¬ 
den niet Billen, p. 583(78) 

Balen (Ritmeefter) vecht vromelijk inde flagby de Lip- 
pe, maar wordt gedwongen te wijken, p. 32, p. 44 

(m) , | 
Balfour verrafcht Meenen. b. 14. p. 140 (166) doet Eed 

aan fijn Excellentie Maurits. b. 22. p. 906 (38) wordt 
gefchoten op de wallen van Huift. b. 33. p. 219 (45) 

Baligny Gouverneur van Camerik, verklaart fich voor 
Henric de Vierde, b. 31. p. 800 (19) heeft een aan¬ 
flag op Bouchain, die mislukt. p. 877 (77) geeft Came¬ 
rik over aan Fuentes. b. 32.p. 55 (42) komtbydeCo- 
ning, wordt ftuurs bejegent, raakt wederom in gratie » 
en waar door. p. 5-6(43) 

Ballingen van Amfterdam leveren Requeft aan den Prince 
van Oranjen, Staten van Holland en Zeeland, en ver¬ 
hoeken dat in de Vredehandelinge aan haar mocht ge¬ 
dacht en vryheid van Religie toegeftaan worden, b. 8. 

P- ?97(87) 
Ballingen uit Groeningen dringen fterk aan by Willem 

van Nafiau, op de belegeringe van de Stad. b. 30.P.717 

(54) 
Balthazar Gerarts doorlchiet den Prince Willem van O- 

ranjen , wordt gevangen, bekent de faak. b. 18. p. 427 
(?) gevonnift en ter dood gebracht, p. 432(55) 

Banker fwemt uit de Vloot binnen Sluis. b. 23. p. 17 

('0 
Bankert (Capitein) valt op de vyandendieinhetland van 

Huift overquamen , en overmeeftert drie Schuiten van 
defelve. b. 3 3. p. 213 (39) 

Barchon, Ovet fte op den tocht derStatife in Wals-Bra- 
band , is feer bekommert op fijn dood-bedde, over het 
verbranden van den Toren te Fleuris, uit welke een 
vrouwe uit benautheïd haar kind van boven nederge- 
worpen hadde, en felve na gefprongen was, b. 33. 
p. 187 (20) 

Barlaimont is in groote verbitteringe des volks, en waar¬ 
om. b. 1. p. 29 (21) doedt den nieuwen Eed by de 
Gouvernante voorgeftelt. ibid. 

Barnabas Brefibn wordt door de Seftien Mannen van Pa¬ 
rijs, fonder forme van Proces opgehangen, b. 2S. p. 5 88 
(46) 

Barnde Gat ingenomen door Sonoy. b, 8. p. 618 (10 2) en 
wederom verlaten, p.620 (103) 

Barnicourt wordt door fijn eigen Soldaten gevangen, e n 
na Groeningen gebracht, b. 10. p. 752(198) 

Bartho Idferda word gemaakt Raad in het Hof van V ries- 
land, door de Graaf van Schouwenburg, b. 6. p. 384 

(*79) 

Y S E R 

Bartholomeo Canoi blijft voor Haarlem, b. 6■ p.4 36(3 20) 
Bartholomeusde Val, word door laft van Alba te Bruf- 

fèlonthooft, b. 4.p. 238 (169) 
Bartholorneus Gryphius verwittigt de Staten van Holland 

van de tocht der Dnitfe tot affiftentie van Henric de 
Vierde, b. 28. p. 599(55) 

Bartholorneus Libertas, kennifte krijgende van het voor- 
uemen fijnes Broeders, om Marfilien voor Henric de 
Vierde te verfékeren, helpt Cafiault aankant, enden 
aanflag gelukkig vol voeren, b. 33. p. 187 (1 ) 

Bartholt Entes fiaat het Vaandel van fijn Broeder, en 
neemt hem gevangen, b. 4.p. 236 (168) krijgtcom- 
mitlïe van den Prince van Oranjen, als Capitein. b. 5. 
p. 289 (208) wint en plondert het Huis van de Heer 
van Ameland, p. 330 (238) loopt met Lumei uitEn- 
geland, en komt voor denBriel. b. 6. p. 365(265) ac¬ 
cordeert met die van Dordrecht, om haar te begeven 
aan de fijde van den Prince van Oranjen. p. 379 (276) 
fcheld de Staten voor verraders, wordt tot Delft ont¬ 
boden , ftelt fich noch woeftèr aan, en wordt gevangen 
genomen. p.424(3io) krijgt commiftbe om den vyand 
in Vrieflandafbrektedoen.'b. 8.p-654 (128) valt in 
Vridland , wint Ooftmahorn, en verlaat het wederom, 
b. 9^.677(144) neemt volk aan tegens die van Groe¬ 
ningen, vlucht na Coeverden, worde gevangen, b. 12. 
p. 962 ( 3 3) is in groot gevaar, ibid. wordt uit fijne ge- 
vangenifie ontfiagen, mits cautie Bellende van hem niet 
te zullen wreeken. b. 13. p. 20 (80) fchrijft aan Sonoy, 
watmen van Rennenburg te verwachten hadde,en fiaat 
de Malcontente Boeren, b. 14. p. 166 (185) neemt een 
vrouw binnen Groeningen gevangen , vindt by de felve 
eenige pampieren, waar door den handel van Rennen¬ 
burg ontdekt wordt. p. 167(185) belegert Groenin¬ 
gen. p. 171 (189) wordt in den aanval op het Schuiten¬ 
diep gefchoten. b.15. p. 205(214) 

Bafon (Hertog van) Luitenant van den Hertog van Ven- 
dofme, neemt pofleffie van het Gouvernement van Brc- 
taignen, voor den fel ven Hertog, b. 35. p. 439(15) 

Baffigny wordt door de Staten Generaal aan de Staten van 
Holland en Zeeland gefonden, en verlbekt affiftentie 
van geld, om de vreemde Soldaten uit het land te drij¬ 
ven. b. iï. p. 870 (284) 

Baftille van Parijs, wordt aan HenFic de Vierde overge¬ 
ven. b. 31.p.806 (24) 

Batenburg, fie Gijsbrecht of Diderik van Batenburg. 
Batenburg (Huis te) door Panna ingenomen, b.2i. p.708 

(22) wordt aan fijn Excellentie Maurits overgegeven, 
b. 37. p.610(10) 

Beauvois (Heer van) vi&ualieert Middelburg, b.6.p.449 

(jjo) 
Bede-dag der Gereformeerde b. f.p. 167(18) 
Bede-dag in Noord-Holland,over de viótorie tegens Bof- 

fu. b.6. p. 457(336) 
Bede-dag in Holland en Zeeland , tot bevorderinge van 

de Vredehandel, b, 8. p. ?97(87) 
Bede-dag tot Antwerpen, voor de gefontheid van den 

Prince van Oranjen. b. 17. p. 314(17) 
Bede-dag binnen het belegerde Sluis, b, 23. p. 7 (5) 
Bede-dag in deVereenigde Nederlanden.b. 3 j.p.2o6 (35) 
Beeld van Maria tot Antwerpen wordt omgedragen en 

befpot. b, 2.P.83 (58) 
Beeld door Duc d’AIba op het Kafteel van Antwerpen 

opgerecht, veroorfaakt groote opfpraak,en word door 
Louis de Requefens afgebroken, b. 4. p. 258 (184) 

Beeld van PausSixtusde Vijfde, wordt in een oproer ver¬ 
broken. b. i8.p. 540 (9) 

Beelden afgeworpen te Middelburg, b. 2. p. 89 (63) 
Beelden in de groote Kerk van der Goes, worden aan 

ftukkengebroken, b. 1 2. p. 1000(65) 
Beelden der Panfen mogen by der felver leven niet opge¬ 

recht worden, b. 28. p. 540 (9) 
Beelde-ftormers bedrijven groote moetwil binnen en bui¬ 

ten Antwerpen, b. 2. p. 84 (5 9) willen ook de wape- 
penen des Konings, en die van de Ridders van het Gul¬ 
den Vlies breeken, waar over fommige gevangen, drie 
gehangen en drie gebannen worden, p. 87 (61) 

Beeldeftormers te Delft: doorfoeken deKloofters, willen 
een Kerk geopent, en de Altaren om verre geworpen 
hebben; ïoopen het KJoofter van de Minnebroeders 

op, 



van Ferfoncn en Saken. 

op, vernielen alles, en neemen die Kerk den Wethou- 
deren af. b. i. p. 94 (6 5) 

Beeldeftormers worden uit de Kerk van Antwerpen ver¬ 
dreven , fommige gevangen, en vijf van delelve des 
nachts gepijnigten opgehangen, b. 2. p. 105 (74) 

Beeldeftormeryebegint in Auguft. 1566. in Weft-Vlaan-, 
deren by Y peren,en loopt voort tot byna door gantfch 
Nederland, b. 2- p. 81(58) 

Beeldeftormerye tot Antwerpen, by wat gelegentheid 
begonnen, b. 2. p. 8? (58) en buiten de Stad. p. 84. (59) 
neemt lijn voortgang, ibid. 

Beeldeftormerye begint in de Oude Kerk tot Amfterdam, 
den 23. Augufti 1566. en tot Leeuwaarden den 6. Sep- 
temb. en te Delft, b.x.p. 91 (64)en in de Omlanden te- 
gens de exprefle refolutie der Staten, p. 94 (65) twee¬ 
de tot Antwerpen, p. 105 (74) binnen der Veere. 
b. 6. p. 393 (286) tot Uitrecht, enwaardoor. b. 14. 
p. 171(189) 

Belegerde binnen Sluis dragen haar vroom. b. 23. p. 7 

(5) 
Belegeringe van Haarlem wordt vervolgt, b. 6. p. 432 

(317) en die van Alkmaar opgebroken. p.455(334) 
ook die van Leiden, b. 7. p. 489 (12) en die van Zierik- 
zee vervolgt door de Spanjaarden, b.9. p.678 (145)en 
die van Woerden opgebroken, ibid. 

Belegeringe van Deventer door Rennenberg, en des felfs 
omftandigheden. b. 12. p. ioor (65) en van het Ka- 
fteel van Harlingen,door de Staten van Vriefland.b. 14. 
p.162 (183) en van Steenwijk door Renncnburg. b.15. 
p. 219(224) en van Geertruidenberg door fijn Excel¬ 
lentie Maurits. b. 30. p. 693 (17) 

Belijdenifle des Goloofs der Gereformeerde, b i.p.43... 
(31...) fieConfeilie. 

Beün Overfte van Parijs, wordt door Majenneafgefet. 
b. 31. p. 801 (19) 

Belhamels tot Uitrecht ten tijde vanLycefter, wie en 
welke. b. 21.p. 735(40) 

Bellangreville wordt op vermoeden van op het leven van 
Don Jan toegelegt te hebben verfekert, en wederom 
ontflagen. b. to. p. 805 (235) 

Bellerine, fie Antonio Corano. 
Bellievre wordt door den Koning van Vrankrijkaande 

Staten gefonden, om haar fijne interceflie bydenKo- 
riing van Span jen aan te bieden, b. 12. p. 978 (44) be¬ 
dankt de Staten uit naam van den Coning, voor de eere 
aan des felfs Broeder bewe'fen. b. 17. p. 322 (23) doed 
een oratie voor het Leven van Maria Stuart. b. 2z. 
p. 936(59) wordt door Henric de Vierde gecommit- 
teert tot de Vredehandel, tuflchen hemen de Coning 
van Spanjen. b. 35. p. 443 (18) toont fijn Macht- 
brief. ibid. Sluit de Vrede. p. 445 (19) 

Ben Godaert accordeert met den Prince van Oranjen en 
Staten van Zeeland, wegens het neemen en arrefteren 
van eenige Schepen te wederfijds. b. 9. p. 691 (154) 

Benden van Ordonnantiën in de Nederlanden, wederom 
opgerecht, hebben tot hare Officieren de voornaamfte 
Heeren des Lands. b. 4. p. 179(126) 

Benthuifen verlaten door de Spanjaarden, b.7. p.555 

(59) J , 
Beradmge om de Souverainiteit der Landen aan de Ko- 

mng van Vrankrijk op te dragen, b. 19. p. 460(8) 
Berchem (Kapitein) de Wachten op het Uiterland niet 

wel befet hebbende, geeft gelegentheid aan den vyand 
om in het Land van Huift over te fetten. b. 33.p.213 
(39) wordt ineen fchermutfel gefchoten. p. 214. 

Bergermond fich uitgevende voor een F;delman , wordt 
als fchuldig aan de Beeldeftormerye tot Antwerpen, 
des nachts van het bedde geligt, aanftonts gepijnigt, 
en des morgens nevens noch vijf andere opgehangen, 
b. 2. p. 105(74) 

Bergen (Marquis van) Gouverneur over Henegouwen, 
b.i.p. 22(16) wordt gedeputeert om na Spanjen te 
te reilen, b. 2.p. 60 (43) komt in Spanjen, en maakt 
de gelegentheid der Nederlanden aan de Koning be¬ 
kent , als mede het verfoek der Edelen, tot moderatie 
der Placcaten. p. 62 (44) wordt na het oog wel, maar 
in der daad geveinfdeüjk ontfangen , en met loosheid 
opgehoudem ibid. Sterft in Spanjen niet fonder fufpi- 
%\q,van vergift, ibid.' 

Bergen op Sootn ingenomen door Champigny. b. 11» 
p.855(273) belegert en wederom verlaten door Par- 
ma. b.25. p. 339 en 342(21 en 23) 

Bergen in Henegouwe met verraffinge ingenomen door 
GraafLodewijk van Nafiau. b. 6. p. 377 (277) van Al- 
ba belegert, en met accoord overgegeven, p. 409 

. (298) 
Berg-verkoopers worden door de Staten voor verraders 

verklaart, b. 16.p. 4io( to) en met namen genoemt. 

P-4*4(1*) 
Berkenrode (Heer van) wordt gecommitfeert, om de 

Brieven geaddreffieertaan den Prince van Oranjen, na 
des felfs dood te openen, b. 19. p. 454 (3) 

Bernard van Merode , wordt wegens de Staten Generaal 
gecommitteert op de Vredehandelinge tot Ceulen. 
b. 13. p. 52 (103) krijgt laft defelve te continueren, 
p. 108 (143) wordt Luitenant Gouverneur van Vries- 
landt, komt tot Leeuwaarden, beraat fich met Ho- 
henlo en de Staten , en fend Sonoy na Holland om aflï- 
ftentie te verfoeken voor Delfziel, b. 15. p. 210 (217) 
fteltprovifioneleordre, by forme van Gebod, tot by- 
leggingevan het gefchil, tuflchen de Steden en platte 
Landen van Vrieftand, over de Regeringe. b.i8.p-376 

(15) 
Bernaerd, Luitenant van Henric van Naffau, wordt in 

de fiagby de Lippe gevangen b. 32^.44.(34) 
Bernardijn de Frefneda, fie, Frefneda. 
Bernardijn de Mendoffa, wordt door Alba aan Don Fre- 

deric gefonden , met laft om Haarlem niet te verlaten, 
voor dat het gewonnen was. b. 6. p.432(317) verfe¬ 
kert Maftricht, en houdt daar alle die in bedwang, die 
verftand hielden met GraafLodewijk. b. 7. p. 489 (12) 
doed alle de Schepen in de Mafe opvaren tot boven 
Luik, en waarom, ibid. verfoekt met fcherpe woorden 
aan den Koning van Vrankrijk, dat by de Gefanten der 
Staten geen gehoor wilde geven. b. 19, p. 525 (53) 
handelt met Maria Stuart tegens het leven van Elifa- 
beth. b. 22. p. 931 (56) 

Bernoelgej blijft in het befchermen van Oudenaarde.b. 17. 
p. 321 (22) 

Beroerte in de Nederlanden, waar uit ontftaan. b. 1. p. 31 
(22) neemt dag aan dag toe. p. 34 (24) vermeerdert, 
p. 36.(25) tot Antwerpen met groot pericul voorde 
Stad, en waar uit ontftaan. b.2. p. 81(57) totAm- 
fterdam, over het begraven van een Gereformeerde 
doode.p. 103(73) binnen Vijflingen neemt toe, dooi¬ 
de aankomfte van het Spaans Guarnifoen. b. 6. p 369 
{268) binnen Uitrecht tuflchen de Grave van Meurj 
en Burger Hopluiden, b. 25. p. 343 (24) 

Bertloy, bedecht het mifverftand tuflchen de Engelfeen 
Zeeuwen, wegens het neemen van Schepen te weder¬ 
zijds. b. 9. p. 692(154) 

Befchuldiginge tegens den Graaf van Hoorn. ^4^.189... 
(135...) 

Beftand tuffchen Spanjen en Vrankrijk voor vijf jaren. 
b. i.p. 15(11) wordt verbroken, ibid. 

Betuwe raakt onder door een water-vloed, b, 32. p. 14 

(9) 
Bevelhebbers binnen Rhijnberk, zenden aan de Staten 

van Holland, en verfoeken affiftentie. b. 26. p. 475 

(53) , 
Beverwijk door de Spanjaarden verlaten, en Sonoy weder 

befet. b. 9. p. 727 (180) 
Bevre (Heer van) wordt door de Staten van Braband 

geftelt over het Paerde-volk '5 tegens de gëmuitineeede 
Spanjaarden, b. 9. p. 715 (171) lbekt te vluchten uis 
Antwerpen, en verdrinkt, p. 731 (183) 

La Biche, Gouverneur van Huift. h. 33^.226(50) 
Biel (Kapitein) verdedigt Carpen tegens de Spanjaar¬ 

den, en wordt door de felve in de poort van het Kafteel 
opgehangen, b. 13.P.25 (84) 

Bievry doedtfijn uiterftedevoir om de vluchtende folda- 
ten in de fchanfe de Moervaart op te houden, kan 
niet, valt kloekmoedig op de kondfchappers , door- 
fteekt twee der felver, endoedt den derden vluchten, 
b. 33 p. 216(42) ftaat deovergifte, hoewel ongaar¬ 
ne toe, maar weigert de opgeftelde conditiën te tee- 
kenen. ibid. 

Biljetten binnen Enkhuifen tot waarfchouwingederGe- 
trtscw'- 
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m-eente aangeplakt, veroorfaken een groote murmu- 
reringe onder het volk. b. 6. p. 373 (2.17) 

Èilly commanderende binnen Groeningen , dwingt den 
Burgeren alle weeke 12.00. guldens af, tot leeninge 
voor de Soldaten , legt defelve des niet tegenflaaode in 
de Omlanden, befwaart defelve hoe langs hoe meer¬ 
der, en ontneemt die van Groeningen de witte en fwar- 
te Keur-Boonen. b. 5. p. 268 (193) begint het Ka- 
fteel van Groeningen te bouwen, p. 269. doed groote 
neeitligheid in de Aldeiheilige Vloedt tot bergingh 
der menfchen, waar door hy de genegentheid van vee- 
te tot fich tiekt. p. 330(238) wordt door het Hof van 
Vriefland ontboden tothareraffiftentie,enby provifie 
gemaakt fubftituit Stadhouder, komt tot Leeuwaer- 
den en fteltordre. b. 6. p. j82( 278) trekt na Sneekom 
het fel ve te verfekeren , maar wordt buiten gehouden, 
ibid. fchrijft aan die van Bolfward, maar ookfy zijn 
Weigerig om guarnifoen in te neemen. ibid. komt we¬ 
derom te Leeuwaerdcn, en doet rapport van lijn we¬ 
dervaren. ibid. heeft een aanflag op Franeker die mis¬ 
lukt. p. 383 (279) doedtom de Stadt te benauwen, 
de Vaart na de felve toedammen, p. 384(279) ontfet 
het Kafteel van Stavoren, ibid. vervolgt den Graaf 
Van Schouwenburg, en neemt de meelte Steden van 
Vriefland in. p. 413(304) geeft ordre om de Gerefor¬ 
meerde door gantfch Vriefland op te (beken, en defelve 
gevangèlijk na Leeuwaerdcn te brengen, p. 416 (304) 
weigert aan die van Sneek, voorfchrij vens aan Alba om 
haar Stads muuren niet af te breeken, ftaat Luiks ein¬ 
delijk toe , mits niet hoger blijvende dan vijfvoeten , 
ibid. heeft een vergeeffe aanflag op Enkhuifen. p.449 
(330) ruft eenige fchepen ten oorlog toe. p. 431(331) 
heeft een vruchtelofe aanflag op het Noorder-quartier. 
b. 7. p. 530 (41) quelt die van Vriefland geweldigom 
leeninge voor de foldaten , en doed een Landdag tot 
Leeuwaerden beroepen om geld te krijgen, p. 3 80 (76) 
neemt feer quaüjk de antwoord der volmachten, en 
veroorloftde felve na huis te trekken, p. 582 (77) eifcht 
geld van die van Groeningen en de Omlanden, wordt 

afgeflagen, quelt daar over de Staten feer met inquar- 
tieringe in haare huifen. p. 583 (78) fchrijft aan die van 
Enkhuifen , om haar te begeven onder den Coning van 
Spanjen. p.383 (79) komt voor Oofl-Vlieland, plon- 
dert en verbrandt het felve. b. 8. p-653 (507) tracht 
Bartholt Entens uit Vriefland te verdrijven, ’t geen hy 
te weege brengt, b. 9. p. 677(144) houdt de Staten 
Generaal aan de lijde des Conings voor rebellen > is feer 
geftoort op defelve en waarom,- doedt Stellagevan¬ 
gen neemen, pijnigen, foekt Vrieflandt te verfeke- 
ren, vergt fijne foldaten eenen nieuwen Eed af, dreigt 
de weigerige, wordt niet geacht en gevangen geno¬ 
men. b. 10. p.730 (197) blijft in het ruineren der Brug¬ 
ge over de Schelde, b. 20. p. 597(33) 

Biron wint het Kafleel van Wouw. b.i8,p. 366(8) ver¬ 
trekt met de Francen uit Nederland. p. 398(31) doedt 
een aanval op het Leger der Ligeurs, begeeft fich in 
groot gevaar, neemt de hertret. b. 29^.619(14) valt 
in Borgondien en neemt eenige Steden. b.32.p.5i (38) 
vecht vromelijk , en wordt gequetft omtrent Fontaine 
Francoife. p. 51 (39) doedt een inval in Artois, be¬ 
rooft veele plaatfen, flaat Varrabon. b. 33. p. 237 (56) 
keert met een groote buit na Vrankrijk. (57) 

Bifdom van Uitrecht wordt van het Aards-Bifdom van 
Geulen genomen, en tot een Aards-Bildom gemaakt. 
b- i.p. 23 (17) 

Bifdommen over de Nederlanden worden te Romen vafi: 
geftelt, met de Bullen van de Paufen, PaulusenPius 
de Vierde beveiligt, en afgedeelt in achtien. b. r.p.23 
(u) 

Biffcbop van Paderborn klaagt aan de Staten en fijn Ex¬ 
cellentie Maurits, over de moetwil der Ruiteren op lij¬ 
nen bodemgepleegt. b. 30^x719(36) 

Biflchop van huik klaagt over het niet houden der Neu¬ 
traliteit door de Staten. b. 32. p. 10(6) fend aan deiel- 
ve en aan den Coning van Vrankrijk, doet volk lichten 
om Hoey wederom te bemachtigen, ibid. 

Biflchoppen over Nederland te Romen vaftgeflelt, en 
beveiligt door de Bulle van Paulus de Vierde in den 

. jare 1559. den 19. May, en van Piusde Vierde den 8. 
Maart 1560. b. ï.p. 2$. (17) 

Biflchoppen in Nederland worden voorfien meteen in¬ 
komen van 6000. guldens jaarliks. b. 1^.23(17) en 
allengskens in de befittinge van hare Kerken oc- 
ftelt niet fonder groote beroerte des volks. p. 27(19) 
kunnen op fommige plaatfen niet ingevoert worden, 
p. 29 (21) en wel om de queftien en verfchillen met 
hare Kerken, p. 30. worden in Vlaanderen ingevoert. 
p. 40(29) 

Biflchoppen van Weft-Vrieflandt en Groeningen maken 
veele bedienden, die veele dingen tegens het oude ge¬ 
bruik doende, den Biflchoppen een groote haat op den 
halshaalen. b. 5. p. 266 (191) 

Biflchoppen van Nederland adviferen dat de Pacificatie 
niet tegens de Roomie Religie noch autoriteit des Ko- 
ningsis. b. 10. p. 766 (208) 

Bitterheid vaneen Zeelander tegens de Spanjaarden leer 
groot. b. 10. p. 766 (208) 

Blankenberg door Eduard Norrits ftormenderhand inge- 
nomen en gerafeert, word naderhand door de Spaanfe 
herbouwt, b. 28. p. 5 34(19) 

Blicky (Heer van) commanderende een SpaansOorlog- 
fchip, word genomen en blijft, b. 6. p. 433 (317) b 

Blijdfchap binnen Leiden over het onfet feer groot b r 
P-559(60 7' 

Blyenbeek belegert door Willem van Naflau , en ontfet 
doorSchenk. b. 14. p. 177 (193) andermaal belegert 
door Varrabon , en aan den (elven overgegeven. b?26. 
P 344 (3z) 

Blixem verbrand den Toren van Wefel. b. 31. p. 782 (5) 
en die van de nieuwe Kerk tot Delft. p. 830(41) 

BIoed-Raad door Alba ingeflek, wie in de felve, en met 
wat macht. b. 4. p. 185 (131) machoordeelen nietal- 
leenover alle Raden en Rechters, maar ook over de 
Staten van de particuliere Provintien. p. 185 (132) 
verklaart het requefi: der Edelen te zijn een conjuratie 
tegens den Koning. p. 186(132) vifiteertde Proceflen 
van de Heeren van Stralen en Bakkerzeel, en veroor¬ 
deelt de felve ter dood. p. 247(176) 

Bloedflorcinge in veele plaatfen om het veranderen der 
Religie, b. i-p.i3(9) 

Bloed-vrienden vanTrellong verfoeken, dathyin fijne 
defenfie ten vollen mach worden gehoort. b. 20. p <77 
(18) 

Blokhoven ondertekent de Nederlandfe Confeflie , on¬ 
der zekerrenverfaal. b. 30»p.729 (43) antwoord op 
debefchuldinge vanGerobulusen Cefarius. p.736 (48) 
komt in conferentie met Junius, en oordeelt fommige 
vandesfelfs voorflellingen wel Scholaftik, maarniet 
Schriftuurlijk genoeg, p. 739 ("51) geeft een breeder 
verklaringe uit van-lijn gevoelen, ibid. verfoent fich 
met fijne Mede-dienaren. p. 742 (53 ) 

Blundel blijft dood binnen Steenwijk. b. 29. p. 627 (20) 
Bode door de Heer Ruflèl na Sluis gefonden , komt met 

een aardige trek daar binnen, b. 23 p-7(5) en ook die 
vanLycefler. p. 9 (<>) 

Bodley Afgefant van de Coninginne van Elifabeth, ver¬ 
boekt dat men aan Sonoy contentement zoude geven, 
en fendt de verklaringe der Staten aan de Coninginne. 
b.24- p. 285(98 ! fchrijft aan de Graaf en Gratinne 

. van Nieuwenaar, in faveur van Deventer. B.25 P.354 
(32) dient de Staten aan hoe dat fich Willugbyby het 
Placcaat tegens de Bergverkopers beledigt vondf.b 26. 
p.448(34) krijgt antwoord van de Staten, ibid. doed 
een voorllel op defelve. p. 449 (35) verboekt ontfiag 
van fijn Gefantfchap, krijgt het, maakt fulks den Staten 
bekent, en wordt door de felve met een gondene keten 
vereert, b. 30. p.713 (31) doedt openinge aan de Sta¬ 
ten, hoemen de Coninginne eenig contentement zoude 
konnen geven. b. 33. p. 183(18) en ten dien einde 
een propofitie aan de felve. p. 184. reifl met de ant¬ 
woord der Staten na Engeland, en is aldaar feer wel¬ 
kom. p. ï 86(19) 

Bodwel rebelleert tegens Jacobus Coning van Schotland. 
b. 31. p. 824(37) 

Boek van de jefnitZuaresen den Cardinaal Bellarmin 
wordt tot Parijs door Beuls handen verbrandt, b. 35. 
p.460,461(31) 

Boeken der Leeraren helpen veel tot het voortfetten der 
Religie, b. i.p. 13.(9) 

1 
Boe- 



van Perfónen en Saken. 

Boeken van Coolhaas worden overfien in deSynodustot 
Middelburg, b 16 p. 2,70(51) 

Boekholt neemt Spaans Guarnifoen in. b. 33. p. 493 
(56) 

Boekje met den titul vermaninge aan de Staten van Bra- 
bandt, wordt over al door de Nederlanden verfpreidt. 
b- 7. p. 368 (68) van de Heer Willugby tegens het 
Placcaat der Staten tegens de Bergverkopers , wordt in 
Engeland ingetrokken, b. 26^.454(38) 

Boekje, aanwijlende de middelen om Hollanden Zee¬ 
land op een gemakkelijke wijfe te veroveren , komt in 

het licht. b. 28. p. 593 (5°) 
Boekjes om het volk tegens Alba en de Spanjaarden op te 

roden, over al geftrooit- b.4. p. 149(178) voor en 
tegens de Ceulfe Vredehandelinge. b. 13 . p. 111 (151) 

Boer (Kapitein) entert het Schip van Boflü, maar moet 
daarvan afwijken, h. 6- p. 456(335) 

Boeren in Vriedand worden op geweer geftelt. b. 11. 
p. 870(28.4) 

Boeren van Twent fijn fterkin de wapenen, en worden 
van Hohenlogellagen. b. i4-p. 177 (193) 

Boeren van Maftenbroek blijven hartnekkig in haar opfet 
tegens de,foklaten. b. 14. p. 178(194) 

Boeren van Luik worden door Patigno gefiagen, en onder 
contributie gebracht, b. 28. p. 540 (15) 

Boetfelaar wordt door de Spanjaarden gevangen; en we¬ 
derom voor 210. Kroonen rantfoen losgelaten, b. 32. 

P- 8 (4) 
duBois -(Kapitein) neemt eenige Schepen derVyanden. 

b 8. p. 647 (123 ) 
Bolfwaarders antwoorden op den Brief van de Heer van 

Billy, en weigeren Guarnifoen in te neemen, b.6. p.382 
(i?8) 

Bolfwaart verfekert voor den Prince vanOranjen. b*6. 
P- 383(2/8) 

Bolwerk van Haarlem by de Spanjaarts ingenomen , 
maar ondermijnt; vliegt met defelveop. b.6.p.432 

(317) 
Bommel belegert en verlaten door denCardinaal Andreas. 

b. 36. p. 5 5 3 en j5 5(31.32) 
Bommeler Waart raakt onderdoor een Water-vloed.b. 32 

p. 14 (9) 

Bommene belegert, befchoten, beftormt, andermaal be- 
ftormt, en ftormender hand ingenomen door de Span¬ 
jaarden. b.8- p.651 (125) 

Bon overvallen en verrafcht door Schenk, b. 13. p. 143 
(99) belegert door den Prince van Chimay. b.24. p. 236 
(64) wordt aan den felven overgeven! b. 25. p. 328 

Bomvet wordt op vermoeden van op het leven van Don 
Jan aangelegt te hebben, verfekert, en wederom ontfla- 
gen. b. 10.p. 805 (235) 

Bonnivet wordt door An jou na Gent gefonden, om de ge- 
refene onruften aldaar by te leggen. b. 13. p. 6. .(70...) 
windt Eindhoven en Helmont. b. 17 p. 339 {35) 

Boot (oorlogs) raakt in het uitfeilen teEnkhuilenaande 
grondt en wordt door de vrybuitersverbrandt, b.6. 

P- 37} (17 O 
Bootfgefellen van het Noorder-quartier muitmeren en 

willen geld hebben, b. 6. p 472(348) op de Zeeufe 
Vloot, wat voor volk. b. 7. p. 5 5 2 (56) 

Bootsgefellen van Nederland worden in Engeland gear- 
refteert, om te dienen op de Vloot der Engelfe, inde 
tocht tegens Spanjen. b 26 p. 432 (23) 

Bordet Frans Edelman wil de Spanjaart binnen Haarlem 
niet verwachten , maar laat lich door fijn knecht dood 
fchieten. b.6. p. 440 (323) 

Bordillon berent Theonville in Luxenburg. b. r. p. 16 

(*0 
Boshuifen, Admiraal van Amfterdam, overvalt eenige 

Schepen van den Prince van Oranjen voor Embden en 
neemt de felve. b. ;.p. 340(246) komt met fijn Heb 
baerdiers binnen Enkhuifen. b. 6. p. 371 ( 270) wordt 
aldaar door de Burgers van het Stadhuis gehaalt, ge¬ 
vangen na de Keet- Poort gebracht, en gedwongen oni 
aan de Kapiteinen die voor de Ven lagen te fchrijven, 
dat fy haar in handen van de Burgérs zouden geven, 
p 372(270) wordt uit fijne gevangenisOntfiagen, en 
na Amfterdam geleidt, p. 373 (271) komt met eenige 

Schepen voor Enkhuifen, maar kan niets uitrechten- 
P- 377(274-) laat de Brieven van den Prince vanOran¬ 
jen , Sonoy, Bardefnis, om hem te bewegen totwif* 
felinge van partye, onbeantwoorde p.406 (296) komt 
andermaal voor Enkhuifen en benaauwt de Stad feer. 
p.4ï5(3°i) 

Bofiu (Gravevati) wordt by provifie Stadhouder Gene¬ 
raal over Holland. b. 3. p. 172(121) nodigt den Ad¬ 
vocaat van Holland, Jacob van den Einden ten eeten, en 
doedhemin het weg gaan, door ordre vandenHer- 
tog van Alba vaft houden, en alle des felfspampieren 
inventariferen. b. 4. p. 109 (148) geeft laft om het 
Schip van Trefiong, welk voor Wiel ingen in het Ys 
lach, te bevechten, en het volk te vangen, welk mis¬ 
lukt. b. 6. p. 365(264) krijgt ordre om nadenBrielté 
trekkenen deGeufen re verjagen, p. 366(266) komt 
voorden Brie! maar moet vertrekken, p. 367(266) is 
bevreeft vooreen afval van noch meerder Steden, komt 
voor Rotterdam , maar den ingang ter Stad wordt hem 
geweigert, veinft, en brengt de Spanjaarts met lid in 
de Stad. p.367 (267)dooifteekteen Burger inde Poort, 
p. 368 ( 267) eerft wel bernindt, raakt daar door in gro- 
tenhaatjbki heefceen aanfiag op Haarlem, diemis- 
1 rikt. p. 369 (288) befet Sardam, p. 397(28 )voorfiet 
die van Amfterdam met volk. p 404 (294) komt voor 
Amersvoort, en neemt de Stad wederom in. p 416 
(304) fendt Brieven aan verfcheidene Steden onder 
fijn Gouvernement, met vermaninge en bedreiginge 
om haar wederom te begeeven onder den Coning. ibid. 
fendt eenig volk na Naarden, doedt het opèïflchen, 
maar wordt afgeflagen. p. 417 (305) fchrijft aan de 
Droft van Muiden dat de Boeren van Goyland Naarden 
zullenraferen. p. 419(307) pradtifeertom den Prince 
van Oranjen te verfekeren, en dat hy in het Leger voor 
Haarlem zoude gebracht worden, fchrijft daar over 
aan Hugojanfz. Burgermeefter tot Delft, p.431 (315) 
krijgt commilfie om hem meefter te maken van de Zui- 
derZeeenhet Noorder-Quartier. b.6. p.449 (33°) 
fchrijft aan Rijswijk tot Medenblik, hem met groote 
beloften verfoekende, om het Kafteel en de Stadt in 
fijne handen te leveren, p. 449(330) ruft tot Amfter- 
dam een Oorlogs-vloot toe. p. 450 (5 31) gaatfeheep» 
komt voor Scbellingwou, belchiet, beftormt en wint de 
Schanfe aldaar leggende, p. 455(^55) wordt meefter 
van alle de Sterktens op de Waterlandfe Dijken. ibid. 
komt inde Zuider Zee, raakt over Pampus, en valt 
met groot geweld op de Noord-Hollandfe Schepen, 
ibid. wordt geënteit, weert hem dapper, geeft hem 
over en wordt gevangen na Hoorn gefonden. p 456 
(335) moer veel verwijts hooien van het gen eene 
volk, wordt door Alba befchuldigt over het verlies van 
de Slag, is daar over feer gevoelig, en verfoekt iemand 
na Amfterdam aan den Hertog te mogen fenden, het 
geen hem toegeftaan wordt, p 457(336) verfoektaan 
den Prince van Oranjen om na BruÏÏei te mogen reifen 
met belofte en op hoop van een Vrede te zullen te 
weeg brengen, b. 8. p. 592 (84) belooft nooit iets te 
zullen doen tot voordeel der Spanjaarden, wordt by 
dcnPrinceontboden, van fijne gevangenifie ontfiagen, 
en in volkomene vryheid geftelt. b. 9. p. 7 26 (179) te¬ 
kent eerft de Unie tegens de Spanjaarden en derlelver 
aanhangers. 0.10^.769(210) wordt na Uitrecht ge¬ 
fonden door de Staten, komt daar, wordt wel ontfan'-* 
gen, accordeert met de Soldaten van fijn Regiment, 
lend na het Noorder-quartier om geld, om de Soldaten 
uit Haarlem te doen vertrekken, b 10. p. 778 (216) 
weigert aan de Caftilein van Vi edenburg om na Don 
Jan te mogen lenden, en doet het Kafteel vreefelijft 
befchiete». p. 779(217)antwoord aan de Gedeputeer¬ 
de Staten en Burgeren van Uitrecht op haar verfoek 
om Vredenburgtedoenbeftormen- p.780(217) ver¬ 
gadert de Staten van Uitrecht, ftelt haar voor de con¬ 
ditiën, op welke de Spanjaarden Vredenburg wilden 
overgeven, handelt verders met de felve over de be- 
fetting van het Kafteel en andere faken. p. 781 (218) 
vordert met ernft van haar de toegeftane gelden, p. 78 2 
(119) komt wederom tot Uitrecht, en dankt fijne 
Soldaten af. p. 831 (255) vertoont aan de Staten dé 
fwarigheden die onder het krijgs-volk ftonden te ont- 
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bladwyser 
ftaan, indien geen betalingen aan het felve gedaan 
wierde. b. 12^.998(59) fterft. b. ij.p.25 (84) 

Bolfu , Generaal van de Artillerye desKonings van Span¬ 
jen, fterft. b. 34. p. 407 (8 3) 

Bouchain door de Malconten belegert, en aan haar over¬ 
gegeven. b. 15. p. 214(iio) 

Boudewijn Dontiflant wordt tot Brugge om de Religie 
verbrande, b. i.p. 51(36) 

Boudewijn Ewoutfz. Admiraal Van Zeeland , taft aan en 
flaat de Vloot, met welke den Hertog van Medina Celi 
overquam. b.6. p. 393 (286) 

Bouillon wordt door Anjou en de Staten met een inftru- 
<ftie gefonden op den Rijxdag te Worms. b. 17. p. 324 
(24) 

Bouillon (Hertog van) heeft een breede commifiie van 
Henric de Vierde, om den Oorlog te voeren tegens 
den Koning van Spanjen. b. 31. p. 847 (54) valt in Lu¬ 
xemburg, neemt Yvoix, la Ferteen Chevanci. b. 31. 
p. 5. (1) flaat een deel Ruiters van de Ligeurs in de 
voorhad van Vertin, p. 6 (4) wint Han ftormender- 
hand. p. 19(13) fchrijft aan de Staten wegens den toe- 
ftant van haare hulptroepen in Vrankrijk. p. 27 (20) 
geeft goede getuigenis van Philips van Naflau.p.45( 34) 
fluit uit naame van Henric de Vierde een offentive en 
defenfive Alliantie met de Coninginne van Engeland, 
b. 3 3. p. 206(36) fchrijft aan Oldenbarnevelt. p. 211 
(38) komt in Engeland, raadt den Grave van Effex den 
tocht na Spanjen af, levert een fchriftelljké propofitie 
aan de Coninginne van Engeland, b. 33. p. 253 (69) 
maakt een verbond om den Oorlog tegens denConing 
van Spanjen te voeren, p. 255 (71) trektna Vrankrijk 
om het Verbond door den Koning te doen tekenen, 
en wordt wederom na Engeland geionden. p. 256 (72) 
vertrekt uit Engeland en komt in Holland, wordt tref¬ 
felijk ingehaalt en verwellekomt, waar voor hy de 
Staten bedankt, p. 257(73) levert fijne credentie over, 
en doedt een propofitie aan de Staten Generaal, p. 25 8 
(73) beiluitmetdefelvede conditiën op welke fy in de 
Alliantie van Vrankrijk en Engeland zouden komen, 
p. 260(76) en een particulier accoord tufTchen Vrank¬ 
rijk en de voornoemde Staten, ibid. houdt by den Sta¬ 
ten aan om een tocht te doen, tot diverfie van de vyan- 
den in Vrankrijk. p. 267(80) 

Bourbon (Cardinaal van) Hooft van de Heilige Ligue. 
b. 19. p. 535 (60) wordt door de Ligeurs voor Coning 
verklaart, b. 27. p. 516 (18) fterft in degevangenifle. 
b. 18. p. 533(3) 

Bourgus Overfte van de Baftille te Parijs, fchiet met grof 
Gefchut in de Stad, vreeft voor Beleg, geeft de felve 
over ten behoeve van Henric de Vierde, en trekt daar 
af b.31.p.806(24) 

Ia Bourlotte komt in het land van Huift, wint en fterkt de 
fchanfe de kleine Raap. b. 3 3. p. 213 (39) wordt ge- 
quetft, p. 222(47) 

Bourtangegefortificeert door Sonoy. b. 14. p. 171 (189) 
wordt opgemaakt door Willem van Naflau.b.jo p.y^ 

(u) 
Bouwinga (Kapitein) wordt gequetft en fterft. b. 15. 

p.216(221) 
Boy meer rapporteert aan de Staten van Holland het on¬ 

genoegen van Lycefter op de Staten van Holland en 
andere, b. 23.p. 23.(16) 

du Boys (Ritmeefter) verfchoont eeniger maten de moet¬ 
wil der imiteren , gepleegt in het Land van den Bifl'chop 
van Paderborn. b. 30. p. 719(36) doedt grootefchade 
aan de foldaten der vyanden in het Land van Huift. b. 3 3 
p. 215 (42) 

Braband heeft deeerfte Stem ter Generaliteit, b. 1. p.2 (1) 
is met fchoone Privilegiën voorfien. b. 1914) wordt 
niet geroepen om van de moderatie te fpreken. b. 2. 
p. 62(44) in groote nood door de duurte der eetwa¬ 
ren. b. 21. p. 639(11) 

Brabantina van Naffauw trouwt met de Hertog van 
Thuars. b. 34. p. 349 (42) 

Brakel (Heer van) voor een landverrader uitgemaakt, wil 
fich purgeren, en wordt verfocht om in fijne commiflie 
tevolharden. b. 18. p. 363 (4) 

Brand rot Antwerpen, b.2. p.73 (51) tot Haarlem feer fel 
en groot. b. 9^.726 (17) binnenSteenwijk veroorfaakt 

door het fchieten der beleggers, b. 15. p. 210(224) 
groot en vreefelijk tot Delfshaven. b. 29^.639(29) 

Brandaris op ter Schelling ftort in. b. 30^.776(77) 
Branders ruineren de brug van Parma over de Schelde, 

b.zo.p. 596(33) 
Brandewijn, hoe veel verbrand, om Coppe Cornelifz. te 

pijnigen, b. 8.p. 627 (108) 
Brandftichtinge tot Bommel, b. 33. p. 167(5) 
Brant Ysbrandfe eerfte Schipper om de vaart na Indien 

door de Waygatste foeken. b. 31. p. 867 (70) 

Brant Tetgales Vice-Admiraal op de tocht na Indien 
door de Straat van Naffauw. b. 32. p. 2 3 (16) 

Breaute in den rouw over de Vrede tulfchen Vrankrijk en 
Spanjen, komt in dienft der Staten, fchrijft aan fijnen 
gevangenen Luitenant, wordt uitgedaagt door Lek- 
kerbeetje, neemt de uitdagïnge aan, komt te veld, 
biecht lïch, fchiet Lekkerbeetje door de kop, wordt 
door de fijne verlaten, gevangen, en door laft van 
Grobbendonk in koelen bloede omgebracht.b 37.p.6oi 
(4) 

Breda verkoren tot de Vredehandelinge tufTchen de Ko- 
ringen de Staten, b. 8. p. 597 (88) ingenomen voor 
den Prince van Oranjen. b. 1 ï. p. 857 (275) verraden 
door Frefinen bemachtigt door Haultepenne. b. 16. 
P- 27.3 (33) met accoord ag,n fijn Excellentie Maurits 
overgegeven, b 27. p. $25(24) wordt van allenoot- 
fakelijkheden voorfien. b. 33. p. 180 (15) 

Brederode Hooft van de dolerende Edelen, komt tot 
Brufïel b.2- p. 58 (40) doedt een aanfpraak aan de 
Gouvernante, en levert het Requeft der Edelen aan 
haar over. p. 58 (41) heeft binnen Antwerpen veel 
aanhang en naloop van volk. p. 73 (52) blijft in Hol¬ 
land, en wordt van de Gereformeerde ingrooteeere 
gehouden; doedt fijn Stad Vianen fterken, heeft al¬ 
daar deopperftejurisdictie; ontbiedeenigeDrukkers, 
en laat haar veele Boeken drukken , die by Placcaat van 
den Koning verboden waren neemt volk aan , enbe» 
fet Namen met Guarnifoen. b. 3. p. 147 (103) ant¬ 
woord beleefdelijk aan la Torre, Secretaris Van de Gou¬ 
vernante op alle de fwarighedea by hem voorgeftelt, 
en blijft weigerig om den nieuwen Eed te doen. p. 148 
(104) houdt met eenige Edelen een bedekte raadsple- 
ginge tot Antwerpen, wat te doen in defe gevarelijke 
toeftant van faken, befiuiten noch een Requeft.over te 
geven, wordt daar toe, hoewel ongaerne gecommit- 
teert; fendt een Edelman voor af om de Gouvernante 
daar van te verwittigen ; wordt afgeflagen, neemt het 
qualijk, fchrijft echter aan de Gouvernante, en ver¬ 
leekt dat fy de Requefte in het goede geliefde tever- 
ftaan. p. 149(104) neemt volk aan, en legt toe op ver- 
fcheidene Steden, p. 151(106) komt heimelijk te Am- 
fterdam. p. 160 (112) weigert op het verfoekvan Ia 
Torre te vertrekken, protefteert tegens hem, wil co- 
pye van de Brieven der Gouvernante hebben, en wei¬ 
gert ten andermale plat uit van daar te vertrekken. 
p-ï6i (113) heeft kennifle van het aantallen en neemen 
van de Brieven van la Torre. p. 162(114) trekt opde 
waarfchouwirige van den Prince van Oranjen uit het 
land, reift naEmbden, en fterft op het Huis te Harn- 
hof. p. 168 (119) 

Brederode wordt door den Prince van Oranjen na Ui¬ 
trecht gefonden, om de gerefene onrufteei aldaar by te 
leggen, en doedt een uitfpraak op de remonftrantie der 
Burger Hopluiden, b. 16. p. 280 (38) 

Bretaigne wordtdoorden Hertog van Mercure gebracht 
onder de gehoorfaamheid van Henric de Vierde, b. 35. 
p. 435(12) 

Bre voort belegert door Maurits. b. 34. p. 358 (48) word 
befebóten én opgeeifcht. p. 360 (50) beftormt, van 
het guarnifoen verlaten, gcplondert, en verbrand by 
na geheel. p. 361. 

Briel uit naam van den Prince van Oranjen opgeeifcht en 
ingenomen door Lumei- b. 6. p. 366 (265) word ver- 
pantaan de Koninginne van Engeland, b.20 p.646(71) 

Brielenaars verwondert over het inkomen van fo veele 
fchepen, denken nergens min om, als om de Watergeu- 
fen. b. 6. p. 365 (265) fijn door der fel ver komfïein 
groote verbaaftheid, verlopen de Stad, enfienomeen 
goed heenkomen, p. 366, 

Bri- 



« 

van Perfonen en Sakcrt. 

Brifack wordt door Majenne gemaakt Overfte van Parijs, 
b. 3i.p.8oi (19) handelt met Henric de Vierde, om 
hem binnen Parijs te helpen, openbaart lijn voorne¬ 
men aan fijne vertrouwden, ftqlt het in bet werk, vreeft 
voor verhinderinge, komt defelve te boven, brengt 
veel volks in de Stad, verfekert de felve voor den Ko- 
«ing. p. 805 (23) 

Broek (Grave van den) verfoekt Sauvegarde van den 
Admirant van Arragon krijgt affiag, fchrijft andermaal 
om de felve, wordt wederom en wel fpottelijk afgefla- 
gen en tchandelijk vermoort. b. 35. p.483 (49) 

Brouwers Haven ingenomen door de Spanjaarden, b. 8, 

p. 650(125) 
Brug over de Schelde wordt geruineert. b. 20. p. 597 

Brugman linnenby den vyand gepraftifeert, is van geen 
gevolg en onnut. b. 35. p. 491 (55) 

Brugge tot een Bifdom gemaakt, en geftelt onder het 
Aards-Bifdom van Mechelen. b. i.p. 23. (17) verbind 
fich voor het geld door de Koninginne van Engeland, 
aan de Staten ter hand geftelt. b. 11^.902(306) ap- 
probeertdeUnie vanÜitrecht. b. 13 .p 32(88) word 
verfekert voor de Staten, p.76(110-) endoorGrijfe 
tegensdeFrancen. b. 17. p. 341 (36) accordeert met 
Parma. b. 18. p.421 (47) 

Bruiloft vanHohenlo mee Maria van Nafiauw, en van 
de Grave van Solms met Sabina van Egmond.b.3 2.p. 13 
(6) ' 

Bruin vanÜitrecht , Kapitein onder Lumei, loopt met 
hem uit Engeland, en komt voor den Briel. b. 6 p.365 

(265) 
BrufTel weigert het bevel van het Hof, rakende de Inqui- 

fitie, uit te voeren, b.i.p.42(29) in oproer overden 
loen2ofte penning, b. 6. p. 361 (262) verbind fich 
voor het geld door de Coninginne van Engeland aan de 
Staten ter hand gefteld. b. n.p. 902 (306) is in een 
gevarelijke Staat. b. 15. p.223 (226) wordt metac- 
coordaan Parma overgegeven. b.2o. p. 567(10) 

Bruftélaars droevig over de dood vanEgmond. b.4.p.24o 
(172) ftellen haar tegens den ioen2often penning, 
fluiten hare winkels, en willen noch kopen noch ver¬ 
kopen. b. 6.p. 36 ï (262) verblijden haai over het in¬ 
nemen van den Briel. p. 366 (266) klagen over den in¬ 
breuk harer Privilegiën door de Staten en Magiftraten , 
willen geen confent.dragen op deneifch van den Groot 
Commandeur, protefteren hogelijk tegens het geweld 
hetgeene ha3r aangedaan wordt, repliceren op het 
voorftelvan de Magiftraat. b. 7. p. 573 (73) houden 
hare Stad vry voor de muitinerendeSpanjaartseneeni- 
ge Spaanie Heeren, als half gevangen, b. 9. p. 704 

(165) 
BuchoAita wordt door de Staten aan Don Jan tot Hoey 

gefonden.b. 10. p. 771(211) en door de felve gecom- 
mitteert op de Vredehandelinge tot Ceulen b. 13. p.51 
(103) blijft na de gefcheidene Vredehandelinge tot 
Ceulen , verlaat de fijde der Staten , cn verfoent fich 
net den Coning. p. 108(143) verfekert Hennenburg 
vanontfet. b. 15. p. 203 (2i2) 

Eucquoy wordt gequetft en gevangen b. 35. p. 493 (56) 
en voorrantfoenontflagen. b. 36. p. 563 (39) 

Buit der Noord-Hollanders gekregen op het Schip van 
Boflu feer groot. b. 6 p. 456 (3 36) 

Bukhorft wordt door Lycefter geftelt totCotnmiflaris, 
om het verfchil tor Uitrecht over de cafi’atie van het 
eerfte Lid der Staten gerefen, by te leggen, b. 22. p. 867 
(11) komt als Ambaffadeur van de Coninginne van 
Engeland in Nederland , opent fijne laft , befoingeert 
met de Staten, en fchrijft aan die van Holland en ande¬ 
re Provintien. p. 956(74) reift na Uitrecht, en wat hy 
daar verhandelt, p. 965 (81) fchrijft aan Sonoy., en ver- 
ibekt openinge van het geene tot Medenblik voorge¬ 
vallen was. p.966 (82) 

BurchTei fchrijft aan Caron het voornemen dervyanden 
om Oftende te belegeren, b. 30. p. 693 (19) 

Buren dooi de Spanjaarden belegert en ingenomen, b. 8- 
p.Ó43(r2o) 

Burger Hopluiden van Uitrecht antwoorden op den Brief 
van de Staten van Holland, b. 9 p. 700 (160) leveren 
een Requsft over aan de Magiftraat, om overgegeven 

te worden aan de Staten Generaal, verfoekendedatdc 
Stad en Landen van Uitrecht van alle foldaten mochten 

1 ontledigt worden, b. 10.p.802 (234) willen deTo- * 
rens en Kerken rondom de Stad afgebroken hebben, 
b. i6. p. 280 (38) verfoeken dat de geeftelijke niet 
meer als Leeden in de Staten mogen verfchijnen. b. 17, 
p. 317 (19) geven een remonftrantie over aan den- 
Raad van Uitrecht, en willen als 1'ribttni plcbix in de 
faken van den Oorlog gekent zijn. b. 18. p. 379 (17) 
geven een tweede remonftrantie over. p. 380. antwoor¬ 
den fchriftelijk op het geene haar door de Cotnmifla- 
riflen van den Prince van Oranjen was voorgeftelc. 
p. 390(25) weigeren haar antwoord te tekenen, p. 391 
(26) lenden op haar eigen houtje aan de Staten van 
Gelderland, en doen een verfoek aan de Staten Gene¬ 
raal en Raad van Staten, b. 20. p. 65 2 (76) fchrijven 
een uitfinnigen Brief aan de Burger Kapiteinen van 
Amfterdam. p.655 (78) repliceren op de antwoord van 
deColonelen Capiteinen van Amfterdam. p. 657 (80) 
willen dat de Souverainiteit der Stadt en Landen van 
Uitrecht volkomen aan de Coninginne van Engeland 
overgegeven worde, maken daar van een Aéte, en 
leveren defelve over aan den Raad van Uitrecht, b. 21. 
p. 723(32) brengen te weeg dat ook de kleine Steden 
daar van afte pafleren. ibid. Schrijven en fendenaan 
die van Vriefland en Qver-Yflel ten fel ven einde, en 
niet te vergeefs,ibid. en aan de Kapiteinen van ter Gou- 
de, maar vruchteloos, p. 724(32) fchrijven een fieren 
Brief aan Lycefter tegens de Staten van Holland, p. 7 3 3 
(39) willen het eerfte Lid der Staten afgefchaft heb¬ 
ben , en drijven het door. p. 773(68) antwoorden op 
betvoorftel van de Grave van Meurs, aangaande de 
caflatie van het eerfte Lid der Staten, b. 22. p. S57 (4) 
houden correfpondentie met andere Provintien, en 
fchrijven aan de felve om de Souverainiteit volkomen 
aan de Coninginne van Engeland over te dragen, p.884 
(23) fchrijven een feldfamen Brief aan Lycefter, p. 934. 
(73) beloven den anderen dat fy geene van hare refo- 
lutien zullen ontdekken, b. 24. p. 306 (113) refolveren 
om Deventer te doen continueren in het Burgermee- 
fterfchap, en geen affcens te pafleren dan metonder- 
tekeninge van allen, fchrijven aan de Coninginne en 
Lycefter om Deventer te doen continueren, en fenden 
ten dien einde iemand uit hare vergaderingena Enge¬ 
land. b. 25. p. 329(14) krijgen defnof in deneusdac 
die befendinge door de Graaf van Meurs qualijk o-eno- 
men wierdt, en brengen door Deventer té weeg dat 
defelve in den raad wierdt goed gekeurt en haar vaat 
vanaéteverleent, p. 330 (14) doen HenricJanfz.van 
Ratingem gevangen neemen en waarom, p. 344 (23) 
refolveren om by tijde van alarm de Kapiteinen en hare 
foldaten vry te fullen laten pafleren, en beftellén loop- 
plaatfen in fo een geval. ibid. • 

Burger Hopluiden van Amfterdam antwoorden op het 
fchrijven van deUitrechtfe Kapiteinen. b-20. p, 656 
(79) antwoorden ten andermale. p. 662 (84) 

Burger Hopluiden van ter Goude weigeren aan deUit¬ 
rechtfe Capiteinen haar verfoek, en wijlen haar na de 
Magiftraat. b. 2i. p. 724(33) 

Burgermeefter van Enkhuifen bejegent qualijk en dreigt 
Reinier Stoutink, die met alle middelen focht te belet¬ 
ten dat de Soldaten van Ducd’Alba niet in de Stad ge¬ 
bracht wierden. b. 6. p, 371 (270) 

Burgermeefters van Alkmaar fenden aan Sonoy, maken 
hemdegelegentheid van hanre Stad bekent, verfoe¬ 
ken andermaal ontfet, en wat middelen dat fy daar 
toevoorflaan. b. 6. p. 45 £ (3 32) fie Wethouders. 

Burgers van Groeningen worden haar geweer afge¬ 
nomen. b. 4. 336(168) trekken uit tegens Barthelt 
Entes. b. 12. p. 961 (32) worden door laft der Staten 
ontwapent en waarom, b. 37 p- 605 (7) 

Burgers van Uitrecht verdragen feer geduldig deinlege- 
ringeder Spaanfe foldaten. 5.545.288(207) doen een 
aanval op de Voorborgt van het Kafteel. b. 10. p. 780 
(217) trekken onder fekere conditiën op Vredenburg. 
p. 781(219) trekken uit tegens de foldaten, en verja¬ 
gen defelve uit de Voorheden, p.798 (231) willen 
het Kafteel Vredenburg afgebroken hebben, doen het 
fonder laft, er, geven reden daar van, p. 8or (23 3) le¬ 

veren 
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veren een Requeft over aan de Magiftraat om overge¬ 
geven te worden aan de Staten Generaal, verfoekende 
dat de Stad en Landen van Uitrecht van foldaten moch¬ 
ten ontledigt worden, p. 802(234) moeten door laft 
van den Grave van Meurs een nieuwen Eed doen. b.21. 

t P-734(39) 
Burgers van Enkhuifen horende de dreigementen van Ka¬ 

pitein Schuilenburg, verfpreiden de felve over al, en 
fweerenmalkanderendatlè geen volk in de Stad zullen 
neemen. b. 6. p. 371 (269) willen geen Spaans guar- 
nifoen in hebben , en gebruiken groote vrymoedigheid 
tegensBurgermeefteren, die daar mede voort wilden. 
(270) drijven Kapitein Quickel en des felfs foldaten 
fnet geweld ter Stad uit, neemen Boshuifen gevan¬ 
gen,‘^bewaren hem met wacht , halen het Gefchut 
van het Hooft en uit het Schip de Mercurius, en bren¬ 
gen her felve in de Stad, en veel Roers uithetVeer- 
fchip van Amfterdam, die fy in bewaringe neemen. 
ibid. koinèn by het Schip van Paulus van Loo, en drei¬ 
gen de Soldaten, in gevalle fy op het landt quamen, 
dood re Haan. p. 372. "blijven (niettegenftandedebe- 
driegei ye der Burgermeefteren) ftandvaftig, komen te 
famen , houden raad, fenden aan Burgermeefterenj en 
willen volgens het gemaakt contrait, de wachten ver¬ 
dubbelt hebben, lopen met een gedruis na het Stad¬ 
huis , willen den Admiraal Boshuifen daar af bebben , 
halen en Hepen hem daar af, brengen hem nevens de 
Burgermeefter Vefterman gevangen op de Keet-poort, 
dwingen hem te fchrijven aan de Kapiteinen die met 
hare fchepen voor de Ven lagen, dat ly opde reede 
zouden komen en haar in handen van de Burgerye ge¬ 
ren. ibid. willen alle de fchepen van oorloge in de ha¬ 
ven, en het gefchut opde wallen halen, maar veele 
der felver yvorden overredet en wankelmoedig ge¬ 
maakt. p. 373 (271) laten toe ten deele door belof¬ 
ten, ten deele door dreigementen, dat de fchepen van 
oorloge daar t’huis horende, vertrekken, ibid. willen 
noch den Hertog van Alba voor Gouverneur, noch 
Boflu voor Stadhouder fweeren, veel minder uit de 
Stad vertrekken, en geven aan de Burgermeefteren een 
geweldig forsbefcheid. p 374(271) moedigen mal- 
kanderen aan om haar voornemen, van de Stad aan de 
fijde van den Prince van Oranjen te brengen, uit te 
voeren, en ftellen daar ordre toe. ibid. trekken met 
twee ftukken gefchuts na het Stadhuis. (272) lopen 
het Stadhuis op, nemen de Magiftraat gevangen, plan¬ 
ten het Vaandel van Oranjen op de wal, en verklaren 
haar voor den Prince van Oranjen tegen Duc d’Alba. 
ibid. houden goede wacht, en laten de gevangene Ma¬ 
giftraat wederom lopen. ibid. fenden na den Brielaan 
Lumeij en aan de Vrybuiters en Watergeufen om hulpe. 
ibid. trekken uit liefde om hare landsgenoten te helpen, 
in de flag op de ZuiderZee tegensEoflu. p.457 03*5) 

Bufgers van Gorcom gerantfoeneert door de Geufen. b. 6. 
p. 380(277) 

Burgers van Hoorn en Alkmaar trekken tot afliftentie van 
die van Haarlem, en worden door de Spanjaarden ge- 
ftagen in Velfer-broek. b.6.p. 396(188) 

Burgers van Medenblik worden meefter van de foldaten , 
neemen defelve haar geweer af, en dwingen den Ra- 
pitein met fijn volk van het Slot te vertrekken, b. 6. 

P- 4M (304) 
Burgers van Delft uitgetrokken om Haarlem te ontfetten, 

worden veele verflagen, b. 6■ p. 439(311) 
Burgers van Haarlem beweegt door de reden van Wibont 

Ripperda, roepen over luid dat fy lijf en goed met 
hem voorde gemeene welvaart wilden opfetten. b. 6. 
p. 411 (3o8)moeten haar geweer afleggen, en de man¬ 
nen te Sijl in het Kloofter, en de vrouwen in degroote' 
Kerk gaan. p-44i (313) en niet tegenftaande het par¬ 
don, voor Alkmaar trekken om te pioneren. p-443 

(315) 
Burgers van Haarlem na Amfterdam gevoert, zijn in 

groot perijkel om omgebracht te worden, maar wor¬ 
den op de voor-bede van de vrienden van Boflu, die 
te Hoorn gevangen fat, ontflagen. b. 6. p. 44.3 (325) 

Burgers van Hoorn trekken uit liefde om hare Landsge¬ 
noten te helpen in de flag op de Zuidcr Zee > tegens 
Boflu. b. 6. p. 456 (3 36) 

Burgers van Hattum weeren haar dapper, en drijvende 
vyanden ter Stad uit, belegeren het Kafteel , krijgen 
afliftentie, befchieten en veroveren het felve. b. 15. 
p.228(130) 

Burgers van Denremonde dwingen het Guarnifoen de 
Stad aan Parma over te geeven. b. 19. p. 469 (13) 

Burgers van Antwerpen antwoorden op de voorflellinge 
van de Magiftraat, enfeggendat fy nietkonnen coii- 
fenterenindebede v«an den Groot Commandeur, b. 7. 
P- 57S (7O 

Burgers (eenige) van Antwerpen, verfoeken dat men 
accorderen zal met Parma, worden gevangen, leveren 
een Requeft over, en in een geld-boetegecondemneert. 
b.19. p.sci (36) 

Burgers van den Bofch verweeren hare Stad, en drijven de 
ingekomene Soldaten van Hohenlo daar uit. b. 20. 
P-S 58 (3) 

Burgers van Sluis laten haare vaandelen op de wallen te 
gelijke met die van de Soldaten wajen, tot een teeken 
van eenigheid. b. 23. p.3 (4) 

Burgers van Venlo drijven haar Guarnifoen ter Stad uit. 
b. 28.p. 544 {iz) 

Burgers vanLyons nemen den Gouverneur Nemours ge¬ 
vangen , en leveren de Stad aan Alphonfo Corfe ten be¬ 
hoeve van den Koning Henric de Vierde, b. 30. p.734. 
(62) 

Burgers van Parijs oproerig onder den anderen, worden 
door Majenne in bedwang gehouden, b. 31. p. 801 

P9) 
Burgers van Emden verfoeken de befcherminge van de 

Staten der Geünieerde Provintien. b. 32.P.60 (45) 
Burg-Grave van Gent taft het Leger van la Noveaan, 

Haat hec, en krijgt hem en Marquette gevangen, b. 1 3. 
p. 193 (206) wint Liefkens Hoek. b. 19. p. 468 (13) 
doorfteekt Jan Petijn in koelen bloede, ibid, blijft in 
het ruineren van de Brug over de Schelde. £>. 20. p. 597 
(33) 

Burik door den Admirant gefommeert neemt Spaan* 
Guarnifoen in. b. 35-p-487(32) 

Buletus handelt met Libectas om Marfilien aan den Ko¬ 
ning Henric de Vierde te leveren, b. 33. p. 177 (13) 
fpreekt hem een moet in, en beraad fich daar over me* 
Guife. p. 178 (14) 

Buskruid door Alba uit Duitfland ontboden, wordt door 
Hertog Hans Cafimier op een Heide ontladen, en van 
hem met eigener hand in brand gefteken. b.6. p.472 
(348) 

Buzanval komt met Brieven van Credentie van Henric 
de Vierde in den Haag, en doedt een propofitie in 
de Staten Generaal, b. 28. p. 3 30 (r6) verfoekt au¬ 
diëntie, en doedt een propofitie. b. 29. p.637 (28) 
doet noch een propofitie. p. 639 (43) noch een, en ver¬ 
foekt eenig boskruid te leen voor de Koning, welk 
hem toegeftaan wordt. b. 30. p. 737 (63) noch een , 
aangaande het voornemen des Conings, om den oor¬ 
log te voeren in Arthois en Henegouwen, p. 763 (69) 
verfoekt afliftentie van volk in plaats van geld. b. 31. 
p. 844 (32) drijft heftig om de felve te verhaaften. 
p. 846(34) bedankt de Staten voor de goede dienften 
aandenConingbewefen. b. 32. p. 148 (119) commu¬ 
niceert aan Oldenbarnevelt fijnen laft, en doedt een 
propofitie in de Staten Generaal, b. 33. p. 131 (8) 
doedt noch een propofitie wegens de geflotene Allian¬ 
tie met Engeland, en meer andere faken. p. 208(36) 
bedankt de Staten over de gedane afliftentie.ibid. krijgt 
Brieven van de excufe van de Engelfe Coninginne, 
waarom fy aan hem geen meerder afliftentie konde 
doen. b. 34, p. 324(23) communiceert defelve heime¬ 
lijk aan eenige van de Staten. p.323 (24) envanVillc- 
roy, om de Staten aan te porren tot het doen van fe- 
cours, ten welken einde hyeen propofitie aan de felve 
doedt. p, 319(27) levert aan de Staten den Brief des 
Konings wegens het overleveren van Amiens. p. 381 
(63) doedt een propofitie aan de Staten, en vertoont 
de noden van het Koningrijk van Vrankrijk. p. 398 
(76) doedt een tweede propofitie. p. 399 (77) 

C. Cabel- 



yan Pèrf&ien crt Saken. 

/-I Abeljaauw wordt door Sonoy gefonden na Meden- 
Vj blik, om met de Overheid te handelen, dat fy haar 

zouden begeven onder den Prince vanOranjen, met 
uitfluitingeder Spanjaarden; komt binnen Medenblik, 
handelt ten dien einde, verfekert de Stad voor den 
Prince , en wordt aldaar Gouverneur, b. 6. p. 377 

Cajus Rantfou, Gefant van den Koning van Denemarken 
aan den Koning van Spanjen, wordt door der Staten 
volk gevangen , en wederom ontflagen. b. 2.1. p. 893 

(i9) 
Calis belegert door Albertus. b. 33. p. 186 (20) wordt 

overgegeven, p. 187. 
Calis Malis verovert door de Engelfe. b. 33. p. 133 (54) 
Caïuait, fie, Livinus Caluart. 
Calviniften vermeerderen meer en meer in de Nederlan¬ 

den niet tegenftaande alle de ftraffe placcaten. b. 1. 

P- '3(9) 
Camerik wordt tot een Aardsbifdom gemaakt, b. i.p. 23 

(17) verfekert voor de Staten aan de tijde des Konings. 
b. ïo.p. 73-0(197) befloten door Parma, en tot het ui- 
terfte gebracht, en door Anjou ontfet. p. i6.p. 286 
(4.3) belegert door Erneftus. b. 31. p. 877(77) debe- 
legeringe vervolgt doorFuentes. b. 32. p. 53(40) en 
aan hem overgegeven, p. 5 5 (42) 

Campen belegert en ingenomen voorden Prince van O- 
ranjen. b.6.p.381(277) en door Rennenburg. b. 12* 
p. 966 (36) wordt met volk voorfien. b. 20. p.647 

(71) 
Camp Veere wordt verfekert voor den Prince van Oran¬ 

jen, en neemt Guarnifoen in. b. 6,p. 371 (269) fie, ter 
Veere. 

Canceliervan Braband gebruikt groote liftigheid om de 
Stad van den Bofch voorden Koning te verfekeren, en 
volk daar binnen te krijgen, welk hem mislukt, b. 3. 
p.151(106) 

Canonniken tot Uitrecht antwoorden op depropofitie 
van den Grave van Meurs. b. 24. p. 160 (9) 

Capitale leeninge van alle roerende en onroerende goede¬ 
ren , bewilligt en ingevoert door de Staten van Hol¬ 
land en van Zeeland in den jare 1599. b. 36. p. 521 

(4) 
Capiteinen (drie) met al haar volk verlaten den Admi¬ 

raal Boshuifén , komen binnen Enkhuifen, en doen 
Eed aan den Prince vanOranjen. b. 6. p. 377 (274) 

Capiteinen der Burgeren binnen Antwerpen Hellen haar 
tegens het doordeken yan den Blaauw-Garen-Dijk. 
b. 19. p. 467 (13.) Sie, Burger Hopluiden. 

Caraffa (Cardinaal) legaat van den Paus in Vrankrijk, 
hitft den Koning aan om het beftant met Spanjën te 
breeken. b. 1 p. 15 (n) ( 

Cardinaal van Praxede doedt een oratie indeStajen van 
Vrankrijk die den Ligeurs wel gevalt, b. 30. p.686 (13) 
boud fterk aan op invoeringe van het Concilie van 
Trenten. p.638 (15) 

Carel de Vijfde is dikwils voornemens geweeft om de Ne¬ 
derlanden tot een Koningrijk te maken, dan is t’elkens 
in lijn voornemen door verfcheidene oorfaken belet; 

regeert de felve wel en wijfielijk, en beveeltfe feer 
hoog aan fijn Soon Philips, b- 1. p. 2 (1) heeft defelve 
airijdt doen regeeren door Princen van fijnen Bloede, 
p. 2(2) wordt onpafielijk, neemt voor de wereld te 
verlaten, ontbiedt fijn Soon Philips uit Engeland , en 
maakt hem Hoofc van de Ordre van het Gulden Vlies, 
p. 3 (2) doedt een Oratie in de Staten der Nederlan¬ 
den , en geeft reede waarom hy genootfaakt was de 
Nederlanden aan fijn Soon over te geven. p. 4 (4) geeft 
alle fijn Landen en Koningrijken over aan fijn Soon, 
behoudt alleen 100000. kroonen jaarliks, trekt na Zee¬ 
land , en van daar na Spanjen, geeft door Brieven het 
Keiferrijk over. p. 6 (4) kieft voor fich een wooninge 
in een Kloofter van S. Hieronimus, gelegen in een wil- 
derniffe, alleen vier Dienaars by fich houdende.p.6 (5) 
fterftden2i. September 1585. ibid. heeft in fijn leeven 
veel Provintien door Traftaten tot de Nederlanden 
gevoegt. p.4.. p. 178(126) 

Carel van Boonbergen Wordt van de Gereformeerde der 
Nederduitfe Kerke tot Antwerpen gedeputeert om 
met den Prince van Oranjen middelen te beramen toe 
ftillinge der beroerte, b. 2. p. 98 (69) 

Carel van Brimeau, fie, Megen. -• 
Carel Quarre komt als Commiflaris in Weft-VrieflandE 

om hem te informeren op de troubelen, de au&eurs 
daar van te ftraffen, trekt ten fel ven einde na Groenin- 
gen, toont fijne commifïie, verfoekt affiftentie, en by- 
voeginge van iemand uit den Raad, krijgt die , doedt 
yerlcheidene perfonen vangen, de gevluchte indagen» 
en alle der felver goederen aantekenen, b. 5. p. 268 

('93) 
Carel de Negende, Coning van Vrankrijk, mengt fich 

in de faken der Nederlanden, tegens den Coning van 
Spanjen. b. 6. p. 357 (258) doedt groote beloften aan 
Graaf Lodewijk , en fchrijfc daar over felve aan den 
Prince van Oranjen. (259) leent den Prince vanOran¬ 
jen 200000. kroonen. p. $65(264) fterft.b. 7. p, 530 
(4') 

Carel Boylbt wordt Commiflaris Generaal van het Noor- 
der-Quartier en Waterland, b. 6. p. 438 (3 21) en door 
den Prince vanOranjen derwaarts gelonden» om fich 
op veele faken te informeren, en den twift tuflehen So- 
noy en de Noord-Hollandfe Steden neder te leggen, 
ibid. handelt veele dingen fonder communicatie met 
Sonoy , en doedt feekere gevangene buiten des felfs laffe 
ontflaan, waar door den twift grooter wordt. ibid. 
maakt een beftek om Alkmaar te fortificeren, p. 444 
(320) wordt gecommitteert tot de Vredehandelinge 
te Breda. b. 8.p. 597(88)gefchoteninhetbefchermen 
van Duiveland. p. 649(124) , 

Carel Roorda wordt door eenige Vrieflè Edelluiden aan 
den Prince van Oranjen gefonden, en wat hy voorftelt. 
b-8.p.6 54( 128) handelt over de fake met Sonoy .ibid. en 
wordt door de Staten aan den Grave van Meurs gefon¬ 
den > om de nieuwigheden door de Magiftraat van Ui¬ 
trecht tegens de Privilegiën ingevoert, te fluiten, b. 22. 
p.856(3) raaktingroot gefchilmetGerard vanWarme- 
lo, en waarover, b. 28. p. 581(41) en met Willem van 
Naflau. b. 30. p. 701(23) fendt fcherpe Brieven aan 
eenige in Vriefland, en fcheld den Grave geweldig, 
ibid. beliegt den Grave. p. 702 (24) draagt fich feer 
onbefuift, wordt uit de Staten Generaal gedeporteert 
en maakt een antwoord op de aantekeninge op fijnen 
Brief, ibid. wordt wederom door de Sevenwolden ge- 
machtigt om in de Staten te compareren, b. 33. p. 172 
(9) fchrijft aan Jacob Jooften wegens het verfchil in 
Vriefland over de commiffie van Willem van Naflauw. 
p. 279(89) enaanTetmansdathy wel genegen is met 
den Grave te vereenigen.p. 281 (90) fchrijft totfijner 
verontfchuldinge aan de Burgermeefteren en Secreta¬ 
ris van Enkhuifen, en waarfchouwt defelve voorde 
defleinen van het Huis van Naflau. b. 34. p. 315 (17) 

Carel van Gavere wordt door de Staten Generaal aairde 
fijde des Konings gecommitteert tot de Gentfe Vrede¬ 
handelinge. b- 9. p.719 (174) • • , 1 

Carel van Manfveld belegert en wint Nivelle met ac- 
coord. b. 12. p. 935 (13) breekt de belegeringe voor 
Heufdenop. b. 26. p. 478 (33) belegert en wint de 
Schanfe voor Rees. p. 481 (36) wint Rhijnberk na een 
ftrengebelegeringe.b.27.p. 306(11) belegertNoort- 
dam, beftormt de Schanfe verfcheidenmaal , wordt 
t’elkens afgewefen,en gedwongen de felve met fchande 
te verlaten, p. 527(25) breekt fijn Leger op en befet 
ter Heide, p, 528 (26) ontfet de Schanfe ter Heide., 
b. 28. p. 533 (4) fcheidfijn Leger. p. 5 34. trekt door 
ordre van Philips met een Leger na Vrankrijk om de 
Ligeurs te affifteren. b. 30. p. 675 (5) fijne verrichtinge 
op die tocht. ibid. belegert Noyon. p. 680(9) krijgt 
het met accoord. p. 681. wint Himbercourt en S. Vale- 
ry. p. 710(29) wordt verfocht van den Keiferomte 
zijn Luitenant Generaal in Hongarijen tegens den 
Turk, neemt het aan en waarom, b. 33. p. 3o(2i)fterft 
teComorraaanderoodeloop. ibid. 

Carel van Wijngaarden blijft in de ilag byNoorthoorm 
b. 16.p. 285 (41) , 

Carel Uitenhoven wordt Voorfchepen tot Gent. b. 18. 
p.420(46) , . 

Ê Care! 
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Carel Hauward komt met achtOorlog-fchepeninZee- 
landt, dat een vreemd achterdenken baart, maar ver- 
dwijnt, mits de fekerheid dat fijn komfte alleen was 
om geld te brengen tot de betalinge van hetEngelfe 
krijgs-volk. b. 24. p. 208 (44) krijgt tijdinge van de 
aankomfte van de Spaanfe Vloot, begeeft fich Zee, en 
taft de felve aan. b. 14. p. 322(8) doed een ftouten aan¬ 
val op de felve. p. 3 23 (9) wordt Admiraal op de tocht 
derEngelfetegensSpanjen. b. 33. p. 232(54) 

Carel vamLotteringe, fie Mayne. 
Carel van Sonderfpuchel, Afgefantdes Keifers, fchrijft 

aan de Staten om pafpoort. b. 34. P- 5 5 5 (46) wordt 
geweigert, komt des niet tegengaande in den Haag, 
en levert een Brief van den Keifer Rudolphus aan de 
Staten.ibid. en vaneenige Rijks-Vorften, p. 356(47) 
heeft audiëntie, p. 3 5 7 (47) vertrekt, p- 3 58 (48) 

Carel van Sweden (Hertog) oorlogt tegens den Koning 
Sigifmundus. b< 37. p. 687(67) wordt tot Koning van 
Sweden verkoren en gekroont. ibid. 

Carlos de Colomma valt fuiieufelijk op de Francen by 
Dourlans, en brengtfe inonordre. b. 32. p. 39 (30) 

Carolus Prince van Spanjen, wordt voorgeflagen tot 
Hooft om den oorlog in Nederland te voeren, isfeer 
geftoort over de verkiefinge van Albatot dien tocht, 
vat een grooten haat op Alba waar door hem veel on¬ 
heilen overkomen. b. 3. p. 134 (94) wordt door laft 
van fijn Vader gevangen gefet, en fterft in de gevange- 
nifl'e. b. 4. p. 225 (160) 

Carolus de Ebuli wordt door Pius de Vijfde na Nederland 
gefonden , om aan Alba een goud Sweerd en een gou¬ 
den Hoed te vereeren, het geene hy met groote plech¬ 
tigheid doedt in de Kerke van S..Goedele te Brufiel. 

b.Yp. 270(194) 
Caroloftadïus, fie Andreas Caroloftadius. 
Caron, fie Noël de Caron. 
Carpen ingenomen voor den Prince van Oranjëh, en we¬ 

derom verlaten, b. 7. p.492 (14) ftormenderhand vero¬ 
vert door de Spanjaarden, b. 13. p. 25 (84) 

Cazijn van der Hel, verwittigt aan Oldenbarnevelt de 
groote buit die de foldaten van Anholt gekregen had¬ 
den. b. 32.p.47(35) wordt door Maurits aan de Sta¬ 
ten gefonden om aan de felve eenige faken te vertonen, 
b. 35. p.487(57) krijgt commiflle omnaOoft-Vries- 
land te trekken en met Graaf Ennote handelen, b. 36. 

p. 5 3 7(17) 
Cafimir (Palts-Graaf) antwoord op het verfoek der Sta¬ 

ten Generaal. b. n.p. 873 (286) geeft in Druk uit de 
redenen waarom hy een tocht doedt in Nederland, b.i 2 
p. 987 (51) doedt eenige fwarigheden aan de Staten 
vertonen ; ibid. trekt met eenig volk binnen Gent, en 
wordt aldaar heerlijk ingehaalt, hoewel buiten wil en 
weeten der Staten, b. 13. p. 3 (68) ontfchuldigt hem 
by de Koninginne van Engeland, legtaldefchuldop 
de Staten, vertrekt na Duitsland, en geeft een remon- 
llrantieuit. p. 13(75) reift na Engeland, wordt aldaar 
wel ontfangen , en Ridder van de Kouflèband ge¬ 
maakt. p. 35(91) 

Cafper Coolhaas, wordt tot Leiden voor een tijd van fijn 
Predik-ampt gefufpendeert. b. 14. p. 145 (170) voor 
het Synodus te Middelburg ontboden, en wat daar met 
hem gehandeltis. b. 16. p. 270(31) 

Cafper van Heygen klaagt uit naam van de Biffchop van 
Paderborn , over de moetwil van de Ruiters der Staten, 
b. 30.p. 719(36) 

Cafper de Robles, fie, Billy. 
Cafper van Eufum, Commandant binnen Coeverden, doed 

verfcheidene uitvallen op het volk van Verdugo. b. 31. 
p. 786 (8) flaat afde prefentatie aan hem gedaan door 
Verdugo, om de plaats over te leveren, ibid. 

Cafper Zapena , Spaans Colonel, wordt gevangen in den 
ftag van Vlaanderen, b. 37. p. 65 3 (42) 

Cafleel van Antwerpen wordt gebouwt. b. 4. p. 219(155) 
verfekert voor de Staten tegens Don Jan. b. n.p. 839 
(262) aan de fijde van de Stad afgebroken, p. 855 
(274) 

Cafleel tot Groeningen ontworpen en gebouwt. b. 4. 
p. 246(176) hoeontworpen. b. y.p.269(193)wordt 
gedemolieert. b. 10. p. 784 (221) 

Cafteel van Vijflingen begonnen, wordt doordeBur- 
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gers met een groote furie afgebroken, b. 6.p.$6g ( 268) 
Calieel van Stavoren door Billy ontfet, en vandeGeufen 

verlaten, b. 6. p. 383 (279) wederom belegert, over¬ 
gegeven en gedemolieert. b. 14. p. 165 (185) 

Cafteel van Gent belegert door de Staten van Vlaanderen, 
b. 9, p. 716 (172) wordt door de Spanjaarden overge¬ 
geven. p. 727 (179) en afgebroken, b. n.p. 856 
(274) 

Cafleel van Namen ingenomen door Don Jan.b.io.p.8 32 

(255) 
Cafteel van ter Goude word afgebroken.b. 11 ^.904(309) 
Cafteel van Harlingen wordt belegert, overgegeven en 

geflecht. b. 14. p. 162(183) 
Cafteel van Leeuwaerden door de Vriefen ingenomen en 

geflecht. b. 14.p. 162 (182) 
Cafteel van Cambrelis belegert, en gewonnen door An- 

jou. b. 16. p-287 (43) wederom ingenomen door 

Parma. b. 17. p-3.35(3^) 
Cafteel van Breda werdt verrafcht door Heraugiere. b.27 

p. 525 (23) 
Cafteel van Clery ingenomen doorFuentes. b. 33. p. 27 

(19) 
Cafteel van Calis ftormenderhand ingenomen door Alber- 

tus. b. 33.p. 188(21) 
Cafteel van Calis Malis ingenomen door de Engelfe. b. 33. 

p. 233 (58) verlaten, p. 234 (59) 
Cater (Capitein) blijft in de befcherminge vandeSchan- 

feReide. b. 16. p. 285 (41) 
Catharina Rofe, Capitein van een bende vrouwen, maakt 

een Bolwerk binnen Sluis. b. 23. p. 6 (4) 
Catharina van Monpenfier, Sufter vanGuife, neemt een 

ftouten aanflag voor tegens den Coning van Vrankrijk, 
maar wordt ontdekt, b. 24. p.271 (88) ftrooit een 
valfch gerucht, aangaande het voornemen desConings. 
p.272(89) 

Catharina de Medicïs fterft. b. 24. p, 380 (40) 
Catharina van Brunswijk verfoekt handlichtinge van 

Woerden en Liefveld, b. 30. p.748 (57) 
Catharina de Bourbon trouwt met den MarquisduPont, 

oudtfte Soon van den Hertog van Lottheringen. b. 36. 
p.53o(n) 

Catholijk, ifler na het zeggen van de Spaanfe Inquifitie in 
geheel Nederland niet. b. 4. p. 241 (179) 

Catholijke bekennen datter een groot misbruik in haare 
Kerke was ingekropen, en voornamelijk onder de gee- 
ftelijke. b. 1. p. 12(9) in Nederlandt wel duilênd te¬ 
gen een Gereformeerde, p. 18 (13) ftellen haar echter 
tegens de invoeringe van de Inquifitie en het ombren¬ 
gen van fo veel menfchen om de Religie, ibid. wen- 
fchen, mits de ondragelijke laften die door den Hertog 
van Alba opgelecht wierden, fowel na veranderinge 
als andere, b. 5. p. 288(208) worden binnen Oude¬ 
naarde qualijk gehandelt door de foldaten van den 
Prince van Oranjen. b. 6. p. 402 (292) in Holland te 
vooren goed Spaans, neemen een grooten haat op te¬ 
gens de Spanjaarden,om de moord van Naarden.p.420 
(307) binnen den Haag doen den Spanjaarden onder- 
ftant van veele nootfakelikheden, op hoope van wel ge- 
traófceert te zullen worden, b. 7. p. 404(22) bedrij¬ 
ven groote moetwil binnen Brugge. b. 13.P.75 (110) 

Catholijke te Haarlem leveren eenRequeft over aan de 
Staten van Holland om vrye exercitie van hare Religie, 
b. 16. p. 254 (19) worden in den Haag ontboden, en 
rojeren haare eigene namen. p. 246 (21) 

Catteville verdrinkt in het befpringen van de Soetermeer- 
fe Brug. b. 7. p. 444(48) 

Cerimonien gebi uikt op de trouwdag van Philips de Der¬ 
de, en Albertus van Ooftenrijk. b. 34. p. 471 (40) 

Cerimonien gebruikt in de abfolutie van Koning Henric 
de Vierde door Clemens de Achtfte. b. 32. p. 112(89) 

Cefar d’Eftewil niet oorlogen tegens den Paus, ftaataf 
van het Hertogdom Ferrare, en vereenigt fich met de 
Roomfe Stoel. b. 34. p. 433(11) 

Cefar naturelijke Soon van Henric de Vierde, trouwt 
met de Dochters van de Hertog vanMercure. b. 34 

P-439 (15) 
Ceulenaarsdoenaande Spaanfe voor Bon groote onder- 

ftant. b.24. p. 237(64) 
Chamois vermeefteit Duinkerken voor Anjou. b. 17. 

P- 350 



van Pcrfancn en Saken. 

P; 340 (36) geeft het over aan Parma. b.18. p.372 

(12) 
Champi wordt door fijne foldaten binnen Groeningen ge¬ 

vangen genomen, b. 10. p. 751 (198) 
Champigny verwittigt den Groot Commandeur van het 

Voornemen der muitinerende Spanjaarden, verfoekt af- 
fiftentie, fterkt fich, vertrekt uit Antwerpen, b, 7. 
p.493 (15) krijgt laft om den Grave de la Roche te 
helpen in den Vredenhandel, en fchrijft daar over aan 

. Carel Boyzot. p. 533 (42) is niet wel vernoegt over 
de antwoord en het Requeft der Staten van Holland, en 
Zeeland, wegens de Vreede, en fchrijft daar over aan 
Junius, Gouverneur van ter Veer. p-5?4(44) wordt 
door den Groot Commandeur na Engeland gefonden, 
om op den handel van de Hollandfe en Zeeuwfe A'm- 
bafiadeurs te paffen, heeft audiëntie by de Coninginne, 
en wat hy voorftelt. b.8- p.661 (133) wil binhen 
Antwerpen de publicatie van het Placcaat tegens. de 

, gemuitineerde Spanjaarden niet toclaten, en waarom, 
b. 9^.694(146) (end Copie van den Brief van Röda 
aandePr^fidentvanden Raad van State, p.7*2(169) 

- is in bekommeringe over het geene hem door O verftein 
wordt aangedient, en houdt het fely.e ftil. p. 727 (180) 
vindt niet goed het volk door deStaten gefonden,’bin¬ 
nen Antwerpen te laten. p/729 (i8r) laat fich over¬ 
reden. ibid. befchanft de Stad tegen het Kafteel, p.730 
(182) is in perijkel. ibid. raakt ter Stad uit. p.731 
(182) tekent eerft de Unie tegens de Spanjaarden en 
der fel ver aanhangers, b. 10. p. 769(210) word dooi¬ 
de Staten Generaal gefonden aan Don Jan tot Hoey. 
p. 771(211) vervolgt de Hoogduitfe, belegert haar 
binnen Bergen op Soom 5en krijgt de Stad. b.r i.p.855 
(27 3) trekt na verfcheidene Steden, en doed de Hoog¬ 
duitfe vertrekken, p. 856(274) belegert Breda. ibid. 
recht eenen vremden handel aan binnen Bruflel, waar 
uit een grote oproerontftaat. b. 12. p. 988 (52) word 
gevangen, ennaGentgevoert. ibid- bekomt hetGour 
vernement van Gent. b. 19.p. 497(34) 

Charles de Genet wordt gevangen tot Vliffingen ge¬ 
bracht. b.6.p. 433(317) 

Charles van Trillo wordt door Lycefter tegens de Privile¬ 
giën, Schout van Uitrecht gemaakt. b. 21. p. 737 (41) 
gevangen en van de kinderen befpot. b. 25. p. 345 (26) 
onderfocht, komt tot bekentenifië. p. 348 (28) ont- 
flagen. p. 350(29) 

Charlotte van Bourbon , trouwt met Willem, Prince van 
Oranjen. b. 8. p. 644(120) fterft. b. 17. p. 316 

(19) 
Chartres van Holland worden door laft van de Staten van 

Holland geinventarifeert. b. 6. p. 388 (282) 
Chafteaub’rein raakt in woorden met AppioConti, van 

woorden tot den deegen, en doorfteekt hem. b. 30. 
p.68i(9) 

Chaftelet belegert door Fuentes,en aan hem overgegeven, 
b. 33. p. 26 (19) 

Chaftillon flaat de Ligeurs by Chartres. b. 26. p.464 

(45) „ 
La Chaftre doedt een propofitie aan de Gemeente van 

Orleans. b. 31. p. 801 (20) en brengt die Stad onder 
de gehoorfaamheid van Henric de Vierde, p. 804 
(22) 

Chiapin Vitelli Overfte Luitenant van het Leeger van 
Ducd’Alba in de Nederlanden, b. 4. p. 180(128) wei¬ 
gert de fiag, hem door GraafLodewijk aangeboden, 
p. 243(174) wordt door den Groot Commandeur ge¬ 
fonden op hetKafteel van Antwerpen om ordre te ftel- 
len en de muitinatie te ftillen. b. j.p. 495 (16) komt met 
eenig volk in Holland, neemt Worcurn , Leerdam en 
Afperen , en bedrijft aldaar groote wreedheid, p. 530 

(41) 
Chimay (Prince van) wordt Gouverneur van Brugge en 

van geheel Vlaanderen, b. 18. p. 406 (36) veinft. ibid. 
weigert te komen in de vergaderinge van de generale 
Staten tot Middelburg, p.406 (57) drijft fijne faken 
met lift. p. 407 (37) ftelt meteen lofe trek fijne par¬ 
tijen uit de Regeringe, en verfet de felve na fijn fin. ibid. 
accordeert met Parma, komt by den den felven, wordt 
bedankt, p. 422 (48) foekt fijn huifvrouw te vergeven, 
ibid. belegert Bon. b. 24. p. 236(64) 

Chriftiaan de VierdeKoning van Denemarken, fchrijft 
aan de Staten en Holland en Zeeland in faveur van de 
Cólonel Smart. b. 28. p. 537 (6) fchrijft aan deStaten 
Generaal, b. 36 p. 375- (49) 

Chriftiaan Huigens word door de Spanjaarden gevangen, 
en binnen Nimmegen gebracht, b. 28. p. 563 (27) 

Chriftoffel Monfdragon, fie, Monfdragon. 
ChriftofFeld’Afibnville, Overfte der Spanjaardèn, meinen» 

de binnen Haarlem te komen , moet vruchteloos ver¬ 
trekken. b. 6. p. 396( 288) 

Chriftoffel Vafques, forceert de Burgeren van Zutphen 
. geweldig met uitnemende koften en inlegeringe van 

Soldaten, b. 6. p. 415 (303) wordt ineen Minne-Broe¬ 
ders kap binnen Groenjngen gevangen genomen, b. 10. 
p. 751'198) 

Chriftoftèl van Schagen wordt door die van Haarlem aan 
Don Frederic gefonden om te handelen, en wat hy ver¬ 
richt heeft. b. 6. p. 421 (308) komt wederom j wordt 
gevangen en na den Prince van Oranjen gefonden , kan 
wel ontkomen, maar wil niet, fterft in degevange- 
niffe ibid. 

Chriftoffel Vader wordt met fijne Compagnie door den 
Overften Muller gefonden binnen Haarlem, p.6. p.421 
(308) 

Chriftoffel Pglts-Grave by den Rhijn, komtmetGraaf 
Lodewijkin Nederland, b. 7. p. 489(12) word verfla¬ 
gen. p.491 (14) 

Chriftoffel Sleskou levert uit laft van den Coning van Po¬ 
len een Brief aan de Staten van de Geünieerde Provin- 
tien. b. 21. p. 727 (35) 

Chriftoffel Froflerus Predicant binnen Nuis, wordt door 
laft van Parma ten venfteren uitgehangen, b. 21 .p.7 38 

(45) 
Chriftoffel Plantijn fterft. b. 26. p. 463 (44) 
Chriftoffel Splinder tolk op de Vloot toegeruft om de 

vaart na Indien door de Straat van Naflau op te foeken, 
b- 3$.p.. 12(16) 

Chriftoffel Arenfma wordt door de Staten na Embden ge¬ 
fonden, om den twift tuflchen de Graaf en de Stad by te 

P- 59/45) 
Cnrmottel, Soon van Don Antomo, gaat voor volontair 

op de tocht der Engelfe tegens Spanjen. b. 3 3. p. 23 a 
(54) 

Chriftophoro Lekfriga wordt op het Kafteel van Affe! 
overvallen en dood geflagen. b. 3 5. p. 493 (56) 

Chriftophorus Oftorodius brengt een deelSociniaanfe boe¬ 
ken tot Amfterdam , die door de Staten ten vuure 
gedoemt, maar echter niet verbrand worden, b. 35. 
p. 496 (58) wordt het land ontfegt. ibid. 

Chriftoval de Pallacios blijft in denftormop deSchanfe 
van Moervaart, b. 3 3. p. 216 (42) 

Circourt overweldigt de Haarlemmer Poort tot Amfter¬ 
dam. b. 11. p. 907 (310) 

Claas R op, Hopman van een Vaandel Burgeren tot Hoorn 
en Alkmaar, trekt tot aftiftentie van die van Haarlem, 
b. 6. p. 396 (288) 

Claas Rem brengt het geweer voor de foldaten van Kapi¬ 
tein Quickel bedektelijk binnen Enkhuifen. b. 6. p.371 
(270) 

Claas Pieterfz. Groen gefloten uit het pardon, word bin¬ 
nen Haarlem onthalft. b. 6. p. 443 (325) 

Claas Jacobfe fchrijft aan Cornelis van Rijswijk, hem 
verfoekende dat hy Medenblik wilde overgegeven is 
de hand des Konings. b. 7. p. 493 (14) 

Claas Janfz. wordt wegens de platte landen gecommit- 
teert in de Staten van het Noorder-Quartier. b.8.p.66e 

(13*) 
Claas Hals verheft door eehftormal fijn welvaren, fal- 

jeert en fterft Hovenier van de Koning van Denemar¬ 
ken. b. 30. p. 776 (78) 

Claffen afgedeelt in het Synodus tot Middelburg, b. 16. 
p. 270(31) 

Claudius Angenneus, wordt door Henric de Vierde aan 
den Paus gefonden, om reden te geven van de dood 
van den Hertog en Cardinaal Guife, komt in gefprek" 
met de Paus, en wat hy met den felven handelt, b. 25. 

P- ?7i(44) 
Claudius Arferius wordt door de Seftien Mannen van Pa¬ 

rijs, fonder forme van Proces opgehangen, b. 28. p. 588 
(47) Cle- 



Clemens de Achtfte wordt Paus van Romen. b.28.p<5 81 
(41) fendt de Cardinael van Placencè en Appio Conti 
met een Leger na Vrankrijk, om de Ligenrs in de ver- 
kiefinge van eenen nieuwen Koning te affifteren. b. 30. 
p.Ö74(4) weigert Henric de Vierde van den Ban te 
ontdaan, p. 709 (29) ftelt feer harde conditiën voor 
aan de Afgezanten van Koning de Vierde, b.^i. p.109 
(86) ftelt or^re op de Cerimonien van de abfolutie, 
p. 112 (89) geeft een Bulie daar toe. p.117 (93) recht 
een colomme op ter gedachteniflfe van die abfolutie. 
p. 120(96) 

Clement Martenfz. levert een Remonftrantie over in de 
Staten van Holland,tot verlchoninge van CornelisWig- 
ge'rtfz. b. 31. p. 75 (57) geefteen Apologie uit. p.85 

i66) 
Cloet neemt Werle. b, 21. p, 699 (15) verdedigt Nuis, 

wordt gequetft, en door laft van Parma ten venfteren 
uitgehangen, p. 737(4») 

Cloet (Ritmeefter) fl'aat eenige Spaanfe Ruiters, b. 37, 

V-D9('9) 
Cloofter der Minnebroeders tot Amfterdam wordt op¬ 

gebroken, en de Beelden en Altaren in het feive aan 
ftukkengefmeten. b. 2. p. 103 (73) 

Cloofter der Minnebroeders tot Antwerpen raakt in 
brand, waar door een groote onfteltenifle veroorfaakt 
wordt, b. 3. p. 155 (109) 

Cloofter van Munnike Bajum, door de Geufen verbrandt, 
b. 6. p. 384(179) 

Cloofter van S. Laurens in Spanjen brand af door den bli- 
xem. b. iL p. 869(283.) 

Cloofters, en welke moeten geld uitkeeren tot het inko¬ 
men der Aards-Biflchoppen en Biflchoppen der Ne¬ 
derlanden. b. 1. p. 13 (17) 

Cloot (Kapitein)blijft, b. 6.p. 433 (317) 
Clundèrt ingenomen door de Spanjaarden, b. 8, p.644 

Cobham wordt door de Koninginne van Engeland aan de 
Staten gefonden om den handel met Anjou te belet¬ 
ten. b.l2.p.97{(jz) 

Cocqueville (Heerevan) vergadert een deel volks voor 
den Prince van Oranjen, doedt te mets een inval in 
Arthois, neemt S. Valeri in, wordt belegert, gevangen 
en onthooft, b. 4. p. 238 (169) 

Coen Dirkfz. wordt uit Steenwijk aan Norrits gefonden, 
om te beraden hoe de Stad te ontfetten was. b, 16.p. 2 31 
(z) port Norrits aan om den vyand onder de oogen te 
trekken, p. -2.3 (3) 

Coeverden verbrandt, b. 13. p. 89 (130) gefortificeert 
doorSonoy. b. 14. p. 171 (189) verlaten door het volk 
der Staten, b. 13. p.108 (213) belegert, opgeeifcht, en 
overgegeven aan Hohenlo. p.216 (211) wederom ver- 
oyert door Rennenburg. p. 218 (223) belegert door 
lijn Excellentie Maurits. b. 29. p. 633 (24) gaat over 
met accoord. p. 641 (31) geviftualieert door Willem 
vanNaflau. b. 30 p. 718 (35) geblocqueertdoor Ver- 
dugo. ibid. ontfèt door Maurits. b. 31. p. 7 99 (18) 

Collegie tot Uitrecht wegens de Geünieerde Provintien 
opgerecht, om op alle voorvallende gelegentheden te 
belbigneren. b. 13. p. 34 (90) 

Collegie der Theologie word opgerecht. b.29.p,644 (23S 
Colligny , fte Jafper vanColligny. 
Colonellen (Hoogduitfe) antwoorden op de prtefenta- 

tie aan haar gedaan door Don Jan. b. 10. p. 821 (248) 
Colonellen van Antwerpen verfoeken aan de Staten van 

Braband relolutie op de Religions Vrede, b, 12, p.973 
(4°) 

Comargo Provooft der Spanjaarden , wil de Griffier Mar¬ 
tini in het volle Collegie der Wethouderen van Ant- 
weipen aantallen» waar in hy hevig tegengefproken 
wordt. b. 7. p. 588 (81) neemt drie uit deMagiftra- 
ten van Antwerpen gevangen, p. 589 (82) laat hem 
omkopen , en wordt daar over omgebracht in Spanjen. 
ibid. * ' 

Comeet. b. 11. p. 910 (313) 
Commifen in Holland en Zeeland krijgen een nieuwe 

inftrudie van de Convoyen enLicenten. b.34. p. 391 

Commiffien van den Prince van Oranjen ter Zee worden 
qua!ijk uitgegeven,waar door groote ouordre omftaat. 
b. J.p, 331 (239J 

BLADWYSER 

Commiirariflên om met de verbondene Edelen in commu- 
mcatie te komen, worden geftelt, en verfoekenêën 

qudh P°inaCn der felrer 
Commiflariflèn gejaft tot de bevorderinge van de neld 

middelen moeten fo wel met de Schutterijen als mft de" 
Magiftratenadviferen. b. 7. p. 5IO(l6) Jclia,smetde 

Commiflariflèn doorSonoy geftelt om de gevangene Va- 
gabonden m het Noorder-quartier te examineren ^fa- 

fchelikaikf nA’ faa//e-er barbarifch en onmen- 
ichei k. b.8. p.624 (106) doen groote beloften aan 
de .elvein cas van bekentende en laten echter veele 

'^ertegens- ha^r gegeven wordt ter dood bren- 
gen. p. 625 (107) bedenken afgrijfelijke manieren van 

PW0m debetchiddigde Huisluiden door de feive 
tot bekenten,flè te brengen, en laten fulks meeften tijd 
doen wel befchonken zijnde, p. 627 (108) zijh feer be 
duch voor de ontdekkinge van haren handel doen veel 
moeite om volgens hare commiffie wederom Van 
nieuws te mogen beginnen, brengen een refolutie te 
weege van de Gedeputeerde Steden van het Noorder- 
Quartoer, en maken een aéte van verklaringe op de fe1- 
Yf• P. 034(14) zijnbenaumover het gewilfde van her 
Kof van Holland en doen veel moeitens oCe^ ei 
daar af te raken, p, 638(116) 1 

Commiflariflèn van den Prince van Oranjen in het Noor¬ 
den-Quartier verbieden dat niemand fonder verlof na 
Haarlem mach reifen en doen fulks by acte afkondigen 
b*10. p.75(200) 

Commiflariflèn, door den Prince van Oranjen na Uitrecht 
geionden, belbigneren met de Ridderfchap, Mam. 
ftiaat en Burger Hopluiden, maar rechten niets uit. 
b. 18.p. 390(25) 

Commiflariflèn door Xycefter aan Hohenlo gefonden, 
ichrijven haar wedervaren waaruit naderhand moote 
moeite ontftaat. b. 2 3. p. 8 (6) ö 

Commiflariflèn van de Staten Generaal maken een ftaat 
en forme van regeringe in Groeningen en de Omlanden 
b. 3 2. p. 14 (9) 

Communicatie gehouden tuffichen de Raden van de Ko- 
p 1Engeland en Gefanten der Staten, b. 34. 

Concilie van Trenten wilmen in de Nederlanden invoe¬ 
ren waardoor de ver bittertheden hoe langer hoe meer 
toe nemen, b. i.p. 29(21) wordt door laft van Dnc 
d Al ba a.om verkondigt hoewel niet fonder groote 
fwarigheid. b. 5. p. 266 (191) 

Concilie Provintiaal te Mechelen maakt verfcheidene Or¬ 
donnantie conform het Concilie van Trenten, welke 
den Hertog van Alba ftriktelijk wil onderhouden heb¬ 
ben. b. 5. p. 316(227) 

Corcoidantie tufichen de Lutherfè en Gereformeerde 
wordt gedrukt te Vianen en door de Gouvernante op 
het fcherpfte verboden, b. 2. p, 108 (76) 

Conde (Prinsvan) wordtin den flagvan Ternekgevan¬ 
gen, en tegens gegeven belofte door eenen Montefgjou 
in koeien bloededoorfchoten. b, 5. p, 270 (194' 

Confenten van ne contribuerende Provintien aan Lycefter 
overgegeven, b. 23.p. 52(34) 

Confpiratie in Engeland tegens de Koninginne word ont¬ 
dekt. b.i2.p.872(14) 

Conftantijn de Brunfelleword door laft van Alba te Bruf- 
fel onthalft. b. 4. p. 238 (169) 

Conteras doedt den gevangenen Admiraal van Vrankrijk 
de Heer van Viliarsuit nijd doorfijn pagie doorlchie- 
ten. b. 32. p. 40(30) 

Contributien worden door den Admirant van Arragon 
geeifcht van de Dorpen van de Veluwe en andere 
plaatfen. b. 35. p. 495 (58) 

Coopluiden binnen Antwerpen onderricht over het Plac- 
caatder Inquifitiefchorten haren handel en doen geen 
inkoop meer. b. i.p. 13(10) vertrekken veele en fen- 
den hare kinderen en goederen weg. b„2,p.75 (53) 
vertrekken. p.88.(6z)hebben groot achterdenken op de 
menfehen die haer ter Beurfe lieten vinden, b.3, p.i 56 
(^9) 

Coopluiden durven niet van Maailand Sluis na den Brie! 
varen uit vreeiè voor de Water-Geufen. b. 6. p. 366 
265) 

Coop- 



van Perfonert en Sakcn- 

Coopluiden van verre wie en welke. b. if. p. 337 (*°) 
fenden eenige Schepen na Ooft-Indien. ibid. ruften een 
tweede Vloot toe na Indien. b. 32. p. 21 (r 5) en een 
derde. p. 13 (16) 

Coopmanlchappen binnen Antwerpen worden uitvreefe 

weggefonden. b. 1.p. 75 (5 3) 
Cqopvaardy-fchepen der Nederlanders worden in Enge¬ 

land gearrefteert om te dienen op den tocht der Engel- 
fe regens Spanjen. b. 26. p. 4 31 (2 3) 

Coornhart, Notaris binnen Haarlem , ftelt hetRequeft 
voorde Roomfe binnen Haarlem, weigert liet felve 
te teekenen , uitet fijn gevoelen van de Roomfe Kerke, 
b. 16. p. 254 (19) verantwoord fich aangaande het mi- 
nuterenvan het CelveRequeft. p. 157(11) fcheurt de 
felve minute. p- 158 (22) ontdekt aan de Staten van 
Holland de heimelijke handelinge van den Hellebar- 
dier des Konings binnen Enkhuifen. b. i7.p. 318(10,) 
fchrijft tegens de Catechifmus. b. 18. p.404 (35) difpu- 
teert tegens Saravia over defelve. p-4C5 (35) fie,Dirk 
Volkertfz Coornhart. 

Coppe Cornelifz. word door de vagabonden in het Noor¬ 
der-Quartier bedragen, b. 8. p. 614 (106)^ aangetaft, 
gevangen, tegens de vagabonden geconfronteert en 
ontkent alles 3 p 625 (107) wordt negenmaal gepijnigt, 
blijft by fijne ontkenninge, fterft door de geledene pijn 
en wordt na fijn dood gevierendeelt. p. 627(108) 

Corano, fie AntonioCorano. 
Cornelia van Lalain komtby haar Broeder de Graaf van 

Rennenberg het geen een groote fufpitie verwekt, 
b. 14. p. 161(182) fpreekt haar Broeder een hart in om 
vanpartyetewiflelen. p. 172(189) 

Cornelis van Bombergen wordt door de Nederduitfe Ge¬ 
reformeerde Kerk tot Antwerpen gedeputeert om 
met den Prince van Oranjen middelen te beramen tot 
ftillinge der beroerte, b. 2. p. 98 (69) 

Cornelis Hartmanni Abt van Witteweerum moet 300 o 
guldens aan het volk van Grave Lodewijkgeeven. b.4. 
p.236(167) 

Cornelis de Meen wordt door laft van Alba te Bruflèl 
onthaKl. b.4-p. 238 (170) 

Cornelis Loufze van Everdingen (Kapitein) loopt met 
Lumei uit Engeland en komt voor den Briel. b.6. p.365 
(263) wordt met eenig volk door Sonoy gefonden tot 
afliftentie van die van Haarlem, b. 6. p. 396 (x88) 

Cornelis van Wijk Leekebroer door ordre van Lumei bin¬ 
nen den Briel opgehangen. b. 6. p. 367 (266) 

Cornelis van den Boflche Pafte* tot Gorcum door ordre 
van Lumei binnen den Briel opgehangen, b. 6. p. 367 

(166) 
Cornelis Pieterfz. gebruikt groote vrymoedigheid tegens 

Burgermeefteren van Enkhuifen om te beletten dac de 
foldaten van Alba onder fchijn van monfteringe niet in 
de Stad gebracht wierden. b.6. p. 371 (170) wordt 
door de Burgers aan Burgermeefteren gefonden om 
volgens het gemaakte accoord de wachten te verdub¬ 
belen. p. 372(270) 

Cornelis Janfz. Brouwer ruimt binnen Enkhuifen een ftuk 
Gefchuts, neemt een brandende lont en wil onder de fol¬ 
daten van Paulus van Loofchieten, welk hem belet 
wordt. b. 6. p. 372 (270) 

Cornelis Brouwer kant fich dapper met fijn twee Neven 
tegens liet voornemen der Burgermeefteren van Enk¬ 
huifen , die gealfifteert met een vaandel knechten een 
toegerufte Oorlogs-boot wilden uithelpen, b. 6. p. 3 7 3 

1*7.0 
Cornelis Luts wordt Kapitein over een aangenomen 

Vaandel uit de Burgerye van Enkhuifen. b. 6. p. 374 

(17*) 
Cornelis Loefzoon wordt met een deel foldaten door Lu¬ 

mei gefonden tot hulpe van die van Enkhuifen. b. 6. 

374(*72) 
Cornelis van RijswijkCaftelein tot Medenblik wilde af- 

gefondene van Enkhuifen niet voor by het Slot laten 
pafteren. b. 6^.377(274) wil Medenblik aan Boflu 
niet overgeven, communiceert den Brief aan Burger- 
meefteren van Enkhuifen en fijnen Luitenanten fchrijft 
daar over aan Sonoy. p. 449 (330) wordt door Brie¬ 
ven verfocht om Medenblik aan den Koning over te 
leveren, neemt de brengfter der felve ia hechteniflcf. 

foekt alle quaad vermoeden van hém af te weerén, valt 
daar echter in, maar word tot der dood toe getrouw 
bevonden, b. 7. p. 493 (14) 

Cornelis van Bronkhoi ft wordt Raadsheer in het nieuw 
opgerechte Hof van Holland, b. 6 p-414 (302) 

Cornelis Mullus wordt door de foldaten van Lumei ge-* 
vangen , na Leiden gevoert, gepijnigt, wredelijk ge- 
handelt, en fonderforme van Proces ellendiglijk ter 
dood gebracht, b. 6. p. 422 (309) 

Cornelis van der Mijle Caftelein van het Slot tot ter 
Goude maakt fwarigheid om het felve aan den Heer 
van Swieten over te geeven, maar accordeert eindelijk. 
b.6. 379(275) 

Cornelis van Reinegom Burger van ter Goude wordt aan 
de Kaftelein van het Kafteel gefonden om hem te be¬ 
wegen dat hy het felve mee vriendfehap wilde overge¬ 
ven. b. 6. p. 379 (275) 

Cornelis Dirkfz. Admiraal van het Noorder-Quartier en¬ 
tert en verovert het Schip van Boflu. b. 6. p. 456 

(335) 
CornelisClaafz. helpt de Antwerpfe Vloot aantallen eu 

flaan. b. 7.^). 493 (16) 
Cornelis van Aken Commiflaris overde victualie in debe- 

legeringe van Leiden, b. 7-p. 552(56) 
Cornelis.... Penlionaris van Zierikzeewordtgecommjt- 

teert toe de Bredaafe Vredehaudelinge. b. 8. p. 597 
(88) 

Cornelis Suis wordt gecommitteert totde Bredaalè Vre- 
dehandelinge. b. 8. p. 597 (88) 

Cornelis Pieterfz. een van de gevangene Vagabonden in 
hét Noorder-Quartier , worde fcherpelijk onder¬ 
vraagt , wat hy bekent en wie hy bedraagt, b. 8.p.6i£ 
(107) 

Cornelis Koning wordt gecommitteert om met den Prin¬ 
ce van Oranjen te adviferen wegens het verfoek van 
afliftentie by vreemde Potentaten fonder de Lan¬ 
den van den Koning te fepareren. b. 8* p.641 (118) 
en tot de Gentfe Vredehandelinge. b. 9. p. 719 

(174) 
Cornelis Welemans, opfteller van een Requefi: binnen 

Bruflèl waar uit groote moeite onftont, wordt gevao- 
gen. b. 12 j). 988(52) 

Cornelis Aarflens, Gedeputeerde van de Stad Bruflèl aan 
de Walfche Provintien wordt van fommige wel en van 
fommige feer onbeleeft gehandelt en komt onverrich¬ 
ter fake wederom, b. 13. p. 45 (98) 

Cornelis Campis Procureur tot Groeningen wordt tot 
Groeningen gevangen en waarom, b. 16. p. 253 
(18) 

Cqrnelis de Hooge geeft fich uit voor een Soon van 
KeiferCare!,word gevangen en onthalft.b-1843.364(6) 

Cornelis Proot handelt met de Staten om de Brug van 
Parma over de Schelde te ruineren, b. 20. p.608 (42) 

Cornelis Houtman informeert fich op de vaart na Ooft- 
Indien , en brengt de oprechtinge van een maatfehap- 
pyete weeg tot Amfterdam. b. 25. p. 337(19) wordt 
Commisopdeeerftetocht, komt tot Bantham, wordt 
aldaar gevangen en is in groot perijkel. b. 32. p. 22 
('5) * 

Cornelis Gi jsbei tfe wacht houdende voor den Grave van 
Meurs binnen Uitrecht, wordt gevraagt uit wiens 
laft, antwoord volmondig, uit laft van de Graaf, 
wordt daar over door ordre van Deventer gevangen 
en wederomontflagen. b. 25. p. 344(25) 

Cornelis de Vlaming wordt Raad in het nieuwe opge¬ 
rechte Collegie ter Admiraliteit, b. 26. p. 446 (33) 

Cornelis van Gent fchrijft aan Oldenbarnevelt van de ge- 
legentheid der vyandenin de Gelderfequartieren. b.27. 

P- 53* (17) 
Cornelis Nafo Commis op de eerfte tocht der Hollanders 

nalndien. b. 32.p. 23.(13) 
Cornelis Nay Admiraal op de Vloot der Staten om de 

vaart door de Straat van Naflau te foeken. b. }2.p. 23 
(.6) 

Cornelis Wiggertfe Predicant tot Hoorn wordt door het 
Synodus van fijnen dienft gefufpendeert. b. 23. p. 62 
(47) blijft evenwel fijnen dienft continueren, en kan 
door de Synoden tot geen veranderinge van fijne opi- 
nien gebracht worden, ibid. fendt een deel fchriften 

F aan 
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L A D \V Y S E R 
aan de Staten van Holland tot fijner verdediginge, ibid. 
komt in conferentie met Boftingius en Uittenbogaart, 
eifcbt Copie van de poindfcen iijner befchuldinge om 
fchriftelijk op de felve te antwoorden, p. 683 (48) 
komt in nader conferentie met de felve over de poin- 
éten iijner befchuldinge, en antwoord op de felve. p.64 
(49) fchrijft aan Uittenbogaart. p. 70 (54) kan niet 
beweegt worden tot eenigheid over de verfchillende 
poinften. p, 71 (f4) wordt verfocht tot Leiden te ko¬ 
men , doedt het, komt in conferentie met de Profeflo- 
ren in de Theologie, p. 71(56) wordt in den Haag 
ontboden, komt niet, maar doedt door de Gedeputeer¬ 
de van Hoorn een remonftrantie op het ad vijs der Pro- 
feiforen tot Leiden in de Staten van Holland inleveren, 
p. 7 3 (56) komt in conferentie met de Gedeputeerde 
van het Noord-Hollandfe Synodus, ten overitaan van 
de Gecommitteerde door de Staten van Holland over 
de fake geftelt. p. 85 (66) onthoudt hem van de pu- 
blike dienfte, maar niet van het houden van particulie¬ 
re vergaderingen, p. 87 (69) weigert het felve na te 
laten, ontfchuldigt fich fchriftelijk. p. 88(69) wordt 
door de Synodus verfocht om daar van aftïant te doen, 
antwoord aan de Synode fchriftelijk, en weigert af te 
ftaan. p. 89 (69) geeft niet om de fchorllinge van de 
excommunicatie, volhardt in fijn gevoelen, en wordt 
geexcomtmmiceert. p. 89(70) 

Cornelis Meynertfz. levert een remonflrantie over in de 
Staten van Holland tot verfchoninge van Cornelis Wig- 
gertfz. b. 32.p. 75 (57) geeft een Apologieuit. p. 85 

(67) 
Cornelis van Leufen Schout by Nacht van dehulp-fchee- 

pendër Staten op den tocht der Engelfe tegens Span¬ 
jen b. 33. p. 131(54) 

Cornelis Aarflènss fchrijft aan de Heeren van Naïïau en 
Oldenbarhevelt Gefanten der Staten in Vrankrijk. b.3 5. 
p. 439(15} fpreekt met den Admirant van Arragon. 
b. 37. p. 671(55) fpreektandermaal metdenfelvenen 
doedt Fftpport daar van. p. 671(56) 

Cornelis Leynfz. komt als Admiraal wederom t’huisinet 
de Vloot der Staten geweeft zijnde na de Kullen van 
Wéft-fedtófi. b. 36.p. 569(45) 

Cornput een dapper Soldaat eh iêhrander krijgs-bouw- 
meefter verfterktCoeverden, b. 13. p, 89 (119) waar- 
fehouwt die van Groeiïingen voor Hennenburg, raad 
haar dat fy haar meefter van de Stad zouden maken, 
kri jgt geen gehoor, pfötefteêrt tegens de Wethouders, 
trekt te&Stadt uit. b.i4»p» 168 (186) fchrijft hetgepaf- 
feerde tot Groeningen en het geene Hennenburg daar 
uitgevoert hadde. p. 169(187) bevlijtigt fich om de 
gevluchte uit de flag by Hardenberg by een te houden , 
maar te vergeefs, verlaat Coeverden en vlucht, b. 15. 
p. 108(115) komt binnen Steenwijk als Gouverneur, 
p. 119 (114) (feit fich tegens de Officieren die om ont- 
fet wilden fchrijven, verdedigt de Stad treffelijk, p.uo. 
fchrijft om het ontfet niet te verhaatten, maar wis te 
neemen, en verfekert de Staten dat al die klaag-brie- 
ven buiten fijnconfentgefchreven wierden.p.ii5(2i8) 
doedt een aardige uitlegginge over het vangen der 
Veldhoenderen binnen Steenwijk. b. 16. p. 136 (4) 
pra&ifeert een nieuwe Machine in het beleg van Steen¬ 
wijk, welke weinig voordeel doedt. b. 19. p. 617 ( 20) 
verfekert Bellingwoude tegens Verdugo. b. 30. p, 717 
(34) gebruikt grote voorfichtigheid en neerfligheid in 
de verfterkinge en bewaringe van die Schans, ibid. 

Cortrijk door de Malcontenten met lift ingenomen» b. 14. 
p.,75(i9i) 

Cofmus Pefcarengis geeft Patenten uit onder fijn hand en 
Zegel, wordt te Leiden by de kop gevat. b. 23. p. 71 
(48) befchuldigt als deelgenoot in de muiterye aldaar 
voorgevallen, bekent het. p. 94 (64) veroordeelt, p. 95 
(65) ter dood gebracht, p. 97 (66) 

Code (Marefchalk) vervolgt op het verfoeit van den 
Hertog van AlbadenPrince van Oranjen. b. 4. p.257 
(184) 

Cotton matigt fich felven den titul aan van Gouverneur 
Generaal der Nederlanden, b. 9.p. 712(169) 

Coudom geplondert door de Walen. p. 6. p. 383 
(279) 

Cofterus (Jefuit) foekt met alle kracht te bewijfen dat 

het vonnis over Pieter Panne gevelt ten ofiregteti ge- 
welen was. b. 3 5. p. 461 (31) ö 

Couiteville wordt door de Staten Géneraal aan de Staten 
van Holland en Zeeland gefonden èn Verfbekt affi- 
itentie van geld om de vreemde Soldaten uit het land te 
drijven, b. u.p. 870(28+) 

Coufijn (Kapitein) komt met fijn volk tot afliftentie van 
die van Haarlem, b. 6.P.423 (310) 

Couwenftijnfe Dijk wórdt een en andermaal dan van 
den een en dan van den ander ingenomen, b.20.0. 580 
U?) y 

Ciefionneie Luitenant Generaal van hetGefchutfterftin 
de belègeringe voor Haarlem, b. 6. p. 43 3 (3 17) 

Giet (Kapitein) komt met eenig volk in Söetermeer. b. 7 
P- 5 56 (59) h 

Creveceui belegert door Maurits en aan hem overgege¬ 
ven. b. 37.p 6®, (6) 

Ciijn Ciijnfzöon beeft een aanffag op la Motte maar 
wordt niet goed gevonden van den Prince van Oranjen. 
b. 18. p. 399(31) 

Glimpen door den Prince vanOranjenbelegerteninge- 
namen. b. 8. p. 662(33) 

Ciifpinus van Zeltbrugge comfniffie hebbende van den 
Giave van den Berge neemt hef hüis Schérénberge 
m , dan wordt genootfaakt het felve wederom te verla¬ 
ten. b. 4. p. 134(166) 

Ciom van Steenwijk verrafeht Haffelt voor de Staten. 
b- U.p ? 35(32) 

Ci ommeni ingenomen door de Spanjaarden: b 7.0.487 
(i1) 

Crommenier Dijk ingenomen door de Spanjaarden, b. 7. 
p. 487(11) 

Ci uitiingen (Heer van) Wordt door ordre van den Prince 
van Oranjen uit fijne gevangenifle ontflagen. b. $.p. 726 
( 179) 

Cuilenburg (Gravevan) Hooft, van de dolerende Edelen, 
geeft als ondérfaat des Rijks een R.equeftoveropden 
Rijksdag te Spier. b. 5. p. jig (i29) 

Cuinder ingenomen vóór den Prince van Oranjen door 
Diderich van Bronkhorft Heere van Nederwormter- 
b. 6. p. 382(277) 

Cunerus Petri wbrdt Bifichop van Leeuwaerden. b. 1. 
p. 17(19) komt niet tegenftaande veel moeitens tot 
fijn voornemen, doedt den Abt en Monniken van Ma- 
rièngaarde haare habijten veranderen, maakt de felve 
tot weerlijke Canoniken, komt te Leeuwaarden, word 
in Proceffie geleidt na «Je Kerk van S. Vitus p. 16f 

(190) van ieder gehaat en befpot. b. 5-p. 266 (191) 
door ordre van Rennenburg gevangen gefet, gegijfelt 
in het Kloofter te Bergum , vlucht van daar na Ceulen, 
b. 12. p.950(24) 

Cypren ingenomen door den Turk. b. 5. p. 3 5 3 (256) 

D. 

DAem (Capitein) onderden Admiraal Lumei, loopt 
met hem uit Engelandt en komt voor den Briel. b. 6 

p. 365(165) 

Dagvaart van de Staten van Holland om te beraatflagen 
op het ontfet van Leiden, b. 7. p. 508 (25) 

Dagvaart van de Staten van Holland om ordre te ftellen 
op verfeheidene faken. p. 33. p. 217 (43) en over de 
fwarigheid van de komfte van de Spaanfe Vloot, p, 249 
(67) 

Dallein (Cardinaal) geeft een Boekjen uit tegen de Ko- 
ninginne van Engeland, b. 24. p. 267 (86) 

Dalochy Schots Kapitein wordt afgedankt door de Staten 
en waarom, b. 31. p. 782 (5) accordeert wederom met 
de felve. p. 783. 

Dam iaën Morales verlaat fijn poft, trekt met fijn volk na • 
de gemuitineerde en valt de felve toe. b. 9. p. 694 
(156) 

Damme accordeert met Parma. b. 18. p.411 (47) 
Daniël Rogers wordt door de Koninginne van Engeland 

aan Hai togCafimir gefonden om haar mifnoegen over 
fijnen handel aan hem bekent te maken, en haar hy 
den Eerts-Hertogen Prince van Oranjen te ontfchul- 
djgen. b. 13. p. x 3 (75) 

Daniël de Dien fchrijft aan Sonoy. b.24. p,2op (44) wordt 
< gecora- 



van Perfoncn en Saken. 

gecommitteert om nevens de andere Gedeputeerden 
der Kerken na Engeland tereifen, vertrekt, komt in 
Engeland en fijne verrichtinge aldaar, p. 254 (76) 

Daniël Taffijn wordt Leermeefter van den PrinceFrede- 
ricHenric. b. 30. p-679 (8) 

Dankbaarheid door de Staten Generaal bewefen aan de 
innemers van het Kafteel van Breda. b.27. p. 516 
(24) 

Dankdag uitgefchreven door Noordt-Hollandt over de 
viétorie tegens Boflu. b. 6. p- 457 (3 36) 

Dankfegginge door de Gedeputeerde der Nederhndfe 
Kerken overgegeven aan de Koninginne van Engeland, 
b. 24. p. 265(84) 

Dankfeggingen binnen Sluis in het afgaan van de wacht, 

b. 23. p. 5(3} 
Dathenus Prefident in het eerfie Synodus der Gerefor¬ 

meerde tot Dordrecht. b. 12. p.986(51) fic, Petrus 
Dathenus. 

David Somer Bailjouw tot Middelburg draagt fich niet 
eerlijk omtrent Treflong, neemt defielfs Huifvrouwe 
met geweld een fomme gelds af. b. 20. p. 576 (17) 
wil de arrementen van het Proces.tegens Treflong niet 
aannemen. p. 582(22) 

David Gwijn verloft fich felve nevens veele andere van de 
Galeye, vermeeftert de felve en noch een andere van de 
Spaanfe Vloot, b-25. p 321(8) 

Davidfon komt als Gel'ant der Koninginne van Engeland 
by de Staten, en bied haar uit naam der Koninginne 
alle hulpe en byftant aan bf 19.9.(509(42) vercrekt 
wederom na Engeland, b. 21. p- 697 (14) 

Dekens van de Ambachten binnen den Bofch protefteren 
tegens den Caucelier van Braband over het (tellen van 
een Gouverneur, b. 3-p. 151 (106) 

Dekens van Antwerpen verfoeken' aan de Staten van Bra¬ 
band refolutie op de Religions Vrede. b. 12. p. 973 
(+0) van de Vleeshouwers verfoeken aan de Magi- 
firaat dat de Blaauw-Garen Dijk niet mochte doorge- 
fteken worden, brengen veele redenen daar tegens in, 
fcheiden met ongenoegen, b. 19. p. 467 (13) 

DeKens van de Vijf Capiftelen tot Uitrecht verfetten haar 
tegens het verkopen van de Oude Munfterfe Kerk. 
b. 23.9.107 (74) , % 

Delfthaven halfafgebrandt b.29. p.639 (29) 
Delfziel aangelegt om een Stad van te maken. b. 4. p.245 

(175) door die vanGroeningen geflecht. b. ix.p.912 
(314) overgegeven aan Rennenburg. b. 15. p.2n 
(218) belegert en ingenomen door fijn Excellentie 
Maurits. b. 28. p-569 (31) 

Delft maakt fwarigheid over het Placcaat tegens de Uit- 
landers; b. 2. p' 69 (49) is niet vereenigt met de Sta¬ 
ten van Holland, en wat middelen daar toe in het werk 
geftelt worden, b. 6. p. 389(283) 

Demolitie van het Kafteel van Stavoren tot groot nadeel 
van Vrieftand. b. 14.9.165(185) 

Denemarken verandert opentlijk de Religie, b. i.p. 13 

Denremonde ingenomen door den Hertog van Alba 
kooptfichvry van deplonderinge. b.4. 9.412(301) 
vermeeftert doordeFrancen; b. 17. p. 340(35) be¬ 
legert en gewonnen door Parma. b. 19. p. 469(14) 

Dcrciain een kloek Walfch Kapitein binnen Haarlem 
wordt in een uitval gefchoten. b. 6.P.432 (316) 

Delïderius t’Seftig draagt fich qualijk en tot nadeel van de 
Staten van Uitrecht tuflehen haar en den Procureur 
Generaal, b. 5. p. 318 ( 229) wordt door Don Jan ge¬ 
maakt Prefident van den nieuwen Raad en Stadhouder 
vandeLeenen van Braband. b. 12. p. 986 (51) klaagt 
aan Parma over RodrigoaCaftro. b. 19.9.519 (49) 

Deventer tot een Bifdom gemaakt en geftelt onder het 
Aards-Bifdom van Uitrecht, b. 1. p. 23 (17) belegert 
én ingenomen door Rennenburg. b. 12. p. 1001 (62) 
verraden en aan Taxis gelevert door Stanlei ; b. 22 
p. 879(20) belegert, beftormtdoor, en met aceoord 
overgeven aan fijn Excellentie Maurits. b. 28. p. 562 
564(27....28) 

Deventer buiten de Regeringe laat fich in omdepampie- 
ren van Paulus Buis te vifiteren. b. 21. p. 726 (34) 
wordt wegens Uitrecht gecommitteeit in de Staten 
Generaal, verfehijntin de vergaderinge, toont fijne 

credentie, wordtgeweigert, protefteert inde verga¬ 
deringe en tfegensde Staten Generaal ,• p. 772 (67) ant¬ 
woordt op de redenen der Staten tegens hem gealle- 
geert; p-774(68) kri jgt fijn aflcbeM en vertrekt met 
ongenoegen ; ibid. verfoekt rapport te doen in de Sta¬ 
ten van Uitrecht welk hem afgeflagen wordt. p. 775. 
doedt het aan de Magiftraat van Uitrecht en daar by 
noch een remonftranïiè aan de felve. p. 776 (69) is de 
meefte roervink tot het niet herftellen van hét eerfte 
Lid der Staten, b. 22. p. 860 (6) maakt een waarfchou- 
vinge op hetfehandelijk verraad van Stanley eP Jork; 
p. 88 r (22) wordt gehouden voor de voornaamfteaan- 
ftichter van de ongeregfeltheden tot Uitrecht , gééft 
eenverantwoordirtgeuit; 9.910(40) iSden Albeftier 
tot Uitrecht; p-953 (73) doedt informatie neemen 
van de queftie van eenige Edellieden en brengt te weèg 
datter apprehenfie op eenige derfelver befloten wierdt; 
b.23.p. 64(43) isgeftoort over de antwoord van de 
Staten van Hollandftaatdefelvein Druk uitgaan, névëns 
een vermaningeaande Magiftraten en Gemeenten der 
Nederlanden, fend de felve aan den Hoogen Raad en 
het Hof van Holland, p. 87(59) wordt gehouden voor 
den belhamel om de Provintien van Gelderland, Vries- 
landt en Over-Yffel op te rokkenen; p.93 (63) drijft 
fterk het verkopen van de Oude Munfterfte Kerk* 
p. 107(74) brengt het te weeg; p. 108. gebruikt veel 
liften en ftreken om in het Burgermeefterfchap gecon- 
tinueert te worden, b. 25. p 329 (14) brengt té weeg 
dat de Befendinge na Engeland door de Burger Hop¬ 
luiden gedaan in den Raad goed gekeurten Aétedaar 
van aan de felve gegeven wordt. p. 3 30 (14) merkt 
het voornemen van den Grave van Meurs om hem niet 
te continueren in het Burgermeefterfchap, is daar over 
in het naauw, veinft niet gecontinueert te willen we¬ 
ien, houdt heimelijke by-een-komften met fijne ver- 
troudeom den toeleg van den Grave te doen ftorten , 
fchrijft daar over aan Willugby ; p. 331(16) wordt by 
nacht nevens eenige Raden op hét Stadhuis ontboden * 
ftrooit een valfch gerucht ,• laat eenig fchiet-geweer 
uit het Stadhuis brengen, doedt Cörnelis Gijsbertfii. 
gevangen neemen, en wederom, hoewel befwarelijk* 
ontdaan; wordt gevangen en met groote bitterheid en 
niet minder gevaar gebracht na het Huis vair dèri Grave 
van Meurs. b.25. p. 344 (25) wordt ondérfocht en 
met eenige poinéfen befchuldigt; p. 350(29) verfoekt 
de hulpe en interceftïe van de Koninginhe van Enge¬ 
land. p. 353 (31) fchrijft uit fijne gevangénifle aan 
Meetkerken en andere, fendt aan de felve over de Ar- 
ticulen over welke hy ondérfocht was met fijne ant¬ 
woord op de felve; p-255 (32) krijgt fententie, word 
gebannen uit den lande van Uitrecht en inhabil ver¬ 
klaart) p. 358(35) trekt na Engeland, heeft gehoor 
by de Koninginne, fchrijft aanHohenlo; p- 359(35) 
en aan de Staten van Holland na fijne wederkomfte uit 
Engeland; p. 360(37) doedt veel om de fententie te¬ 
gens hem gevelt te vernietigen, p. 360 (36) 

Deutecom ingenomen en veifekert voor den Princevan 
Oranjen. b. 6. p. 381 (277) belegert en wederom ver¬ 
laten door Rennenburg; b. 15. p. 219 (224) belegert 
en gewonnen door den Admirant van Arragon; b-35° 

p. 491155) wederom verovert door Willem van Naf- 
fau. b. 36. p 556(34) 

Diederikvan den Werve wordt wegens die van Antwer¬ 
pen aan de Gouvernante gefonden en waar over, b. 2. 
P* 7° (49) 

Diderik van Batenburg willende uit het land vluchten 
wordt door fijn Schipper verraden, gevangen,en op het 
Kafteel van Harlingen gefet. b. 3. p. 169 (1x9) en 
door laft van Alba te Bruflel onthalft b. 4. p.238 (169) 

Diderik van Bronkhorft Heere van Nederwormter word 
door Graat Willem van den Bergby provifie geftelt tot 
Stadhouder over Vriefland en Groeningerland, b.6. 
p. 382(277) néemtde Cuinder in. ibid. 

Diderik van Bronkhorft wordt gefonden na de Coningin- 
ne van Engeland om den nood des lands te vertonen en 
ailiftentie van geld en volk te verfoeken. b. 6.9.424 

(3 *°) 
Diderik van Bronkhorft Gouverneur van Leiden fteltor- 

dreopde ftrekkinge Van de voorraad; 0.7.9.507(25) 

fet 
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fet een prijs voor die geene die eerft in de Moerfchanfe 
zoude weien. p. 532 (42)fterft. p. 531(56) 

Diderik van Furftenberg, iie, Biflchop van Paderborn. 
Diderik Anthoni beeft commiflie van de Staten van Gel¬ 

derland om de hand van den Cancelier Kriep te doen 
agnofceren.enwathy indiefaak verricht heeft. b. 30. 

P- 747(f7) .... 
Diego de Caraval neemt het Leprofen-Huis in buiten 

Haarlem, b. 6.P.423 (309) fterftin het Leeger voor 
Haarlem- p.433(317) 

Diego Perezblijft in den ftorm op Haarlem. b.6.p.452 

(31 
Diego Botelüo Gefaut van Don Antomo verloekt alli- 

ftentie van de Staten tegens Spanjen, en wat middelen 
hy daar toe voorllaat. p. 13. p- 110... (75...) 

Diego Piemontel Capitein in de Spaanfe Vloot op her 
Galjoen S. Mattheo wordt door de Engelfe aangetaft, 
dapper doorfchoten, krijgt veel waters in, verfoekt 
hulpe van de Generaal, maar te vergeefs, foe kt tot 
Duinkerken in te lopen welk hem miflukc, wordt ten 
tweedemaal aangetaft door den Admiraal van der 
Does, geeft fich over, wordt gevangen na den Haag 
gevoert; geeft onderfócht zijnde openinge en kennifte 
van het voornemen van de Spaanfe Vloot. b. 25. p.3 24 

.(IO) 
Diego d’lvarra houdt fterk aan by Erneftus cm Majenne 

tot Bruiièl gevangen te houden, b. 31. p. 855 (60) 
fchiijft aan Carlos d’Avalos en aan den Ambaffadeur 
van Spanjen in Savojen , en aan Johan de Idiaques.maar 
de Brieven worden geintercipieert. p. 862(65) ook die 
aan Pedro Enriques. p.865 (68) is tegenwoordig in 
de vergaderinge beroepen door Erneftus om te beraden 
op wat wijle de Vrede beft te treffen zoude zijn. b. 3 2. 
P* f (2) 

Diego d’Ulloa doedteen hevige ftorm op Chaftelet maar 
wordt afgeftagen. b. 32. p. 26 (19) 

Diemerdam ingenomen door Sonoy. b. 9. p.677 (144) 
en wederom verlaten, p. 678 (144) 

Diemerdijk wordt door de Soldaten verlaten, b. 6. p. 43 7 
(320) andermaal ingenomen door Sonoy. p- 459 
(312) 

Diepen wordt geftelt in handen van Henric de Vierde, 
b. 26. p. 466 (47) 

Diéptens in Zeeland een en andermaal gepeilt door de 
Spanjaarden, b. 8. p. 648 (123) 

Dierte overgroot in de Nederlanden en byfonder van 
Koorn. b. 1. p. 30 (22) van eetwaren verwekt een 
groote benautheid in Braband en Vlaanderen, b. 21. 
p. 695(11) inltalien. b. 28. p. 549 (15) inliet Leger 
van Panna tot Ivetoy. b. 29. p. 618 (14) vanKorenin 
Nederland, b. 32. p. 152 (1 22) 

Dieft ingenomen door den Hertog van Alba koopt fich 
vry van de plonderinge. p. 6. p. 412 (301) wordt we¬ 
der verovert voor de Staten, b. 15. p. 197(208) bele¬ 
gert en gewonnen door Manfveld. b. 18. p. 366(8) 

.Dieverije (Kerk) totLeeuwaerden. b, 5. p. 319(230) 
Dijken in het Noorder-Quartier worden doorgefteken 

om die van Alkmaar te ontfetten. b. 6. p. 453 

(314) 
Dijken doorgefteken om Leiden te ontfetten. b-7.p.54o 

(il) 
Dinan (Grave van) blijft in de verdedinge van het Kafteel 

vanDourians. b. 31. p. 40.(30) 
Dionys (Capitein) protefteert tegens het handelen met 

Parma binnen de Grave. b. 21. p. 708(21) 
Dirkjooften komt in denHageby den PreiidentSuisen 

verfoekt confent om de Beelden af te neemen welk 
hem toegeftaan wordt. b. 2. p, 89 (62) 

Dirk Kaater wordt door die van de Religie tot Uitrecht 
gedeputeert om met de Staten van Uitrecht te hande¬ 
len en te accorderen. b. 2. p. 100(71) 

Dirk Sonoy, lie, Sonoy. 
Dirk van Breinen krijgt commiflie van den Prince van O- 

ranjen als Capitein ter Zee. b. 5. p. 289 (108) 
Dirk Volkertfe Coornhart wordt door Sonoy aan den 

Droft van Embden gefonden om met hem te hande¬ 
len over het los laten van. de aangehoudene belie¬ 
pen ; b. 5. p. 5 3 2 (240) difputeert opentlijk tot Leiden 
segens eenige Predicanten aangaande de merkteke¬ 

nen van de iichtbare Kerke, b.i 3. p. 23 (82) fie,Coorn¬ 
hart. 

Dirk Janfie Bakker tot Enkhuifen wil voor fijn brood geld 
hebben van Capitein Schuilenburg, maar krijgt in plaats 
van dat fcheldwoorden en quade bejegeningen, b. 6. 
P-371 (269) 

Dirk Brouwer ftelt ftcll tegens het aannemen van een 
Vaandel Burgers tot Enkhuifen , en raakt daarover in 
groote moeite met de Burgermeeftëren 3 b- 6. p. 373 
(271) beweegt de Stads Tromfiager om te fiaan en te 
roepen, dat die geene, die de Stad voor den Coning en 
Prince van Oranjen wilden bewaren > haargewapent 
zouden laten vinden op het Zuider en NoorderSpui. 
P-374(271) laat fich volgens aflpraak met de Burge¬ 
ren alsOverfte vinden by de Blaauwe Poort. ibid. doed 
het Stadhuis oplopen, de Magiftraat gevangen nee¬ 
men en op de Keec-Poort fetten. (272) wordt door 
Sonoy gefonden na Medenblik om met de Overheid te 
handelen dat fy haar zouden begeven onder den Prin- 
ce van Oranjen met uitfluitinge der Spanjaarden, p. 377 
(274) 

DirkBommer tot Gorcom opgehangen door deGeufen. 
b.6.p. 380(277) 

Dirk van der Goude Regulier tot Schoonhoven wordt 
door de Soldaten van Lurnei doorfteken. b,6.p.38i 
(-77) 

Dirk Camp Burgermeefter van Haarlem v/ijft de fleutelen 
der Stad aan een Stads Bode , en belaft hem dat hy de 
Poortezal openen , welk door Hans Colterman ver¬ 
hindert wordt. b. 6. p. 396(288) 

Dirk Cater dient den Prince van Oranjen aan dat den Ad¬ 
miraal Boshuifen van meininge was om hem aan de 
lijde van den Prince te begeven, maar heeft mis. b. 6. 
p. 404(294) 

Dirk van der N ieuwburg wordt Raadsheer in het nieuwe 
opgerechte Hof van Holland. b. 6. p.414(302) enin 
den Hogen Raad.b. 17. p. 330(29) 

Dirk Jorifz. de Bye wordt Rekenmeefter van Holland,? 
b r>. p- 414 (302) 

Dirk de Vries wordt door die van Haarlem aan Don Fre- 
derik gefonden om te handelen ; b.6. p.411 (308) fij¬ 
ne verrichtinge; ibid. fend een Brief door hem en eeni- 
ge uitgewekene gefchreven binnen Haarlem, verad¬ 
verteert haar van de groote macht des Conings, en raad 
haar genade te verfoeken met verfekeringe dat fy defel- 
ve zouden verkrijgen, ibid. 

Dirk Arentfen, gefloten uit het pardon tot Haarlem,word 
omgebracht, b. 6. p. 44.3 (3 25) 

Dirk Duivel, gelegen hebbende binnen Alkmaar , wordt 
befchufdigt van wandevoir, ter dood geeifcht, ver¬ 
antwoord fich en wordt onfchuldig verklaart, b. 6. 

.P-45 7 (3 37) 
Dirk Eibertfz Êdam, Burgermeefter tot Hoorn , commu¬ 

niceert de Bnefaan hem gefonden door Gerbrand Ver- 
duin aan fijne Medebroederen en fendt defelveaanden 
Prince van Oranjen. b.6. p. 473 (349) 

Dirk Thomafz. wordt aan Verdugogelbndenomtever-1 
nemen hoe Aldegondein fijne gevangeniffe getraéfceert 
wierdt. b. 7^.482(7) 

Dirk van Sypeftein beftelt de Brief van de Staten van 
Holland aan de Burgerye binnen Uitrecht, b, 9. p. 696 
(158) doedtfijn beft om veele Burgers te winnen met 
gevaar van fijn leven, en reift onder fchijn van Koop- 
manfehap te mets na Holland by den Heer van Swie- 
ten. p. 699(160) wordt door de Staten van Uitrecht 
aan den felven Heer van Swieten gefonden om Gefchut 
te koopen tegens de Spanjaarden op Vredenburg. 
b. 10. p. 778 (216) heeft een aanllag om Tertolen 
aan den Coning van Spanjen te leveren , wordt daar 
over gevangen , verooi deelt en onthalft. b. 34. p. 378 
(62) 

Dirk Lonk wordt g.ecommitteert om den Prince van O- 
ranjen tot Bruffelteafiifteren. b- 11. p-874 (287) en 
om de Brieven , aan den Prince van Oranjen na des felfs 
doodgeaddreffeert, te openen, b. 19. p, 454 (3) 

Dirk Schaap , Maarfchalk van Abcoude , herneemt het 
Slot te Abcoude, wordt daar uitgedreven en afgefet, 
b i 2. p. 951 (15) 

Dirk van Haaftrecht fielt fich tegens de «ommiflie van 
Dirk 



van Perfoncn ën SakehT 

Dirk Jorifz tot' Hoorn waar uit groote moeite ont- 1 
ftaat. b. 23. p. io (7) 

Dirk Jorifz. wil volgens fijne commiihe volk aannemen 
tot Hoorn waar uit groote moeite ontftaat. b. ij.p.io 

(7) 
Dirk Canter geeft atteftatie in faveur van Deventer; b.25. 

p.360 (36) fchrijft aan Oldenbarneveld wegens de 
weinige apparentie om de gefchilleninde Kerke van 
Uitrecht te vereenigen. b. 30^.729(43) 

Dirk van Leeuwen wordt gecommitteert tot de refumtie 
van een voorgaande en het concipiëren van een nieuwe 
Kerken-ordeninge. b. 28.p. 357 (21) 

DirkFijk. b. 29. p.620 (15) 
Dirk van der Does fchrijft aan de Staten om geld enaftï- 

ftentie voor Schenk tot vi&ualieringe van Rhijnberk. 
b. 26. p. 458 (41) en aan den Raad van Staten aangaan¬ 
de de muiterye en gelegentheid der faken binnen Schen- 

’ kenfchans. p.463 (43) 
Dirk de Gojer ftaat over de conferentie tuflchen Conchar- 

dus en Blokhoven. b. 30. p. 742(53) 
Dirk Weyer wordt door de Staten in gefantfchap na De¬ 

nemarken gefonden. b. 33. p* 2.36 (57) 
Di ford re binnen Antwerpen feer groot. b. 9. p-73o 

(182) 
Difpnt tuflchen de Politijke en Kerkelijke van Holland 

wien het toekomt Kerkelijke Ordonnantiën te maken, 
b. 28. p. 537 (22) 

Dixrnuiden vermeeftert door de Francen. b. 17. p. 340 

(36) 
Doccum ingenomen door de Geufen, en wederom vero¬ 

vert door de Walen van Billy, die het felve in den brand 
fteken. b. 6. p. 383 (278) 

Doco Martina houdt intelligentie om Leeuwaarden voor 
denPrince vanOranjente verfekeren, maar kan fulks 
niet te weeg brengen; b.6. p. 381 (277) foektalsAd- 
miraal van Vrieftand het uitkomen van dievanGroe- 
ningen en Delfziel te beletten, maar kan niet om de on¬ 
willigheid der Vrybuiters. p. 450(331) 

DoeckeAyfma fchrijft aan fijn Broeder dat Lycefter feer 
vergramt was over de trouwloosheid der Staten, ver- 
foektdat het Hof van Vriefland het voornemen van 
Lycefter wil begunftigen en helpen vorderen, b.2 j.p. 51 

Doesburg ingenomen en verfekert voor denPrince van 
Oranjen. b. 6.P.381 (217) door de Roomfe aan Par- 
ma overgegeven, b. 2.0. p. 565(9) belegert en gewon¬ 
nen door Lycefter b.21 p.750 (51) 

Doetlegger van Zierikzee ontdekt den aanflag der vyan- 
den op Tertolen ; b. 31. p.78 3 (6) wordt om reden ge¬ 
vangen genomen. ibicl. 

Dolhain (Heer van) wordt in de flagby Bergengequetft, 
ontkomt binnen Bergen en fterft van lijn quetfuur. b.6. 
p. 398(289) fie, Adriaan van Beiges. 

Domainen des Konings worden in Holland verkoft. b. 8- 
p, 6 5 8 (131) 

Dominicus Boot Raads-Heer'in het Hof van Holland, 
wordt op het verfoek van de Gouvernante na Amfter- 
damgefonden, om deopgerefene moeyelijkhedenal¬ 
daar te ftillen. b. 2. p. 103 (73) 

Dommarville wordt gemaakt Gouverneur van den Prince 
1 FredericHenric. 6.30^.679(8) 
Donder ontfteekt den Tooren van de Nieuwe Kerk tot 

Delft. b. 31. p. 830 (41) # 
Dood van de Heer van Bronkhorft veroorlaakt een grote 

ontfteltenifle binnen Leiden, b. 7-p. 552 (56) en die van 
Henric de Derdein Vrankrijk. b. 26. p. 465 (46) 

Doornik wordt tot een Bifdom gemaakt en geilelt onder 
het Aards-Bifdom van Camerik. b. 1. p. 23 (17) door 
Noircarmes met Guarnifoen befet; b. 3. p. 142 (100) 
voegt fich met de Staten Generaal aan de rijde des Co- 
nings en fendt Gedeputeerde om over de pacificatie en 
het vertrek der Spanjaarden te handelen, b. 9.p. 721 
(175) door Parma belegert en gewonnen. b.i6-p.287 

(43) 
Doornickers trekken te veld tegens den Gouverneur van 

Douway en worden door Noircarmes geflagen. b. 3. 
p.142(100) 

Dordrecht draagt confenttotden tienden penning eer de 
andere Steden van Holland daar in geconfenteert had¬ 

den. b.5.p. 286(206) voorfiet hoewel neutraalajjn« 
de die van terGoude metKoorn. b. 6. p. 379 (276) be¬ 
geeft fich aan de fijde van den Prince van Oranjen. 
p. 379(Z7Ó) 

Dordrechtenears weigeren aan de Spanjaarden het inko¬ 
men in hare Stad. b.6.p, 367(266) 

Dorpen in Waterland door de Spanjaarden ingenomen 
worden wederom verlaten ; b. 7. p. 488 (11) moeten 
ieder in haar quartier bijten. b.8.p. 616 (101) 

Dorquera , Spaans Kapitein op het Schip van Boflu wil 
fich niet overgeven, doedt heten waarom. b.6.p.4s6 
(3 3*5) 

Douay gefticht tot een Univerfiteit waarom, b.t. p. 27 
(19) voegt fich met de Staten Generaal aan de fijde des 
Coningstegens de Spanjaarden, b. 9.P.721 (175) ac¬ 
cordeert met den Prince van Parma. b. 13. p. 95 

(*34) 
Douglas handelt met de Heer Voocht wegens de 

pretenfien van Stuarten gedreigde reprefalien; b. 25. 
p. 3 76 (47) enoverdesfelfs vertrek na Schotland, p. 3 78 

_ (49) 
Dourlans belegert door Fuentes. b. 32. p. 38 (29) en 

ftormenderhand ingenomen, p. 40 (30) 
DouweSyxma wordt gecommitteert om het Kafteelvan 

Stavoren te demolieien. b. 14 p. 165 (185) 
Douwe Aluwa blijft in den ftorm op Deventer, b. 28. 

P- 564 (17) 
Draper (Gapitein) wordt door die van Mafieres omge-, 

bracht, b. 32. p 27 (19) 
Drank binnen Leiden welke. b. 7. p. 5 57 (60) 
Drenthe met Over-Yfiè! moeten 94oooigulclens geeven 

tot de twee milioenen in plaats van den tienden en 
twintigften penning, b. 5. p. 310 (223) 

Drenthenaars verjagen het volk van Rennenburg en be¬ 
drijven veel moetwils. b. 13. p. 89 (129) 

la Driere neemt de Schanfe van Benthuifen in. b. 7. p. 5 56 

(59^ 
Dronken man (ean) binnen Vijflingen prefenteert op de 

aankomende Spaanfe Schepen te fchieten, ontfangteen 
vereeringe, doedt het ei>brengt een groote vreefe on¬ 
der de Spanjaarden. b. 6. p. 369(268) 

Droflart van Braband neemt volk aan en pafleert voor by 
en langs de veften van Antwerpen , waar uit een groote 
beroerte ontftaat; b. 2. p. 80(56) krijgt fchrijvensuic 
het Hof met fijn aangenomen volk niets te onderne¬ 
men, ibid. doedt eenige wagens met wapenen buiten 
Antwerpen voeren , waar dooreen forgelijke beroerte 
komt. p. 81 (57) 

Drury wordt Gouverneur van Bergen op Soom. p. 25. 
p. 338(20) ftaat toe aan de Ritmeefters Bax en andere 
om een tocht tegens de vyanden te doen. p. 339 

C11) 
Ducdalve Soldaat binnen Sluis krijgt met lift eenige Soe» 

tel aars gevangen, b. 23. p. 7 (5) 
Duffel wordt verkoren tot de iamenkomfte van de ver¬ 

bondene Edelen en waarom, b. 7. p. 79 f5 5) 
Duinkerken uit laft van de Heer van Termes verbrand, 

b. i. p. 17 (12) verbindt fich voor het geld door de Co- 
ninginne van Engeland aan de Staten ter hand geftelt. 
b. 11. p. 902(306) vermeeftert door de F'rancen. b. 17. 
p. 340(36) belegert door Parma; b. 18. p. 371 (12) 
en aan hem overgeven, p. 372. 

Duinkerkers doen groote fchade aan de Nederlandfe 
fchepen, taften een Staten Oorlog-fchip aan en vliegen 
met het felve in de lucht. b. 26. p. 475 (5 2) doen veel 
fchade ter Zee en voornamelijk aandeBuifen. b. 32. 
p. 50(38) worden veele gevangen en opgehangen tot 
Vliftingen. b. 36. p. 565 f40) gebruiken groote wreed¬ 
heid over de Hollandfe Haring-Buifen en Viflchers. 
b. 37. p. 659(45) 

Duitfe onder het Leger van den Prince van Oranjen wil¬ 
len niet na Vrankrijk maar na haar land trekken, b. 4„ 
p. 257(184) voor Haarlem verfchrikt door het uitval¬ 
len, verfoeken aftïftentie aan Don Frederic die haar ge¬ 
fonden wordt. b. 6. p. 43 2 (316) binnen Haarlem wor¬ 
den afvallig. p.440 (323) uit Haarlem worden door 
Kapitein Wouter Hegeman verloft uit handen der' 
Spanjaarden, p. 441 (314) voor Leiden verlaten Bent¬ 
huifen, b.7. p- 555 (59) binnenMaftricht voegen haar 
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met de Wethouders en drijven de Spanjaarden ter Stad 
uit. b. 9. p. 715 (178) fie5 Hoogduitfe. 

Duitfe Hopiuiden binnen Haarlem in groot perijkel, 
fchrijven aan haar foldaten dat fygeen dienft zouden 
neemen onder den Prince van Oranjen. b. 6- p-441 

(3*4) . 
Duiveland van de Spanjaarden ingenomen door net wa¬ 

ter. b. 8. p. 649 (114) door de Spanjaarden verlaten, 
komt weder aan de tijde van den Prince van Oranjen. 

b. 9. p. 727 (179) , , , 
Duiven brengen de brieven binnen Haarlem worden door 

de Spanjaarden gefchoten. b-6. p. 439 (322) 
Duy (Heer van) wordt door laft van Alba te Bruffel 

onthalft. b. 4. p. 236 (170) 
Dyonovergegeven aanHenricde Vierde.b, 32^.52(39) 

E. 

EDam verfekert voor den Prince van Oranjen* b. 6. 

p. 377(274) 

Edelen van Nederland quijten haar wel in den Oorlog te- 
gens Vrankrijk; b.i.p-(2) raken door hare overda¬ 
digheid in groote fchulden, die van veele voor een oor- 
faak der beroerten gehouden wordt. p. 31 (22) komen 
te Breda en Hoogftraten en dienen den Heeren van 
den Lande aldaar vergadert zijnde aan hoe deerlijk dat 
het Land door de Placcaten der Inquifitie in roere 
ftont ; p. 42 (30) vreefen dat fy inogelijk den eer- 
ften aanftoot van de raferye des volks zullen moeten 
uitftaan, beginnen daarom op middelen te denken tot 
verfoetinge der ftraffe Placcaten en weeringe van de 
Inquifitie ; b. 2^.53(37) fpreekenmet malkanderen 
aangaande de faken van den Lande, en doen fulks op de 
Bruiloft van den Prince van Panna fonder fufpitie. 
p. 54 (3 7) maken een verbond onder den anderen, p.55 

(38) 
Edelen (verbondene) lenden een fupplicatie aan Keifer 

Maximiliaan onder den naam van die geene die de 
Roomfe Religie verlaten hebbende, na de Reforma¬ 
tie fochten te leven ; b.2.p. 55 (39) komen van alle 
kanten in een groot getal tot Brufiel, om Requeft te 
prefenteren wegens het afftellen der Inquifitie en bloe¬ 
dige Placcaten. p. 57(40) maken haar, omtrent 400 
fterk, gereet om ten Hoof te gaan, gaan, en verfoeken 
audiëntie; p. 58(40) worden ten Hoof ontboden en 
krijgen fchriftelijke antwoord op haar Requeft; p. 59 
(41) doen een nader remonftrantie aan de Gouvernan¬ 
te en verfoeken dat haar Requeft door den Drukker des 
Konings mach gedrukt worden ; p. 60 (41) houden in- 
ftantelijk aan om van de Gouvernante te weeten hoe fy 
hare vergaderinge hadde opgenomen, ibid. neemen 
haar affcheid en maken tot teeken van verbintenis een 
goudeeneen kopere Medalie; p. 60(45) neemenden 
naam van Geux aan, kjeed’en haar in afvervige kleede- 
ren, met een boute Nap aan de eene fijde met het op- 
fchrift vive Ie Geux ; ibid. meenen verongelijkt te zijn 
en dringen de opfchortinge der vervolgingeaan; p.63 
(45) worden leer afkerig om dat fy verftonden, en by- 
fonder door de Brieven van den Coning getekent en aan 
verfcheidene Steden gefonden, dat haar Requeft qua- 
lijk ten Hove genomen wierdt; ibid. komen by den 
anderen te Lier • p. 70 (51) en voor de tweede maal te 
S.Truyen ; p.79 (5 5) ftaan toe om met de Gedeputeer¬ 
de van wegens de Gouvernante in communicatie te tre¬ 
den; ibid. beginnen om haare verfekertheid te denken, 
foeken fo binnen als buitens lands hulpeen byftand, 
trekken veele met haar in het verbond en prefenteren 
noenmaal een Requeft aan de Gouvernante ; p. 92.(65) 
doen een nader verklaringe van haar overgeleverde Re¬ 
queft •, p.94 (66) accorderen met de Gouvernante, krij¬ 
gen Brieven van verfekertheid en beloven fchrifcelijk 
en met eede alle hulde en trouwe; p. 96(68) merken 
meer en meer dat de Coning en Regente de Religie 
met zullen toelaten, verfoeken daarom aan de Gerefor¬ 
meerde dat fydentitul van de Confelfie van Augsburg 
wilden aanneemen, als verfekert zijnde dat het haar 
dan aan onderftant niet zoude ontbreeken. b 13. p. 114 
(87) fien het veinfen der Gouvernante en dat fy volk 
aannam, hoewel fy door Brieven verfekerde, dat fy het 
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accoord met haar gemaakt niet wilde te buiten gaan , 
en beginnen daarom ordre te ftellen op hare faken. 
P 153 (94) deputeren eenige uit haar aan de Graven 
vanEgmond en Manfveld, om te toonen waar uit de 
fwarigheden binnen Valencijn ontftaan waren, met 
verfoekdatfy het verderf van die Stad wilden weeren 
en voorkomen; p. 141 (99) antwoorden die van de 
Gereformeerde Religie op baar verfoeit om hulpe. 
p. 14; (102) houden bedektelijk tot Antwerpen een 
raadspleginge om te overleggen wat haar in dien geva- 
relijken toeftant te doen ftont, enbefluiten eindelijk 
noch een Requeft aan de Gouvernante over te geven ■ 
p. 149(105) vallen veele af; p. x 51 (106) durven haar 
niet vertrouwen op het pardon van Alba. b. 4.p. 249 
(178) 

Edelen (veele) doen den nieuwen Eed door de Gouver¬ 
nante voorgeftelt. b, 3.p. 148(104) 

Edelen (Vrieïfe) die wel totfeventig toe in het verbond 
waren, trekken meeft alle uit liet land, alfo fy niet meer 
als drie weeken vry geleide konden verkrijgen, b, 3. 
p. 146 (103) 

Edelen willende haar met de vlucht falveren worden door 
haare Schipper verraden, gevangen en na het Kafteel 
van Stavoren gevoert. b. 3. p. 169(119) 

Edelen in Engeland, onder pretext van de Bulle des Paus 
tegensde Koninginne eenige oproer meinende te ver¬ 
wekken, worden daar over geftraft. b. 7. p.271 

('95) 
Edelen van Holland dragen confent tot den tienden pen¬ 

ning eer de andere Hollandfe Steden daar in geconfen- 
teert hadden; b. 5.p.286 (206) moeten felfs in per- 
foon verfchijnen in de vergaderinge van de Staten van 
Holland, fonder iemand procuratie te mogen geeven ; 
b. 6.p. 404 (249J klagen over de moetwiiligheid der 
Soldaten ten platten lande , aan de Staten en Prince van 
Oranjen, en verfoeken dat daar in mochte voorben 
worden; krijgen laft om daarin te voorben; R7.P.493 
(14) leveren een doleantie over aan den Prince van O- 
ranjen tegens het quaad voornemen der Steden van 
Holland ; p. 5 71 (7°) committeren eenige om met den 
Prince van Oranjen te adviferen wegens het verfoek 
van alliftentie by vreemde Potentaten fonder de landen 
van den Coning te fepareren 3 b. 8. p. 641 (18) maken 
een Unie met de Ridderfchap en Steden waar in de 
Hooge Overigheid aan den Prince van Oranjen wordt 
opgedragen; p.641(118) worden befchrevenom te 
beraatftagen over den handel met Vrankrijk. b. 19. 
p. 480 (22) refolveren op dien handel; p. 495 (3 2) ver¬ 
foeken en verkrijgen Oótroy en Privilegie in conformi- 
te van de Privilegiën van veele Steden in Holland, aan¬ 
gaande Breuken en deliólen. b. 30. p. 679(8) 

Edelen prefenteren de faak van Lumei in Juftitie-tc termi- 
neren. b. 6. p. 430 (315) 

Edelen van Braband doen een prtefentatie op het verfoek 
van den Groot Commandeur, mits dat de Steden con- 
fenreren en anders niet; b- 7.p. 573(71) antwoorden 
op het verfoek der Colonellen tot Antwerpen, enz. 
wegens de Religions Vreede. b. 12.P.974 (.41) confor¬ 
meren haar in dat ftuk met de opinie der Prelaten* 
ibid. 

Edelen feer jalours op den Prince van Oranjen ftaan voor 
om den'Eerts-Hertog Matthias tot Gouverneur te 
verfoeken en brengen fulks te weege. b. 11. p. 898 

(?°4) 
Edelen in Vrieftand geven een remonftrantie over aan 

Willem van Nafl’au en klagen over de Regeringe. b.18. 
p. 423 (48) 

Edelen fchrijven aan de Staten van Holland tot afweerin- 
geder blamedieden Heer Treftong wierdt na gedre¬ 
ven. b.20. p.594(30) 

Edelen van Uitrecht weigeren het rapport van Deventer 
te hooien buiten tegenwoordigheid van heteerfteLid 
der Staten,- b. 21. p. 775 (69) antwoorden op de pre- 
tatie van de Wethouders en leveren een contra prefen- 
tatie over aan den Grave vanMeurs. b. 22. p. 863 (8) 

Edelen (fommige) van Uitrecht geven een remonftran¬ 
tie over aan Lycefter; b.23. p. 64(43) worden door 
het bevel van Deventer gevangen en dat var Lycefter 
ontftagen; p. 67 (47) fchrijven aan den Grave van 

Nieu- 



van Perfonei? en Saken. 

Nieuwenaar en lenden een proteftatie aan den felven. 
p. 144(100) 

Edelen (dolerende) van Uitrecht leveren twee gefchnf- 
ten over aan den Grave van Meurs, waar in fy verhalen 
de redenen van alle de gerefene verfchillen3 b. 2.4.p. 168 
(14) en noch een derde ; p. 171(19) fchrijveneenen 
andermaal aan den Grave en de nevens hem geftelde 
commiffariffen.p. 174(19) leveren een Requeft over 
aan de Staten Generaal; p.297 (108) worden geci- 
teert voor het Hof van Uitrecht, weigeren te compa¬ 
reren en geven procuratie om haare faak te vervolgen, 

p. 303(11;) 
Edmond (Coïonel) fcbrijftaanOldenbarneveld uitOften- 

de. b. 37. p. 616(25) , n , 
Edmundus Burgonius wordt als een toeftemmer van de 

dood van Henric deDerde, ter dood veroordeelt.b. 17. 
p. 517(18) 

Edfard Grave van Ooft- Vrieftand fend aan de Staten Ge¬ 
neraal om de Eems vry te hebben ; b. 18. p. 426 (50) en 
aan verfcheidene Vorften om over die van Hollanden 
Zeeland te klagen, en draagt fich feer partijdig ; b. 20. 
p. 562 (6) doedt eenige Schepen toeruften om de Sche¬ 
pen der Staten van den Eems te verdrijven 3 b. 2.1 p. 694 
(11) accordeert met den Gefant van Lycefter over de 
ontftane queftien* p. 695 (12) fterkt fich regens die 
van Embden, fchat de Onderlaten ten platten lande, 
fchrijft aan die van de Stad, fend na de Keffer; wordt 
op des felfs antwoord trotfer; dreigt de Stad gewel¬ 
dig ; lèndt een Notaris om te vragen waarom die van 
Embden haar Stad befet en gefterkt hadden, krijgt ant¬ 
woord , fendt fijnen Cancelier aan de Staten. b.;2.p.58 
(44) befchuldigt die van Embden van rebellie, ver- 
ioekt aftiftentie tegen de felve; p. 59(45) accordeert 
met de Stad door tufl’chen fprekinge der Staten ■ p. 60 
(41) fterft. b. ;6.p.537(i7) 

EduardChefter draagt fich vromelijk binnen de Goudfe 
Sluis, wordt gedwongen de felve te verlaten en vlucht, 
b. 7. p. 504 (22) 

Eduard de Caftro verfoekt van de Staten aftiftentie voor 
DonAntonio. b. 17.p. 322(2;) 

Eduard van Giftel ftroóit een valfch gerucht binnen het 
belegerde Antwerpen, waar door een gvoote beroerte 
ontftaat. b. 20. p. 605 (40) 

Eduard Stafford, Gefant van Elifabeth tot Parijs, weigert 
genereufelijk de Sauvegarde hem door Guife toegefon- 
den, en vaart den Heer van Brifak dapper in den baard, 
b. 24. p. 272 (89) 

Eduard Norrits daagt den Grave van Hohenlo uit. b. 21. 
p. 787 (77) wordt daar over by Lycefter ontboden , 
komt niet, maar fend een Brief aan hem. p- 787 (77) 
verovert Blankenberg ftorrnenderhand. b. 28. p. 554 
(19) doedt binnen Oftcnde veele dingen op fijn eigene 
auctoriteit fonder kennifie der Staten, komt daarover 
in mifnoegen. b. 28. p. 586 (45) wordt in Engeland 
ontboden, krijgt een fcherpe reprimende, komt door 
ïnterceffïe van Vrienden wederom, doedt fchoone be¬ 
loften en bedankt Oldenbarnevelt voor fijne gedane 
moeite, p- 587 (46) fchrijft aan den Raad van State 
en Koninginne van Engeland van het voornemen der 
vyanden om Oftende te belegeren, b. 20. p. 695 
(*8) 

Eduard Brouk Sergeant Major van de Engelfe voor 
Groeningen, fterft van fijn quetfure. b. 31. p. 809 
(26) 

Eduard Joms genomen door door de Galeyen van Spinola 
heeft een bylöndere refcontre en ontkomt met fijn 
Schip op een wonderlijke wijfe. b. 37. p. 649 (39) 

Eduardus Fortunatus houdt correfpondentie met Ly¬ 
cefter en pok hem een deel gelds af. b. 21. p. 779 

(72) 
Eekelo (Soldaat) komt fwemmen binnen Sluis en brengt 

Brieven van Lycefter; b. 23. p. 6(4) vertrekt weder¬ 
om om aan Ruflei en Norrits de gelegentheid van de 
Stad bekent te maken; p-7(5) komt voor de tweede 
maal binnen Sluis met Brieven, p. 16 (11) 

Eendracht onder de Regeringe der Staten, mindert, b. 23. 

P-34(23) 
Egger (Schots Kapitein) wordt afgedankt door de Sta¬ 

tenen waarom. b.;i p. 782(5) accordeert weder¬ 

om met de felve; p. 783. heeft commiffie van Mauritö 
in den aanflag op Maftricht (6) maakt fich meefter van 
een Ravelijn voor Groeningen. p. 83 (42) wordt ge- 
quetft en fterft. b. 34.^.362(51) 

Egger word gefchoten in debelegeringe voor Hulft.b.;;. 
p. 220 (45) " . .. 

Egmond (Grave van) behaalt groote eer en isdevoor- 
naamfte uitvoerder van den Dag by S. Quintijn. b. 1. 
p. 16 (11) krijgt laft om de Francen tegen te ftaan,ver¬ 
gadert een treffelijk Leger, komtteveld. p. i6( 12) 
en omtrent Grevelingen, fchermutfelt met de Francen, 
vervolgt en ftsat de fel ve,verkrijgt daar door veel groo¬ 
te eer, maar haalt met een den afgunft en haat van Al- 
ba op fijn hals. ibid. wordt in Vrankrijk gefonden om 
Ifabella des Conings Dochter te ondertrouwen ■ p. 18. 
(13) is Gouverneur van Vlaanderen en Arthois; p. 22 
(16) flaat de waarfchouwinge door een Spaans Heer 
aan hem gedaan in de wind, fpreektdoor raad van CL 
ranjen nader met den felven Heer, en hoort dat men ten 
Hoof befloten hadde, om die alle, die het Requeft, 
tot vertrek der Span jaarden, getekent hadden, te doen 
fterven. ibid. fchrijft aan denConing wegens het mif¬ 
noegen van het rneefte gedeelte des volks over de au¬ 
toriteit van Granvelle. p. 28(20) doedt een fchrifte- 
lijke vertoninge aan de Gouvernante en onthoudt fich 
uit den Raad van State • p.29(21) wordt naSpanjen 
gefonden, vertoont aan den Coning de fwarigheden 
der Nederlanden, p. 31(22) krijgt vafte toefegginge 
van redres en komt wederom; ibid. is feer geftoort op 
denConing, die, tegensdetoeleggingeaan hem ge¬ 
daan , belaft badde alle de gevangene Wederdoperen 
te doden; ibid. wendt groote naarftigheid aan om de 
gerefene onruften in Vlaanderen te ftillen, doedt eenige 
ftrafffen en foekt andere met foeiigheid af te trekken, 
waar door hy ten wederfijden in opfpraak komt. b. 2. 
p. 81(57) maakt in Vlaanderen verfcheidene accoor- 
den met die van de Religie, en brengt foo veel te weeg 
dat de Predicatien buiten de Steden wierden gehouden 
en de Catholijke Godsdienft herftelt wordt ; p. io8 
(76) neemt aan met de Gouvernante te fprekenover 
de Brieven van Francifcod’Alava aan haar gefchreven 
rakende de perfoonen van hem, Oranjen en Hoorn ; 
p. 109 (77) doedt fijn beft om de Predicatien in Vlaan¬ 
deren te beletten, verftoort de felve, befwaart Pope- 
ringen met Guarnifoen , fiaat eenige Gereformeerde 
omtrent Geraards Bergen, laat fommige der fel ver op¬ 
hangen, fommigegeefelen, en verjaagt veel volks uk 
het land. b. 3. p. 145 (102) doedt den nieuwen eed by 
de Gouvernante voorgeftelt. p. 147(104) en de Gere¬ 
formeerde in Vlaanderen ftraffelijk vervolgen; p. 163 
(115) heet Alba welkom en hoort een vremde taal van 
hem. b. 4. p. 182 (129) levert een Requeft over aan 
Alba voor die van Gent, verfoekendedat fy haarafge- 
nomene Stads Sleutelen mochten wederom hebben; 
p. 184(131) komt te Bruffel, wordt door Alba met 
een groot famblant onthaalt om hem geen achterdocht 
te geven,- ibid. en, uit den Raad gaande en nergens 
minder om denkende, door laft van Alba gevangen 
genomen, p. 185(131) van Bruffel na het Kafteel van 
Gentgevoert; p. 188(134) in de gevangeniffê onder¬ 
vraagt , en niet tegenftaande fijne proteftatie, gedwon¬ 
gen te antwoorden. p. 190(135) van Gent wederom 
na Bruffel gebracht en veroordeelt, p. 238(570) leell 
de fententiefijnes doods, bereidt fich , fchrijft aan fijn 
Vrouwe , Duc d’Alba en den Coning, wordt ontkopt. 
p. 239(170) fijn leven, hoedanigheid, ibid. 

Egmond (Philips van) Sone van den Grave van Egmond 
verfekert Lier voor de Staten Generaal; b. it. p. 856 

(274) heeft een aanflag om Bruffel te vermeefteren 
voor den Coning, maar miilukt. b. 13. p. <56 (113) 
wordt gevangen binnen Nieuhoven 3 b. 14. p. 17^ 
(191) gewiffèlt tegens la Nove. b. 20. p. 619 (50) 

Egmond , Sone van den Grave van Egmond, fchuldig aan 
den aanflag op het leven van Anjouenden Princè van 
Oranjen, en wordt gevangen en fijn fchuld vergeven, 

h-17- P- 33 1 (3°) 
Egmond (l’Ammorael van) Sone van den Grave van Eg¬ 

mond verfoekt van de Staten van Holland handlichting 
ge van de heerlijkheid en goederen van Egmond , ver¬ 

krijg* 



BLAD 
krijgt de fhivere inkom [te van de felve onder f'ekere 
conditiën ; b. 32. p. 121 (97) vertrekt na Vrankrijk. 
b. 34. p. 318(18) 

Egmond (Dorpvan) verbranddoordeSpanjaarden,b.6. 

P- 44J (3 2-y) ^ n , 
Ekko Ilai wordt gemaakt Raad in het Hor van Vriefland 

door Graaf Jooft van Schouwenburg, b.6. p.384 (2.79) 
Eigenbaat doedt veel quaads aan de gemeenefake 3 b. 6. 

p. 451(131) helt veeleen treffelijke aanllagenteloor, 
b. 10. p. 598(34) 

Eigen Erfden zijn een Lid van de Staten van Vriefland. 
b. 5 .p. 166 (191) 

Eindhoven ingenomen door de Statife en wederom ver¬ 
overt door de Spanjaarden b. 16. p. 186 (43) ander¬ 
maal genomen voor de Staten door Bonnivet; b. 17. 
p. 359(35) belegert door en Overgegeven aan Mans¬ 
veld. b. 18. p. 366 (7) 

Elbert Dels wordt door die van Groeningen gecommit- 
teert om met lijn Excel'entie Maurits te accorderen, 
b. 31. p. 831 (43) 

ElbertusLeonmus komt by den Prince vanOranjenom 
de afgebrokene Vredehandelinge te hervatten, b. 7. 
p. 585 (79) Ge, Leoninus. 

Eleéto der Spanjaarden binnen Uitrecht, wordt by nacht 
vanGjnbeddegehaalt, ondervraagt, fchuldig bevon¬ 
den, geworgt en voor het Stadhuis gelegt. b. 6. p. 366 

(i 66) 
Eliasde Lion verrafcht en neemt het K afteel van Wouw 

voor de Staten, b. 11. p. 85 5 (274) 
Elifabeth wordt Coninginne van Engelandt en maakt 

Vreede met Vrankrijk. b. 1. p. tj (13) laat den Gere¬ 
formeerden de exercitie van hare Religie toe in de Ne- 
derduitfe en France Talen. b. 5.p. 267 (192) wordt 
door Piusde Vijfde inden ban gedaan,- p. 271 (195) 
Eelt ordretegensde Bulle van den Paus; ibid. raakt in 
groote moeite met Ducd'Alba, doedt by retorfie de 
Spanjaarden in Engeland gevangen neemen, der felver 
goederen arrefteren en laat daar vaneen proclamatie 
uitgaan. p, 272(196) fend een AmbafTadeur aan den 

Koning van Spanjen, klaagt over het ongelijk haar 
door Alba aangedaan , prefenteert het geld dat in En¬ 
geland aangehouden was weder te geven en wil geen 
cjorfaak van vyandfchap verwekken- p.276 (199)doedt 
op het verfoek van Alba alle de Nederlandfe fchepen 
vertrekken endat wel fcherpelijk ; b.6. p. 365 (265) 
vind fwarigheid om de Souverainiteit van Hollanden 
Zeeland aan te neemen, geeft den Gefanten goede hoo- 
pe, en flaat toe dat fy voor haar geld haar mochten 
voorfien van ammonitie van oorloge, b. 8. p.661 (133) 
antwoordt den Heer van Champigny op fijn voorftel. 
ibid. en beducht zijnde dat die van Holland en Zeeland 
wel na Vrankrijk mochten gaan, geeft fy om fulks 
voor te komen de Gefanten met een goede hope af- 
fcheid. p. 662 (133) fchrijft aan den Prince van 
Oranjen en Staten van Holland en Zeeland, b. 9. 
p. 667 (137) fendt na Middelburg aan den Prince van 
Oranjen om het mifverftand tufichen de Engelfe en 
Zeeuwen wegens bet arrefteren en nemen van eenige 
fchepen te wederfijds weg te nemen. p. 691 (154) vind 
feer vremt de verkiefinge van Mathias tot Gouverneur 
Generaal, p. 899(304") correfpotideert met de Staten 
Generaal, wil dat de felve alle handel met Vrankrijk 
zullen laten varen, belooft haar alfiftentie,fendt aan den 
Coning van Spanjen en fpreekt voor de Nederlanden, 
p.900(305) geeft geld aan de Staten , waarvoorhaar 
«eenige Steden verbinden, p.902 (306) fend aan den 
Prince van Oranjen op de klachce van Don Jan en ver¬ 
maant hem de pacificatie van Gent te onderhouden , 
felf met bedreiginge. p. 903(307) fendt aan Don Jan 
en Staten Generaal om een ftilftant van wapenen te be¬ 
vorderen. p. 932. refolvert geen volk uit baar land te 
fenden, maar de Staten op een andere Wijfe byflant te 
doen. p. 949. houdt feer fufpeft den handel met de 
francen en fchrijft daar over aan den Coning van 
Vrankrijk, en fendt aan de Staten Generaal om fulks 
te beletten, p. 975. is t’onvreden over den handel van 
Cafimir en desfelfs vertrek na Gent. b. 13. p. 13 (75) 
fendt Daniël Rogers aan den felven. ibid. verontfchul- 
cligt haar by denjierts-Hertog en Prince van Oranjen. 

W Y S E R 
ibid. doedt een Placcaat publiceren tot geruftheid van 
haar Rijk.fb. 15. pTti 3 (219) neemtqualijk het breed 
overfchrijven van Aldegonde aangaande haar Hau¬ 
welijk met Anjou. b. 17. p. 295 (2) doedt uitgeleide 
aan Anjou tot Cambvidge. p. 296(2) raadt de'Staten 
wederom met Anjou te verfoenen. p. 3 5 5 ( 246) fchrijft 
ten dien einde aan de felve. b. i8.p. 369(11) belooft 
den handel met Vrankrijk te bevorderen, b. 19. p. 470 
(15) anwoord op de propofitie van Grijfe en Ortel. 
p. 487(26) fend Davidfon aan de Staten en bied de lèl- 
ve alle hulpe aan. p. 509 (42) fchrijft verfcheidene Brie¬ 
ven in faveur van Treflong. p. 5 7 8 (18) fchrijft aan de 
belegerde binnen Antwerpen en belooft haar te zullen 
ontfetten. p.608(42) antwoord op de propofitie van 
de Gedeputeerde der Staten.„p. 636 (64) doedt de 
Spaanfe Schepen in Engeland arrefteren. p. 636 (64) 
maakt een provifioneel accoord met de Gefanten der 
Staten, p-637 (65) is niet van meininge om de Sou¬ 
verainiteit en perpetuele prote&ie der Landen aan te 
nemen maar wel om de felve byftand te doen. p.639 
(66) antwoord op de tweede propofitie van de Gefan¬ 
ten der Staten. p. 640 (67) maakt een Traftaat met de 
felve om de Landen te aftifteren. p. 641 (68} antwoord 
op derde propofitie van de Gefanten der Staten, p. 644 
(70) fchrijft twee Brieven aan de Staten Generaal, 
p. 645 (71) antwoord aan die van Hamburg op haar 
verfoek. p, 652 (76) geeft een verklaringe uit waar¬ 
om fy debefcherminge der Nederlanden heeft aange¬ 
nomen. p. 661 (87) fchrijft aan de Staten van Uitrecht, 
p. 67 i (9 () is niet wel te vreden dat de Staten fo groot 
een gefag aan Lycefter hadden opgedragen, b.2 i.p-697 
(14) verbied Lycefter geen meerder autoriteit aan te 
nemen dan in het Contraól begrepen was. p. 698 (14) 
neemt contentement inde antwoord derStaten over die 
faak.ibid.ruft: een Vloot uit tegens deSpanjaarden.p.716 
(18) hoort de propofitie van de Gefantender Statera 
en antwoord aan de felve feerTcherp. b. 22. p. 875 
(15) verfoekt looolaften Rogge van de Staten welk: 
beleefdelijk afgeftagen wordt. [3.893(29) fchrijfteen 
en andermaal aan Sonoy. p.902 (36) fielt Rechters 
tot het examineren van Maria Smart. p-934 (58) kan 
niet refolveren tot de dood van Maria. p. 936(59) ad- 
vifeert daarover met verfcheidene perfoonen. p. 936 
(59) beveftigt de fententie. p. 938 (61) tekentdecon- 
firmatie. p. 9 39(62) klaagt aan Ortel over vele din¬ 
gen. p. 942 (64) antwoord op de Oratie der Gefanten, 
en op den Brief aan Lyceftefter gefchreven. p. 949 (69) 
fchrijft door Rattaller en Modet aan de Wethouders 
van Uitrecht, p.953 (73) fend Bukhorft als Ambaf- 
fadeur aan de Staten, p. 956 (74) en trooft - brie¬ 
ven aan die van Sluis. b. 23. p. 9 (6) fchrijft aan de 
Staten van Vriefiandt. p. 45 (30) fchrijft aan So¬ 
noy. p. 59 (39) belaft aan Lycefter het Gouver¬ 
nement der Nederlanden te refigneren. b. 24. p, 15 3 (4) 
fchrijft aan Herbert om een volkomenerefolutie def 
Staten te hebben op hare voorftellinge van de Vrede¬ 
handel. ibid. geeft gehoor aan de Gefanten der Staten 
en levert aan de felve een Memorie over. p. 156 (6) 
fchrijft aan de Staten Generaal en klaagt over der fel¬ 
ver ondankbaarheid, p. 158 (7) fchrijft aan Willugby 
om de twift tuflehen Sonoy en de Staten by te leggen, 
p. 201(39) antwoord op de Memorie door de Hee- 
ren Lofen en Cafcnbrood aan haar overgegeven, era 
neemt feer qualijk de proceduren tegens Sonoy. p. 205 
(40) fchrijft daar over aan Willugby. p. 212(46) en 
aan Maurits. ibid. doedt Sonoy en andere ontdaan vara 
den Eed aan Lycefter gedaan, fendt de Aéte van de re- 
fignatievan desfelfs Gouvernement over en doedt die 
door Killegréi aan den Staten ter hand ftellen. p. 22 E 
(55) fchrijft aan de Wethouders en Kapiteinen vara 
ter Veere. p. 235(63) geeft gehoor aan de Gedepu¬ 
teerde der Nederlandfe Kerken. p. 260(81) en komt 
metdefelve in gefprek. p. 262(83) recommandeert 
de fake van Sonoy aan de Staten, p.284 (98) fchrijft 
andermaal en dat met ernft in faveur van Sonoy. p. 287 
(100) doedt haar uiterfte devoir om de oneenigheden 
in de Nederlanden by te leggenen fchrijft daar over 
aan Willugby, RufTel, Killegrey, Statemen andere, 
waar door veele muiterijen ophouden. p. 291 (104) 

fchrijft 



Van Perfonefr cn Sakeri. 

fchrijft aan de muiteneerders te Geertruidenberg.p.293 
(105) wordt door de Paus in den ban gedaan, b. 25 
P 215(3) wordt gewaarfchouwt van den toeloop der 
Spaanfe Vloot, trektfich, voor ingenomen door den 
Vredehandel des weinig aan» raakt uit den dut, en be¬ 
reidt haar tot tegenweer. p-?20 (7) verwittigt den 
Staten van het voornemen van Parma om Bergen op 
Soom te belegeren, p. 338(20) fchrijft aan de Wet¬ 
houders van Uitrecht en klaagt over de veranderinge 
aldaar voorgevallen, p. 349(28) fchrijft in faveur van 
Deventer aan den Gravc van Meurs. p. 354^3^) 
audiëntie aan de Heer Voogt y vindt niet goedt des (elfs 
vertrek na Schotland, fchrijft felve aan de Coning Ja- 
cobus wegens de pretenfren van Stuart en de gedreigde 
reprefa'ien. p. 377(48) neemt qualijk de belegennge 
van Geertruidenberg door fijn Excellentie Maurits. 
b. i6. p. 505 (6) antwoord fijn Excellentie op den 
Brief over die gelegentheid aan haar gefchreven. p. 406 
(7) geeft een verklaringe uit waarom hare fchepen 
genootfaakt zijn geweeft om de fchepen der Hanfe 
Steden voor Liflabon te nemen. p. 439 (28) fchrijft 
aan Bodley om by de Staten te vernemen om wat rede¬ 
nen fy Willugby in het Placcaat tegens de Bergverko¬ 
pers fo beledigt hadden. p. 448(34) allifteert Henric 
de Vierde met een grote fommegelds.p 477 (54) geeft 
den Nederlandfen Gefanten verlof om te vertrekken, 
p. 484(58) geeft audiëntie aan de Gefanten van Hen¬ 
ric de Vierde en belooft haar alliftentie. b. 28.p- 547 
(14) verbiedt by Placcaat den handel met de rebellen 
van Vrankrijk. p. 554 (19) verfoekt van de Staten 3000 
Engelfe om den Coning van Vrankrijk te affifteren. 
p. 555 (20) is feer verblijd over de veroveringe van 
Zutphen en Deventer, p. 567 (30) verftaat niet dat 
Henric de Vierde met de Ligeurs liaan fal. p. 587 (46) 
ontbiet EflexomonderrichtingevandeFranfe faken te 
hebben, ibid. houdt de aangebodene Vredehandelinge 
door den Keifer voor enkel bedrog, b. 3i-p. 589 (48) 
is feer jaloers over de alliftentie die de Staten deden aan 
Henric de Vierde , fendt Bodly daar over na defelve, 
en doedt haar verfchoten geld en toegefondene militie 
wederom eifTchen. b. 32. p. 35 (26) eifcht het felve an¬ 
dermaal door Bodly en fchrijft felve heftig aan de Sta¬ 
ten. p. 48 (36) ftaat af van haar voornemen en verfoekt 
■van de felve alliftentie van fchepen. b.33-p. 148(119) 
fchrijft aan de Heer van Warmont. p. 195 (26) laat 
een Declaratie uitgaan van hare toeruftinge tegens 
Spanjen. b 33. p. 207(35) fchrijft andermaal aande 
Heer van Warmont en waar over. p-235 (50 fepd 
Sidney aan Henric de Vierde, en wat hy aan hem doedt 
voorhouden, excufeert haar van dat voorftel, p.25t 
(68) geeft gehoor aan de Heer Lancy. p 251 fluit een 
verbond met Vrankrijk tegens Spanjen. p. 255 (71) 
fchrijft fidks over aan de Staten en nodigt haar tot de 
induitinge in het felve. p- 260(75) fchrijft aande Sta¬ 
ten in faveur van Caron. b. 34. p- 316 (17) Ratificeert 
het Verbond met de Staten en fend de Ratificatie met 
Caron over. p. 317(18) fchrijft andermaal aan de Sta¬ 
ten, ibid. fchrijft aan Oldenbarnevelt. p. 332(28) ant¬ 
woord mondeling op de propolïtie van den Poolfen 
Ambaffadeur. p. 350(42) en van de Gefanten van De¬ 
nemarken. p 371(58) fchrijft aan de Staten over het 
goed fncces van der felver wapenen.p.379 (63) fchrijft 
wederom aan de Staten, b. 35. p-4i2 (3) geeft af- 
fcheid aan de Gefanten van Vrankrijk. p.415 (6) maakt 
eer, accoord met de Staten wegens de betalinge van 
hare verfchoten penningen, p. 475 (42) is mifnoegt op 
de Staten om dat fy volgens het gemeen accoord de 
eerfte pay van hare fchuld niet betaalden, b. 36. p.53 1 
(12) geeft een Proclamatie uit wegens haar voorne- 
nemen om een Ai made na Yerland te fenden. b. 36. 
P-539(!9) antwoord op het fchrijven van Albertus 
aangaande de Vrede, p 584 (56) fchrijft aan Eflex 
voor fijn vertrek na Yerland en waarfchouwt hem 
voor fijne vyanden. p. 37. p.638 (51) houd hem voor 
fchuldig, fenddeGravinne vanNottingam aan hem, 
ondertekent desfelfs vonnifle. p.639(31) wordt on¬ 
derricht van feker mifverftand tuflchen de Staten, kan 
die meininge niet verfeüten, fchrijft daarover aan de 
felve. p. 665 (50) 

Elilabeth van Naflau Bourbon trouwt in Vrankrijk tnet 
den Hertog van Boullon. b 31. p. 874 (74) 

Ellert Vlierhop, Kapitein onder den Admiraal Lumei, 
loopt met hem uit Engeland en komt voorden Briel. 
b. 6.p. 363(163; 

Elletgen Donge wordt door Entes tot Groenigen gevan¬ 
gen, heeft eenige pampieren by haar , waar door den 
handel van Rennenburg met Parma ontdekt wordt, 
b. 14.p. 167 (186) 

Emanuel Philibert Hertog vanSavojen wordt Gouver¬ 
neur der Nederlanden, ftaat het Gouvernement weder¬ 
om afen vertrekt. b. 1. p.2(1) ontfangt den Hertog 
van Alba op fijne reife na de Nederlanden vriendelijk, 
en geeft hem op de begeerte des Konings den Inge¬ 
nieur Pacieco mede. b. 5. p. 181 (1 28) 

Emanuel Andrada houdt heimelijk verft and in Engeland 
en foekt uit te werken dat deConinginr.e door vergift 
mocht omgebracht worden, b. 31. p 784.(6) 

Emanuel Louys de Tinoco bewerkt den aanftag op het 
leeven van Elifabeth, wordt uit fufpitie gevangen» 
onderfocht, komt tot bekentenifle, heeft groot leed- 
wefen, wordt veroordeelt en omgebracht. b-3i.p.78+ 

(6) 
Emanuel Prince van Portugal komt inden Haag, ver¬ 

foekt de Princefie Emilia tenHouwelik, trouwt met 
de felve tegens dank van Maurits en de Staten • b. 34 
p. 322 (22) krijgt laft: om uit den Haag te vertrekken 
na Schiedam, doedt het, p 3 23 (23) moet door ordre 
der Staten Nederland ruimen, houdt lich daar over 
qualik, vertrekt, ibid. 

Emarus Caftus prefenteert en levert Diepen aan Henric de 
Vierde, b. 26. p 466(47) 

Embden een toevlucht der ballingen om de Religie, b. 3.' 
p. 147 (103) in vreefe voor belegeringe door Duc 
d’Alba. b. 4. p. 245 (175) 

Embdenaars weigeren aan Graaf Lodewijk van Naflau 
om aldaar met fijn volk fcheep te gaan, meer uit vree¬ 
fe voor Duc d’Alba als door onwilligheid; b.4. p. 134. 
(166) verjagen den Grave van der Mark uit hare Stad. 
b. 5. p. 340(246) 

Lmiha van NafTau openbaart het verfbek van Emanuel 
Prince van Portugal aan haar Broeder Maurits, wiï 
haar niet laten raden, trouwt heimeük met hem • b. 34. 
p, 322(23) moet uit het Hof vertrekken, p. 3 23.isfie- 
kelijk , en kan volgens haar eigene verklaringe van geen 
andere Do&or genefen worden als haar man (23) volgt 
haar hooft en verwerpet alle raad , verlaat haare voor- 
deelen en trekt weg. p. 324. 

Emmery van Lier neemt Sucquet gevangen en fend hem» 
nevens de mformatien tegens hem genomen, aan fijn 
Excellentie Maurits. b.16. p. 475- (40) intercipieert 
eenige Brieven en fend de felve aan Maurits; b. 28. 
p. 365 (29) geeft een defenfie uit tegens een Boekje van 
Aldegonde. b. 36. p. 589 (60) 

Emmerik overgegeven aan den Admirand van Arragon, 
b. 33. p 491(33) verrafchten veifekert door Maurirs; 
b. 36. p. 362 (38) wordt door de Staten gereftitueeit 
aan den Vorfl: van Cleef. b. 37^.648(37) 

Engeland verandert opentlijk de Religie, b. i.p. 13 

(9) 
Engelbrecht van den Sande fchrijft aan BofTu dat de goe¬ 

deren der gevangene Burgers binnen Haarlem aan de 
Spanjaarden waren uitgedeelt. b.6. p. 437 (336) 

Engelbrecht Groote verfoekt aan de Staten van Hol¬ 
land inruiminge van Woerden en Liefvelt ten behoeve 
van Henric Julius Hertog van Brunfwijk. b. 30. p. 749 
(57) 

Engelen aan Hohenlo overgegeven- b.23 p. 9(7) 
Engelfe verlaten Valkenburg, komen voor Leiden, ver¬ 

hoeken in de Stad te komen, worden afgeflagen , gaan 
over aan de fijde der Spanjaarden, raken in groot ge¬ 
vaar , worden van haar geweer ontbloot en qualijk ge- 
handelt; b. 7. p. 304 (22) binnen de Goutfe Sluis wee- 
ren haar vromelijk, maar worden gedwongen de fchan- 
fe te verlaten ; ibid. leveren Aalftt aan Parma ■ b. 18. 
p. 40 3 (4 3) die uit Engeland komen , worden, gemon- 
ftert; b. 20.^.647(72) in groot miftrouwen om het 
overgeven van Deventer en de Schanlen voo- Zut¬ 
phen,- b. 22. p,880(20) lopen met menigte over na 

H * den 
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den vyand5 p. 88 r. vallen in Holland,hebben wonder¬ 
lijke dingen in het Hooft, krijgen geld , vertrekken na 
het Sticht van Uitrecht, bederven de Boeren, maar 
worden van de fel ve dapper gehavent; p.886 (2.5) bin¬ 
nen Sluis maken gereetlchap om Bekaf weder in te nee- 
men, worden wederhouden , b. 2.3.p. 5(3) zijn feer 
furieus in het uitvallen, p. 7 (5) muitineren in alle 
plaatfen en guarnifoenen; b-24. p. 191(103) tallen 
de Spaanfe Vloot aan, neemen een van de Galeyen, 
b. 15. p. 3 22 (8) en den Vice Admiraal meelt verbrand 
zijnde 3 p- 3 2.3 (9) fenden eenige Branders op deSpaan- 
le Vloot af en doen de felve met onordre vluchten, 
p. 324(10) neemenden Admiraal van de Galeaflen en 
doen den Spanjaarden groote fchade 3 ibid- binnen Ber¬ 
gen op Soom doen een uitval ten gevalle van den Grave 
van Noorthumberland ; p. 342(23) 

Enkhuifen komt in quaad vermoeden by den Hertog van 
Alba ; b.6. p. 371 (269) vol beroerte, en verlekeit 
voor den Prince van Oranjen. p. 372(270) 

Enkhuifersfoeken middelen om de Schepen van den Ad¬ 
miraal Boshuifên te overvallen, maar worden door 
den goeden raad van Jacob Florifz wederhouden ; b. 6. 

p. 413(301) zijn zeer verblijd over de komfte vanden 
Prince van Oranjen, en maken in hetkoudllevanden 
Winter binnen de cijd van 17. dagen een Bolwerk vol¬ 
komen op. p. 414(302) 

Emo, Soon van Edfard Grave van Oolt-Vriefland, accor¬ 
deert voor lijn Vader door tufichenfprekinge der Sta¬ 
ten met die van Embden; b. 32. p. 60 (46) word felfs 
Graaf, antwoord den Gefanten der Staten trots, b.36. 
p. 537(17) accordeert met de Stad door tulTchenfpre- 
kinge der Staten en andere, p. 538(18) 

Enfchede belegert en gewonnen door Maurits. b. 34. 
p. 362(51) 

Eralmus Johannes verwerpt alle Conciliën en Boeken der 
Oudvaderen. b. 19. p. 519 (49) 

Erafmus van Brederode gequetft op de Diemerdijk,wordt 
op een wonderlijke wijle gereddet van de dood. b.6. 
P-4?7(?2i) 

Erf-Raad ingellelt tot Uitrecht, b. 19. p. 461 (8) 
Erich Hertog van Brunfwijk krijgt in de Hag van S. Qnin- 

tijn den Heer van S. Andregevangen, levert den lèlven 
aan de Koning van Spanjen, die Liefveld en Woerden 
daar over aan hem verpandt; b- 30. p.749 (58) maakt 
eenig oorlogs volk vaardig waar door eengrooteont- 
ileltenifTe in de Nederlanden ontllaat; b. 1. p-42(jo) 
werpt alle de Schanfen, door de lbldaten van Brede- 
rode gemaakt, onder de voet, verderft het land-volk , 
komt te Vianen; b. 3-p. 169 (119) doedt Hoorn en 
Enkhuifenopeiflchen ; b. 7* p. 499(18) fterft. b. 19. 
p, 407(+6) 

Erik Dimmer bepleit de fake van den Hertog van Brunl- 
wijk over de belittinge van Woerden en Lielveld. b.30. 
p. 752 (60) 

Erneftus van Beyeren wordt gekoren tot Keurvorft van 
Ceulen;- b. 19. p. 361 (4) en tot Biflchop vanMun- 
fter. b-20. 9.627(57) 

Erneftus van Ooftenrijk begeeft fich op reis en trekt na 
Nederland; b. 3 r. p. 781 (4) komt tot Brufiel; ibid. 
vertoont fijne commillie als Gouverneur der Nederlan¬ 
den ; p. 782. houdt op het aanraden van Feriaend’I- 
varra raad of men Majennetot Brufiel zal vaft houden 
of niet, befiuit tot het laatfte ; p.855 (60) geeft laft 
om Camenk te belegeren; p. 877(77) vindt den eifch 
der Malconten onredelijk en geeft ordreom de felve 
tot reden te brengen en te bedwingen ; p. 878 (78) 
ontneemt Rutimer fijne Compagnie en doedt Nicola 
Piata onthoofden en waarom; p.893 (88) wil dat 
die van Arthois en Henegouwen op den Brief van den 
Conirig vanVrankrij k zullen antwoorden na haar goed¬ 
dunken ; p. 892 (89) word fielt, befoigneertdes niet 
tegenftaandeover alle faken, ontbiedt veel Edelen en 
Prelaten by fich , en openbaart aan defelve den laft die 
hy hadde, om , ware het mogelijk, de Vreede te tref¬ 
fen , recommandeert die faalt ten hoogften ; b. 32 p.5 
(1) fchrijft aan den Raad van Brabandtwee Brieven, 
deneenen , op het aanhouden en wederfenden van de 
Francen in Nederland wonende, den tweeden, om een 
ieder te waarfchouwen voor de liftige aanflagen van 

den Prince van Bearn ; p. 8(4) krijgt tijdinge van het 
innemen van Hoey, ftelt ordre tot de wederverove^- 
ringe; fendt Cordua meteen Leger derwaarts ; ibid. 
wordt krank, ontfangt het Sacrament en Olyfel, ver¬ 
klaart Fuentes voor Gouverneur nafijn dood,'fterft 
P -12(7) 

Ernft Grave van Manfveld, fie, Manfveld. 
Ernft Muller vangt eenige Edelen die haar met de vlucht 

meenden te Talveren, b. 3.p. i69( 119) 
Ernft Grave van Solms wordt gequetft en gevangen in den 

aanflag van Philips van Nafiau by de Lippe'; b.ji.p.^i 
(33) fterft van fijn quetfure. p. 43 (34) 

Ernft Grave van Nafiau wordt gevangen; b. 32. p.44 
(33) gerantfoeneert enontflagen ; p. 119 (104) trekt 
door laft van Maurits tegen de aankomende vyanden 
by Nieupoort, wordt overvallen en geftagen. b. 37. 
p. 631(40) 

Efcovedo Secretaris van Don Jan trekt uit laft van den fel- 
ven na de Staten Generaal en ftelt daar eenige Articu- 
len voor om het vertrek der Spanjaarden te verhaalden ; 
b. 10. p. 803 (134) handelt binnen Amverpen om de 
Spanjaarden te doen vertrekken van het Kafteel en 
brengt fulks te weeg; p. 807 (2 36) fijn geveinfde han¬ 
delt komt uit door fijne afgeworpene Brieven, p. 827 
(152) fchrijft aab de Staten Generaal wegens het doen 
vertrekken der Hoogduitfen uit Antwerpen, p. 806 
(236) handelt geveinfdelijk en waarom; ibid. doedt 
groot devoirom de Spanjaarden uit het land te doen 
vertrekken en Don Jan aan het Gouvernement te hel¬ 
pen ; ibid. handelt met den Raad van Oorloge over het 
verkiefen van een Hooft om de Spanjaarden uit het 
land te geleiden, p.807 (237) trekt door ordre van Don 
Janby de Staten Generaal, geeft haar fchoone woor¬ 
den , en maakt door defelve dat alle archwaan tegens 
Don jan opgevat, verdwijnt, trekt na Spanjen; p. 825 
(uo) 

Efpruneaux doedt eenvoorftel in de Staten Generaal om 
wederom met Anjou te verfoenen. b. 18. p. 392 
( 2 7) 

F.fpinoy doedt openinge aan Anjou van deaffairen des 
lands. b. 17. p. 3 io (13) 

Efiex (Grave van) gaat als vry willig mede op de tocht der 
Engelfe tegens Spanjen; b.26." p. 434 (23) fijne ver- 
1 ichtinge op de felve; p. 456(26) geeft een Declaratie 
uit van de toeruftinge en het afvaardigen van een Vloot 
Schepen door Elil'abeth tegens Spanjen. b. 3 3-p. 106 

(33) is op de tocht Veldheer van het krijgsvolk; p.232 
(48) fijneverrichtinge op defelve; p. 233.... (48 ....) 
laat fich onder lekei e conditiën door Boul Ion den tocht 
tegens de Spaanfe afraden, wordt daar in voorgekomen 
door fijne partijen, ontfangt geldt en moet fcheep; 
p. 23 3 (69) is Generaal van de Vloot; p.333 (3o)word 
overvallen door onweder, komt leer befcliadigt we¬ 
derom binnen; ruft fich ten andermale uit, vertrekt, 
komt op de Ruften van Spanjen , wat hy daar verricht, 
p. 336(31) keert weder nahuis; p. 3 37 (32) wordt 
van veele dingen befchuldigt; b. 3 5- p. 49/(59) geeft 
daar over een Apologie uit; (60) fticht verraderye te¬ 
gen de Coninginne; b. 37. p.225 (21) verhaal van de 
felve.. wordt gevangen, p.635 (28) komttotbe- 
kentenifle, ibid. wordt veroordeelt; 9.637(29) ont- 
halft. 9.638. 

Everhard van Solms, fie, Solms. 
Everkitte klampt een Spaans Oorlog fcbip aan en wint 

het. b.6. 9.433(317) 
Evert Hem icfz helpt de Antwerple Vloot aantaften en 

flaan. b, 7. p. 49 5 (16) 
Evert van Ens komt te Meppel en herbouwt de Kink- 

horft ; b. iy. p. 210(117) overvalt Steenwijk en neemt 
het in. b. 17. p. 336 (33) 

Evert Uigert wordt door die van Groeningen gecom- 
mitreert met fijn Excellentie Maurits te handelen, b. 3 f. 
P-83»(4j) 

Ewout Arent Gerritfz. uitgeweken uit Leiden, fchri jft aan 
die van Leiden uit Haarlem, haar radende fich op te 
geven en met den Coning te verfoenen. b. 7, p. 503 

(u) 
Ewout Proot handelt met de Staten om de Brug van Par- 

ma te ruineren, b. 20. p. 608(42) 
F. Fa- 



van Perfoncn en Saken. 

F. 

FAma (Heere van) neemt Valencijn en verlaat het 
felve wederom, b. 6. p. 578(27?) 

Famars wordt Gouverneur van Mechelen. b. 14. p. 17? 
(192) levert Mechelen over aanParma met accoord. 
b. 20. p.606 (41) fchrijft aan de Gecommitteerde 
Staten van Holland en verfoekt om «eld en volk 
voor Heufden. b. 26. p. 467 (48) fchrijft ander¬ 
maal aan fijn Excellentie Maurits om allifientie en 
krijotfe. p.468(48) voorkomt de gedreigde muiterye 
binnen Heufden , draagt fich eerlijk en wordt voor fij¬ 
ne goede voorforge van de Staten van Holland be¬ 
dankt. p. 478 (54) verkondfchaptde gelegentheid van 
Coeverden en doet fijn rapport, b. 29. p. 630 (23) 
wordt gefchoten en fterft voor Otmarfum. p. 633 

(25) 
Farellus, fie Johannes Farellus. 
Fay, wordt door Navarre aan verfcheidene Princenge- 

fionden om een verbond tegens de Ligeurs te maken , 
komt in den Haag en doedt een propofitie ten dien 
einde in de Staten, b. 24. p. 27? (91) 

Feelt van het Gulden Vlies wordt binnen Gent gehouden 
op den 25 -Julii 15 5 9. en wie aldaar tot Ridders gemaakt 
worden, b. 1. p. 18 (13) 

Feiko Intzama wordt gemaakt Procureur Generaal jn het 
Hof van Vriefland door Graaf Jooft van Schouwen- 
burch. b. 6. p. 384(279) 

Feynaert ingenomen door de Spanjaarden, b. 8. p. 644 

( ï 2°) 

Ferdinand (Keifer) Broeder van Karei deVijfde fterft den 
2?; Julii 1364. b.i.p. 30(21) 

Ferdinand de Toledo, Hertog van Alba, wordt in Vrank- 
rijk gefonden om Ifabella des Konings Dochter te on¬ 
dertrouwen. b.i pi8(i 3) wordt verkoren tot Hooft 
om in Nederland den Oorlog te voeren, en maakt ge- 
reetfchapom te vertrekken, b. 3. p. 134(94) vertrekt 
na de Nederlanden met een groote macht van volk , en 
moet onderwegen (alfo hy de derdendaagfe koorts 
hadde) een wijle ruften 5 trekt naderhand voort en 
monftert fijn Leger. p. 180(128) komt tot Bruflel den 
28.Aug 1367. "en wordt door de Gouvernante wel 
ontfangen en door de Nederlandfe Heeren ingehaalt. 
p.181 (128) levert de Brieven des Conings aangaan¬ 
de fijne komfte en wat hy te verrichten hadde aan de 
Gouvernante over. ibid. antwoordt die van Antwerpen 
op haar welkom heeten. ibid- vertoont fijne cornmil- 
fie die hy van den Koning hadde, enz.p. 182(129) fend 
aan de Wethouders van de Nederlandfe Steden Brie¬ 
ven van den Koning. p. 184 (130) en fchrijft ook felve 
aanhaar, ibid. van de gelegentheid des Lands onder¬ 
richt zijnde begint fijne commifiie in het werk te 
{lellen enbefet veelevan de principaalfte Steden met 
Guarnifoen. ibid. doedt de Burgeren de fieutelen ont- 
neemen. ibid. wil fijn voornemen te werk leggen, ont¬ 
bied de voornaamfte Heeren des Lands by hem te rade. 
(131) recht de Bioed-Raad op. p. 185 (131) verbiedt 
den Raden der Provintien en Steden, eenige kennifle 
te neemen van faken detroubelen aangaande, en wil 
dat de felve alleen aan den Bloed-Raad zal gelaten 
worden, ibid. verbiedt ook by Placcaat aan alle Grif¬ 
fiers enz. om eenige atteftatien te geven enz. in faken 
rakende de voorledene beroerten. (132) doedt de Gou¬ 
vernante aandienen om wat redenen hy de Graven van 
Egmond en Hoorn buiten haar weeten gevangen had¬ 
de genomen, p. i8f (131) doedt en verricht alles na 
fijn welgevallen, fonder iemand , felfs niet de Gouver¬ 
nante,daar over te roepen. p.i8ó (132) antwoord ftraf- 
felijk op het verfoeit van die van Antwerpen aan hem 
gedaan voor eenige gevangenen, p. 211 (150) en wil 
dat de Magiftraten van alle Steden particulierlijk aan 
hem zullen over fenden , al het geene fy tot hater ont- 
laftinge zouden meinen te konnen dienen, ibid. doedt 
aan die van Uitreecht overleveren 19 Articulen op 
welke hy wil dat zy zullen antwoorden, p. 216(153) 
komt tot Antwerpen , befet het Kafteel met Guarni¬ 
foen , en doedt al het Gefchut en de Ammonitie die 
•van der Stad toebehorende daar op brengei\. p. 219 

(155) fendt hulp aan den Coning van Vrankrijk, en 
verbiedt by Placcaat dat niemandt den Hugenoten in 
Vrankrijk zal te hulp trekken, p. 229(156) vervolgt 
feer ftrengdie van de Religie in de Nederlandfe Pro¬ 
vintien. p. 220(156) doedt den Prince van Oranjen en 
andere Nederlandfe Heeren indagen, om voor hem te 
verfchijnenenhaar te verantwoorden, ibid. geeft een 
Placcaat uit tegens de wilde Geufen.p. 2 24 (15 9) neemt 
voor veele Gereformeerde met lift te vangen, p. 230 
(163) bevreeft voor den Prince van Oranjen en andere 
uitgewekene Heeren neemt nieuw volk aan. p.231 
(164) wil het Concilie van Trententer executie ge¬ 
ilek hebben, ibid. en fendt tot dien einde Commifla- 
rifl’en aan den Aards-Biflchop van Uitrecht, ibid. ant¬ 
woord den Geeftelijken van Uitrecht op haar Requell 
over de executie van het Concilie van Trenten, ên 
fchrijft wel ernftelijk aan den Biflchop dat hy daar me¬ 
de voort zal gaan. b.4. p. 233 (165 ) bedroeft over de 
doodt van den Grave van Arenberg, doedt alle de inge¬ 
daagde Nederlandfe Heeren bannen. p. 238 (168) en 
om fijn moedt te koelen, de Proceflen der gevangene 
Edelen verhaaften, die hy alle veroordeelt om te fter- 
ven. ibid. doedt de Graven van Egmond en Hoorn van 
Gent na Bruflel brengen oip haar Proces te eindigen, 
p. 238 (170) en veroordeelt haar om te fterven. ibid. 
ontbiedt den Biflchop van V peren, wil dat hy Egmond 
de fententie des doods zal aanzeggen, en.bejegent 
hem op fijne voorbede voor de Graven ftraffelijk.p. 2 3 9 
(170) laat een Placcaat uitgaan den 26. Junii 1588, 
waar by alle de goederen der gevangenen enz. gecon- 
fifqueert worden, p. 241 (173) trekt na Vriefland te¬ 
gens Graaf Lodewijk. p. 243 (174) begerig om Graaf 
Lodewijk te liaan, ftelt fijn Leger in ordre, doed 
hem aantallen en Haat fijn Leger. p. 244(174) trekt 
na de flag by Jemmingen niet over de Eems, en waar¬ 
om , neemt lijn pas na Delffiel, wil het felve tot een 
Stad maken, doedt een plaats daar binnen confacreren, 
in de felve Misdoen 3 reiftna Groeningen en fendt van 
daar verfcheidene Ambafladeurs aan den Coning» 
Paus, enz. over fijne vidtorie by Jemmingen ■ fchrijft 
ook daar over aan den Raad van State. p. 245- (175O 
ftelt aan de Staten der Omlanden Burgermeefteren en 
Raad van Groeningen groote fwarigheden voor, geeft 
haar veele fware bevelen, en doedt te Groeningen een 
Kafteel bouwen. (176) van Groeningen wedergeko¬ 
men zijnde doedt de Proceflen van de Heeren van Stra¬ 
len en Bakkerleel door den Bloed-Raad vifiteren. p. 247 
(176) laat een Placcaat uitgaan, verbiedende alle cor- 
refpondentie met de gevluchte uit de Nederlanden; 
enz. p. 248 (177) gebruikt groote liftigheid om 
de verbondene Edelen te achterhalen, ibid. laat een 
Placcaat uitgaan tegen het ftroyen van fommige boeks- 
kens. p. 251 (179) verftaande het optrekken van den 
Prince van Oranjen» Haat fijn Leger by Mafhicht; 
befchanft hem fterk, en krijgt geld en volk uit Span¬ 
jen. p. 255 (182) wil niet flaan tegens den Prince van 
Oranjen, en waarom; houdt hem gaande met fcher- 
mutfelen. p. 256(183) en Haat eindelijk des felfs Leger 
in de vlucht, ibid. fchrijft aan den Raad van Staten we¬ 
gens fijne overwinninge tegens den Prince van Oran¬ 
jen , alsook aan den Coning van Spanjen en andere, 
p. 257(184) laat fich een Metalen Beeld oprichten, 
p. 258 (184) vryvanvreefe voor fijne vyanden neemt 
verfcheidene dingen voor, als het doen onderhoeken 
na de perfonen die met den Prince van Oranjen ver- 
ftand gehouden hebben ■ het bouwen van Kalleden in 
verfcheidene Steden ; het invoeren van de Inquifi- 
tie enz. b. 5. p. 260 (187) vaart, niet tegenftaande 
de proteftatie ten tijde van de Gouvernante gedaan, 
met het invoeren der nieuwe Biflchoppen in Vriefland 
voort; en geeft aan ieder der felve een inftrudrie.p.263 
(189) doedt alom het Concilie van Trenten verkon¬ 
digen , fchrijft aan de principaalfte Steden dat fy aan 
den Bloed-Raad haare Privilegiën nopende de crimi¬ 
nele proceduren zullen overfenden; en wil in het par¬ 
ticulier de Vergaderinge van de Staten in Vriefland 
weeten. p. 266(191) doed verfcheidene fcherpePlac- 
caten uitgaan , en wil niet dat iemand buiten Neder¬ 
land zal gaan ftudereo, als ook dat geen NotarifTen enz, 

eeni?® 
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'eenige Atteftatien enz. rakende de voorledene trou- 
blen zullen maken op poene van banifiementen confif- 
eatie van goederen ; p. 267 (>92) endoedt veel volks 
doden. ibid. fendt over al Commiflarifien om de Ten¬ 
tenden van den Bloed-Raad te executeren , en wil dat 
de Magiftraten de felve zullen allifteren. ibid. verbied 
die van Groeningen de nieuwe Keure van eenige Ma- 
giftraten te doen. p. 268(193) raakt in groote moei¬ 
te met de Coninginne Elifabeth, en doedttonderad- 
vijsvan den Raad van State alle Engelfe Kooplieden 
binnen Antwerpen vangen, en alle hare fchepen en 
goederen in arreft nemen. p. 272(196) fendt een Am- 
bafiadeuraan de Coninginne Elifabeth overdequeftie 
tuffchen haar beiden , wegens het aangehoudene geld 
des Conings in Engeland , gerefen, en laat om fijn fake 
fchoon te maken een Placcaat uitgaan op den naam des 
Conings. p-277 (199) en naderhand noch fcherper, 
verbiedende den handel en op Engeland en met de En¬ 
gelfe. p. 279(201) ontbiedt de Staten van particuliere 
Provintien tot Brufiel; eifcht van haarden iooftenen 
joden penning, en geeft haar in gefchrift hoe hy de 
felve wil gelicht en ingefamelt hebben, p.280(101) 
wil dat de.Staten eerft in den twintigften en tienden 
penning zullen confenteren , voor en al eer hy op hare 
remonftrantie antwoordt, p. 286 (206) wil fich niet 
laten contenteren met de antwoorde der Staten van Ui¬ 
trecht , ook niet met de prefentatie van 72000 guldens 
tot afkopinge van den tienden penning ; noch van 
100000guldens, p. 287 (206) isfeer gefloortopde 
Staten van Uitrecht en by Tonder op de Geeftelijkheid, 
ontbied den Drukker van de Bulle de Ccena Dommi tot 
Antwerpen, maar verftaande dat de felve gedrukt was 
dooorO&roy van den Secreten Raad, is Teer verdooi t 
op de felve, als ook op den Secretaris La Torre die de 
fëlve getekent had de, houd den fel ven daarover een 

tijdlang in detentie en fufpendeert hem een jaar van 
fijn Officie, p.287 (207) fend tien vaandelen binnen Ui¬ 
trecht , en meent haar fo te dwingen om confent te dra¬ 
gen tot den tienden penning, p. 288. eifcht tot re- 

demtie van dpn tienden en twintigflen penning twee 
milioenen jaarlijks, p. 288 (207) en daar en boven 
noch een tweehonderftepenning, ibid. doedt deStaten 
van Uitrecht dagvaarden voor den Bloed-Raad. p.290 
(209) brengt het fo verre dat hy de Staten ieder haar 
quote doedt opbrengen tot de twee milioenen in plaat- 
fe van den tienden en twintigften penning, p. 310(113) 
weigert de prefentatie aan hem door de Staten van Ui¬ 
trecht gedaan aan te nemen , maar wil dat fy in de drie 
petitiën by hem geeifcht fimpelijk zullen confenteren, 
en dan pardon verfoeken. p. 310(224) fchrijft aan de 
byfondere Gouverneurs dat fy Tullen ordre {tellen te- 
gens het misbruik van het Sacrament des Autaars en 
H. Olifel. p. 3 ï i. doedteen Placcaat gegeven byden 
Coning publiceren, waar by hy het Placcaat tot uitroe- 
jinge der Ketteren in alle fijne poin&en ftriktelijk wil 
onderhouden hebben, p. 311(224) laat een Placcaat 
uitgaan waar na haar de Drukkers en Schoolmeefters 
moeten reguleren, p. 313 (125) wil ftriktelijk onder¬ 
houden hebben de Ordonnantie door het Concilie van 
Mechelen gemaakt, p. 316 (227) doedt fekere Or¬ 
donnantie op ’t ftuk van de Criminele Juftirie verkon¬ 
digen, en wil dat alle die rot ftaten van judicaturege- 
committeert worden zullen fweeren. ibid. geeft fen- 
tentie over het Proces tufichenden Procureur Gene¬ 
raal en Staten van Uitrecht, p. 319(229) houdt on¬ 
der fich het pardon over de troubelen der Nederlanden 
door den Coning beftoten ; doedhet felve naderhandt 
tot Antwerpen met grote pompe afkondigen ; p. 3 19 ! 
(230) fijne opgeblafentheid. ibid wil dat ingevolge 
van fijne gegevenefententie alle deOftïcien van de Stad 
en Staren van Uitrecht zullen ftaan ter difpoütie van 
den Coning,- verbied den Raden geen Staten meer te 
bcfchrijven, enz. p. 328 (237) neemt qualijk de muite- 
ryeder foldaten binnen Valencijn, en doedt de felve 
ftrergelijk ftraffen. p. 329(237) fchrijft aan den Her¬ 
tog van Cleef en klaagt over Sonoy. p. 332 (240) 
neemt alle Geeftelijke Perfonen ten platten lande onder 
Sauvegarde. p. 333 (241) beducht dat de fchepen van 
de Prince van Oranjen eenige plaats aan de ftrand 

mochten innemen, verfiet veel der felver met Guarni- 
foen. p. 334(241) wil op nieuws wederom den tien¬ 
den en twintigften penning hebben, en laat daar over 
een Placcaat uitgaan hoewel met eenige modera¬ 
tie; p. 342(248) fchrijft daar over aan de Staten van 
Holland, p. 343. neemt Teer qualijk de weigeringe van 
den wederophef van den 10 en 2oftenpenning, doedt 
de Wethouders van Amfterdam daar over roepen voor 
het Hóf van Holland, eifcht feer veel gelds tot Amen- 
de, en krijgt vonnis tot 25600 guldens, p. 346 (250) 
wil niet tegenftaande alle remonftrantien daartegen, 
echter met den ophef door, en geeft daar op fekere re- 
folutie. ibid. is feer geftooit op die van Uitrecht om 
verfcheidene redenen, waarom hy de felve wederom 
met Spaans guarnifoen belaft, p. 348 (251) doch 
maakt haar fulks alvorens door fchrijven bekent, ibid. 
beantwoord haar fchrijven. p. 350(253) isachteloos, 
en opgeblafcn van hovaardye. p. 345(255) denkt niet 
anders als om de Nederlanden geheel onder flavernye 
te brengen, b. 6. p.357 (258) wil van die van Uitrecht 
alle hare Chartres en Privilegiën hebben, p. 358 (259) 
fchrijft over hare weigeringe fcherpe Brieven, ibid. en 
wil die niet tegenftaande haar excufe echter hebben, 
p. 359(260) wil niet tegenftaande alleproteftatienen 
vertoningen perforce den tienden en twintigften heb¬ 
ben, en de executie daar van eerft te Brufiel beginnen, 
maar kan niet tot fijn oogmerk komen. p. 361(261) 
in vrefe voor oproer in fijn eigen Hof tot Brufiel we¬ 
gens fijn voornemen om den ioen2often penning te 
executeren, wil daar echter mede voort, en befluit eeni¬ 
ge van de voornaamfte Burgers by nacht te lichten en 
in hare deuren te doen ophangen, p. (262) flaat inde 
windt al hetgeene hy hoorde van detoeruftinge van 
den Prince van Oranjen. p. 362 (262) beklaagt fich 
by de Coninginne van Engeland dat fy de Rebellen des 
Conings aldaar toeliet enz. en houdt inftantelijk aan 
dat de Coninginne daar in geliefde te voorfien. p. 36^ 
(265) maakt weinig werks van het innemen van den 
Briel, laat fich voorftaan dat hy de Geufen wel haaffc 
zal verjagen, geeft daar toe ordre aan den Grave van 
Bofih, dan wordt in fijne meininge bedrogen, p-366 
(266) is voorneemenSom Vijflingen met eenftark Ka- 
fteel te verfékeren. p. 369(268) en wil daar meerder 
volkinfenden. ibid. isfoo vergramt op de Geeftelijke 
van Uitrecht dat hy haare naamen niet mach hooren. 
ibid. hoort dat de Prince van Oranjen in Duitfland veel 
volk aanneemt: wordt uit Vrankrijk gewaarfchouwt 
dat Graaf Lodewijk aldaar een nieuwe confederatie 
maakte; raakt daar over in verlegentheid, maar Iaat 
fulks geenfïnts blijken,- bereidt hem tot tegenweer, 
fchrijft na Duitfiandt, doedt aldaar volkaanneemen, 
fendt verfpieders uit om te vernemen wat de Prince van 
Oranjen en Graaf Lodewijk in den fin hadden, laat 
eenige fchepen toe maken om de Maas in te neemen en 
den Grave van der Mark binnen den Briel te bedwin¬ 
gen, en om onder dat dekfel volk binnen Enkhuifen 
te brengen, en voor hem te verfekeren, alfohyeen 
quaad vermoeden van die Stad hadde. p. 371 (269) 
vei ftaande het overgaan van Vlillingen en het geene al¬ 
daar gebeurt is, is verleegen en weet niet voor wie fich 
te wachten , dewijle hy merkt dat de inwoonders van 
Nederland van hem vervreemd waren. p. 371 (269) 
door den afval van fo veele Steden in benauwtheid, 
veinft, beklaagt hem over de Koning van Vrankrijk „ 
doedr Bergen in Henegouwen belegeren, b 6. p. 384 
(279) is feer onthelt over het innemen van Bergen in 
Henegouwen, en neemt voor al fijn geweld te keeren 
tegens Graaf Lodewijk van Nafiauw. p. 378(275) 
onvoorfien van geld, veinft vooreen tijd alsof hy den 
tienden en twinftigften penning wilde affchaffen, en 
ft hrijfc daar over aan den Grave van Boftïi als Stadhou¬ 
der van Holland. ( 280) fchrijft aan de Staten van Hol¬ 
land dat fy zouden vergaderen. p. 385(280) doedt de 
gevangene van de Gereformeerde fond er onderfcheid 
ophangen, p. 393(286) komt met een groote macht 
van volk fel f voor Bergen. p.398(289) enneemtvoor 
niet te wijken ten zy hy de Stad of metaccoortofmet 
geweld gedwongen hadde. (290) wilden Prince van 
Oranjen voor Bergen geen fiaglev£ren ; belet hemde 

pas 



van Perfoneh en Saken, 

pasnaS.Gifiayn. ibid. verftaandede komfte van den 
Prince van Oranjen verfterkt fijn Leger, van meeninge 
zijnde niet te Haan, fend eenig volk uit om kundfchap, 
die aangetaft en gefiagen worden. p.4oi(z95) wint 
Bergen in Henegouwen. pi 409 leeft redelijker 
wijle met de Burgeren binnen Bergen, breekt fijn Le¬ 
ger op; dankt een deel volks af, komt voor Mechelen, 
neemt de Stad in , laat fich niet bewegen door het voor¬ 
bidden der geeftelijke, maar geeft de Stad over ter 
plunderinge. (299) geeft de ooi'laak van deplunoerin- 
ge van Mechelen in Druk uit. ibid. belaft by Haccaat 
de goederen te annoteren van diegeenedie defijdevan 
den Prince van Oranjen hóuden, p. 411 (300) neemt 
Dieft. p.412(301) en Dermonde. ibid. en Oudenaar¬ 
de. ibid. trekt na Maftricht, dankt de Duitfe Ruiteren 
af, veinft, trekt na Nimmegen , en beveelt iijnSoon 
Don Frederic den Prince van Oranjen te vervolgen, 
p. 413(301) geeft laft en wil dat de muuren van Leeu¬ 
warden , Sneek en Franiker zullen afgebroken wor¬ 
den. p. 416 (304) doedt een fententie pronuncieren 
tegens die van Naardën na die afgrijlèlijke moord, 
p. 419 {306) fendt aan Don Frederic en belaft hem 
Haarlem niet te verlaten, voor dat het gewonnen 
was. p. 432 (317) tracht verfcheidenmaalom Middel¬ 
burg te ontfetten en te vi&ualieren. p. 4 3 3, (317) tracht 
onder fchijn van pardon eenige Steden in fijn geweld te 
krijgen en fchrijft daar over aan die van Amfterdam. 
p. 4^34 (318) fwarigheid makende om het land meer¬ 
der geld af teparflen en verlegen met de muitinerende 
Spanjaarden, foekt met beleeftheid eenige plaatfen 
onder fijn gehoorfaamheid te krijgen , en laat een pu¬ 
blicatie uitgaan van genade die alom gefonden wordt, 
p. 445 (3 27) voorgenomen hebbende de Gereformeer¬ 
de geweidelijk aan te taften, doedt veel moeiten om 
de muitinatie te ftillen. p.449(33°) doedt tot Am¬ 
fterdam veele fchepen toeftellen om hem meefter te 
maken van de Zuider Zee en Noordt-Holland. ibid. 
bemerkende dat hy na Spanjen zoude geroepen wor¬ 
den , foekt voor fijn vertrek iets merkelijks uit te rech¬ 
ten , Holland en Zeeland te overvallen en gebruikt 
daar toe bedrog, lift, dreigementen en beloften, ibid. 
doedt de Staten Generaal vergaderen en verfoekt geld. 
p. 459 (3 38) verfoekt ontflagen te zijn van het Gou¬ 
vernement der Nederlanden , en verkrijgt het. p. 47 3 
(349) vertrekt, komt in Spanjen, blijft daar in aanfien, 
raakt in difgratie, wordt Overfte der Spanjaarden te¬ 
gens Portugaal, fterft. p. 474(349) flaat Don Antho- 
nio en vermeeftert Portugaal. b. 14. p. 178(194) 

Ferdinand Peletier wordt door laft van Duc d’Alba te 
Bruffelonthalft den i.Junii 1368. b. 4 p. 238(169) 

Ferdinando Lopes Spaans Kapitein op het fchip van Bof- 
fu wil fich niet overgeven, refolveert echter en waar¬ 
om. b. 6. p. 456(336) 

Ferdinand Lopes wil het volk van Lufly overvallen, mift 
in fijn voornemen . is in groot perijkel en vlucht, b. 1 o. 
p. 751(198) wordt achterhaalt en gevangen, p. 751 
(198) 

Ferdinand Truxes blijft in den aanftag op ’s Hertogenbos. 
b. 10. p* 558 (3) 

Ferdinand Gonfalvo ontfet den Marquis vanVarrabon. 
b. 16. p. 480 (5 6) 

Ferdinand de Velalco komt meteen Leger in Bourgon- 
dien; b. 32. p. 51 (39) wordt gefiagen door Henric 
de Vierde • p. 52. breekt op; ibid. vertrouwt de 
France weinigen wil den raad van May enne niet op¬ 
volgen; ibid. 

Ferdinand Alleman wordt door de Staten na Zeland ge¬ 
fonden om die Staten te vermanen tot opbrenginge van 
hare quote in de extraordinaire confenten. b. 34.p. 328 
(16) 

Ferdinand Madrutio wordt door den Admirant aan de 
Graaf van der Lip gefonden om hem af te vragen waar¬ 
om hy fo groot een toeruftinge ten oorlog maakte, 
b. 36 p. 5 5 7 ( 5 5) 

Ferdinand van Ooftenrijk verbiedt aan de Lutherfe in 
Stiermark de oeffeninge van hare Religie, b. 36. p. 5 39 

(19) 
FernandodeToledo wordt door Duc dJAlba naden Ko- 

ning gefonden om de tijdinge te brengen van de over- 

gifte van Bergen, b. 6.P.409 (298) quiteert op hét 
aanfchrijven van Sanchio d’Avila de geoccupeerde 
plaatfen in Hollanden trekt met fijn volk naBraband. 
b- 9-p- 715 (171) 

la Fere na een fwaar beleg overgegeven aan Henric de 
Vierde, b. 33.p. 194(26) 

Feria (Hertog van) wordt door Philips met een inftruiftie 
na Vrankrijk gefonden om de Ligeurs te aftifteren in dé 
verkiefingfe van eenen nieuwen Cdning. b. 30. p- 674 
(5) komt in het Leger van Manfveld en vertrekt na 
Parijs, p. 676(6) fielt fijn commifiie in het werk,naait 
fijn naat, om Meine vandeKrooneteverfieken. ibid. 
doedt een Oratie in de Staten van Vrankrijk. p. 685 
(1 2) en levert den Brief des Coningsaan de felve. p-686 
(13) vertrekt met fijn volk uit Parijs en bedankt den 
Coning van fijne grootmoedigheid en beleeftheid- 
p. 806 (23) houdt geweldig aan by Erneftus om Ma- 
jenne tot Brutfèl gevangen te houden, b. }l. p. 851 

(^ö) 
Floris Tin wordt door de Staten van Uitrecht na Ant¬ 

werpen gefonden tot driemaal om te fien op wat wijfe 
den toorn van den Hertog van Alba tegens die Stateh 
mocht verfacht worden, b. 5. p. 329 (237) handelt in 
het heimelijk met Sonoy en andere om Uitrecht vari de 
Spanjaarden te verlofien. p. 3 34 (244) wordt door den 
Raad van Staten eh Staten Generaal aan de fijdedes 
Conings gefonden om de fwarigheden van de Stad, Ste¬ 
den en Landen van Uitrecht te vertonen, b. 9-p- 7x0 

(175) wordt door de Staten van Uitrecht aan de 
Staten van Holland gefonden om de verfchillen tufi- 
fchen die Stad en Staten by te leggen, b. 11. p. 922. be¬ 
middelt defelve. ibid. brengt te weege dat een Erf-Raad 
tot Uitrecht ingeftelt wordt. b. 19. p. 460 (8) wordt 
door de Staten van Uitrecht aan die van Holland ge¬ 
fonden , doedt fijn propofitie en levert een remonftran- 
tie over aan de felve. b. 20. p.Ó2o (51) wordt tot Ui¬ 
trecht de Stad ontfeid. b. 21. p. 731 (38) klaagt daar 
over aan de Staten van Holland, p. 732. krijgt Sauve- 
garde van Lycefter. ibid. wordt des niet tegenftaand? 
aangefegt te moeten vertrekken, p. 734 (39) fchrijft 
aan den Heer van Oldenbarnevelt over de refolutie van 
de Wethouders van Uitrecht aangaande het licentieren 
der Predicanten daar ter plaatfe.b.2i.p.84o (113) ver¬ 
wittigt die van Holland de goede apparentie tot de 
vereeniginge van de Gouvernementen van Holland en 
Uitrecht, en de inclinatie tot fijn Excellentie Maurits. 
b. 27. p. 510(14) fterft. p. 530(27) 

Florisvan Teylingen Burgermeefter van Alkrhaar wil by 
den Prince van Oranjen leven en fterven, gaat met 
Ruichaver na het Stadhuis), doedt de Stads Poort 
open (laan, en laat het guarnifoen binnen komen. b. 6. 

P-44S(U7) 
Floris van Bredérode wordt door de Staten in Ambaflade 

na Denemarken gefonden. b. 24^.296(107) verwit¬ 
tigt fijn Excellentie Maurits van de komfte van Mans¬ 
veld voor Croevceeur. b. 30. p.698 (21) blijft tot bewa- 
ringevan de Bommelerwaart, terwijl Maurits op den 
tocht isomCoeverden te ontfetten. b. 31. p. 798 (16) 
fchrijft aan fijn Excellentie Maurits wegens de verga- 
deringeder vyanden in Luxenburg en Braband* b. 33. 
p. 180(15) 

Floris van Rede examineert den gevangenen Charles 
Trillo gewefene Schout van Uitrecht, b.25. p. 3+8 
(28) 

Florisvan Möntmorancy, fie, Montigny. 
Floris van Schoterbofch fchrijft aan de Wethouders van 

Haarlem aangaande den gepretendeerden Prins van 
Perfien. b. 28. p. 579 (40) 

Floris Grave van Cuilenburg fterft, b. 3 5. p. 480(47) 
Floyon wordt in een (chei mutfeling door de Spanjaarden 

gevangen, b. 9. p. 7 29 (181) 
FockeAbels Kapitein onderden Admiraal den Heere vatf 

Lumei, loopt met hem uit Engeland, en komt voor den 
Briel. b. 6. p. 365 (265) 

Focko Ralda blijftfchielijkdood. b. 16. p. 292(47) 
Focker vlucht uit Antwerpen na Bergen op Soom. b, i i. 

P-85 y(273) 
Fortificatie van de Noord-Hollandfe Steden gaat fiappe- 

lijk voort- b. 6. p. 144(326) 
* I la Fou- 



B L A D 
ia Fougere wordt gevangen en ontdekt het voornemen 

vanAnjou. b. 17. p. 340(36) 
Foukerolles Afgefant van Henric de Vierde by de Staten 

Generaal doedt een propofitie aan de felve en waar 
over. b. 3 3.p. 169 (7) 

Fournet menende Geertruidenberg te verraflchen wordt 
ontdekten gehangen, b. 24^.292(104) 

Francen Toeken haar langs ftrand van Grevelingen naCa- 
lis te begeven dan worden belet en geflagen. b. i.p.16. 
(12) willende Duinkerken verbranden worden fchier 
alle verflagen, p. 17.(12) binnen Valencijn doen haar 
beft dat de Stad niet opgegeven mocht worden ; b. 3. 
p. 142 (100) raden den Prince van Oranjen om hem in 
Vrankrijk by den Prince van Conde te voegen, b. 4. 
p. 25 7 (184) vermeefteren Dixmuiden en Denremon- 
de. b. 17. p. 340 (36) moeten met wil of onwil uit 
Brugge vertrekken, b. 17. p. 341(36) vertrekken uit 
Nederland, b. 18. p. 398 (3 1) vallen in Arthoys.b.33. 
p. 235 (5-6) willende Dourlans ontfetten worden ge- 
flagendoor Fuentes- b. 32.p. 39(37) 

France furie binnen Antwerpen, b. 17.P. 342(37) 
Francifco d’Alava Ambaftadeur van Spanjen in Vrankrijk 

fchrijft aan de Gouvernante wegens Oranje, Egrnond 
en Hoorn, b- 2. p. 108 (76) 

Francifco d’Avila wordt gemaakt Gouverneur van het 
KafteelteGroeningen. b. 4. p. 246 (176) 

Francifco Montefdock blijft in de (lag op de Mokerheide, 

b. 7- P-491 (13) , 
Francifco Fernando d’Avila weigert van Vredenburg te 

vertrekken, en verfoekt eerft aan Don Jan temogen 
fenden. b. io.p. 779(207) laat een uitval doen. ibid. 

Francifco Bafa heeft een aanflagop het leven van Anjou 
en den Prince van Oranjen, wordt gevangen, vermoort 
fich felveninde gevangeniffe, wordt na lijn dood ge- 
fleept en gehangen, b. 17. p. 331(30) 

Francifco d’Umara fchrijft aan Martin d’Idiaques wegens 
de nootfakelijkheid van de oprechtinge van een Ko- 
ningliik Gafthuis en wijft de middelen daar toe aan,' 
doch ae Brief wordt onderfchept. b. 3i.p. 864(67) 

Francifcus Richardot wordt Bilfchopvan Atrecht. b. 1. 
p. 27(19) 

Francifcus Sonniusgefubdelegeerdelnquifiteur. b.i.p. 14 
10) wordt dooreenCardinaalGranvelle en de fijne, 
die de Inquifitie in de Nederlanden wilden invoeren 
na Romen gefonden, en wat hy daar verricht heeft. 

.23 (1617) wordt eerft Biftchop van’sHertogen- 
ofch en daar na van Antwerpen, b. 1. p. 27 (19) fterft. 

b. 9. p. 690(133) 
Francifcus van BrulTel, Priefter, door ordre van Lumei 

binnen de Briel opgehangen, b. 6.p. 367(266) 
Francifcus Hottomamus fterft. b. 27. p. 529 (26) 
Francifcus Junius wordt door de Staten van Uitrecht ont¬ 

boden om de gefchillen in de Kerke van Uitrechtte 
helpen by leggen. b. 3 o. p.7 3 2 (45) brengt een accoord 
tewege. ibid. raad den Wethouderen aanomUrfinus 
te beroepen, verkrijgt het en fchrijft ten dien einde 
aan den felven. p. 734 (46) wordt wederom na Uitrecht 
gefonden over de queftie met Blokhoven ; p. 7 3 2 (5 o) 
komt met den felven in conferentie, ibid. geeft raad aan 
de Wethouders om de eenigheid der Religie in hare 
Stad te weeg te brengen, p. 740 (52) 

Francifcus SchorinkmanPredicant tot Deventer wordtin 
de Kerk vermoort. b. 36. p. 5 28 (10) 

Francois Godin wordt van de Walfe Gereformeerde Ker¬ 
ke tot Antwerpen gedeputeert om met den Prince van 
Oranjen middelen te beramen tot ftillinge der beroer¬ 
te,enz. b. 2. p. 98 (69) 

Francois Boshuifen Admiraal voor den Hertog van Alba 
komt met Oorlog-fchepen op de Eems voorDelffiel. 
b. 4. p. 23 7 (169) dan, fiende dat Sonoy hem wilde aan¬ 
tallen, neemt de vlucht, ibid. 

Francois van Leeuwen wordt gebruikt in de handelinge 
tuflchen den Heer van Swieten en AdriaanDuik, om 
Woerden te brengen aan de fijde van den Prince van 
Oranjen. b. 6. p. 406 (296) 

Francois Maelfon wordt gecommitteert om met den 
Prince van Oranjen te adviferen wegens het verfoek 
van aflïftentie by vreemde Potentaten Tonder de Lan» 
den van den Coning te fepareren. b.8. p.641 (118) door 

Y S E R 
den Prince van Oranjen en Staten van Holland en Zeé- 
land na Engeland gefonden, om de Souverainiteit der 
Landen aan de Coninginne op te dragen, p. 661 (132) 
ftelt eenige oorfaken voor waarom men het recht der 
Souverainiteit van Weft-Vriefland behoorde te bevor¬ 
deren. b. 26. p.481 (57) word Raad van fijn Excel¬ 
lentie Maurits. p.482 (57) wordt gecommitteert tot 
de refumtie van een voorgaande en het concipiëren van 
een nieuweKerken-ordeninge. b. 28. p. 557 (21) en 
door de Staten van Holland in de fake tuffen den Her¬ 
tog van BrunfwijkenCatharina van Woerden over de 
belittingevan Liefvelden Woerden, b. 30. p. 759(59) 
drijft geweldig om de Vaart na China tefoekendoor 
het Noorden, b. 31. p. 867 (69) ruft een fchip ten dien 
einde toe; ibid. word na Zeeland gefonden om te ver- 
foekendatfy haar in.het ftuk van de Munte geliefden 
te voegen met de andere Prvointien, enz. komt weder¬ 
om en doedt rapport. b. 33. p. 168 (6) 

Francois van Halewijnwort door de Staten Generaal aan 
fijde des Konings gecommitteert tot de Gentfe Vrede- 
handeling. b. 9. p. 719 (174) fie, Swevegem. 

Francois Montefdoca foekt fich meefter te maken van 
Maftricht, wordt daar in voorgekomen, en gevangen 
gefet. b. 9. p. 725 (178) 

Francois Stella wordt door de Staten Generaal aan de fij¬ 
de des Conings na Vriefland enz. gefonden om de felve 
voor de Staten te verfekeren. b. 10. p. 750 (197) word 
gevangen en ftrengelijk gepijnigt. ibid. uitdegevan- 
geniffè verloft , neemt de Soldaten den Eed af voor de 
Staten Generaal, wordt na Bruflel gefonden om aan de 
Staten rapport te doen en een andere Gouverneur te 
verfoeken. p. 751(198) 

Francois de Valois biedt fijne hulpe den Staten Generaal 
aan. b. i2.p. 95-0. accordeert door fijne Gedeputeerde 
met de Staten Generaal, p. 976. verklaart Don Jan voor 
vyand. p 996. geeft adbe van aflurantie aan de Staten 
Generaal volgens het accoort met hem gemaakt, p. 997. 
belegert en wint Binx en Mabuge. p. 998. neemt qua- 
lijk de komfte van Cafimir tot Gent, fchrijft daar over 
aan de Staten en dankt een deel volks af. b. 13 -p. 3. (68) 
breekt fijn Leger op, en fendt den Heer Pruneaulx aan 
de Staten om reden daar van te geeven. p. 12 (75) 
doedt fchoone prefentatien aan de Staten, p. 58 (107) 
pretendeert niets op de landen ftaande onder het bevel 
van den Prince van Oranjen. b. 15. p. 182(198) laat 
een verklaringe uitgaan tot voordeel van la Nove. 
p. 196(207) ontfeten vid-ualieertCamerik.p.286 (43) 
belegert en wint het Kafteel van Cambrefis en fcheidet 
fijn Leger. p. 287(43) fcheept over na Engeland, ibid. 
fendt uit Engeland om de faken der Nederlanden te 
vernemen, p. 295(2) vertrekt uit Engeland, komt tot 
Vliffïngen, wordt te Middelburg treffelijk ingehaalt, 
verreift uit Zeeland, komt tot Antwerpen en doedt 
aldaar een triomphante inkomfte. p. 296 (2) doed Eed 
alsHartog van Braband. p. 298 (4) en particulier aan 
de Stad. p. 301 (7) antwoord op de congratulatie en 
het verfoek der Gereformeerde, p. 303 (8) ftaat aan 
de Roomfe binnen Antwerpen de vrye exercitie van 
hare Religie toe,mits affwerende den Coning van Span¬ 
jen. p. 303 (8) begint de faken des Lands byder hand 
te nemen 5 en verfoekt openinge van devoornaamfte 
Hooft-ftukken betreffende den (tand derfelver. p. 310 
(13) krijgt defelve en levert die over aan de Staten 
Generaal, met verfoek van der felver Apoftille op ieder 
Articul. p. 31X (14) fchrijft in faveur van de Roomle 
aan de Wethouders van Bruflël en Olievier van den 
Tempel, p. 228 (27) wordt aangenomen tot Heere 
van Vriefland. ibid. en Hertog van Gelder, ibid. ftelt 
den Staten Generaal eenige faken voor totonderhou- 
dinge van beter ordre. p. 329(28) reift na Bruggeen 
wordt aldaar treffelijk ingehaalt. p. 330(29) trektna 
Gent en wordt aldaar gehult als Burg-Grave. p. 333(31) 
en als Graaf van Vlaanderen, ibid. heefteen aanflagop 
Loven maar miflukt. p. 335 (32) voorfiet Bruffèl van 
volk en voorraad. ibid. verfoekt van de Staten een 
grote lommegelds. p. 336(33) legt in deliberatie om 
den Nieuwen-Stijl in te voeren en geeft daar toe een 
Placcaat uit. ibid. laat verfcheidene Placcaten uitgaan. 
P* 3 38 (3 4) beraat fich om hem abfoluit meefter te ma¬ 

ken 
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kenen klaagt Over de Staten, p. 539 (35) ontdekt fijn 
voornemen aan fijne vertroude. p.j4°(j5) fteltdefel- 
ve op veele plaatfen in het werk. p- 340(36) ook tot 
Antwerpen maar miflukt. p. 341(37) fendt na het ge¬ 
dane werk een Brief van credentie aan de Wethouders, 
en fchrijft aan de Staten Generaal en Prince van Oran¬ 
jen. p. 344(39) en aan den Heer van den Tempel, 
p. 346(40) en aan die van Bmfl'elen Mechelen. ibid. 
fchrijft aan den Prince van Oranjen dat de gerefene 
fiiifverftanden op een bequame voet mochten by gelegt 
worden, p. 348 (41) maakt een provifioneel accoord 
van verfoeninge met de Staten, p. 355 (46) verwacht 
de Gefanten der Staten te Duinkerken te vergeefs, 
p. 369(10) is niet wel vernoegt, fchrijft aan den Prin¬ 
ce van Oranjen en klaagt van het quaad dat de Oorlog - 
fchepen der Staten deden aan de France Koopluiden* 
p. 370(11) fchrijftaan deStaten en Prince van Oran¬ 
jen dat hy van meininge is te vertrekken en doedt het. 
p. 371 (12) fchrijft aan die van Genten Brugge, p. 42.3 
(49) fterft. p. 416 (50) 

Francois d’Oignyes wordt wegens de Staten Generaal 
gecommitteert op de Vredehandelinge tot Ceulen, 
compareert niet en waarom, b. 13. p. 31 (103) 

Francois Pypenpoy weigert het Kafteel van Stavoren 
over te geven fonder bevel van de Staten en Prince 
van Oranjen, en fiende defelve laft geeft het willig over. 
b. 14. p. 163 (185) 

Francois de Provins wordt door de Staten Generaal aan 
Anjou gefonden om hem de Landen op fekere condi¬ 
tiën op te dragen. b. 13. p. 214(110) 

Francois Franken trekt eenige poin&en uit depampieren 
van Pareten maakt een deduftie over defelve. b. 21. 
p. 7 5 5 (55") wordt aan Lycefter meteen inftruéfie ge- 
ibndenomhem van die fake te verwittigen, ibid. en 
door de Staten Generaal gecommitteert om de fen- 
tentie, tufichen de Stad Groeningen en d'Omlanden, 
ter executie te ftellen. b. 34. p. 303 (9) 

Francois trouwt met Maria Stuart, wordt Coning van 
Yrankrijk en fterft. b. 22. p. 930 (5 3) 

Francois Vrank verwittigt Oldenbarnevelt van de dange- 
reufe Brieven gefchreven door de Wethouders van Ui¬ 
trecht en gefonden aan die van ter Goudc. b.24. p. 236 

(«4) 
Francois Veer trekt tot aflïftentie van Willem van Naiïau. 

b. 20. p< 713 (33) wordt gecontramandeert door den 
Raad van State, ibid. trekt echter voort en fchrijft aan 
Oldenbarnevelt de rede waarom, ibid. vi&ualieert 
Rhijnberk met geweld en fiaatdeSpaanfe. b.26.p.48o 
(36) wordt door de Coninginne in Engeland ontboden, 
b. 3 3. p. 17 7 (13) komt wederom en doedt een propo- 
fitie in de Staten Generaal, p. 180 (13) 

Francois Draak doedt een tocht na de Spaanfe Eilanden 
en wat hy daar op uitvoert, b. 21^.716(27) verfoekt 
van de Staten Generaal aififtentie voor Don Anthonio. 
b. 21. p. 768 (63) doedt daar toe eenige voorflagen. 
p. 770(65-) neemt deGaleye van Valdes. b. 23. p. 322 
(9) drijft geweldig om den Coning van Spanjen in fijn 
eigene Koningrijken te beoorlogen, b. 26. p. 430 (22) 
verfpilt veel gelds om defen tocht voortgang te doen 
hebben. p. 432 (23) wordt Overfte over de Vloot, 
doedt deNederlandfe Koopvaardy-fchepen arrefteren, 
handelt met de Schippers om met haar volk voor drie 
maanden op de Vloot te dienen , ftelt de felve eenige 
Articulen voor , protefteert tegens de onwilligheid der 
Schippers en Bootfgellen. p.432 (23) gaat t’Zeeen 
wat hy op die tocht verricht heeft, p.434..... (25.) 
in levens gevaar tot Londen en waardoor, b. 27. p.493 
(3I loopt uit Engeland om de Spaanfe Vloot uit In¬ 
dien komende te ontmoeten, b. 3 2. p. 144 (116) fterft 
opdetocht vande roodeloop. b. 3 3. p. 230(33) 

Francois de la Dulo Commis en Tolk op de eerfte tocht 
om de Vaart na China door het Noorden te foeken. 
b. 31. p- 867 (69) 

Francois de la Dale Opper-Commis derf Staten op de twe- 
de tocht na China door het Noorden, b. 32. p. 23 
(16) 

Francois Verdugo, fie, Verdugo. 
Francois de Provence voornemens zijnde om Geertrui- 

denberg te verraden, wordt gevangen, gevonnilt en ter 
dood gebracht, b. 37. p. 688(68) 

Franeker vry van Beeldftorminge, met nalatinge van de 
CatholijkeGods-dienft. b. 2. p. 91 (64) verfekert voor 
den Prince van Oranjen. b. 6. p. 383 (278) neemt aan 
en approbeert de Unie tot Uitrecht gemaakt.b. 12 .p. 2 o 
(87) 

Frankena wordt door de Staten als Gefant aan de Conin¬ 
ginne van Engeland gefonden over het verfchot door 
de Coninginne aan de Staten gedaan, b. 33.p. 244(63) 
fie, Abel Frankena. 

FransTyfie van meninge zijnde om de Spanjaarden bin¬ 
nen Haarlem te helpen, wordt door Coltermanbe¬ 
trapt , die hem wil doorfteken, maar hy ontvlucht, b. 6* 
p.396(288) 

Frans Both wordt door de Staten van Uitrecht aan de Sta¬ 
ten van Holland gefonden om de verfchillen tufichen 
die Stad en Staten by te leggen, b. 12. p.922. bemid¬ 
delt de felve. ibid. 

Frans Pieterfe beklaagt fich by den Heer van Oldenbar¬ 
nevelt dat de Mifiïve vande Wethouders van Meden- 
blik aan de Staten van Holland wegens den handel van 
Sonoy in defielfs handen was geraakt, en fendt hem 
over feker pafquil tot Medenblik aangeplakt, b. 24, 
p. 184(26) 

Frans Gerritfe wordt door de Burger Hopluiden na Enge¬ 
land en aan Lycefter gefonden om Deventer te bewe¬ 
gen dat hy in het Burgermeefterfchap geliefde te con¬ 
tinueren. b. 24. p. 306(113) reiftvan wegens de Bur¬ 
ger Hopluiden van Uitrecht over en weder na Enge¬ 
land , en levert de Brieven van de Coninginne en Ly¬ 
cefter aan deGrave van Meurs. b. 23. p. 329 (14) word 
gevangen, en na grote befchimpinge en niet minder ge¬ 
vaar vaft gefet. b. 25. p. 345 (26) en wederom ontfia- 
gen. p. 350(29) 

Frans van Lauwenburg (Hertog) licht eenige Vaandelen 
foldaten die meeft verlopen en veele in den dienft der 
Staten overkomen. b. 30^.776(77) 

Frans Duik wordt door fijn Excellentie Maurits aan de 
Staten gefonden om te weten watmen na de verove- 
ringe van Rhijnberg by der hand zoude neemen. b. 34. 
p. 346 (40) 

Frederic de Toledo befpringt het volk van den Prince 
van Oranjen fterkelijk ,en vervolgt de vluchtende, b. 4. 
p. 256 (183) wordt gefonden om de belegeringe van 
Bergen in Henegouwen te beginnen, p. 384 (279) ver¬ 
adverteert van de komfte der Francen tot ontfet van 
Bergen, taft defelve aan en flaatfe. p. 397. 398 (289) 
fendt na het liaan der France een Trompetter aan Graaf 
Lodewijk binnen Bergen, doedt de ftad opeifchen , 
prefenteert goede conditiën, maar wordtafgefiagen, 
^.398(298) wintZutphen. p. 414(303) neemt we¬ 
derom in alle de Steden van Gelderland , Zutphen en 
Over-Yflei.p.415 (303) en vergunt haar op haar ver- 
foek genade, mits betalende fekere fommen van pen¬ 
ningen tot amende. ibid.doed Naarden door deGoyfe 
Boeren raferen. p. 419 (307) geftoort op die van 
Haarlem, fend eenig volk na Sparewoude. p.422 (308) 
komt tot Amfterdam en beraat fich wat hy verder doen 
zoude. p. 420 ( 307) komt voor Haarlem, legert fijn 
volk, doedt de Stadt opeiflchen , maar wordt afgefia- 
gen. p. 423(309) doedt Haarlembefchieten. p.423 
(310) en beftormen. ibid. wordt afgeftagen. ibid. fteïc 
fich tegens den voorflag om Haarlem te verlaten.p.43 2 
(317) fendt aififtentie aan de Duitfe foldaten voor 
Haarlem, ibid. wil niet tegenftaande alle ongemakken 
echter Haarlem hebben, p. 433(318) en Ibekt haar 
aller wegen de vidtualie af te fnijden. ibid. en de Haar¬ 
lemmer Meer in te nemen. ibid. foekt middelen om 
Haarlem nochfwaarder te beleggen, doedt den Dijk 
by het Huis ter Hert door graven , komt met ichepen 
op de Haarlemmer Meer en maakt fich daarmeefter 
van. p. 436(319) krijgt flaarlem op genade en onge¬ 
nade, trekt daar in en doedt de meefte foldaten om¬ 
brengen. p. 441(323) fchrijft aan den Hertog van Al- 
ba om meerder fecours van volk , om het ontfet van 
Haarlem te beletten, het geen hem gefonden word» 
p. 439(322) doedt een generaal pardon aflefen voor 
de Burgers van Haarlem met uitfonderinge vanfèven- 
vijftig. p. 442 (324) belegert Alkmaar, p. 451 (332) 
breekt fijn Leger op voor Alkmaar, p-455(334) 

Krederie 
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Frederic Symonfz» d’Oude wordt tot Enkhuifen Kapitein 
gemaakt om de Burgers in vreede te houden. b.6.p-372 
(270) doedt fijn uiterfte beft om de Burgeren af te ra¬ 
den dat fy de fchepen in de haven en het gefchut op de 
wal niet fouden haaien, neemt aan de fchuld der beroer¬ 
te van der Burgeren halfen te weeren , waar door hy 
veele der felver overredet en wankelmoedig maakt, 
p.373(271) 

Frederik Simonfz de Jonge wordt door de Burgers van 
Enkhuifen aan Burgermeefteren gefonden om volgens 
het gemaakte accoord de wacht te verdubbelen, b. 6. 
p. 371(270) 

Frederik Pieterfz. alias Maakfchoon wordt tot Enkhuifen 
Kapitein gemaakt om de Burgers in Vreede te houden, 

b. 6. p. 372 (270) 
Frederic Ottenfe llilt de moeite tuflchen Marten Pieterfle 

Vermei en een Regent van het Noorder-Quartier. b.6. 
p. 452(332) wordt door den Prince van Üranjen inde 
Dortfe Waart gefonden om de felve te fterken. b. 8. 
p. 653 (127) 

Frederic van Sevender opentuit laft van Sonoy de fluifen 
in het Noorder-Quartier en doet eenige dijken door- 
fteken om die van Alkmaar te ontfetten. b. 6. p. 45 3 

Frederic de Derde Keurvorft fterft. b. 9. p. 724 (177) 
Frederic Schenk Biflchop van Uitrecht weigert aan de 

Staten van Uitrecht geld te leenen, protefteert daar 
tegens, moet echter fien dat het tegens fijnen dank ge¬ 
nomen wordt. b. 10.p.776(215) fterft. b.15. p.215 

(120 
Frederic van Yperen wordt wegens de Staten Generaal 

gecommitteert op de Vredehandelinge tot Ceulen. 
b. 13.p. 52(103) blijft na de gefcheidene Vredehan¬ 
delinge tot Ceulen, verlaat de fijde der Staten en ver- 
foent fich met den Coning. b. 13. p. 108 (143) 

Frederic van der Borcht verdedigt Oudenaarden manlijk, 
maar wordt gedwongen om het felve over te geven, 
b. 17. p 321 (22) 

Frederic Uittenham drijft der. handel tuflchen Parma en 
den Graaf van den Berg om Gelderland ten behoeve 
van den Coning over te leveren, b. 18 p. 402 
(33) 

Frederic de Tweede Coning van Denemarken fterft. b.24. 
p. 236 (64) 

Frederic Keurvorft van de Palts weigert te ftaan onder 
de voogdije van den Pals-Graaf Richard. b. 29. p.604 
(3) fendt aan de Staten Generaal en verfoekt aiiiftentie 
ingevalle fijn land mocht aangetaft worden, welke hem 
toegeftaan wordt. p. 659 (43) trouwt met Louife Ju- 
liana van Naflau. b. 30. p. 700 122) 

Frederic Swerts fchrijft aan Oldenbarnevelt aangaande 
het Huwelijk van den Keurvorft Frederic en Louife 
Juliana van Naflau. b. 30. p. 70a (22) 

Frederic Grave van den Berge Weigert Coeverden over 
te geven. b. 29^.634(25) geeft het over met accoord. 
p.641 (31) wint Otmarfum. b. 30. p.715 (33) en 
verfcheidene plaatfen ftormenderhand en fommige met 
accoort. p. 716(33) fchrijft aan fijn Excellentie Mau- 
rits en verfoekt om onder de doden, gebleven, in den 
flagvan Vlaanderen na eenige Officiers te mogen toe¬ 
ken. b. 37. p. 654(42) 

Frederic Spinola fchrijft aan Stephano d’Ivarra over de 
toeruftinge van eenige Galleyen, maar de Brief wordt 
onderfchept. b. 31. p. 866 (68) accordeert met de Co¬ 
ning van Spanjen om op fijne koften eenige Galeyen toe 
te ruften en die in Vlaanderen te brengen, b. 36. p. 561 

(i9) 
Frederic Henric wordt geboren, b. 18. p.407 (37) en 

Colonel over een Regiment Walen gekomen uitS. An- 
dries en overgegaan aan de fijde der Staten, b. 3 7-p.615 
(14) wil op het aanraden van Maurits niet vertrekken , 
maar by den flag voor Nieupoort blijven, p. 651 

(40) 
Frederic Meyfteih wordt door die van Groeningen uitge- 

fonden om met fijn Excellentie Maurits te accorderen, 
b 31. p. 83 3 (4 3) 

Frederic Henric Soon van Jacob Koning van Schotland 
wordt geboren en gedoopt, b. 3 x. p. 8 3 7 (46) 

Frefin wordt tot Antwerpen gevangen en op het Kafteel 

van Breda gefonden om dat hy correfpondeerde met de 
vyand. b. 13. p. 89 (130) maakt een aanflag op de Stad 
en levert de felve aan den Prince van Parma. b.ió.p.273 
(33) 

Fi-elneda Biechtvader des Conings van Spanjen ontdekt 
des Conings voornemen over de Nederlanders aan de 
meefte Heeren van de Nederlanden, b. 1, p. 23 (16) 
en hoe het felve was befteken. ibid. 

Frefnon fchrijft aan Caluart den ftand der faken in Vrank- 
rijkfedertdeflelfs vertrek, b. 30. p. 766(71) 

Frederic Perenot, fie Champigny. 
Fronsberge correfpondeeit met* Don Jan en flaat de han- 

delinge met de Staten af. b. 19^.813(243) 
Fuentes komt in Nederland en brengt de ordres des Co¬ 

nings aangaande het Gouvernement na de dood van 
Parma. b. 29. p 662 (45) fend eenige Heeren om Er- 
neftusteontfangen. b. 3 *. p. 781(4) houdt heimelijk 
verftand in Engeland om de Coninginneom te bren¬ 
gen. p. 784 (6) fchrijft daar over aan Steven Ferrera ; 
ibid. fchrijft aan Frangois de Veray , maar de Brief 
wordt geintercipieert. b.31. p 860 (64) en aan den 
Conneftabel vanCaftilien. p.861 (65) en aan den Grave 
van Chimon • p.864 (67) en aan Gregorio Japia; ibid» 
word door Erneftus op fijn dood-bedde verklaart voor 
Gouverneur van de Catholijke Provintien. b. 3 2. p. 12 
(7) neemt het Gouvernement aan; ibid. handelt met 
Gomeron om de Stad en het Kafteel van Han te beko¬ 
men; b-32-p. 18(12) doedt Gomeron en fijne Broeders 
gevangen neemen (13) gaat om Han te ontfetten maar 
komt re laat. p. 19. komt wederom voor Chaftelet. 
p. 26 19) wint het. ibid. komt andermaal voor Han. 
j).26(19) doedt Gomeron onthalfen; p. 27. winthet 
Kafteel van Clery. ibid. belegert Dourlans. p. 38 (29) 
flaat de Francen (30) wint het ftormenderhand; 
p. 40(30) komt voor Camerick; p. 41 (43) krijgt het 
met accoord, p.5 5 C42-) alsook het Kafteehibid. krijgt 
tijdinge van het weder innemen van Lier en is daar over 
feer verheugt, beveiligt de abfolute heerfchappye, 
trekt na Bruftèl en word overal met groote vreugde en 
eerbewijfinge ontfangen. p. 141 (113) krijgt laft om 
het Gouvernement aan Albertus over te geven en na 
Spanjen te komen, p.151 (122) trekt Albertus te ge« 
moet. b. 3 3. p. 167(5-) 

G. 

GAbriel deCerbellonisOverfteover het gefchut van 
het Leger dat met Duc d’Alba na de Nederlanden 

trekt. b. 4. p. 180(128) wordt door den Hertog vart 
Alba gemaakt Overfte van het Kafteel van Antwerpen, 
p. 219(155) 

Gabriel Mauriques in de flag by Jeramingen gefchoten. 
b.4. p. 245 (ï75) 

Gahriel de Peralta voert de achtertocht der Spanjaarden 
door het water na Duiveland. b. 8. p. 649(124) blijft 
in de aantaftinge vanZierikzee. p. 650(124) 

Gabriel de Salafer wordt gecommitteert om te hande¬ 
len met de HoogduitfeColonellen. b. 10. p. 812 (243) 

Gabriel Steidling doedt het woord uit den naam van eeni¬ 
ge Burgeren tot Antwerpen, en verfoekt dat men met 
Parma accordere; wordt gevangen, levert Requeft in, 
ontflagen en in een geld-boetegecondemneert. b, 19. 
p. 501(36) 

Gabriel Sotomajor blijft in den ftorm op een Ravelijn 
voor Dourlans. b. 32. p. 138 (29) 

Gabrielle Eflreê fterft. b. 3 6. p. 5 95 (6 5) 
Galeyen van Spinola vechten met het fchip van Kapitein 

Legier, Worden dapper gehavent en moeten afwijken, 
b. 36. p. 565 (4c) veroveren eenige vi&ualie enbaga- 
gie-fchepen. b. 37. p. 649 (37) 

Galeye (fwarte) toegerufl door de Staten neemt het Ad- 
miraal-fcbip voor Antwerpen leggende en noch eenige 
andere fchepen. b. 37. p. 665 (50) 

Galge opgerecht tot Antwerpen op de Groote Markt, en 
waarom, b. 2.p-86(6i) 

la Garde, Colonel wordt met eenig volk gefonden tot affi- 
ftentie van die van het Noorder-Quartier. b.6.p. 452 

(33 3)komr 
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{333) komt met het Legerby Boyéoft b-7-p. 55 (fy) 
komt binnen Schoonhoven en Avordt daarvoor Gouver¬ 
neur ontfangen, geeft de Stad by appoindtementover 
aandeSpanjaarden. K8.P.646 (1 22) Avint Baarle. b. 16. 
p.273(33) overrompelt Aalften neemt het in. b. 17 
p. 322(22) blijft voor hetKafteelVierfehb.18-p.366 
(8) 

Gardot Gouverneur binnen Breevoort Wordt gevangen 
door een Vaandrig van Hohenlo. b. 34- P* i^1 

(51) 
Gariïa de Loyafa wordt Aarts-Biflchop van Tdedo.b.3 5. 

p.411 (2) 
Gafpar Schets wordt door de Staten Generaal gefonden 

aan den Prince van Oranjen, Staten van Hollanden 
Zeeland om over vericheidene faken met haar te han- 
len. b. 10. p. 814(244) blijft na degefcheidene Vre- 
dehandelinge tot Ceulen, verlaat defijde der Staten 
en verfoent fich met den Coning. b. 13. p. 108 (143) 

GafperTurk Droflartop het Kafteel te Gorcum Avordt 
gevangen door de Geufe foldaten. b.6. p. 380(277) 

Gebed der Staten van Holland voor het beginnen van 
hare befoignes is feer gedenkwaardig, b. 22. p. 871 

(14) 
Gebeden binnen Sluis in het optrecken van de wacht. 

b.23. p. 5(3) 
Gebhart van Ceulen Commiftaris des Keilers op deVre- 

dehandelinge tot Ceulen. b. 13. p. 52(103) 
Gecommitteerde der Staten antwoorden Lycefterop fijn 

voorftel wegens de Regeringe der Landen in fijn afwe- 
fen. b. 11. p. 779 (71) repliceren op het antwoord van 
Lycefter • zijn tot Vlillingen in groot perijkel van dood 
gefiagen te worden, b. 23. p. 23 (16) 

Gecommitteerde uit de Staten van Holland fchrijven aan 
de Gecommitteerde in den Raad van Staten waar in,het 
accoort met Lycefter gemaakt,wordt te buiten gegaan, 
b. 21. p. 720 (30) 

Gecommitteerde van fijn Excellentie van Naffau aan So- 
noy, volbrengen haren laft, komen wederom, en doen 
raport van hare verrichtinge. b. 22. p. 897(32) 

Gecommitteerde Raden van Holland doen een remon¬ 
ftrantie aan de Staten van Holland, en verfoeken a&e 
vanindimniteit. b. 27^.508(13) 

Gecommitteerde van de Staten Generaal refolveren op 
de befettinge en het commandement van Coeverden en 
Haflelt. b. 29.p. 643 (32) 

Gecommitteerde Raden van Zeeland fchrijven aan de 
Staten Generaal over de toeruftinge van de Coning van 
Spanjen te water. b. 33. p. 248 (66) 

Gedeputeerde van de Geeftelijkheid van Uitrecht fpree- 
ken te Bruflèl met Viglius aangaande derelblutie des 
Coninks op haar Requeft tegens de fententie door 
Ducd’Albaover haar uitgefproken, en wat die haar 
raadt te doen. b. 6. p. 368 (268) 

Gedeputeerde der Burgeren ontflaan de Burgermeefte- 
ren van Enkhuifen van het gemaakte accoord , maken 
haare Mede-Burgeren de refolutie der Burgermeefte- 
ren bekent, en raden een ieder op fijn hoede te zijn 
dewijle het nu haar lijf en leeven geldt', b. 6.p. 374 

(271) , , t 
Gedeputeerde van de Staten van Braband enz. krijgen 

haar affcheid in Spanjen; en wat haar voorgeftelt 
wordt. b. 6. p.385 (280) brengen haare refolutie in de 
Staten Generaal op de propofitie van Pruneaux. b. 19. 
p.466(ii) waarfchouwenTreflong van den toeleg 
der vyanden. p. 524(52) 

Gedeputeerde Staten vanHolIand komen by dePrince van 
Oranjente Roermonde met geld en verfekeringe voor 
het krijgsvolk, klagen over de foldaten in Holland 
dat die fo qualijk met de Geeftelijke leefden, b.6. p.399 
(290) tekenen nevens die van Zeeland het accoort niet 
met Don Jan gemaakt, b. io.p.786 (222)brengen hare 
refolutie in de Staten Generaal op de propofitie van 
Pruneaux. b. 19. p. 466 (12) ftellen den handel met 
Vrankrijk in deliberatie in de Vroedfchappen. b. 19. 
p. 480 (22) antwoorden op den Brief van Lycefter ge¬ 
fonden met de Heer Herbert. b. 23. p. 131 (90) 

Gedeputeerde der Steden mogen onder procuratie ver- 
fchijnen in de vergaderinge van de Staten van Holland. 
b.6.p-404 (294) 

Gedeputeerde der Staten Generaal protefteren tegens 
Don Jan. b. 10. p. 774 (214) bedanken hem voor de! 
aggreatie der Vredehandelinge, nemen haar affcheid en 
vertrekken, p.775. leveren eenige Articulen over aan 
Don Jan en verfoeken antwoord op de felve. p. 772 
(212) antwoorden op de Articulen door Don Jan 
voorgeftelt en geeifchnp.773.tekenen het accoort met 
Don Jan gemaakt, p. 786 (222) antwoorden op het 
concept van de Religions Vrede, opgeftelt en aan haar 
gefonden door den Ëerts- Hortog Mathias. b. 12. p.972 
(40) antAvoorden op de fchriftelijke antwoord van de 
Staten van Arthois, Henegouween Douay. b. 13.P.39 
(94) ontAverpen een inftruétieommet hare principa¬ 
len te communiceren. b. 14^.157(176) 

Gedeputeerde by Anjou berichten de Staten van haar 
Avedervaren. b. 15. p. 224(227) komen by Anjou en 
wat fy met hem verrichten, b. 17. p. 347(41) treden 
in handeling met den Ambafiadeur Davifon. b. 19. 
p. 510(43) komen in Engeland en doen hare propofi¬ 
tie. b. 20. p.635 (63) 

Gedeputeerde van de Staten van Uitrecht verfoeken aan 
Bofludat hy het Kafteel wilde beftormen, endeflelfs 
antwoord, b. 10. p. 780(217) brengen hare refolutie 
in de Staten Generaal op de propofitie van Pruneaux. 
b. 19. p. 466 (12) verfenden de Brieven uit Engeland 
gekomen, en fchrijven aan die van Vriefiand en ande¬ 
re. b, 22. p. 974(73) fchrijven meer andere Brieven, 
p. 955 (74) defavojeren het fchrijven aan Lycefter. 
p. 959 (77) klagen aan de Magiftraat der Stad over den 
Gravevan Meurs en waarom, b.23. p-62(42) doen 
een propofitie in de Staten generaal, b. 26. p. 446 (33) 
verbieden den handel en verkeringe in de Stad en Lan¬ 
den van Cuilenborg. b. 28. p-538(8) 

Gedeputeerden der Stad Brufiel aan de Walfe Previntien 
worden van fommigen wel > van fommige feer onbe- 
leefdelijkgehandelt, en komen onverrichter fake we¬ 
derom. b. 13. p.45 (98) geven een remonftrantie oveC 
aan de Staten van Holland en Zeeland, b. 19. p.477 
(20) 

Gedeputeerde van de nader Unie komen tot Deventer om 
het ontfet van Groeningen te verhinderen. b.i5.p.2o6 
(214) ftellen daar toe ofdre en fchrijven aan denGrave 
van Hohenlo dat hy den vyand het hooft foude bie* 
den. ibid. 

Gedeputeerde van Vlaanderen brengen hare refolutie in 
de Staten Generaal op de propofitie van Pruneaux. 
b. 19^.466(12) 

Gedeputeerde van Vlaanderen komen by Albertusom 
te verfoeken dat hy Oftende wilde belegeren en pre- 
fenteren een grote fomme gelds daartoe, b.34. p.382 

(65) 
Gedeputeerde van Gelderland brengen hare refolutie in 

de Staten Generaal op de propofitie van Pruneaux 
b, 19. p. 466(11) leveren een remonftrantie over in de 
Staten Generaal en klagen over de foulen en roveryen 
van de foldaten. b. 27. p. 498 (5) 

Gedeputeerde van Mechelen brengen hare refolutie in de 
Staten Generaal op de propofitie Van Pruneaux. b. 19. 
p. 466(12) 

Gedeputeerde van Vriefiand brengen hare refolutie in de 
Staten Generaal op de propofitie van Pruneaux. b. 19. 
p. 466 (12) klagen aan de Staten Generaal by gefchrifi* 
te over de lorrendrayers. b. 27. p. 496 (4) leveren een 
gefchrift over aan de Staten Generaal wegens de befet¬ 
tinge van Coeverden. b. 33.P.238 (59) eneentwee* 
de ; p. 239. en een derde. (60) 

Gedeputeerde van Over-Yffel brengen hare refolutie in de 
Staten Generaal op de propofitie van Pruneaux. b. 19. 
p. 466(12) 

Gedeputeerde van Gent doen een proteftatie in de ver¬ 
gaderinge van de Staten Generaal, b. 19. p.478 

(*0 . 
Gedeputeerde van der Goude leveren hare refolutie op 

den handel met Vrankrijk over in de Staten van Hol* 
land. b. 19. p. 489 (28) 

Gedeputeerde der Provintien in Engeland fchrijven aan de 
belegerde binnen Antwerpen, b. 20. p. 608 (42) 

Gedeputeerde der Staten doen een Eed aan Lycefter, 
b. 2i,p.69o(8) 

K Gede* 



B L A D \V Y S E R 
Gedeputeerde Staten van Zeeland antwoorden op de pro¬ 

pofitie van Lycefter. b. 21. p. 730(57) komeninden 
Haag , en wat fy rapporteren van het voornemen 
der vyanden om Oftcnde te belegeren. b. 34. p. 367 

(h) 
Gepureerde (fommige) op den Landdag inOVer-Yflèl 

di ij ven, om door middel van de Coninginne van Enge¬ 
land aaneen Vrede te geraken, b. 23. p. 70 (47) wor¬ 
den tegengefproken. ibid. brengen echter fchrijvens te 
wege aanTommige Provintien om een byfondere ver- 
gaderinge van de Generale Staten te maken. ibid. 

Gedeputeerde Staten der Geünieerde Provintien ant¬ 
woorden op de voorftellinge van den Heer Herbert. 
b. 23. p. 133 (91) komen by de Generale Staten van 
Bruflèl om van Vrede ofTreves te fpreken. b.37.p.655 

(43) 
Gedeputeerde van Maurits komen te Medenblik maar 

moeten onverrichter fake wederom vertrekken, reifen 
na Hoorn en doen raport. b. 24. p. 193 (33) 

Gedeputeerde der Staten komen tot Medenblik, hande¬ 
len met Sonoy, doen rapprt aan lijn Excellentie Maü- 
rits. b. 24. p. 228. en een nader prefentatie aan Sonoy, 
die hy aanneemt, waar van fy een a&e concipiëren en 
aan Maurits lenden, p. 250 (59) 

Gedeputeerde der Nederlauclfe Kerken komen in confe¬ 
rentie met Walfmgam , en berichten Lycefter van haar 
wedervaren, b. 24. p. 239(80) fpreken de Coningin¬ 
ne en leveren aen defel ve een gefchrift over. p.160 (81) 
komen met defelve in gefprek.p. 262(83) vifiteren de 
antwoord der Coninginne, communiceren hare fwa- 
ngheden over defelve met Lycefter, en geven een dank- 
fchrift over aan Walfmgam om aan de Coninginne te 
behandigen. b. 24. p. 264 (84) nemen affeheid van 
Lycefter, vertrekken, komen in Zeland en fenden haar 
rapport fchriftelijk aan de Kerken die haar gefonden 
hadden, p. 266(85) 

Gedeputeerde van de Zuid-Hollandfe Synode verfoeken 
aan de Staten van Holland en fijn Excellentie Mau- 
1 its, dat doch een einde van de twift in de Kerke tot 
Uitrecht moch'te gemaakt worden , en doen ten dien 
einde een remonftrantie aan de Raden van State. b. 30. 
p.731 (44) 

Gedeputeerde der Staten in Vriefland worden feer vreemt 
en met veele fwarigheid bejegent, b- 53. p. 268 (81) 
antwoorden op die bejegeninge 3 ibid. hare verdere 
handelinge.... 

Gedeputeerde van den Raad van State in Vriefland doen 
een propofitie aan defelve Staten; b. 34. p. 325 (25) 
hare verrichtinge; p- 327....(25....) 

Gedeputeerde van Vrankrijk en Spanjen vergaderen te 
Vervijnsom van Vrede te handelen, b. 35^.443(18) 
treffen defelve. p. 445(19) 

Gedeputeerde van Cleef klagen aan Maurit^over het in¬ 
nemen van hare Steden door den Admirant. D.35.P.490 
(54) komen tot Bruflèl en verfoeken aan den Car- 
dinaal Andreas dat hy het Spaanfe krijgsvolk uit 
de neutrale plaatfen wilde lichten, b. 36. p. 5-23 

(5) 
Gedeputeerde der Staten Generaal aan Enno Grave van 

Ooft-Vriefland , verfoeken audiëntie, krijgen defelve 
en doen een propofitie. b. 36. p. 5 37 (17) ennocheen 
aan de Magiftraten en principaalften van Embden. 
p. 538(18) "treffen het accoord tuffehen den Grave en 
de Stad. ibid. 

Geëligeerde Heeren binnen Uitrecht antwoorden op 
de gefchriften van de dolerende Edelen, b. 24. p. 176 
(21) 

Geelmuiden ingenomen voor den Prince van Oranjen. 
b.6. p. 381 (277) geflecht en waarom, b. 15. p.208 
(216) 

Geei lach van Capelle wordt door de Staten van Gelder¬ 
land gefonden aan de Staten van Holland met een in- 
ftru&ie. b. 23-p.43 (28) 

Geermiidenbergonvoorfiensingenomen voorden Prince 
van Oranjen. b. 6. p. 457 (3 36) belegert door fijn Exel- 
lentie Maurits. b. 26.^.404(5) befchoten, verlaten, 
en door het muitinerende guarnifoenaan Panna over- 
gelevert. p. 408 (8) belegert door fijn Exellentie Mau- 
pits. b. 30. p. 690(16) en aan hem overgeven, p. 698 

Geeftelijke in de Nederlanden onder malkanderen on° 
eenig en waar over. b. 1^.27(19) 

Geeftelijke zijn door de vergaderinge der Edelen in groo- 
tebenautheid. b. 2^.60(43) 

Geeftelijke van Spanjen geven groot geld tot den tocht 
van den Koning van Spanjen na de Nederlanden, als 
tot eenen heiligen krijg. b.4. p. 180(127) 

Geeftelijke van Uitrecht antweorden den Aards-Biflchop 
op fijn voorftel wegens de invoeringe van het Concilie 
van Trenten, en leveren over die fiiake een Requeft aan 
den Hertog varrAlba. b.4. p. 131 (164) binnen Ui¬ 
trecht doen haar Concubinen weg. p. 233 (165) Haan 
den tienden en twintigften penning af en allegeren daar¬ 
toe de Bulle deCoena Domini. b. 5. p. 287 (207) ver¬ 
dragen feer geduldig de inlegeringe der Spaanfe folda- 
ten. p. 288(207) excipieren op den eilch van den Pro¬ 
cureur Generaal regens haar aan den Bloed-Raad over¬ 
gegeven. p. 291 (209) fenden Gedeputeerden na den 
Coning en verfoeken provifie van appel tegens de fen- 
tentie door den Hertog van Alba over haar uitgefpro¬ 
ken. p. 326 (237) geven door Recjueft aan den Coning 
felve te kennen de gewelden en forcendie de Stad van 
Uitrecht door de Spanjaarden wierdt aangedaan, en 
verfoeken van defelve ontfiagen te mogen worden, 
p. 3 3 4 (241) vrefende dat de ftad wederom met Span¬ 
jaarden zoude befet worden, leveren een Requeft over 
aan den Coning van Spanjen. p. 340 (246) fiende het 
voornemen van den Hertog van Alba om haar ftad ten 
eenemaal te bederven, refolvereq nochmaal aan den 
Coning felve daar over Requeft teprefenteren. p. 350 
(253) dan krijgen geen antwoord als langen tijd daar 
na. p- 35 3 (255) krijgen refolutie van den Coning op 
haar Requeft wegens de fententie door Duc d’Alba re¬ 
gens haar uitgefproken. b. 6. p. 368 (26 7) zijn niet we! 
te vreden over de ontfangene refolutie; fenden even¬ 
wel Gedeputeerden na Bruflèl om met goede vrinden 
en voornamelijk met Viglius daar over te fpreken* 
p. 368 (267) geeven een proteft uit waarom fy aan den 
Hertog van Alba geen verleek deden, wegens de fen¬ 
tentie tegens haar uitgefproken. 0.368(268) vrefente 
komen onder het Gouvernement van den Prince van 
Oranjen. b. 10. p. 782(219) antwoorden ophetver- 
foek der Wethouderen wegens de inruiminge van de 
S. Jacobs Kerke voor de Gereformeerde, b. 12. p. 991 
(60) maken een accoort met de Gereformeerde, b. 13. 
p. 70 (116) fufpeét van correfpondentie te houden met 
den vyand. b. 14. p. 173(190) geven een inventaris 
van hare ornamenten over aan de Wethouders, b. 15. 
p. 215 (220) als het eerfte Lid der Staten worden by 
provifie gecaflèert. p. 317 (19) op wat wijfe fy in het 
toekomende in de Staten zullen verfchijnen. ibid. moe¬ 
ten hare Concubinen verlaten of met defelve trouwen, 
b. 20. p. 623 (53) worden eenige tot Uitrecht de Stad 
ontfegt. b. 21. p. 731 (38) repliceren nopende de ex¬ 
ceptie gedaan tegens den eifcli van den Procureur Ge¬ 
neraal. b. 5. p. 294 ( 211) 

Geeftelijke binnen Gorcum vlnchten op het Kafteel, maar 
worden gedwongen haar op te geeven. b. 6. p. 380 
(276) 

Geeftelijke gevangen binnen Gorcum worden door ordre 
van Lumei buiten den Briel opgehangen, b. 6. p. 38© 

(i77) 
Geeftelijke binnen Schoonhoven qualijk gehandelt door 

deGeufen. b. 6. p. 381 (277) 
Geeftelijke van Mechelen trekken met Kruicen en Vanen 

den Hartog van Alba te gemoet om fijnen toorn te ver- 
fachten, maar te vergeefs, b. 6. p. 409 (299) 

Geeftelijke binnen Zutpben niet vry van contributie en 
inlegeringe der foldaten. b. 6.p. 4x5 (303) 

Geeftelijke in Holland hoewel te vooren goed Spaans nee* 
men een grooten haat op tegens de Spanjaarts om de 
moord van Naarden. b. 6. p. 420 (307) 

Geeftelijke van Middelburg fenden aan den Prince van 
Oranjen om voor haar te accorderen, b. 7. p.480 

(*) 
Geeftelijke tot Gent uitgejaagt. b. 13. p. 9(72) ftotnen 

weder in befittinge van hare Kloofters. p. 11 (74) 
Geeftelijke in de vergaderinge der Staten van Vrankrijk, 

dringen hart tot het noemen van een Succeffeur in het 
lijk, 



tan PeiToncn en Safcen. 

rijk, brengen te weeg dat Nnvarre daar toe onweerdig 
geoordeelt wordt, willen datdeConingfulksmeteen 
edid (al beveiligen, (laan de voorflag desConings in 
de wind, willen dathyhet oordeel des Paus tegens 
Navarre openbaarlijk zal afkondigen, krijken afflag 
op haarverloek , nemen fulksqualijk, verkleinen het 
oefag desConings, dringen fterk op de invoeringe van 
het Concilie van Trenten,en worden heftig wederfpro- 
ken. b.25-p. 367 (41) 

Geeftelijke goederen in Holland verkoft. b. 8. p. 658 

(131) 
Geld (fo groot een fomme) door de Gereformeerde ge- 

prefenteert wordt by fommige uitgelegt, als of het 
was orh hulp en byftand van uitlandfe Vorften te win¬ 
nen. b. 3. p.12.4 (87) doordeConinginneElifabethuit 
eenige Spaanfe fchepen gelicht , veroorfaakt groote 
moeite, b. 5. p-273 (196) tot byftant van den Prince 
van Oranjen wordt 1'elf vergadert binnen de Provintien 
daar den Hertog van Alba op het ftraflte regeerde. b.5. 
p. 312(224) ontbreekt meert aan den Prince van 0- 
ranjen om fijne aanflagen voort tefetten. b. 6. p. 362 
(262) opgebracht ten behoeve van de aanflagen des 
Princen van Oranjen, kan fo verre niet ftrekken om 
het krijgsvolk te monfterenen onder eede te brengen, 
p. 364(164) in Hollanden Zeelandlaftigen qualijk te 
bekomen, p, 449 (3 30) van tin geflagen binnen Alk¬ 
maar. p.433 (334) door den Groot Commandeur ge¬ 
ilek op het lijf van Marren Neyen. b. 7. p. 587 (81) 
fchaarsby de Staten van Holland. b.9- p. 673 (141) van 
tin geflagen in de belegeringe van Woerden, p. 678 
(143) tot Uitrecht fchaars en het ongemak daar uit 
gevolgt. b. 10. p. 782(119) fchaarsby de Staten, b.34. 

P- 3M (m) 
Geldeloosheid verachtert feer de aanflagen van dën Groot 

Commandeur, b. 7. p. 493 (16) 
Gelderland heeft de tweede ftem ter Generaliteit, b. 1. 

p. 2(1) wordt niet geroepen om van de moderatie te 
fpreeken. b. 2. p. 6 2 (44) is door Tra&aat tot de Ne¬ 
derlanden gevoegt. b.4. p. 178 (126) moet 303000 
guldens geven tot de twee milioenen in plaats van den 
'tiendenentwintigftenpenning.b. 3-p. 3io(2i3)voegt 
fich met de Staten Generaal aan de fijde des Conings 
tegens de Spanjaarden, b. 9. p. 7 21 (17 3) 

Gelegentheid van het Spaanfe Leger voor Alkmaar, b.6. 
p.431(333) faken in Schotlandovergefchreven door 
Adriaan Damman, b. 31.p.824... (37...) vandenVorft 
van Cleef, en van den iiaat der Regeringe van deflèlfs 
landen, b. 31. p. 144 (116) 

Geleyn, Kapitein onder den Admiraal den Heere van 
Enmei, loopt met hem uit Engeland en komt voor den 
Briel. b. 6.p. 363 (263) 

GeloofsBelijdeniflè der Gereformeerden, b. i.p. 43-3-1) 

(3l'36^ 
Gemeente merkt wel dat men delnquifrtie van meninge 

was in te voeren, maar waarom fulks voor als nu gela¬ 
ten wierde. b- 1. p. 13 (u) 

Gemeente van Antwerpen antwoord op het voordel van 
den breeden Raad om alle vremdelingen bekent te ma¬ 
ken, b. i.p-7 3 (3 2) in beroerte over het vergaderen van 
krijgsvolk komt in de wapenen, p. 73 (53) wil geen 
foldaten. toelatcn, felf niet uit de Burgeren, p. 80 

(57) 
Gemeente in Nederland begint te murmureren over ae 

onordreder Regeringe. b. 13. p. 222(223) 
Gemeente binnen Uitrecht dwingt de Staten van Uitrecht 

te cafferen een refolutie ftaats-gewijfe genomen, b. 18. 
p. 379(18) oproerig , levert verfcheidene rernonftran- 
tien over aan de Magiftraat. p. 381 (19) dwingen de 
felve te publiceren dat alle importen af zouden zijn. 
p. 382(19) 

Gemma Frifius Raad den Graaf van Hoorn dereife na 
Bruffel af, en voorfegt hem fijn ongeluk, b.4. p. 241 
(ï /1) voorfeidt feer aardig de dood van de Provooft 
Spelle. b. 3. p. 270 (194) 

Generaals van de Munt, wijfen aan de abuifen in de Mnn- 
te, en doen daar over een remonftrantie in de Staten 
Generaal, b. 17. p. 492 (1) 

Geneve reformeert haar Kerken in het jaar 15 5 3. b. 1. p. 13 
(9) in vreefe voofr den Hertog van Alba. b.4. p. 1S1 

(128) belegert en wederom verlaten door den Hertog 
VanSavojen. b. 27. p.49,7 (3) 

Genevoyfen ichrijven aan de Staten der vereenigde Ne¬ 
derlanden en geeven haren nóód te kennen, b. 3 2. p. 28 

uo 
Gent wordt tot een Bifdom gemaakt en gertelt onder het 

Aards-Bifdom van Mechelen. b. 1. p. 23 (17) verbind 
fich voor het geld door deConinginne van Engeland 
aan de Staten ter hand geftelt. b. 11. p.<joz(^o6) neemt 
aan en approbeertde Unie tot Uitrecht gemaakt, b. 15. 
p. 30 (87) accordeert met Parma. b. 19. p. 496 

(33) 
Gentenaars klagen aan den Grave van Egmond Gouver¬ 

neur van Vlaanderen, dat haar door laft van den Her¬ 
tog van Alba haare fleutelen ontnomen waren, en wil¬ 
len dat hy aan den Hertog zal verfoeken dat fy de- 
felve mochten wederom hebben, b.4. p. 184(131) 
geven in Druk uit de redenen van het arrefteren van 
eenige Heeren. b. 11.^904(308) willen aan die van 
de Generaliteit niet contribueren, b. 13. p. 3 (68) re- 
folveren haar op de poinften haar door den Eerts- 
Hertog voorgeftelt. b.13. p. 3 (70) bewilligen de Re- 
ligions Vreede ten aanftnan van den Prince van Oran¬ 
jen. b. 13. p. i o (73) als ook het pafleren van een O- 
bligatieten behoeve van deConinginne van Engeland, 
p. 11(74) bedrijven veel moetwils tegens deGeefte¬ 
lijke en brengen alles in de warre. b. 12. p.999 (60) 
verbreken de Religions Vrede en bedrijven veel moet¬ 
wils tegen de Geeftelijke. b. 13^.84(126) geven in 
Druk uit de rekeninge van het geene fy omtrent in 
twee jaren betaalt hebben, p. 90 (130) wordt qualijic 
genomen, ibid. willen noch met den Coning noch mee 
Anjou weder verlbenen , geven hare redenen in Druk 
uitben verfoeken Cafimir omhulpe, maarfonder mei- 
ninge. b. 18. p. 407 (37) waarfchouwen Ryhoven van 
denaanflagvanlmbafeen andere om Denremondeaan 
Montigny over te geven. p. 420 (46) (laan alle vrede- 
handelinge met Parma af. ibid. - 

George de Lalain, fie Rennenburg. 
Georgius Land-Graaf van Hellen fterft. b. 33. p. 179 

Georgius van der Does, een Jongman van groote hoope, 
fterft fchielijk. b. 33.p.441(17) 

Gerard d’Efpes Ambartadeur van Spanjen in Engeland be¬ 
klaagt fich aan de Coninginne Elifabeth over het weg¬ 
nemen van het geld uit de Spaanfe fchepen, en niet wel 
te vreden zijnde over de antwoorde der Coningin¬ 
ne , fchrijft fulks over aan den Hertog van Alba. 
b-y. p. 273(196) geeft een verantwoordinge uit te¬ 
gens de Proclamatie der Coninginne. b. 3. p. 275 
(.98) 

Gerard van Wijngaarden wordt gertelt totRaads-Heec 
in het nieuw opgerechte Hof van Holland, b. 6. 

p. 414 (302) waarfchouwt Oldenbarnevelt dat Lyce- 
fter voornemens was hem te lichten en na Engeland te 
fenden. b. 23. p. 31 (34) wordt gecommitteert toe 
de refumptie van een voorgaande en het concipie? 
ren van een nieuwe Kerken-ordeninge. b.28 p.5-36! 
(21) 

Gerard van Groesbeek word door den Keiler gefonden 
om Vreede te maken tuffehen Don Jan en de Staten, 
b. 10.p. 770(211.) 

Gerard van Poelgeetl wordt gecommitteert om den Prin¬ 
ce van Oranjen tot Bruffel te aflifteren- b, 11. p. 874 
(^7) 

Gerard Hogeveen wordt geftelt tot Commifïaiis over het 
difput turtchen Coornhart, Arnoldus Cornelii en Don- 
teklok. b. 13. p. 23 (82) 

Gerard, Provooft van Lycefter tradeert de Boden gertelt 
tot bewaringe van Rijngout en den Procureur Gene¬ 
raal feer qualijk. b. 21. p. 777 (69) 

Gerard van Dompfelaar wordt door de Staten van Ui¬ 
trecht met een inftruiftie gefbnden aan de Staten van 
Holland, b. 23. p.43 (28) 

Gerard Prounink> fie Deventer. 
Gerard van Warmelo raakt in groot verfchil met Kard 

Roordaen waar over. b. 28. p. 381 (41) 
Gerardusab Vinterencourt wordt BifTchop van S. Omer. 

b.i.p. 17(19) 
Gei* 
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Gerbrant Verduin Fchrijft aan Dirk Elbertfen Edam Bur- 

germeefter tot Hoorn en prefenteert fich om de V rede 
temaken, b. 6. p. 473 (348) 

Gereformeerde Religie toegelaten in het Aarts-Bifdom 
vanCeulen. b. 18. p. 360 (3) 

Gereformeerde geven hare Geloofs-Belijdenifle uit en 
• Rellen daar een Brief voor aan den Koning van Span¬ 

jen. b. 1. p. 43 (36) doen een vermaninge aan de Over¬ 
heden van Nederland, p. 50. (36) gaan met menig¬ 
te ter predicatie in boflchen en velden, b. 2. p. 66 
(47) prediken buiten Antwerpen en hebben een fterke 
vergaderinge.p.69 (49) neemen feker veld in niet verre 
van Antwerpen om te prediken én beletten de ingan¬ 
gen met wagens en wachten, p. 69 (49) geven een Re¬ 
queft over in den Raad van Antwerpen, p. 71 (56) zijn 
vol van vreefe, en waar over. p. 73(51) beloven de 
wapenen te zullen neder leggen, mits hebbende het 
woord van den Prince van Oranjen dat haar geen force 
zoude aangedaan worden, p. 76 (54) geven een twee¬ 
de Requeft in handen van de Wijk-Meefters. b.2. p.75 
(53) vergaderen buiten Amfterdatn. b.z. p.77 (54) zijn 
feer beladen met het Placcaat van die van Amfterdatn 
regens de Predicanten; befluiten echter over al in Hol¬ 
land , behal ven t’Ainfterdatn in het openbaar te predi¬ 
ken. p. 77 (54) prediken in de Borgt-Kerke tot Ant¬ 
werpen. p. 88 (62) breeken met groote onordentelijk¬ 
heid de Beelden af binnen Doornik, p. 89 (63) en pre¬ 
diken gewapenderhand in de Parochie Kerk binnen 
der Stad. ibid. binnen Middelburg willen dat alle ge¬ 
vangene om de Religie zullen ontflagen worden, 
’t geen haar wordt toegeftaan , en worden tot 21 in liet 
getal los gelaten, p. 90 (63) tot Uitrecht fenden aan 
de Magiftraat tot Uitrecht, en willen datmenjiaar 
twee Kerken zal openen; beginnen de Beelden af 
te werpen in de Kerke van S. Geertruid. p. 90 (63) ko¬ 
men in den Raad der Stad verfoeken antwoord op haar 
verfoek, en dienen aan dat fy befloten hadden alle 
Beelden weg te doen, fonder iemand te zullen fpolie- 
ren. p. 90 (64) begeeren ook de Kerken van de Min- 
der-Broers en Predik-Heeren om daar haare predica- 
tien te doen. ibid. neemen het voorftel aan haar door de 
Wethouders gedaan, met handtaftinge aan; komen 
fulks niet na, maar beroven vier Kerken en bedrij¬ 
ven veel moetwil, p. 91 (64) prediken in het openbaar 
buiten Haarlem en Alkmaar, p.77 (54) binnen Am- 
fterdam geven een remonftrantie over aan de Regen¬ 
ten. p-77'78 (44-55) prediken buiten Amfterdam,Cui- 
lenburg en Uitrecht. p-78(55) tot Antwerpen belo¬ 
ven aan den Prince van Oranjen niet meer gewapent 
ter predicatie te zullen gaaan , ondere fekere conditie, 
p. 81 (57) neemen voor niet meer haare predicatien 
buiten de Stad te houden, p. 82 (58) toonen aan de 
Prins van Oranjen waarom fy genootlaakt worden om 
haare predicatien binnen de Stad te doen, met belofte 
van fulks te fullendoen fonder eenige ongeregeltheid. 
ibid. neemen dagelijks toe. ibid. zijn in groote vreug¬ 
de over het afftellen der Inquifitie en toelaten der pre¬ 
dicatien , begeven haar tot ftilte en leggen de wape¬ 
nen af. p. 98(69) deputeren eenige om met den Prins 
van Oranjen te handelen wegens de middelen om de 
beroerten te ftillen. enz. accorderen met hem, en maa- 
ken daar van een a<fte, en wordt hun belooft dat fy 
hier over ten geenen tijden in moeite zullen komen. 
p.88(69) verfoeken aan den Prince van Oranjen dat 
doch de aanneminge van volk geliefde achter wegen 
te laten. p. 99 (70) binnen Uitrecht verfoeken een 
Kerk om in te prediken, p. 100 (71) deputeren fom- 
mige om met de Staten des Lands van Uitrecht te han¬ 
delen enmakeneenaccoordmetde felve. p. 100(71) 
tot Gent accorderen met de Wethouderen. p. ro2 (72) 
tot Amfterdam prediken , volgens accoord met haar 
gemaakt in de Minnebroeders Kerk. p. 104 (74) tot 
Uitrecht worden ftouter door de tegenwoordigheid 
van den Prince van Oranjen, en prediken buiten de Ca- 
thrine Poort, dicht by hetKafteel in het veld, dan 1 
worden door het gefchut gedwongen om te vertrek¬ 
ken. p. 106 (75) binnen Amfterdam moetendeMin- 
nebroeders Kerke ten eenemaal verlaten, onder condi¬ 
tie datmen haar buiten de Stad bequame plaatfen zal 

aanwijfen om te prediken, p, 107(75) fterk binnen 
Valencijn accorderen met de Heer van Noircarmes, 
welk accoord niet gehouden wordt, p. 108(76) ver¬ 
foeken aan eenige Vorften en Potentaten, d^it fy voor 
haar aan den Coning van Spanjen geliefden te Ichrij- 
ven , om de rigoureufe Placcaten te niet te doen, eu 
haar vryheid van confcientie toe te laten. b. 3. p. 119 
(84) tot Antwerpen leveren een Requeft over aan den 
Grave van Ploogftraten. enz. met verfoek dat hy het 
geliefde te ftellen in handen van de Gouvernante om 
aan den Coning overgefonden te worden, p. izz (86) 
leveren een Requeft over aan den Graaf van Hoogftra- 
ten en Wethouders van Antwerpen , verfbekende vry¬ 
heid om Antonio Corano Spanjasrt te mogen laten 
prediken , ’tgeen fy echter , hoewel het afgeftagen 
was in het werk ftellen. p. 125 (88) verftaande dat de 
Staten van Braband vergadert waren om op middelen 
tedenkenomde predicatie te doen celferen , leveren 
een Requeft over. p. 125 (88) uit Weft-Vlaanderenen 
Doornik trekkende tot byftand van die van Valencijn 
worden geflagen. p. 142 (99) laten haare Geloofs-Be¬ 
lijdenifle in Druk uitgaan. p. 142(100) zijn vol vree¬ 
fe én forge voor de wegneminge van de exercitie van 
hare Religie en vervolginge om defelve ; vertonen 
fulks aan de verbondene Edelen en verfoeken van haar 
hulpe en byftand. p. 145(102) tot Leeuwaarden feer 
fterk zijnde en veel moetwils bedrijvende, worden 
door den Grave van Arenberg verylt, en gedwon¬ 
gen met hem te accorderen, p. 145 (102) binnen 
den Bolch feer fterk vermeerderen dagelijks, en ma¬ 
ken veele beroerten, p. 151 (106) willen geen Gou¬ 
verneur hebben, p. 151 (106) en op wat wijfe fy 
het felve trachten te weeren. ibid. vergaderen in een 
groote menichte in en omtrent Vianen. p. 152 (107) 
antwoorden aan de Wethouders van Antwerpen op 
haare remonftrantie om de predicatie te doen cefle- 
ren. p. 155(109) tot Antwerpen in wapenen, willen 
de Stad uit om de foldaten te Outferweel te helpen, 
krijgen onder proteftatie verlof om met haar 500 fulks 
te doen, doch bedenken haar en rotten .t’famenopde 
Meire, en rechten een gevarelijken oproer aan. p. 157 
(in) binnen Amfterdam j niet wel te vreden over he6 
gebod dat aan den Heer van Bredero dooylaTorre 
gedaan was, bewaken des nachts fijn huis wel met 100 
perfonen. p. 162(113) krijgen fufpitiedat de Magi¬ 
ftraat met den Secretaris la Torre iets tot haar nadeel 
brouwen, p. 162 (113) leveren een Requeft over aan 
de Magiftraat, waar in fy onder andere dingen ver¬ 
foeken dat de Heer van Brederode mocht geftelt wor¬ 
den tot Overfte over de foldaten binnen Amfterdam. 
(114) worden aan allen kanten meer en meer vervolgt, 
b. 3. p. 163(115) en bereiden haar veele, verftaande 
de komft van den Hertog van Alba, om uit het land 
te vertrekken. p. 163 (115) binnen Antwerpen zijn 
niet wel te vreden over het vertrek van den Prince van 
Oranjen. p. 166 (117) verbaaft over het vertrek van 
den Prince van Oranjen, vluchten uit veele plaatfen. 
p. 166 (118) in benautheid houden een Bede-dag. 
p. 167(118) binnen Amfterdam fiendehetverftooren 
der predicatien, en het vervolgen, prefenteren daar 
over Requeft aan de Wethouders, p. 168(118) zijn 
in groote benautheid over hetvertreken de dood van 
den Heer van Brederode. (119J en in groote vreefe 
over de aankomfte van den Graaf var.Megen. p. 169 
(119) gefien hebbende de Brieven der Gouvernante 
aan alle de Steden der Nederlanden gefchreven om het 
vluchten voor te komen, geven tegen defelve een ge- 
fchrift uit. b. 3. p. 173 (122) laten een Apologie uit¬ 
gaan waarby fy haar ontlchuldigen van al het geene 
ter fake van de Religie in de Nederlanden was gefchiet. 
p. 174 (123) tot Wefel feer verflagen door deneder- 
lage derGeufenby Dalem, trekken in de belofte aar 
Sonoy gedaan om 500 roers op haar credit te lich¬ 
ten. b.4. p. 134 (166) tot Wefel uit de Nederlanden 
gevlucht antwoorden den Hertog van Cleefop de Ar- 
ticulenaan haar overgelevert. p. 225(159) gebruiken 
eenfecretemaniere van febrijven en gevende Steden, 
Landen en Perfonen andere namen. b. 5. p. 310 (22 3) 
binnen Enkhuifen trachten door alle middelen te be¬ 
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van Perfonen en Saken. 

ietten, datter geen volk in de Stad gebracht wierde 
om defelve voor den Coning te verfekeren. b. 6. p. 37 2 
(170) fenden aan Burgermeefteren en verhoeken dat 
het gefchut op de wal mocht gebracht worden, en 
krijgen twijffelachtig antwoord, p. 373 (2.71) worden 
gewaarfchouwt dat de Magiftraat voornemens was, 
daar quam afwat het wilde > om haar te doen ftrafhen, 
en voornamelik die, die handdadig waren geweeft aan 
het vangen van den Admiraal Boshuilen, waar door 
fomrnige de moed laten Takken, andere des te meerder 
moed greepen. ibid. in een quade Bant en waarom. 
9.413(302) in Wed-Vriefland verlopen. 9.4x5(304) 
binnen Amfterdam verhangen de hekken, nemen de 
"Wethouders, Papenen Monniken gevangenen fetten 
defelve ter Stad uit. b. 12. p. 95 3 (27) verhoeken vrye 
oeffeninge van Religie.en leveren daar over eenige Re- 
quefteninaan denEerts-Hartog Matthias en Raad van 
Staten, p. 968.... (38) houden een Synode tot Dor¬ 
drecht. p. 981 (47) binnen Antwerpen worden Ker¬ 
ken aangewehen. 9.990(54) binnen der Goes verhoe¬ 
ken een groter plaats tot oeffening van haare Gods- 
dienft. p. 999. doen noch een verhoek, p. 1000. (61) 
krijgen Kerken in verhcheidene Steden van Gelderland, 
p. 1001 (61) binnen Uitrecht maken eenaccoortmet 
de geeftelijke. b. 13. p. 70 (116) binnen den Bohch 
verhoeken dat men de Stad met guarnihoen verben zou¬ 
de. p. 73 (119) vluchten uit’sHertogenboflche. p. 74 
(119) prediken voor de eerftemaal binnen Woerden. 
9.147(172) binnen Groeningen worden door laft van 
Rennenburg gevangen. 9.168(187) binnen Uitrecht 
werpen al de Beelden uit de Kerke, begeven haar in 
de wapenen , en Bellen de Magiftraat eenige Articulen 
voor, die hy wilden dat haar toegeflaan worden, p. 17 2 
(190) binnen Antwerpen congratuleren Anjou als 
Hartog van Braband. b. 17. p. 302 (7) binnen Gent 
krijgen achterdocht op de pretenhe Vredehandelinge. 
b. 18.. p. 420(46) doen haar laatBe Predicatie binnen 
Antwerpen, b. 20. p. 622 (5 2) binnen Uitrecht klagen 
aan de Synode van Zuid-Holland datmen haar van 
haare Predicanten hadde berooft, en over andere fa¬ 
ken. b. 30. p. 730 (44) verhoeken raad en advijs om 
aan een goed accoord te mogen raken. p.7 31. in Vrank- 
rijk niet wel vernoegt met de veranderinge des Ko- 
ningsin het Buk van Religie , doen een remonltrantie 
en verhoek aan den (elven. b. 30.P.755 (62) krijgen 
verfekeringe voor hare haken van Coning Henric de 
Vierde, b. 37. 9.450(24) tot Ceulen worden ver- 
floort. b. 37. p. 603(5) 

Gerrit van Swieten maakt een Jaardicht op het innemen 
van Vjanen- b. 3. p. 169 (119) 

Gerrit SebaBiaanhe Vrybuiter neemt hes hchepen. b. 4. 
p. 237 (169) 

Gerrit van Berkenrode heeft commidïe om de Stad Haar¬ 
lem aan de Tijde van den Prince van Oranjen te brengen, 
b. 6.p. 372(270) fielt fijne commiftie te werken ac¬ 
cordeert met de Wethouders. b.6. p.380(279) 

Gerrit Regeling Burger tot ter Goude wordt gehouden 
aan den Cafiilein van het Kafieel, om hem te bewegen 
dat hy het helve met vriendhchap wilde overgeven, b. 6. 

P- 379 (2-75) 
Gerrit Pieterhz. wordt door die van Naarden gebonden 

aan Don Frederic om genade voor de Burgeren te bid¬ 
den , krijgt geen gehoor, wordt by den Grave van 
Boftu gebracht en hem aangehegt datter meerder Ge¬ 
deputeerden in het Leger tot Bufhem mofien komen , 
trekt wederom na de Stad en brengt fijne Medeburge- 
ren een bedroefde tijdinge. b. 6. p. 418 (305) woïdt 
andermaal aan Don Frederic gebonden om genade te 
bidden voorde Burgeren, en maakt accoort met Juliaan 
Romero. ibid. 

Gerrit Stuver komt medeinde vergaderinge der Schutte¬ 
ren en Burgeren binnen Haarlem, b.6. p.421 (308) 
verantwoord fich aangaande het Requeftder Roomhe 
binnen Haarlem, b. 16. p. 257(11) 

Gerrit van der Laan wordt met drie hondert Schutters 
door die van Haarlem tot afliftentie van Sparendam. 
b. 6 p. 422( 309) 

Gerrit van Hoogfiraten hchrijft een en andermaal aan die 
van Leiden haar radende fich op te geven en met den 
Coning te verhoenen. b. 7.p. 506 (24) 

Gerrit Franhz uit den Bogaart komt in Uitrecht op liet 
pardon van den groot Commandeur, b. 7. p. 516 

.00 
Gerrit van der Laan trekt uit Leiden na de verlatene 

Schanflfe te Lammen, b. 7_p. 5 59(60 

Gerrit Joofien een van de gevangene vagabonden in het 
Noorder-Quartier wordt hcherpelijk ondervraagt, wat 
hy bekenten wie hy bedraagt, b. 8.p. 624(106) 

Gerrit Pieterhz een van de gevangene vagabonden in het 
Noorder-Quartier wordt hcherpelijk ondervraagt, wat 
hybekenten wie hy bedraagt, b. 8.9.625 (107) 

Gerrit van Crajefiein ontkomt met behendigheid uit Ou» 
dewater. b. 8. p- 645 (121) heeft een wonderlijk voor¬ 
val meteen Soldaat en ontkomt binnen der Goude. 
ibid. 

Gerrit van Vliet adverteert Sonoy van den miflukten 
aanflagop Amfterdam. b. 11 9.908(312) 

Gerrit van Poelgeeft wordt Commiflaris over de vivres. 
b. i5.p. 34(90) 

Gerrit van Reniile wordt met fijn volk door de Rennen- 
burghegeflagen. b. 15. p. 209 (217) 

Gerrit van Wijngaarden wordt Raads-Heer in den Ho¬ 
gen Raad in Holland opgerecht, b. 17. p. 3 30 (29) 

Gerrit Lankhaar Admiraal opdeEems verhoekt fijne in- 
ftrudtie, en hchrijft al de gelegentheid van daar over. 
b. 21. p. 694(11) 

Gerrit Preys wordt door Heraugiere uitgekohen tot den 
aanblag op het Kafteel van Breda. b. 27. p. 5-23 (22) 
helpt defelve gelukkig volvoeren, p. 524(23) 

Gerrit de Jong wordt Commandeur binnen Knodhenburg. 
b. 28. p. 534(4) 

Gerrit Schey verdedigt de SchanheEmentil tegens Ver« 
dugo, maar wordt gedwongen defelve op te geven, 
b. 28. p. y 3 3 (4) 

Gerrit Everdhen word door Philipsgeholliciteert om Enk- 
huihen aan den Coning te brengen, ontdekt de haak aan 
Maalhon , tracht de Spaanhe hier door een gevoelige 
neep te geven, Belt fijn voornemen in het werk, maar 
blijft achteruit een geringe oorlaak. b. 29. p. 627 
(18) 

Gerrit van Boningen Commis op de eerfte tocht der Hol¬ 
landers na indien. b. 32. p. 2 2 (15) 

Geruchten van de aanflagen der vyanden tegens hetNoór- 
der-Quartier. veel en verhcheiden. b. 8. p. 620 (103) 
van de toeruftinge ten Oorlog door den groot Com¬ 
mandeur niette vergeefs. b. 8. p. 623 (106) van Vre¬ 
de tulTchen Engeland en Spanjen , veroorhaken een 
groot achterdenken onder de Staten, b. 23. p. 30 

uo 
Gerviche Secherweels Engels verrader wordt tot Bergen 

op Soom veroordeelt en ter doodt gebracht, b. 27. 
p.528(26) 

Gehagvan den Hertog van Alba begint te verminderen. 
b. 6. p. 362 (262) 

Gehag (al te groot) door de Staten aan Lycefter opge¬ 
dragen gevalt de Coninginrie niet wel. b. 21. p. 697 

(14) 

Gehant uit Vrankrijk biedt den Prince van Oranjen 3000 
man aan. b. 9. p. 691 (15 3) 

Gefanten der Staten komen in Spanjen , wat hy daar voor- 
Bellen; en hoe met haar gehandelt is. b. 2. p. 62 

(44) 
Gefanten van eenige grote Heeren uit Vrankrijk worden 

heimelijk aan de geconfedereerde Edelen gebonden, 
haar radende dat hy met de Gouvernante geen accoord 
zouden aangaan, en bieden haar hulp aan. b. 2. p. 98 
(69) 

Gefanten van Duc d’Alba protefteren op den Rijksdag te 
Spier tegens de Proteftanthe Rijks- Vorften , dewelke 
fuftineerden dat de Nederlanden als met leen aan het 
Keiherrijk verbonden, de Religions-Vreede behoor¬ 
den te genieten. b. 5.p.318(229) 

Gefanten van Holland en Zeeland in Engeland houden 
aan om ahhcheid, worden met een goede hope nfge- 
veerdigt, en nemeneenig volk aan. b. 8.p. 661 (133) 

Gefanten des Keihers handelen met Don Jan op de noch 
onafgedane Articulen met de Gedeputeerde der Sta¬ 
ten. "b. io.p.785 (221) hoeken hem ter neder te betten, 
en doen veel moeite om de Vreede te trefiën. ibid. ko- 
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men te Bruffel en befoigneren daar over met den Raad 
van State en de Gedeputeerde van de Staten Generaal. 
ibid. 

Gefanten des Keifers tot Ceulen fcbrijven Tonder weeten 
der gefanten van de Staten aan de Provntien en voor- 
naamfte Steden, en leveren aan defelveop haarver- 
foek Copye van defelve Brieven, b. 13. p. 101 (*38) 
ontbieden de Telve in liaaren raad, en maken aan haar 
bekent de laft die fy hadden om den Vredehandel te 
ftaken. p. 103 (139) 

Gefanten des Keifers komen te Bruffel, fchrijven aan de 
Staten om pafpoort, kannen de fel ve niet verkrijgen , 
en trekken onverrichter fake wederom, b. 28. p. 590 
(48) verwellekomen Albertus, en verfoeken de refti- 
tutie van Rhijnberkaanden Biflchop van Ceulen. b.36. 
P- 583 (35) doen een propofitie aan de Staten Gene¬ 
raal en waar over. b. 37*p-639(31) 

Gefanten van Don Jan aan den Prince van Oranjeh, enz. 
leveren eenige Articulen by gefchrifte over. b. 10. 
p.817 (143) hare handelirge met de felven. p.818 

(146) 

Gefanten der Staten tot Ceulen houden het fchrijven der 
Keiferlijke CommifTariflen aan de Provintien en voor- 
naamfte Steden fonder hare kenniffe voor partijdig, en 
verfoeken Copye van defelve. b. i^.p. 101 (138) wor¬ 
den in den Raad der Keiferlijke CommifTariflen ontbo¬ 
den, die haar bekent maken haren laft: omdeVrede- 
handelinge te ftaken. p. 103 (139) antwoorden mon¬ 
deling op het vertrek der Keiferlijke Conimiffarifen, 
verfoeken dat fy noch geliefden te blijven, en waar¬ 
om, en leveren aan de fel ve een gefchrift over. p. 106 
{141) en de refolutie der Staten over den Vredehan¬ 
del. ibid. 

Gefanten der Staten in Vrankrijk worden voor den Ko- 
ning ontboden, vriendelijk onthaalt, en krijgen ge¬ 
hoor. b. 19. p. 5 2 3 (3 3) in bekommering, refumeren en 
befchaven hare Articulen en leveren de felve over.p.3 28 
(35) worden door den Coning van Vrankrijk befchon- 
ken, nemen haar affcheid» komen onverrichter fake 
t’huis, doen haar raport en worden bedankt, b. 19. 
p. 338(62) 

Gefanten der Staten aan de Coning van Vrankrijk, komen 
te Diepe, fchrijven van daar aan de Staten , hebben 
audiëntie by den Coning, openen haren laft, vertrek¬ 
ken, komen in Engeland , verfoeken de continuatie 
van de affe&ie der Coninginne» nemen haar affcheid, 
komen in den Haag en doen raport. b. 33. p. 4.14 

(3) 
Gefanten der Staten in Engeland maken een provifioneel 

accoordmet de Commifïarifen der Coninginne. b. 2c. 
p. 63? (64) doen een tweede propofitie. p. 639(66) 
doen een derde propolitie aan de Coninginne. p. 644 
(70) vertrekken fommige na Nederland om het ac- 
coord met de Coninginne van Engeland gemaakt te 
doenapproberen. b. 20. p.643 (70) 

Gefanten der Staten aan de Coninginne van Engeland, 
komen over, krijgen audiëntie, doen hare propofitie. 
b. 22. p. 872(14) worden fcherpelijk doordeKonin- 
ginne bejegent, treden in communicatie met de Raden 
en prefenteren een Juftificatie aan de Coninginne. 
p. 874(16) fchrijven aan Lycefter en beklagen haar 
dat de Coninginne aan het aangeven van eenige quaad- 

• willige al te veel geloof gaf, en doen openinge van vee- 
le faken. p. 877 (18) worden met de nek aangefien. 

.888 (26) foekenharen handel te vorderen, komen 
y denThreforier, tonen dat de gefondene hulpe der 

Coninginne niet machtig was om den vyanden te we¬ 
der ft aan , verfoeken meerder byftant en beantwoor¬ 
den eenige tegenwerpingen, p. 929(33) vervolgen 
haren handel, kriigen een Hechte antwoord, verfoe¬ 
ken de felve in fchrift, en tonen dat die ftrekte tot ver- 
nietinge vap het contra# met de Coninginne gemaakt, 
p. 940(63) worden voor den Raad ontboden enhoo- 
ren grote klachten over veele faken die na haar vertrek 
in Nederland voorgevallen waren; p. 941 (64) ant¬ 
woorden op die klachte. p.942 (64) krijgen Brieven van 
de Staten aan de Coninginne en Lycefter en leveren de 
felve over. ibid. handelen vorder met Lycefter. ibid. 
doen een Oratie voor de Coninginne en repliceren op 

der felver antwoord, p. 949 (69) recommanderen hare 
faken aan den Eerts-Biflchop van Cantelberg. p. 930 
(70) raken in hoge woorden met Lycefter. p. 951(71) 
verfoeken affcheid. ibid. vertrekken, komen in den 
Haag, doen raport. p.193 (72) worden bedankt, p.oc* 
(72) 

Gefanten der Staten komen te Londen en leveren hare 
Brieven over-aan Lycefter. b. 24. p. 133(4) treden in 
communicatie met de Raden van de Coninginne. p. 13 3 
(6) krijgen audiëntie by de Coninginne en leveren 
haar verfoekaan de felve over. b. 14. p. 136 (6) hou¬ 
den aan om expeditie, krijgen antwoord en hoe. p. x 3 7 
(7) 

Gefanten der Staten komen in Engeland, hebben audiën¬ 
tie en fchrijven haar wedervaren over aan hare Mee- 
fters. b. 26. p.428(2i) verdedigen het Placcaattegens 
de Bergverkopers, b. 26. p. 449(33) fchrijven aan de 
Staten over het Boekjen van Willugby tegens het Plac- 

caat. p-431 (3 7) hare verdere handelingè over die faak. 
ibid. der felver verdere handeiinge. p- 471 (50) verfoe¬ 
ken haar aflcheid, konnen het felve niet verkrijgen, 
p. 483(38} hebben audiëntie by de Coninginne, krij¬ 
gen verlof om te vertrekken, p. 484 (5 8) worden ont¬ 
haalt van Walfmgam , en handelen met hem over veele 
faken. (39) nemen haar affcheid van de voornaamfte 
Heeren, befoeken den Ambafïadeur van Vrankrijk, 
vertrekken van London, p. 487(61) hare handeiinge 
ontrent de fchade der Nederlanders door het aanhalen 
van hare fchepen door de Engelfe, ibid. komen inden 
Haag, en doen raport. p. 489(62) 

Gefanten der Staten, om met de Koninginne te handelen 
over het verfehot door haar aan de Staten gedaan, ko¬ 
men inEngelanden watfy daar verrichten.b.3 3.p.144... 
(63....) 

Gefanten der Staten komen in Engeland, hebben audiën¬ 
tie by de Coninginne, fchrijven aan de Staten, b. 33. 
p.440(16) 

Gefanten van de Coninginne van Engeland kourn te O- 
ftende om den Vredehandel met Parma te beginnen, 
b. 24.p. 137(7) 

Gefanten van Spanjen en Engeland komen tefamentot 
Borborg om van Vrede te handelen, b. 24. o. 267 
(86) 

Gefanten der Staten komen in Denemarken, doen haar 
propofitie, en vol voeren haren laft tot cohtement det 
felver. b.i^p. 297(108) 

Gefanten der Staten in Denemarken doen een propofitie 
aan den Coning. b. ji.p. 817 (39) komen wederom, 
doen raport en worden bedankt, p. 8 30 (41) 

Gefanten der Staten aan de Coning van Denemarken, om 
te verfoeken dat hy 't Placcaat der Staten tegens «Ie 
Spanjaarden geliefde goed te vinden, krijgen hare in- 
ftrudie, doen een propofitie aan den Coning, fchrij¬ 
ven aan de Staten , krijgen antwoord op haar fchrij¬ 
ven, en haar affcheid van den Coning. b. 36. p. 570... 

(44-J 
Gefanten der Rijks-Vorften komen te Bruffel, krijgen 

aldaar weinig gehoor , komen ook by de Staten, 
en wat fy aan de felve voordellen, b. 28. p. 344 
(ï2) 

Gefanten van den Keurvorft van Ceulen komen in den 
Haag en doen een propofitie in de Staten Generaal, 
b 29. p. 622 (16) 

Gefanten van Bretaigne doen een propofitie in de Staten 
Generaal en verfoeken afliftentie van defelve. b. 31. 
p. 823(36) 

Gefanten der Staten in Schotland ftaan over den Doop van 
den Soon desConings. b. 31. p. 837 (46) vernieuwen 
het Verbond voor defen tuffchen haar en de Schotten 
gemaakt, p.838 (47) komen in Engeland, hebben ge¬ 
hoor by de Coninginne, en van daar wederom in Hol¬ 
land. p. 843 (32) 

Gefanten van Denemarken komen fijn Excellentie Mau- 
rits begroeten in het Leger voor Lingen. b. 34. p. 367 
(33) reifen na Engeland en wat fy daar verrichten, 
p. 370.... (37....) hebben audiëntie inde Staten Gene- 
raal en doen een propofitie. p. 371(39) 

Gefanten uit Barbarijen komen in Engeland en wat fy 
daar verrichten. b. 37.P. 639(46) 

Ge„ 



van Perfonen en Saken. 

Gefantfchap van den Prince van Oranjen aan de Coningen 
vanSweden en Denemarken gedaan om hulpe tever- 
foekentegensden Hertog van Alba, loopt vruchteloos 

af. b.j.p.}*9(»4ï) , m 
Gefchil tuflchen die van Uitrecht en Amerfvoort, waar 

uit ontftaan. b. 13. p. 36 (92) tuflchen de volmachten 
der Steden en platte Landen van Vriefland aangaande 
de Regeringe. b. 18. p. 37* (u) wordt bybelegt. 
p. 377 (ï6) in het Noorder-Quartier over deAdmini- 
ftratie van de geeftelijkeGoederen, b. 11. p> 75"9 (57) 
tuflchen Eduart Norrits en den Grave van Hohenlo, 
waar uit ontftaan. p. 787 C77) wordt bygelegt door de 
Staten van Holland, p. 788 (77) tuflchen Edfard Gra¬ 
ve van Ooft-Vriefland , en de Stad Embden. b. 32. 
p. 57 (44) fie, Twift ofQueftie. 

Gefchrift door de Predicanten der Gereformeerde aan de 
Magiftraat van Antwerpen overgelevert. b. 2. p.87 

(61) 
Gefchrift door de Staten van Holland en Zeeland aan de 

Generale Staten overgelevert tegensde handelinge met 
Don Jan. b. 10.p. 768 (210) 

Gefchrift door de Gedeputeerde van Vriefland overgele¬ 
vert in de vergaderinge van de Staten Generaal wegens 
debefettinge vanCoeverden.b.$}« p. 238 (59) tweede, 
p. 239. 

Gefchrift uit laft van Lycefter door Lofen en Teling aan 
deStaten Generaal overgelevert. b. 23. p.51 (34.) 

Gefchrift door den Grave van Meurs overgegeven aan 
de dolerende Edelen van Uitrecht, b. 24. p. * 6 5 

(14) 
Gefchrift door de Gedeputeérde der Nederlandfe Kerken 

aan de Coninginne van Engeland overgegeven, b. 24. 
p. 260(80) 

Gefprek tuflchen de Coninginne van Engeland en de Ge¬ 
deputeerde der Nederlandfe Kerken, b. 24. p. 26 2 

(8}) 
Getuigen over den Eed van den Eerts-Hertog Albertusen 

die van Antwerpen, b. 36. p. 379 (5*) 
Gevangene in het Noorder-Quartier op fufpitievan ver- 

raderye, worden ontflagen. b. 8. p. 6 3 7 (115) 
Gevecht tuflchen het fchip van Boflu en die van het 

Noorder-Quartier die hem geëntert hadden feer fu¬ 
rieus. b. 6. p. 436(335) 

Geveinftheid in den jare 1567 groot en geweldig in de 
Nederlanden, b. 3.p. 174(123) 

Geveinftheid van den Hertog van Terra Nova op de 
Ceulfe Vredehandelinge, blijkt uiteen geintercipieer- 
den Brief van den Hertog van Parma aan hem gefchre- 
ven. b. i3-p. 57 (169) 

Geus (Kapitein) wordt tot Middelburg om fijne corre 
fpondentie metdenvyand, opgehangen, b. 34.P.299 

Geulen worden ten onrechten beticht van de moord van 
Berchem. b.5. p-jH (140) nemen Loevenftein en 
Liefveld in. b. 6. p. 380(177) bedrijven veelmoetwils 
tot Naarden en op de daar ontrent leggende Dorpen, 
p. 381 (277) in Vriefland worden dagelijks fterkeren 
nemen Dokkum. p. 383 (278) befchadigen feer veel 
Dorpen in Vriefland. p. 38 3 (279) belegeren en winnen 
Stavoren, ibid. worden verftrooitdoor de Waaien by 
Galedam. ibid. beletten den toevoer van Koorn bin¬ 
nen Leeuwaarden, ibid. nemen verfcheidene Dorpen 
in Vriefland en worden geflagen in de Rijp. p. 384 
(279) verbranden veel Cloofters en Molens in Vrief¬ 
land. ibid. 

Geufen (wilde) waar van daan fogenoemt, bedrijven 
veel moetwils aan de Papen en Monniken, b. 4. p. 224 

(U9) 
Geufen (water) maken een groten fchrik en roepen door 

'tland. b. 5.p. 289(208) nemen veel Schepen, p. 325 
(135) wel 30 in Teflel. p.333 (240) komen te lande 
voor denBriel,en vragen of men haar binnen wil laten 
of niet. b. 6. p. 366 (265) dan geen antwoord krijgen¬ 
de , en vrefende dat die van binnen mochten verfterkt 
worden, nemen voor haar met geweld meefter te ma¬ 
ken. ibid. worden in twee hopen verdeelt, en neemen 
de Stad in. ibid. bedrijven groote moetwil, voorname¬ 
lijk aan de Papen en Monniken, breeken de Beelden en 
beroven de Kerken» ibid. verbinden malkanderen om 

den Briel tot den laatften man te houden, en verfterke» 
de Stad. p. 366 (260) branden de voor-ftad van den 
Briel aan de Zukl-Poort af, doen. de Spanjaarts de 
Stad verlaten, krijgen grooten toeloop, monfteren de 
Boeren, fweeren malkanderen trouwe om de Stad te 
bewaren, en halen alle de Klokken van het Eiland van 
Voorne. p. 367 f266) 

Geux, waar van aaan dien naam fijn oórfprong heeft, 
b. 2. p.60 (43) 

Gijsbrecht van Batenburg willende uit het landvluchten 
wordt door fijn Schipper verraden, gevangen en op 
het Kafteel te Harlingtn gefet. p. 3*p. 169 (119) word 
door laft van Ducd’Alba teBruflèl onthooft den 1. Ju- 
nii 1568. p. 238 (169) 

Gijsbert van Broekhuifen wordt gedwongen door fij¬ 
ne Soldaten om Amersfoort te verlaten, b.6. p. 416 
(304) komt voor Naarden, daar hem den ingang ge- 
weigertword. ibid. 

Gijsbert van Nefle accordeert met den Prince van Qran- 
gen wegens Haarlem , om het felve Wederom onder 
deflelfs Gouvernement te brengen, b. 10. p. 756 
(201) 

Gijsbrecht van Duivenvoorde wordt gecommitteert in 
de fake van Jan Jeroenfz. en verdere gevangene in het 
Noorder-Quartier. b. 8, p. 6 3 7 (115) wordt CommiC* 
faris van de monfteringe. d. 13. p. 34 (90) trekt na Gel¬ 
derland om de foldaten te monfteren. ibid. doedt de 
Kerke tot Woerden opflaan, en brengt de Predicant 
Nicolaas Symonfz. op ftoel. b. 14. p. 147 (172) 

Gijsbrecht van Gouwenberg flaateenige Vaandelen van ’ 
het volk van Parma. b. 13. p. 95 (134) 

Gijsbrecht van Hogendorp wordt Raads-Heer in den 
Hogen-Raad in Holland opgerecht, b. 17. p. 330 
(19) 

Gijfelaars voor de Gecommitteerde der Staten op de Vre¬ 
dehandelinge te Breda komen tot Dordrecht b.8.p.597 
(88) 

Gilain van Fiennes, fie Lumbres, 
Gilden binnen Antwerpen leveren een vermetel Requeft 

aan de Wethouders, b. zo. p. 601(37) 
Gillis van Barlaimont fchrijft aan de Stadhouder van Gel¬ 

derland dat de geeftelijke niet zullen vry zijn van con¬ 
tributie eninlegeringe der foldaten. b.6. p. 415 (303) 
fie, Hierges. 

Gillis Steltman Kapitein onder den Admiraal den Heeré 
van Lumei , loopt met hem uit Engeland en komt 
voor den Briel. b. 6.p. 36y(i6j) komj; tot hulpe van 
die van Enkhuifen. p. 3 74 (27 2) 

Gilpijn, Raad van State van de Coninginne van Engeland 
by de Staten, levert den Brief der Coninginne over en 
doedt een propofitie aan de Staten, b. 33^.260(75) 
levert een Brief van de Coninginne aan de Staten, b 34. 
p. 317 (18)word door de Staten na Zeland gefonden om 
die Staten té vermanen tot opbrenginge van hare quote 
in de extraordinaire confenten. p. 328(26) doedt be¬ 
richt aan deStaten wegens devoorgenomene Vrede¬ 
handelinge tuflchen Spanjen , Vrankrijk en Enge¬ 
land; b. 35. p. 412(3) en een propofitie aandefelve. 
(4) doedt een propofitie aan de Staten Generaal, en le¬ 
vert de felve naderhand fchriftelijk over. b. 36. p. 550 
(29) doedt noch een propofitie. b. 37. p. 666 
(5O 

Giflain (Abt van) wordt door de Staten Generaal aan de 
fijde des Conings gecommitteert tot de Gentfe Vrede¬ 
handeling. b. 9. p. 719(174) endoor de Staten Gene¬ 
raal gefonden aan Don Jan tot Marche en Famine.b. 10. 
p. 770(211) en naderhand tot Hoey. p. 771. 

S. Giflain ingenomen door den Prince vanEfpinoy, en 
wederom verovert door de Malcontenten, b. 16. p. 28» 
(43) 

Givry (Mons de) wordt gefchoten voor Laon. b, 3 i.p.845 

Glaude du Flot wordt om de Religie verbrand te Rijflel 
den ztFebr. 1566. b.«. p. 51 (36) 

Glaude Baljouw van Vijflingen , hoorende Pacieco om 
het fweerd roepen>en dat van Pacieco op fijde hebben¬ 
de , meinende dat hy daarom riep, befpot hem fcham- 
perlijk. b, 6.p. 370 268) 

Glimes (Heere van) fraijt de Deur vin de Raad kamer op 
binnen 
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binnen Bruflel, en neemt den Raad van State in verfe- 

keringe. b. g.p. 712 («69) wordt door de Staten van 
Braband geftelt tot Luitenant Generaal over het voet¬ 
volk tegens de gemuitineerde Spanjaarden, p. 715 (171) 
houdt correfpondentie met Hiergesen tracht Philip- 
peville aan Don Jan over te geven, ’t geen hy te weeg 
brengt, b.i 2. p. 951 (25) wordt gevangen en tot Bruflel 
gebracht, b. 14.p. 159(180) 

Glippers fchrijven aan die van Leiden en raden haar fich 
te verfoenen met den Coning. b. 7. p. 5 31 (41) hoeken 
die van binnen te beweegen , maar moeten onverrich¬ 
ter faake vertrekken. p. 553(57) 

GlofTengemaakt op het Placcaat van de Statenen Wet- 
houderen van Uitrecht tegens de Conventiculen. b. 21. 
p.842 (114) 

Godefridus Mervel, Priefter, door ordre van Lumei bin¬ 
nen den Briel opgehangen. b. 6. p. 367(266) 

Godefridus Hoermaar, Piiefter, door ordre van Lumei 
binnen den Briel opgehangen, b. 6. p. 367 (266) 

Godfroy van Erpt, Caftelein op Vredenburg fterft. b. 5. 

P- 3 3 3 (i4°) 
Godefroy van Mierlo Biflchop tot Haarlem wijdt de Ker¬ 

ken en doedt de MifTe in de groote Kerk. b. 6. p. 443 
(325-) vlucht met groot gevaar, b.13. p.73 (118) 
accordeert met den Prince van Oranjen wegens Haar- 
lem, om het felve wederom onder deflelfs Gouver¬ 
nement te brengen, b.20. p.756 (201) hoe hy aan 
hetBifdom van Haarlem is gekomen, p. 757 (202) 

Godvruchtigheid van de foldaten binnen Sluis. b. 23,p.i6 

C11) 
Goederen in de Beelde-ftormerye tot Antwerpen ge- 

rooft, worden met menigte wederom gebracht, b. 2. 
p. 86(61) 

Goederen der geeftelijke en vluchtelingen worden in 
Hollanden Zeeland aangetaft. b. 6. p.449(330) 

Goerede wordt door ordre van den Prince van Oranjen 
befichtigten gefterkt. b. 8. p. 654 (1 27) 

Goes, befprongen door de Vlillïngers en wederom verla¬ 
ten , wordt wederom belegert en wonderbaarlijk door 
deSpanjaartsontfet. b. 6. p. 393-394(287) < 

Gonguies wordt door de Staten Generaal aan de fijde des 
Conings gekoren tot Veld-Maarfchalk tegens de Span¬ 
jaarden.'b. g.p. 719 f174) wordt door Don Jan ge- 
flagen en gevangen. b. 12. p. 934 (13) 

Goletta ingenomen door den Turk. 7. b. 7. p. 572 

(71) 
Gomeron handelt met Fuentes over de overleveringe van 

Han, ontfangt een deel gelds, wordt door laft van 
Fuentes gevangen, fchrijft aan d’Orville om het Kafteel 
over te geven; b. 32. p. 19 (15) komt in het Leger by 
Fuentes. p. 26 (19) en wordt door deflelfs laft ont- 
halft. p. 27. 

Gommicourt klaagt aan Parma dat fijne foldaten in twee 
jaren maar twee maanden betaalt waren. b. 19. p. 5 19 

(49) 
Gorcum verfekert voor den Prince van Oranjen.b.ö.p.jSo 

(*■76) 
N. Gouda Syndicus van Groeningen, befchuldigt heftig 

de gevangene Staten der Omlanden, b. 1 2. p. 912. 
Gouda bewilligt niet in de refolutie om de Landen aan 

Vrankrijk op te dragen, b. 19. p. 495 (32) 
Gouwenaars in beweginge door het innemen van Rot¬ 

terdam , worden geftilt onder fekere conditie, b. 6. 
p. 368 (26 7) weigeren de foldaten door den Prince van 
Oranjen gebonden in te neeinen. b. 8. p. 645 (121) en 
willen haren Gouverneur ombrengen, ibid- 

Covert Brafler wordt door de Staten van Holland en Ze- 
land gecommitteert om met den Prince van Oranjen te 
handelen en aan hem de Souverainiteit op te dragen, 
b. 15. p. 181 (197) wordt Raad van State. b. 19. p.459 
(7) .fterft. b. 37.P.689(68) 

GoutfeSluisingenomendoor de Spanjaarden, b. 7.P.504 

- (21) , 
Gouverneur Generaal der Nederlanden heeft in abfentie 

van den Lands-Heer macht, om fo te doen en te han- 
delen als den Lands-Heer felf. b. 4. p. 178 (126) 

Gouverneurs der Provintien worden ten Hoof ontboden 
en waar over. b. 2. p. 55 (39) komen te Hoof. p. 57 
(40) maken fvvarighcid in het vertrek der Gouvernante 

p. 8+ (5 9) worden door de Gouvernante na hare Gou¬ 
vernementen gefonden met volkom de Beeldeftormers 
te ftrafFen, en alles wederom op fijn ftel te helpen, 
b. 3. p. 144(102) fchrijven byfondere Brieven om or¬ 
dre te houden tegens het misbruik van het Sacrament 
des Altaars en des H. Olifels. b. 5. p. 311 (224) 

Goylanders raferen de Stad Naarden door laft van Don 
Fredericophetaanfchrijven van den Grave vanBoflu. 
b. 6. p. 420(307) 

Granvelle Biflchop van Atrecht brengt te weeg dat de 
fecrete commiflien der Inquifiteuren, gemaakt worden 
door openbare Brieven van Placcaat in hetjaar 1555 
in December, waar by alle Wethouderen en Rechters 
belaft wordt den Inquifiteursbyftanttedoen. b.i. p.14 
(10) drijft het werk van Vrede met Vrankrijk om de 
Luthrianen te beoorlogen, p. 18 (13) wordt Cardinaal. 
ibid. raad den Coning van Spanjen de Spanjaarts in het 
land te houden 3 en hem door den Paus te doen ont¬ 
daan van den Eed aan de Landen gedaan, en defelve op 
Uieuw in te nemen en regeren na fijnen wille, doch dat 
al vorens vier of vijf van de voornaamfte Hoofden zou¬ 
den moeten gekort worden, p. 22. (15) neemt voor 
het Gouvernement der Nederlanden alleen te hebben, 
en pra&ifeert daarom dat den titul van Regente aan 
Margareta van Parma gegeven wierde, welke geen 
kennifle van de gelegentheid defer Landen hebbende, 
gedwongen zoude zijn haar in alles na fijnen raad te 
gedragen; pra&ifeert een Raad van Staten die hy 
maakt dat van den Coning geftelt, en veele Heeren van 
den Gulden Vliefe daar in gefet WQrden ; en waarom 
hy fulks doedt. p. 23(16) wordt Aards-Biflchop van 
Mechelen. p. 26 (19) vertrekt uit Nederland na Bour- 
gondien. p. 29(21) foekt met lift Antwerpen en eeni- 
ge andere Steden van Braband onder het Aards-Bifdom 
van Mechelen te brengen, p. 30(21) fterft. b.2i.p.754 

(54) 
Grave van Efnbden houdt elf fchepen aan, waar door 

veele aanftagen van den Prince van Oranjen te niet 
gaan. p. 330(238) dat reden geven aan Sonoy waar¬ 
om hy de fchepen om de Eenis hadde aangehouden. 
P- 331 (i39) fie Edfard , Grave van Ooft-Vrief- 
land. 

Grave van Valkenftein doedt een inval in Weftphalen , en 
verontfchuldigt fich daar over by fijn Excellentie en de 
Staten, b. 28. p. 549(16) wordt gefchoten voor Zut- 
phen. p. 562 (26) 

’sGravenhage en deflelfs befchrijvinge. b. 9, p. 673 
(141) fie, den Haag. 

Gravinne van Meurs verkoopt aan de Staten van Holland 
Worcum en de Heerlijkheid van Altena. b. 28. p. 553 
(19) vertoont aan de Staten Generaal hare pretenfien 
op het Sticht Ceulen , verfoekt en verkrijgt reprefalien 
tegens het félve. b. 29. p 660(44) 

Gravinne van Egmond, fie Sabina Gravinne van Eg- 
mond. 

Gregorius de Dertiende wordt Paus van Romen. b. 6. 
p. 371(269) geeft op het verfoekdes Koningseenbe- 
veftinge van het Pardon en Bulle van abfolutie. b. 7. 
p. 513 (29) beleent Don Jan met het Coningrijk van 
Engeland, b. 11. p. 841 (263) geeft een Bulle aan Don 
Jan. b. 12. p. 935 (14) voert den Nieuwen Stijl in. b.r6. 
p. 337(3 4) doedt Truxés in den ban, en verklaart hem 
voor Ketter, b. 18, p. 361 (4) fterft, b. 20. p. 596 

(31) 
Gregorius de Veertiende fterft. b. 28^.589(41) 
Greveinhet Sticht Munfter geplundert door het Guarni- 

foen van Lochum, b. 26. p. 475 (5 3) 
Grienfielde vecht vromelijk tegens meer als vijftig fche¬ 

pen der Spanjaarden, wordt gequefft , wil fijnfcbip 
doen fpringen, wordt daar in verhindert, gevangen, 
door de Spanjaarts wel onthaalt, en fterft aan fijn quet- 
fure. b. 28. p. 597 (54) 

Grieven door de Staten der Omlanden overgelevert aan 
de Staten Generaal, tegens de Staat en forme van Re- 
geringe by de Commifiarifen van de Generale Staten 
uitgeiproken. b. 32. p. 14(9) dórden geftelt in han¬ 
den van die van Groeningen om op de felve te antwoor¬ 
den. p. 17 (16) 

Grimfton ontdekt het verraad om Bergen op Soom aan 
Parma 
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Sarmate leveren aan Willugby, laat fich in diegele- 
centheid gebruiken om Parma te verfchalken, reilt by 
Parma, veinft fijne Religie,wordt ftriktelijk bewaart, 
ontkomt, b. 25.p. 341 (22) 

Grobbendonk ontdekt den aanflag der Malcontenten op 
Bouchain. b. 15. p. 197 (208) fie, Gafper Schets. 

Groene velt verklaart hem met de Staten, b. 18. p. 420 

(46) 
Groenevelt, Gouverneur van Sluis, krijgt eenige gevan¬ 

genen, en verftaat uit defelve het voornemen van Par¬ 
ma om Sluis te belegeren, verwittigt fulks aan de Sta¬ 
ten van Zeeland, verfoekt alhltentie en krijgt defelve. 
b.2j.p. 5 (3) ordineert gebeden in het optrekken, en 
dankfeggingen in het afgaan van de wacht. ibid. fchrijft 
aanBukhorft. p-7(5) levert Sluis aan Parma over met 
accoord. p. 18 (13) geeft daar over een verantwoor- 
dingeuit. p. 19(14) 

Groene ven (Kapitein) klampt aan en neemt een Spaans 
Oorlog-fchip. b. 6, p.433 (317) maar blijft doodt, 
ibid. 

Groenewegingenomen en befet. b.-y.p. 555 (58) 
Groeningen en Omlanden zijn te mets ter Generaliteit 

verfchenen, en hebben fomtijds een gemeene, fom- 
tijds weder een byfondere Stem gehad, maar waren 
boven ’t getal van de Seventien Provintien- b. 1. p.x (1) 
gemaakt; tot een Bifdom en geftelt onder het Aards- 
Bifdom van Uitrecht, p. 23 (17) door Tra&sat tot de 
Nederlanden gevoegt. b. 4.p. 178 (126) in beroerte 
en verlchriktheid door de nederlaag der Spanjaarden 
by Winfchoten. p. 236(168) moet met de Omlanden 
6000 guldens geven tot de twee miljoenen in plaats 
van den tienden en twintigflen penning, b. 5. p. 310 
(223) verfekert voor de Staten Generaal aan de fijde 
des Conings. b, io.p.751 (198) belegert en ingeno¬ 
men door Rennenburg. b. 13. p. 88 (129) door Ren¬ 
renburg verralcht en voor den Coning verfekert. b. 14. J 1.168(187) belegert door Entes. p.169(187) ont- 
èt door Schenk, b. 15. p. 208 (215) belegert door fijn 

Excellentie Maurits. b. 31. p. 807 (24) befchoten, 
gaat over met accoort. p. 835(45) 

Groeningers tot noch toe vry van de Inquifitie, fiende hoe 
hare naburen daar mede gèplaagt wierden , doen met 
conlent der Overigheid de Beelden weg, alleen uit de 
Minnebroeders Kerke, welke door de Stads Timmer¬ 
luiden wordt opgeruimten bequaam gemaakt om daar 
in te prediken, b. 2- p. 94(65) tot noch toe vry en on¬ 
bedwongen , en de Gereformeerde Religie toegedaan, 
laten haar bewegen om guarnifoen den Coning te ge¬ 
valle in te neemen. b. 3. p. 147 (103) doen grootde- 
voiromte beletten dat Delfziel niet tot een ftad ge¬ 
maakt wordt. b. 4. p.247( 176) zijn feer verblijd over 
het vertrekken der foldaten. b- 10. p. 784(220) nee¬ 
men by provifie aan de Ordonnantie van den Eerts- 
Hartog, rakende het ontflag van de gevangene Hee- 
ren. b. 13.p. 20 (80) weigeren teverfchijnenop den 
Landdag door Rennenburg tot Vifchvlietuitgeichre- 
ven. p. 88( 129) worden belegert, doen een uitval, lij¬ 
den fchade, en accorderen met hem. ibid. worden be¬ 
nauwt. b. 15. p. 205(214) krijgen debagagie van fijn 
Excellentie Maurits. b. 28. p. 569 (31) vallen uit op 
het Leger van Maurits met goed fucces. b. 31. p. 807 
(25) antwoorden op het fchrijven van fijn Excellentie, 
p. 809 (26) doen na hare overgifte aan Maurits eenen 
Eed. p.835 (45) neemen aan de uitfpraak van deCom- 
milfarifen der Staten over de ftantenformevan Rege- 
ringevandieProvintie. b. 32. p. 14(9) ftellen het dif¬ 
ferent aangaande het maken van de quotifatie ter 
decifie van Graaf Willem van Nafïauw. £>.33^.172 (9) 

Groesbeek (Heervan) trekt uit Groeningen met eenig 
volk om Graaf Lodewijk te doen vertrekken, welk hem 
miflukt. b. 4. p. 235 (167) 

Grol belegert door fijn Excellentie Maurits. b. 32. p. 41 
(31) wordt wederom verlaten, p. 42. voorde tweede 
maal belegert, b. 34 p. 347 (41) en met accoord over¬ 
gegeven. p 348 (41) .v 

Grijfe verfekert Brugge tegens de Francen; b. 17. p. 341 
(36) wordt door den Raad van State na Engeland ge- 
fonden om te verfoeken dat de Coninginne den handel 
met Vrankrijk geliefde te bevorderen.b. 19^,470 (15) 

qttijt fich wel in fijne comtrufTie. ibid. wordt andermaal 
na Engeland géfonden , om te vernemen na de gefint- 
heid van de Raden der Koninginne omtrent de Neder¬ 
landen , vertrekt en krijgt fijne inftrudHen. p. 482 (23) 
komt uit Engeland, doedt rapport, levert het fchrijven 
van de Coninginne over en wordt bedankt, p.539 (62) 
wordt door de Staten na Engeland gebonden om de 
Sou verainiteit der Landen de Coninginne aan te bieden, 
b 20.p. 635 (63) 

Gualterus Roy wordt gecominitteert totderefumtie van 
een voorgaande en het concipiëren van een nieuwe 
Kerkenordeninge. b. 28^.557(21) 

Guarnifoen binnen Groeningen fielt fich moetwillig aan, 
dan wordt op het verfoek der Wethouderen door Dtic 
d’Alba verandert, b. 5. p. 268 (192) 

Guarnifoen van den Prince van Oranjen binnen Meche- 
len fchiet op het Leger van dén Hertog van Alba, ver¬ 
laten de ftad en waarom, b. 6. p. 409 (2^9) 

Guarnifoen binnen Oldenzeel doedt een verfoek aan dé 
Staten van de nader geünieerde Provintien. b. 15.p,218 
(223) 

Guarnifoenen in Noord-Holland worden verfterkt.b.19. 
p. 521 f50) 

Guarnifoen van Geertruidenberg muitieeert , fielt fich 
geweldig baldadig aan. b.24. p. 292 (104) fond Ge¬ 
deputeerden na Dort. ibid. doedt een ontfatfoenelijken 
eifch.ibid. wil ten vollen betaalt zijn en gebruikt drei¬ 
gementen. ibid. accordeert met de Gedeputeerde der 
Staten, p-294 (106) gaat voort in fijne muiterye en 
neemt den Burgeren haar geweer af. b. 25.P.365 (39) 
fchrijft aan fijn Excellentie, dat fy haar liever onder de 
vyanden als onder de gehoorfaamheid van de Staten en 
fijn Excellentie wilden begeven.b.2ö.p.4o5 (6) hande¬ 
len met Parma.ibid. verkoopt en levert de ftad aan Par¬ 
ma. p. 409(9) 

Guarnifoen van Lochum plundert Greve in het Sticht van 
Munfter. b. 26. p. 475 (53) 

Guarnifoen van Swartfiuis muitineert. b. 27. p. 521 
(21) 

Guarnifoen der Spanjaarden in de Nederlanden blijven 
onbetaalt, welk befwaarlijk valt voor de Burgeren en 
Inwoonderen. b. 5. p. 288 (207) 

Guido dé Bres,Predicant tot Valencijn menende te vluch¬ 
ten , wordt gevangen, na Doornik gevoert, en na veel 
difputerens op den 31 May 1567 opgehangen, b. 3. 
p. 142(100) • 

Guiljam de Grave,Kapitein onderden Admiraal den Heer 
van Lümei, loopt met hem uit Engelandc en komt voor 
den Briel. b. 6. p. 365 (265) 

Guiljam Moftert wordt Gouverneur van Alkmaar, b. 6. 
p. 3 7 7(274) beftraft met harde woorden KapiteinWybe 
Zuerfe.om dathynietna Sardam getrokken was.p.397 
(189) wordt binnen Alkmaar door fijn been gefcho- 
ten. p. 445 (327) en ontfanger van de geeftelijke 
goederen in het Noorder-Quartier. b. 8. p. 636 (115) 
heeft commifiie tot Adminiftratie van de geeftelijke 
goederen van Noord-Holland , wil defelve in het werk 
ftellen, waar tegens haar dé Magiflraten van het Noor¬ 
der-Quartier verfetten. b. 21. p.759 (57) fchrijft in 
faveur van Sonoy aan Bardefius. b. 23. p.119 (82) 
wordt door Sonoy aan den Raad van State gefonden, 
om het gefchil tuffehen hem en de Staten te vereeni- 
gen. b. 24. p. 148 (27) kömt in den Haag, handelt 
met defelve en levert eenige Articulen over. p. 185' 
(27) fchrijft aan fijne Huifvrouwe de gefteltheid der 
faken binnen Medenblik, maar de Brief wordtonder- 
fchepten in handen van Maurits gelevert. p-193 (33) 
vertrekt uit Medenblik, wordt gewaarfchouwt van 
hetquaad vermoeden dat de Staten en Maurits op hem 
hadden, refolveert na Engeland te trekken, fchrijft 
alvorens aan Bardefius en aan Sonoy, hem moet ge¬ 
vende en trooftende. p. 201 (39) komt in Engeland, 
verdedigt Sonoy. p. 212 (46) en levert een remonftran- 
tie over tot deflélfs verontfchuldinge. p. 214 (48) 
fchrijft hem fijn wedervaren, p. 219 (52) 

Guiljam Grave van Gent leelijk geleeft hebbende in Hol¬ 
land , wordt in feker huis by Oudenaarde door de Span¬ 
jaarden verbrandt. b.6.p. 412 (301) 

Guiljam van der Kerke Gedeputeerde der Stad Brufiel 
M Éarf 
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aan de Waïfe Provintien, wordt van fommige Wel, van 
fommige feer onbeleeft gehandelt, en komt onverrich¬ 
ter fake wederom. b, 13. p- 45 (98) 

Guiljam de S. Clement, Atnbafladeurvan Philips by de 
Keifer, fchrijftaan denConing van Spanjenen ande¬ 
re, maar de Brieven worden geintercipieert. b. 31. 
p. 786.... (8....) fchrijft andermaal aan de Coning, maar 
ook die Brief wordt onderfchept. p. 871(58) en aan 
meer andere, p.852.... (48....) is liftigenloos, feer 
vertrouwt door den Coning van Spanjen , en in groot 
credit by den Keiler, b. 33. p.283 (92) fchrijftaan 
eenige Heeren, maar de Brieven worden geinterci¬ 
pieert. p. 184.... (93-—) 

Guiljaume de Hornes tekent eerft de Unie tegens de 
Spanjaarden en der felver aanhangers, b. 10.. p.769 
(2*0) 

Guiljelmus Lindanus wordt Biflchop van Roermonde. 

b.'i.p,27(19) 
Guiljelmus Sallultius Heere van Bartas flerfc. b^.p.^jo 

(27) 
Guiljelmus Puppius wordt gecommitteert tot de refumtie ’ 

van een voorgaande, en het concipiëren van een nieu1- 
we Kerkenordeninge. b. 28- p. 557 (21J 

Guillerefle verdrinkt in het befpringen van de Soeter- 
meerfeBrug. b. 7. p. 555 (58) 

Guife komt met ettelijke duifend foldaten door laft des 
Coningsvan Vrankrijkinltalien en neemt Valencein. 
b. i.p. 15(11) wordtdoor denConing van Vrankrijk 
uit Italien ontboden, p. 16 (11) komt weder uit Ita- 
lien, wordt gemaakt Luitenant Generaal des Conings, 
belegert en verovert Calis van deEngelfe, komt voor 
Guines en neemt het felve by accoord. ibid. befchiet en 
beftormt Theonville, en neemt het felve eindelijk den 
22 juny in met verdrag, p. 16 (12) vernemende dat 
de Heere van Termesgeflagen was, vertrekt na Pi- 
cardijen en blijft by Pierfont. p. 17 (12) maakt een 
Verbond in Vrankrijk genaamt de Heilige Ligue. b.19. 
P- 535 (60) Hooft van de Ligeurs in Vrankrijk, wordt 
tot tweemalen door den Coning belaft niet binnen Pa¬ 
rijs te komen, geeft een twijffelachtige antwoorde, 
komt fonder verlof daar binnen en fpreekt met den Co¬ 
ning. b. 24. p. 271 (88) ziende de flaphertigheid des 
Conings, grijpt moed, fet fijn opfet dapper voort, 
fend Brifak aan den Atnbafladeur van Engeland, b. 24. 
p. 272 (89) fchrijft aan den Coning en verontfchuldigt 
iïch. b. 24. p-273 (90) wordt gewaarfchouwt van 
het voornemen des Conings tegen fijn perfoon, kreunt 
fich des weinig, voert fiere woorden, komt in den 
Raad , wordt in liet vertrek des Conings ontbo¬ 
den , en om het leven gebracht, b. 17. p. 369 

(43) 
Guife (Cardinaal van) wordt door ordre van de Coning 

gevangen en omgebracht. b.25.p.?Ó9 (43) 
Guife (Hertogvan) verfoent fich met den Coning. b.31. 

p. 883(82) krijgt het Gouvernement van Provence. 

ibid. 
Gulden Vlies, fie Feeft van het Gulden Vlies. - 
Gunftelingen van den PrinCe van Oranjen binnen Enkhui- 

fen helpen feer dat de Burgers geen volk van Duc d’Al- 
ba zouden innemen. b.6. 0.371(269) 

H. 

HAag ingenomen door de Spanjaarden, b. 6. p, 472 
(348) fie, Js Gravenhage. 

Haagfe Bofch wordt geredimeert door de Suppooften 
van het Hof, en waar voor. b. 9-p .676 (143) 

Haarlem gemaakt tot een Bifdom en geftelt onder het 
Aards-Bifdom van Uitrecht, b. 1. p.23(i7) is de 
eerfte ftad die den Hartog van Alba heeft durven af¬ 
wachten en in fijne vi&orien tegen ftaan. b.6. p. 421 
(308) wordt belegert en vreefelijk befchoten door de 
Spanjaarts. p. 423 (310) wordt onder het beftormen 
gevi&ualieert. p.432 (317) feer benauwt, p. 436 
(319) kan geen meer viéfualie noch tijdinge van den 
Prince van Oranjen krijgen, ibid. wordt op genade en 
ongenade aan de Spanjaarts overgegeven, p. 440 (323) 
verklaart fich met de Staten Generaal, meind uit dien 

Hoofde als Lid in de Staten van Holland fé Vètféhij.» 
nen, wordt Stem en comparitie ontfeit, verdraagtfich 
eerft van al met den Prince van Oranjen. b. io. p.756 
(201) 

Haarlemmers fchrijven aan den Heer vjfa Swieten om een 
Vaandel Soldaten, b. 6. p. 396(288) maken een nieu¬ 
we binnen-wal, doen een uitval, ftaan wel leven of 
acht hondert Spanjaarden dood, enkeerenwederom 
binnen met veel buits- p-43i (316) fiaan den ftorm af, 
fteken de mijne van een Bolwerk aan en laten het felve 
met de Spanjaarts dre het al ingenomen hadden in de 
lucht vliegen, p.432 (317) ftaan de Schans te Ruften- 
burg op en de foldaten dood, en brengen een Vaandel 
en drie Trommels in de Stad. p.431 (316) krijgen 
meerder volk in. p. 423 (310) (foppende gefchotene 
brede en fterken haare Veffen met alle neerftigheid, 
en ftaan dapperlijk twee ftormen der Spanjaarden af. 
p. 423 (310} willen haar op het opeiflchen van Don 
Frederik niet overgeven, maar nemen voor haar ten 
uiterften te verweeren. p.423 (309) fendenvolkenaf- 
fiftentie aan die van Sparendam , fenden eenig volk uit 
om den Dijk tuflchen Sparewoude en Sparendam door 
te fteken, het geen gedaan wordt, maar niet diep ge- 
noeg. p. 422 (309) zijn (eer mistrooftig over de neder- 
lage van het volk dat gekomen was om haar te ontfèt- 
ten. p.440 (323) trachten verfcheidenmaai uit te trek¬ 
ken en door de vyanden te ftaan, maar worden t’elkens 
verhindert, ibid. klagen over de Spaanfe foldaten en 
haren ellendigen ftaat enfchrijven daar over aan den 
Heere van Hierges. b.8. p. 675 (130) 

Haat tegens de Inquifitieen ver volginge wordt hoe lan¬ 
ger hoe grodter. b.i.p. 14(10) 

Haat tegensden Hertog van Alba mits bet eifchen van 
den tienden penning vermeerdert geweldiglijk. b. 5, 
p. 288(208) 

Haat tegens Duc d’Alba opgevat helpt veel tot voortfet- 
fettinge van de deffeinen des Princen van Oranjen. b. 5. 
p. 354 (256) 

Hagelfeer groot tot Zutphen. b. 31. p. 830(41) 
Hagenaars vluchten op de aankomfte der Spanjaarden na 

Delft. p. 7. p. 504(22) 
Hamburgers verfoeken van de Coninginne van Engeland 

vryheid om in Spanjen te mogen handelen. b.2o.p.65* 
(76) 

Hames (Kafteel) door de Engelfe verlaten, b. r. p. iS 

, (”) 
Han by contraö: door Gomeron aan Fuentesovergege» 

ven. b. 32. p. 18 (12) wederom belegert en ftormen- 
derhand mgenomen door de Francen. p. 19 (13) 

Handel met die van Holland en Zeland door den Raad 
van State verboden, b. 9. p. 68 ï (147) 

Handel van Rennenburg komt klaar aan den dagenby 
watgelegentheid. b. 14. p. 167 (186) 

Handel van de Gedeputeerde der Generale Staten met de 
de Staten van Vliefland, b. 33. p. 242.... (62....) 

Handelinge met Don Jan neemt fijn aanvang. b.io.p-76i 
(204) tot Hoey in het byzijn van de Ambafladeurs des 
Keilers, p.771(211) 

Handelinge der Keiferlijke Gefanten met den Raad van 
State en Gedeputeerde van de Staten Generaal, b. 10. 
p. 785 (221) 

Handelinge met de Hoogdüitfe Colonellen heeft veel 
moeite in. b. 10^.813(243)820(247) 

Handelinge tuflchen Walfingam en Meetkerke wegens 
de verkiefmge van Mathias tot Gouverneur Generaal, 
b. n. p. 899 (304) 

Handelinge tuflchen die vafi Gent den Eerts-Hertog. enz. 
om de opgerefene onluften aldaar by te leggen, b. 13. 
p. 6.... (70...-) 

Handelinge met Anjou om van den Coning van Spanjen 
te fcheiden wordt fterk gedreven, en heeft veel bera¬ 
dens in. b. 13. p. 91 (131) 

Handelinge tuflchen de Gedeputeerde der Staten en Da* 
vifon. b. 19. p. 510 (43 ) 

Handelinge van de Gefanten der Staten inVrankrijk.b.19. 
P- 5»8....(55....) 

Handelinge van de Gedeputeerde der Staten in Engeland, 
b. 20. p. 636 (64) 

Handelinge tuflchen het Synodus Nationaal gehouden in 
den 



van Perfoncn en Saken. 

den Haag en Hermanus Herberts Predicant tot ter 
Goude* b. n.p. 794..... (81.) 

Handelinge van de gerefene verfchillen tuflchen de Staten 
van Uitrecht en fommige uit de Edelen en Ridderfchap 
te vereenigen, loopt vruchteloos af en blijft fteken.b. 24. 
p. 179 (13) 

Handelinge in Engeland tuflchen de Raden der Coningin- 
ne en Gefanten der Staten over het Placcaat tegens de 
Bergverkopers, b. 26. p. 449 (3 5) verdere handelinge 
der felver Gefanten. p. 471 (5 o) 

Handelinge tuflchen Henric de Vierde en de Coninginne 
van Engeland om een nader verbond te maken. b. 33. 
p. 1150(68) 

.Handwerken der Nederlanden worden door de wreed- 
heid van Duc d’AIba vervoert na andere plaatfen. b. 5. 
p. 167(192) 

Hannibal Alraemft Colonel over een Regiment Hoog- 
duitfe wordt door den Raad van Staten gecafleert. b. 9. 
p. 694 (156) 

Hans de Grave Droffart van Braband krijgt laft van de 
Gouvernante om het volk van Thouloufe teOutfer- 
weel teflaan, diefulksdoedt. b. 3. p. 156(110) 

Hans Colterman commiflie hebbende om de Stad van 
Haarlem aan de fijde van den Prince van Oraniente 
brengen, wordt verfocht na Enkhuifen te trekken, 
en die ftad voor den Prince te verfekeren, het geene hy 
doedt. b. 6- p. 372 (170) wordt gewaarfchuwt van het 
voorneemen der Burgermeefteren tot Enkhuifen om 
de Gereformeerde te doen'ftraflfen, wordt daar door 
niet verfet, maar grijpt des te meerder moed, en doed 
door aangeplakte Biljetten het volk daar van fchuwen. 
p. 5 7 3 (171) maakt veel werks om de Burgerye wijs te 
maken wat gevaar dat daar in ftak dat fy de Magiftraat 
hadden los gelaten, en brengt met een aardige ftreek 
te weeg > dat de felve weder in bewaringe wierden ge¬ 
nomen, p. 374 (272) begeeft fich des nachts buiten 
Enkhuifen om te onderToeken wat de vyand voorne¬ 
mens was te doen, en wordt van de fchiltwacht door 
fijnen armgefchoten. p.377(274) gecommitteertom 
te handelen met die van Haarlem, fielt fijne commiflie 
te werk en accordeert met de Wethouders.p.3 80 (279) 
wil niet dat de Poorten van Haarlem dan in fijne te¬ 
genwoordigheid geopent worden. p. 396(288)doedt 
de ronde en vindt de Zijl-Poort open, ibid. wil Frans 
Tijflen doorfteken, ibid trekt met behulp der geburen 
de Valbrug op, brengt de Burgerye in het geweer, en 
verhindert de Spanjaarden daar in te komen.ibid.brengt 
de verwarde Burgerye in ordre. ibid. trekt na Sonoy 
en verfoekt hulpe die hy verkrijgt, ibid. 

Hans van Erthuifen wordt door Sonoy gefondenom het 
Huis Toutenborch fijnent wegen te houden en te be¬ 
waren. b.6. p.381 (277) raakt daar over in moeite met 
den Grave van den Berg , wordt belegert, wil het huis 
niet overgeven, reifl na Campen om hem te verant¬ 
woorden. ibid. 

Hans Cafimir (Hartog) ontlaat een deel buskruits door 
Duc d’AIba uit Duitfland ontboden op een Heide, 
fteekt het met fijn eigen hand in brand. b. 6.9.471 
(348) en bekent aan den Keifer dat hy het gedaan had- 
de en waarom, ibid. 

Hans Bouwinga trekt met proviande na den Opflag, maar 
komt te laat. b. 15. p. 210 (217) 

Hans HanfTen heeft een fchrikkelijken aanflag tegens het 
leven van den Prince van Oranjen, wordt daar over ge¬ 
vangen en onthalft. b. 18. p. 413 (48) 

Hans Klok wordt voor Antwerpen aan de fijde van Par- 
magefchoten. b. 19. p. 501 (36) 

Hans van Galen een goed en Hecht Hopman fterft. b. 34. 
p. 301(6) 

Hans de Waal neemt een Spaans Schip komende uit Bra- 
fil. b. 34. p. 337 (33) 

Hanffe Steden fenden aan de Staten Generaal en waar 
over. b. 20. p. 615 (3-5) 

Harangue te doen by Sonoy om de Edelen en andere 
te bewegen tot verfchaffinge van geld enz. b. 6. p. 363 

O6*) , . , 
Harangue gedaan in de vergadennge van dc Staten Gene¬ 

raal door den Prince van Oranjen over hare nalatigheid 

in het beforgen van het geene tot harer befch erminge 
van noden was. b. 14. p. 141(167) 

Haring Glsus wordt gemaakt tot Prefident in het Hof 
van Vriefiand door Graaf Jooft van Schouwenburg, 
b. 6. p. 384(279) 

Harmanus Modet predikt tot Antwerpen tegens het Ma¬ 
rien Beeld, en de eere die aan het felve bewefen word. 
b. 2. p. 83(59) zullende binnen Antwerpen prediken, 
doedt ten verfoeke van de Magiftraat alleen maar een 
gebed en vei maninge, en belooft ook des middags, in¬ 
dien het eenigfins mogelijk was, zulks niet te zullen 
doen. p. 86 (66) doedt het echter, ibid. wordt door de 
Wethouderen van Uitrecht met een inftruttie, b. 22. 
p. 860 (6) en door de Predicanten met een Credentie 
Brief na Engeland gefonden, p. 862 (8) komt in Enge¬ 
land , ftek fijne commiflie in het werk, en voltrekt de- 
felve na fijn begeren, p. 866(11) 

Harmanus Herberts wordt voor het Synodus in den 
Haag ontboden , verfchijnt, antwoorden doedt be¬ 
lijden iftè van fijn gevoelen over vele faken. b.21. p.794 
(81) bekend fchuld. p. 796(82) verfoentfich met de 

, Kerke. p. 828 (115) 
Hartman Galama willende uit het land vluchten wordl 

door fijn Schipper verraden, gevangen, en op het Ka- 
deel te Harlingen gefet. b. 3. p. 169 (119) wordtdoor 
laft van Duc d’AIba te Bruffel onthalft den 1. Junii 
1568. b.4. p. 238 (169) 

Harmen van der Meer wordt van de Nederduitfe Gere¬ 
formeerde Kerk tot Antwerpen gedeputeert om meC 
den Prince van Oranjen middelen te beramen tot ftil- 
linge der beroerte, b. 2. p. 98 (69) door den Prin¬ 
ce van Oranjen gefonden aan de Coningen van Swe- 
den en Denemarken om hulpe te verfoeken tegens 
den Hertog van Alba. b. 5. p. 334 (242) fijne ver- 
richtingealdaar, p. 335-339(241-245) wordtvanden 
Prince van Oranjen gefonden na Medenblik om de al¬ 
daar ontftane beroerte te ftillen. b.6.p 415 (304) 

Harmen de Ruiter wordt door die van den Bofch aan den 
Heer van Bredero gefonden tot Antwerpen om raad 
en hulpe. b. 3.p. 151 (106) neemt Loeveftein, wordt 
daar binnen belegert, verweert fich treffelijk, en blijft 
eindelijk dood. b. 5. p. 331 (239) 

Harmen Helling houdt correspondentie met Sonoy om 
Amfterdam in te neemen. b. 8. p. 69 5 (128) befetSpa- 
rendam. b. 9. p. 727 (180) hervat denaanftagopAra- 
fterdam. b. 10. p, 758(202) krijgt commiflie van de 
Staten van Holland en Zeeland om fich van Amfter¬ 
dam te verfekeren. b. 11. p. 906 (310) neemt den aan- 
Hag ter hand en fchrijft zulks aan Sonoy. ibid. wordt in 
het innemen van Amfterdam niet gefecondeert, ftrooit 
eenige Biljetten in de Stad. p. 907 (311) wordt gefcho¬ 
ten. p.908 (311) 

Harmen Betfe Rodenburg moet door laft van de Burger» 
meefter Boom vertrekken uit de Kamer vanLycefter. 
b. 13.p. 63(42) 

Harmen Rodenburg wordt door de-Staten na Engeland 
gefonden om de Gefanten te affifterenin de dingen ra¬ 
kende detrafijke en negotie, b. 26^.418(11) 

Harmen Graave van den Berg Gouverneur van Deventer , 
verdedigt de Stadt treffelijk, wordt in het afkeren van 
den ftorm gequetft. b. 18. p. 503 (17) geeft de Stad 
over met accoord.p. 564(18) verbiedt de reparatie der 
Dijken in de Over-Betuwe. b. 32. p. 118 (103) 

Haffelt ingenomen voor den Prince van Oranjen. b. 6. 
p. 381 (277) met verraflchinge ingenomen voor de Sta¬ 
ten. b. 17. p. 335(32) verraden en overgegeven aan 
Parma, wordt wederom belegert en ingenomeu voor 
de Staten, b.15. p. 228 (230) 

Haucquincourt komt in Holland om de dood van Breautc 
tewreeken en daagt den Heer van Grobbendonk uit, 
b-37-P- 602(5) 

Haultepenne verrafcht Breda. b. 16. p. 273 (33) heeft 
een aanflag op Heufden en Geertruidenberg maar te 
vergeefs. p.i75 (3 5) wint Eindhoven, p. 286(43) wint 
de Schanfe het Bergfe Hooft. b. 20. p. 617 (5 7) ver- 
ftrooit eenig volk der Staten, p. 651 (75) belegert en 
wint het Huiste Wel. b. 21. p. 714 (26) wordtdoor 
Parma gefonden na Braband tegens Hohenlo, valt in 
deflelfs Leger en wordt gefchoten. b. 23. p. 9 (6) 

Havrc 
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tflavre (Marquis van) wordt te Bruflêl in een fteekfpel 

gehouden over het liaan en wegtrekken van den Prince 
van Oranjen, gequeft. b. 4. p. 257 (184) komt uit 
Spanjen, brengt Brieven van den Coning aan de Staten' 
van Braband en Raad van Staten, en doedt na overle- 
veringe der felver fijn raport. p. 704 (163) wordt met 
eenige Vaandelen na Antwerpen gefonden, buiten 
gehouden, en eindelijk binnen gelaten, p. 719 (181) 
beleid de Krijgs-Raad, en befluit de ftad van binnen 
afte fchanfen. p. 730 (181) wordt door de Staten na 
Engeland gefonden om afliftentie te verfoeken tegens 
Don Jan. b. 12^.949(24) 

Haufly (Heere van) wordt na den Prince van Oranjen 
gefonden om onderftant tegens de Spanjaarden, b. 9. 
p. 716 (171) keert weder naden Prince van Oranjen , 
toont de Brieven van contramande, is daar over niet 
wel te vreden, verfoekt met de hulptroepen voort te 
mogen trekken, hetgeen hem toegeftaan wordt, ver¬ 
trekt} enkomtmet het volkop’tSas. p.717. wordt 
andermaal door de Staten der Nederlanden aan de fijde 
des Conings naden Prince van Oranjen gefonden , en 
verfoekt dat den Prince het gefondene fecours weder¬ 
om geliefde te ontbieden, en Gedeputeerde te fen- 
den om van een pacificatie te handelen, ibid. 

He&or van Huchtenbroek wordt gequetft cn fterft. b.27. 

P*496(4) 
Heel belegert en overgegeven aan de Spanjaarden, b. 26. 

p. 470(49) ingenomen door fijn Excellentie Maurits. 
b. z8.p. 539(8) 

Heer van Nederland, fie Lands-Heer. 
Heeren (de voornaamfte) in het Leger des Conings van 

Spanjen worden met namen genoemt. b. 1. p. 17 
(n) als ook die van het Leger des Conings van Vrank- 
rijks. ibid. 

Heeren van den Lande komen te famen tot Breda en 
Hoochftraten. b. 1^.42(30) 

Heerfchappen zijn een Lid van de Staten van Vriefiand. 
b. 5. p. 266 (191) 

Heirleger, fie Leger. 
Hellcbaerdier van den Koning Philips komt totEnkhui- 

fen met Brieven van Pardon , handelt aldaar heimelijk, 
fijnen aanflag wordt bekent, hy gevangen en ten lande 
uitgefonden. b. 17. p. 318 (20) 

Helmich Adriaanfz. berifpt Blokhoven, komende van 
den Predikftoel, waar door detwift in de Kerke tot 
Uitrecht, van nieuws wederom ontfteekt. b. 30. p. 734 
(47) verfoentfich met Blokhoven. p. 741(53) 

Helmont voor de Staten ingenomen door Bonnivet. b. 17. 
p. 339(35) 

Hemert ingenomen door fijn Excellentie Maurits. b. 18. 

p. 5 59(8) , 
Henbife krijgt commiffie van den Prince van Oranjen als 

Kapitein ter Zee. b. 5.9. 289(208) 
Hennaerderadeel fcheid fich af van de gemeene vol¬ 

machten 5 en confenteert in de bede van den Heere van 
Billy-b. 7. p. 583(78) 

Henegouwen heeft de felle Stem ter Generaliteit, b. 1. 
p. 2(1) accordeert met den Prince van Parma. b. 13. 

P-95 ('14) 
Henric de Tweede van Vrankrijk vergadert een groot 

Leger, trekt by Amiens over de Somme, en legert fich 
over het Leger van den Coning van Spanjen. b. i.p.17 
(12) wordt in een fteekfpel door een fplinter van een 
gebroken lance in fijn oog gequeft en fterft korts daar 
na den 1 o Julii 15 5 9. p. 18(13) 

Henric van Segen Luitenant van Graaf Lodewijk wordt 
in de flag by Jemmingen gevangen, b. 4. p. 245 

(U5) 
Henric van Borchem levert aan den Hertog van Alba en 

Bloed - Raad een gefchrift over tot fijne veront- 
fchuldiginge aangaande de troublen. b. 4. p. 218 

(154) 
Henric Valkenaar wil niet toeftaan dat men de Privile¬ 

giën van Uitrecht zal overleveren in handen van den 
Hertog van Alba. b.ó.p. 358(259) 

Henric Thomafz. Kapitein onder den Admiraal den 
Heere van Lumei, loopt met hem uit Engeland en 
komt voorden Briel. b.ó.p. 365(265) 

Henric Wouw wordt door die vanNaarden aan Don Frc- 

deric gefonden om genade te bidden voor de Burge¬ 
ren en maakt accoortmet Juliaan Romero. b. 6. p. 418 
(305 

Henric Duift word Raad neffens den Prince van Oran¬ 
jen om op alle voorvallende faken tedifponeren. b.6. 
P-45° (330) 

Henric van Perzijn wordt Secretaris van den Raad van 
Staten, b. 6. p. 470 (330) 

Henric van Broekhuifen verdedigt de Schanfe vanSchel- 
lingwou vromelijk, maar wordt gedwongen defelve 
te verlaten, b. 6. p. 455 (335) raakt in groote moeite 
tot Hoorn, en wil fonder geld niet na fijn volk trekken. 
0.7.487(11) 

Henrik van Broekhoven antwoordt den Trompetter van 
deGrave laRoche, begerende noch pardon nochac- 
coort te maken. b. 7. p. 5 5 3 (5 7) 

Henric van Naflauflaat de foldatén die van Ducd’Alba 
uitgefonden waren om de gelegentheid van het Leeger 
van den Prince van Oranjen te vernemen, b. ó.p.402 
(293) is van advijs dat men den Hertog van Alba tot 
een veldflag zoude uitlokken, ibid. komt in Nederland 
met veel volks , b.7. p. 489 (iz) wordt verflagen. 

P- 491(*4) 
Henric Quirijnfen wordt gecommitteert omnevens de ge¬ 

fielde Commiflarjfen te befoigneren in de fake van Jan 
Jeroenfz. b. 8. p. 635 (114) 

Henric Kiftemaker ftilt de beroerte tot Campen tufïchen 
de Catholijke en Gereformeerde, b. 14. p. 141 (167) 

Henric Coning van Portugaal fterft. b. 14. p. 178 

(i94) 
Henric Snater wordt gefchooten. B. 16. p. 236(5) 
Henric Tferaets Wordt uit Antwerpen gefet, loopt over 

aan Parma, doedt grote dienft en wordt na de over- 
gifteMarkgraaf, b. 19. p. 500 (36) 

Henric Agileus brengt te weege dat de Unie tot Uitrecht 
gemaakt, binnen den Bolch afgekondigt wordt. b. 13. 
p.73 (119) verfoekt uit naam van de Borger Hoplui¬ 
denvan Uitrecht aan de Staten Generaal en Raad van 
State, dat de overkomfte van Lycefter mochte bevor- 
dert worden, b. 20. p. 652(76) 

Henric Datle trouwt met Maria Stuart, en wint by haar 
eenSoon Jacob. b- 22^.930(3-5) 

Henric van Bourbon Prince van Conde fterft , niet 
fonder fufpifitie van vergeven te zijn. b. 24, p. 233 
(62) 

Henric van Rattingen verbrand het Vrouwen Kloofter 
by de Bilt. b. 20. p. 625 (55) en wordt op het verfoek 
van de Burger Hopluiden tot Uitrecht gevangen geno¬ 
men. b. 25.p. 344(25) wederom ontflagen; gaat met 
eenige Burgeren na het Stad-Huis, haalt Deventer 
daaraf, en brengt hem gevangen, p. 345 (26) 

Henric de Derde wordt Coning van Vrankrijb. b.7. p.3 5 o 

(41) en verklaart vervallen te zijn van het Coning- 
lijke Recht in Polen. b. 8. p.660 (r 32) geeft een Edi<£t 
uit roerende de bevrediginge van de onruften. b. 9. 
p. 683 (148) Haat de opdracht der Nederlanden ge¬ 
heel en al af. b. 19^.462(10) antwoord Mendofia op 
fijn verfoek van de Gefanten der Staten geen gehoor 
te geven. p.525(53) ontbiedt de Gefanten der Staten 
by hem, onthaaltfe vriendelijk, en geeft haar gehoor, 
p. 5 26 (5 3) antwoordt op de propofitie van Leoninus. 
p. 5 27 (54) beforgt voor die van Guife, beraad fich 
hoe hem te dragen in de Nederlandfe faken. p. 5 36(60) 
wordt gewaarfchouwt van den aanflag der Ligeurs te¬ 
gens hem, en ook dat Guife het Hooft van defelve was, 
doedt den felven aanfeggen niet binnen Parijs te ko¬ 
men, krijgt kenniflè van den ftouten aanflag van de 
Sufter van Guife op fijn perfoon , ftelt daar tegens or- 
dre en komt te Parijs, b. 24. p. 271 (88) verbiedGuife 
andermaal binnen Parijs te komen. ibid. verwarelooft 
den raad vanPolinius, raakt in hetnaauwen verheft: 
fijn gefagbinnen Parijs, p. 272(89) vlucht uit Vrank¬ 
rijk en komt te Chartres, en geeft een Declaratie uit 
van fijnen vrille na fijn vertrek, p. 27; (90) gedwongen 
door de Ligeurs, geeft een Edi<3r uit tot verfekeringe 
van de Roomfe Religie en uitroejinge der Hugenoten, 
p. 308 (117) heeft argwaan op Guife die vermeerdert 
wordt door Ni vers, en in een groote bitterheid veran¬ 
dert, b. 25. p. 367 (41) vergadert de Staten te Blois, 

onder- 



van Perfonen en Saken. 

©ndervint dat de meefie Gedeputeerde fijne partijen 
waren» veinft, wil geen navolger genoemt hebben, 
noch het Edi& der Staten tegens Navarre laten uitgaan. 
jbid. denkt op middelen om Guife van kant te helpen, 
p. 368 (41) wordt van alle kanten gewaarfchouwt 
van de aanflagen van Guife. p. 368 (41) beraedt fich 
met fijne vertrouwde vrinden, befiuit tot Guifes dood, 
krijgt kennitfe van Guifes reukelofe woorden, ont¬ 
biedt hem in fijn vertrek, endoedt hem om het leven 
brengen, en den Cardinaal gevangen nemen, (preekt 
daar over tegens den Cardinaal Vendome, dient fijn 
Moeder aan het geene hy verricht hadde.p.369 (43) en 
doedt de medeftanders en verwanten van Guife gevan¬ 
gen fetten. ibid. geeft reden aan de Legaat van den 
Paus, waarom hy Guife hadde doen ombrengen , geeft 
laftom Mayenne te vangen, den Cardinaal van Guife 
te doden, Guifes pampieren te doorfoeken, fchrijft aan 
alle de Steden van fijn Rijk aangaande het ombrengen 
van de Guifes , fend aan de Stadhoudereh in de Provin- 
tien een nieuwe inflru&ie, komt in nieuwe moeite met 
deLigeurs, neemt volkaan, fendt aan den Paus oiti 
fieh metdefelve te verfoenen. p. 370(43) wordt door 
de Geeftehjke opentlijk voor Ketter verklaart, p. 39 c 
(58) van fijne Onderdanen overvallen , geraden om 
met Navarre te vereenigen, fpreekt met hem te Plelfy, 
en beraedt fich hoe den Oorlog te voeren tegens deLi¬ 
geurs. p. 397 (63) belegert Parijs, wordt meteen 
vergiftig roes geftoken door Jacob Clement, te 
bedde geholpen, verfwakt, fijne laafie redenen , re¬ 
commandeert Navarre tot de Kroon, fterft. p. 464 

(4 O 
Henric van Navarre geeft befiellir.ge op vrybuit welk den 

Priince van Oranjen en Staten niet toefiaan. p, 15 .p. 213 
(219) geeft een verklaringe uit tegens de Ligue. b.19. 
p. 547(69) (laat het Leger der Ligeurs by Courtras. 
b. 23. p. 147 (102) fend aan verfcheidene Princenom 
een verbond tegens de Ligeurs in Vrankrijk te maken, 
b. 24. p. 275 (91) fchrijft aan de Staten van Vrankrijk, 
Wil des Conings andoriteit maintineren tegens de Li- 
geurs, neemt wie dat wil or.der fijne Sauvegarde. p. 3 91 
<59) fpreekt met den Koning totPleffy, komt te Pa¬ 
rijs , vereenigt met de Coning en beraedt fich hoe den 
Oorlog te voeren tegens de Ligeurs. p- 397(6 3) wordt 
Coning van Vrankrijk en doedt Eed. b. 26. p.466 

(46) 
Henric de Vierde deelt fijn Leger en krijgt Diepen, 

p. 466 (47) verwittigt Breavoir van het innemen van 
de voorlieden van Parijs, p.489 (62) neemt veeleSte¬ 
den in, bereidt fich tot een veldflag, flaat met Majen- 
ne, krijgt de overwinninge en verwittigt fulks aan den 
Heer Verune. b. 27. p. 518.... (19—) belegert Parijs 
ftrengelijk. b. 28. p- 534 (4) verfoelrt van de Staten 
aflïftentie van eenige Schepen van Oorloge, p.543 (11) 
fendt Gefanten na Engeland en aan de Staten- 9.5-45 
(12) fchrijft aan de Staten Generaal, p-5 50 (16) fchrijft 
andermaal, p. 553(19) maakt een Edidt en wil de Ca- 
tholijke Religie door geheel Vrankrijk onderhouden 
hebben, p. 555 (20) fchrijft aan Buzanval aangaande 
de overwinninge van fijn Excellentie Maurits in de 
veroveringe van Zutphen en Deventer, p. 567 (30) 
Wint Noyon. p. 5 71 (34) geeft furcheantie aan de Staten 
Generaal van fijne uitgegevene Brieven van reprefalie. 
lp- 598-( 5 5) breekt het Beleg van Rouaen op, trekt na 
het Leger van Parma, komt by na in grote ongelegent- 
heid, herftelt fich , legert fich dicht by het Leger 
der Ligeurs , hout een hevige fchermutfel met het fel- 
ve, taft de felve op nieu aan, prefenteert fich om te 
liaan, kan niet tot fijn oogmerk komen, vertrekt, 
p.617.11....) belegert en wintCaudebek. p.620 
(14) fchrijft aan de Staten Generaal, p. 29. p. 6 36 (27) 
geeft: een Declaratie uit tegens die van Meyne, ver¬ 
biedt de vergaderinge van Parijs, en verklaart alle die 
daar verfchijnen fchuldigaanhet Crimen l*efte MajeJla- 

tis. b. 30. p. 681(9) wordt vermaant omtotwegne- 
mingevan alle onluften de Roomfe Religie aan te ne¬ 
men. p. 689(16) laat fich onderwijfen in de Roomfe 
Religieen wordtPaaps. p. 705 (25) doedt openbare 
belijdenifle, biecht, hoort de Mifle en Predicatie. 
p.706(26) fchrijft aan het Parlement van Chalons. ibid. 

fchrijft aan de Paus, fend NeverS derwaarts en vi?r« 
foekt abfolutie van den Ban. p. 708 (28) laat een De¬ 
claratie uitgaan en waar over. p.709 (29) fendtMor- 
lans aandeConinginne van Engeland en Staten om re¬ 
den te geven waarom hy van Religie verandert was, 
fchrijft aan Buzanval. p. 719(36) en aan de Staten Ge¬ 
neraal. p. 721(37) verfoekt van de Staten eenige dui' 
fenden ponden Buskruid te leen , eo kri jgt het. b. 30. 
p- 7 5 7 (6 3)fchrijft aan de Staren en verfchoont de over- 
komfte van Caluart buiten haare kenniflè voorgeno¬ 
men. p.7 5 8(65) komt te Meaux, vergeeft den Burgeren 
hare voorgaande mifdaden en fielt ordre op veele fa¬ 
ken. p. 769(73) wordt tot Chartresgekroont. b. 31. 
p. 804(23) accordeert metBrifack over deoverleve- 
ringe van Parijs, p. 805. komt in Parijs, ibid. wordt 
voor Coning uitgeroepen; ibid. krijgt de Baftille ; 
p. 806(24) hem vallen verfcheidene Steden toe. ibid. 
maakt verfcheidene Ordonantien, en geeft opene Brie¬ 
ven om fijne rebelle Onderdanen en Steden wederom 
tot fijne gehoorfaamheid te doen keeren. ibid. ver- 
(bekt in plaats van het toegefiane geld eenige Vaande¬ 
len Soldaten. p. 844 (52) fiaat door de fijne eenCon- 
voy der Ligeurs en fchrijft fulks aan de Heer Do. p. 845 
(53) wint Laon; ibid. krijgt Amiens en Kamerik. 
p. 846. geeft commifiie aan Boullon om den Oorlog 
te voeren tegens den Coning van Spanjen. p. 847 (54) 
accordeert met Guife en geeft hem het Gouvernement! 
van Provencen. p. 883(81) wordt gevatelijkgequetft 
door Jan Chaftel. p. 891 (88) handt de Jefuiten uit 
Vrankrijk. p. 892. fchrijft aan de Staten van Arthoi» 
en Henegouwe; ibid. verklaart een ofienfive Oorlog 
tegens Spanjen, en doed de felve by Edi& verkondigen, 
b. 32. p. 4(1) onthaalt de Ambafiadeurs van Venetien 
met alle eer en refpedt. p. 8 (4) fchrijft aan den BifTchop 
en de Staten van Luik op hare klachten wegens de in- 
neminge van Hoey. p. 11 (6) is niet wel te vreden dat 
de Staten niet te velde komen en laat daar over aan de 
felve een propofitie doen. p. 30(22) trekt op tegens de 
Conftapel van Caftilien, treft metdenfelven en (laats 
deSpainjaardcn by FontaineFrancoife. p. 57.(39.-) 
fchrijft aan Buzanval wegens het verlies vanCamerik. 
p. 56(42) fend Tuillerye aan de Staten om haar te be¬ 
danken voor het gefondene fecours. p. 57(43) fendt 
andermaal aan den Paus om abfolutie. p. 98 (77)krijgt 
delelve en wordt door een Bulle van den Ban ontfla- 
gen. p. 117 (93) fchrijft een en andermaal aan den Paus 
om hem te bedanken, p. 120(96) antwoord aan Ma- 
jenneop fijn verfoek. p. 122(97) fchrijt aan de Staten 
en waarover, p. 148(119) fchrijftaan de Staten , Bu¬ 
zanval en Oldenbarnevelt. b.33.p. 170 (8)accordeert 
met Majenne en Nemours, p. 177(13) verwittigt Bu¬ 
zanval van het innemen van Marfilien. p. 180 (15) 
fchrift aan Oldenbarneveld met eigener hand. p. 192 
(24) en aan den Heer Brienenj ibid. krijgt la Fere 
met accoord. p. 194 (26) neemt qualijk het overgeven 
van Ardres, ibid. fluit eenoffenfive en defenfive Al¬ 
liantie met deConinginne van Engeland, p. 206(35) 
fchrijft fulks over aan de Staten. 9.208(36) bedankt 
Juftinus van Naïïauw en de verdere Officieren by de 
Staten van de goede dienfien aan hem gedaan, p. 214 
(41) handelt door den Heer van Sancy in Engeland 
om een nader verbond met de Coninginne te maken, 
p. 250 (68) (luit het felve. 9.255(71) fchrijftaan Ol¬ 
denbarnevelt. 9-257(73) en aan de Staten wegens het 
(enden van den Hertog van Boullon; p. 258. maakt een 
particulier accoortmetde Staten. 9.265(78) fchrijft 
aan de Staten en fend aan de felve de Ratificatie 

j van de gemaakte verbonden, b. 34. p. 313 (15) krijgt 
tijdingevan het innemen van Amiens , fchrijft aan de 
Staten, heeft een vergeeffchen aanflag op Atrechti 
p. 315 (16) fchrijft aan Buzanval. p. 324(23) verad¬ 
verteert de Staten van de wederveroveringe van A- 
miens. p. 381(65) antwoord aan de Staten op haar 
fchrijven. p. 397 (76) fchrijft aan de Staten over de 
komfte van der felver Gefanten. b. 35. 9.415 (6) ac¬ 
cordeert ftaande de Vredebandelinge tuflchenhem en 
Spanjen met den Hertog van Mercure. p. 4 5 5 (12) be¬ 
geert niet te handelen van Vrede fonder de Coninginne 
van Engeland en de Staten der VereenigdeNederlan- 
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den. p. 44’ (18) fluit de Vrede, dan fendt alvorens aan 
de Coninginne van Engeland of fymedeeenige Gede¬ 
puteerden op den handel geliefde te fenden. p.445 (19) 
geett een Brief van verlèkertheid voor de Gerefor¬ 
meerde in Vrankrijk, p.450(24) antwoordt aan die 
van deSorbonne wegens hare remonflrantie over den 
felven Brief, p.452 (2.5) handelt met den Paus tot 
fcheidinge van fijn Huwelijk met Margareta de Valois. 
b, 36. p. 586 (59) trouwt met Maria de Medicis.p 587 
verguntaandie vanGeneve de flechtinge van het Fort 
S. Catharina , en maakt Vrede met den Hertog van Sa- 
vojen. p. 588(60,) komt in het Parlement van Parijs, 
en wil dat fy in het Ediét aan de Gereformeerde toege- 
itaanzullen bewilligen, p. 591 (65) geeft reden daar 
van aan de Gedeputeerde van het Parlement, p. 5 93 (64.) 
Jsfeer onthelt over de dood van de fchoone Gabriele. 
p. 5 95 (65) belegert Rouaen. p. 588 (46) tracht met 
de Ligeurs te fiaan, maar laat fulks na om de Coningin- 
11e van Engeland te believen, ibid. laat een verklarin- 
ge uitgaan tegens den Hertog van Savojen. p. 661 
(48) 

Henric van Brienen Gedeputeerde van Gelderland ver¬ 
wittigt die Staten, watter op het verhoek van deGra- 
vinne van Meurs, in de Staten Generaal gehandelt was 
aangaande de Neutraliteit van Rhijnberk. b. 27.p.503 
(9) wordt gecommitteert om de antwoord der Staten 
aande Fleerde Tuillerveover tebrengen. b. 32.p.143 
(iïj) na Cleef gefonden om communicatie te hou¬ 
den met eenige vertroude perfonen en krijgt fijne 
inftrudie. p, 146C*1) fijne verrichtinge. p. 147 (n8j 
vordert fijne befoigneop den Landdag te Leeuwaer- 
den. p. 267.... (81....) wordt andermaal na Vriefiand 
en Groeningen gefonden om haar te verhoeken tot het 
dragen der conlenten; b. 34. p. 316 (25) fijne hande- 
lingeibid.... reift uit ordreder Staten na Zeeland, om 
de oude Raden ter Admiraliteit van haren Eedteont- 
fiaan , en de nieuwe defelve af te nemen. b. 34. p. 391 
(72) en over andere faken..... wordt na Zelanc! gefon¬ 
den om den nood van het land ee remonftreren en te 
verhoeken dat ordre in de affairen deffelven mochtege- 
ftelt worden, b. 37. p. 685 (66) fijne verrichtinge.... 

Henric Hertog van Brunfwijk verhoekt van de Staten van 
Hollandinïuhninge van Woerden en Liefveld, b. 30. 

P* 748 ('5 7) 
Henric Anthonifze Wifiêl verhoekt aan de Staten om èen 

Wiflel-Comptoir te mogen oprichten, b. 30. p. 770.... 

(74) 
Henric Kraai vanger gewefene Muntmeefter van Cuilen- 

burg wordt, na een lange gevangenifie, op de voor¬ 
bede van den Grave van Hohenlo, ontilagen. b. 3 2.p. 13 

(8) 
Henricus Bullingerus, fie Bullingerus. 
Henricus Corput wordt gecommitteert tot derefumtie 

van een voorgaande en het concipiëren van een nieuwe 
Kerkenordeninge. b.28-p. 377 f21) komt tot Uitrecht 
om de twifl in de Kerke aldaar by te leggen, b. 30. 
p. 7 29 (43) kan niet uitrichten en waarom, ibid. krijgt 
commillïe om over die faak met Oldenbarnevelt te 
communiceren, p. 331 (44) en om die te bevorderen. 
ibid. 

Henricus Villenius wordt door het Synodus van Zuid- 
Holland gecommitteert om de fake van de Kerke tot 
Uitrecht met Oldenbarnevelt te communiceren, b. 30. 

p.7 51 (44) 
HenricusCarpentier krijgt commiffieom de fake van de 

Kerke van Uitrecht te bevorderen, b. 30. p. 731 

(44) 
Henricus Cefarius geeft een fchriftelijke befchuldinge 

over tegensBlokhoven. b. 30 p. 735 (47) 
Henricus Conchardus wordt beroepen tot Predicant van 

Uitrecht en komt. b. 30. p-738 (30) komt in confe¬ 
rentie met Blokhoven en verfoent met den iel ven. p. 74 2 

Henry)de Vienne fich noemende Gouverneur van Water¬ 
land, hoekt de Magiftraten in het Noorder-Quartier 
te bewilligen om met hem te accorderen, en gebruikt 
daar toe beloften en dreigementen, b. 7. p. 487. neemt 
eenige Dorpen in. ibid. 

Henry Garnet Opperfte der Jefuiten in Engeland kennis 

hebbende van den aanfiag om de Coningtnne en hdÊ 
Parlament door Boskruid om te brengen, wordt daar 
over geexecuteert. b. 35. p. ^61 (31) 

Henry Jaerves wordt door de Statife gevangen in defiag 
van Vlaanderen, b. 37. p. 63 3 (42) 

Hernando Patigno flaat een deel Luikfe Boeren en 
brengt fe onder contributie, b. 28. p. 348(13) 

Hernando Mota wordt door de Statife gevangen in de 
flag van Vlaanderen, b. 37. p. 63 3 (42) 

Heraugiere krijgt commiihe om den aanfiag op het Ka- 
fteel van Breda in het werk te Rellen, b. 27.P.322 (22) 
kief! volk tot defelve na fijn eigen fin, p. 323 (22)gaat 
t’fcheep, fpreekt den kleinmoedigen een hart in , ibid. 
komt te Breda, en loopt groot gevaar van ontdekt te 
zullen worden, treet ten fcheepeuit, valt den Span¬ 
jaarden op het lijf, en verovert het Kafteel. p.fi? (23) 
Wordt met het Gouvernement der Stad en een gouden 
penning begiftigt, p. 326 (24) verwittigt den Staten 
van Holland van het doen en voornemen der vyanden. 
b. 29^.632(24) verrafchtHoey. b-32.p. 10(5)geeft 
het felve weder over met accoord. p. 13 (8) fchrijftaan 
Oldenbarneveld wegens het voornemen der vyanden 
om Breda te belegeren, b. 33. p. 180 (15) verwittigt de 
Staten van de komfte der vyanden na de Schelde, p. 211 

(J8) 
Herbert Ambaffadeur van de Coninginne van Engeland 

wordt met Brieven door Lycefter aan de Staten Gene¬ 
raal gefonden. b. 23. p. 130(90) komt in den Haag, 
heeft audiëntie, toont fijne credentialen. p. 132 (91) 
doedt fijne propofitie. ibid. verhoekt fchriftelijk be- 
fcheid van de antwoord der Staten, p. 153(92) krijgt 
fchrijven van de Coninginne om een volkomenerefo- 
lutie der Staten te hebben op bare vooiftellinge van de 
Vredehandel, b. 24.p. 153(4) 

Hrrentals door die van Antwerpen verlaten en Parma 
befet. b. 19.P.469 (14) 

HermanSterre fchrijft uit der Goucle dat allesgereet is 
om de Stad te verfekeren voor den Prince van Oranje. 
b.6.p. 378(275) 

Herman van Wittenhorft wordt door Maurits alsGijfe* 
laar binnen Groeningen gefonden. b. 31. p. 832 

(43) 
Herry Slud wordt door de Statife gevangen in de flag 

van Vlaanderen, b. 37. p. 635 (42) 
Hertog van Cleef hoe die met de Gereformeerde handelt 

die uit Nederland gevlucht waren .b-4.p. 22 5(159) geeft 
laft aan den Richter van Emmerik uit vreefe vooDuc 
d’Alba, om Sonoy enden Heer van Druynen te van¬ 
gen • b. 5.p.332 (240) 

’s Hertogenbofch wordt tot eenBifdomgemaaktenge- 
fteltonderhet Aards-Bifdóm van Mechelen. b.i.p. 25 
(U) 

Herts Engels Kapitein fwemt binnen Sluis en brengt Brie¬ 
ven van Lycefter. b. 23.p. 6(4) vertrekt wederom 
om aan RufTel en Norrits de gelegentheid van de Stad 
bekent te maken. p. 7(5) komt voor de tweedemaal 
binnen Sluis met Brieven, p. 16 (11) 

Hefe (Heer van) wordt door de Staten van Brabandge- 
ftelt tot Generaal over het voetvolk tegens de gemuiti- 
neerdeSpanjaarden, b. 9^.715 (171) 

Heffel Ayfma wordt door de Staten na Engeland gefon¬ 
den om de Souverainiteit derLanden aan de Coninginne 
op te dragen, b. 20. p. 63 5 (63) en door Lycefter ge- 
ftelt tot CommifTaris om het verfchil tot Uitrecht over 
het caftèren van het eerfte Lid der Staten by te leggen, 
b. 22. p. 867 (11) Prefidentin den Raad van Vriefiand, 
wordt afgefet, bewaart, deffelfs Pampierenverfekert 
engevifiteert. 0.23^.106(73) 

Heufden verlaten door Manfvelt. b. 26. p. 478 (f5) 
Heyde ingenomen door fijn Excellentie Maurits. b. 28. 

P- 5 39 C8) _ „ 
Hierges (Heerevan) wordt Gouverneur uit Vriefiand, 

enz. b 6.p. 3 5 7 (259) kan in Vriefiand niet komen.p^Sr 
(277) komt binnen Uitrecht en moedigt de Burgers aar» 
tegens de Spanjaarden, b. 7. p. 584(79) komt met veel 
Oorlogs-volk in Holland en het Noorder-Quartier. 
b-8. p. 623 (106) en vertrekt wederom, ibid. bele^ 
geiten wint Buuren. p. 643 (120) belegert, befchiet 
en neemt itoncenderhand Oude water in. p.644 (121) 
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belegert en wint Schoonhovén. p.646 (izz) neemt 
Campen en eenige andere Schanfen. p. 648 (123) ont- 
flaat de Gedeputeerde van Oranjen en fend de felve aan 

. den Prince van Oran jen. b. 9.p. 700(161) wordt gc- 
ichoten voor Maftricbt. b. 13. p. 64 (112) 

Hie ronimo Roceo wordt door de Statife gevangen in de 
flag van Vlaanderen. b. 37- p- 653 ,(42) 

Hieronymus Van Weert, Priefter door ordre van Lu- 
mei binnen den Briel opgehangen, b. 6. p. 367 
(266) 

Hieronimus Hortenfis fchrijft aan de Broederen van de 
Gereformeerde Religie die hem verdacht hielden.b.19. 

p. yn (43) 
Himbercourt ingenomen door Carel van Manfvelt. b. 30. 

p. 710(29) 
Binderniflenom Leiden te ontfetten veel en verfcheiden. 

b- 7-P-555 (58) 
Hinlopen door des Princen volk ingenomen en wederom 

verlaten, b. 7. p. 570(70) 
Hoeren worden uit Uitrecht gebannen, b. 24. p 303 

(113) 
Hoerhuifen mogen binnen Uitrecht niet gehouden wor¬ 

den. b. 24. p. 303(113) 
Hoey verrafcht en ingenomen door Heraugiere. b. 32. 

p. 10 (5) wederom belegert en gewonnen door la 
Motte. p. 12(8) 

Hof in vreefe en waarom, b. 2. p. 55(39) 
Hof (Geeftelij*t) van Camerik wil niet dat de Wethou¬ 

ders van Antwerpen den Parochiaan op het Kil zullen 
laten prediken, p.2- p. 81(57) 

HofvandenGrave vanCuilenborg te BrufTel, alwaar de 
verbondene Edelen waren vergadert geweeft, wordt 
door laft van Duc d’Albatot de grond toe gerafeerr. 

b. 4. p. 248(177) 
Hofvan Holland vertrekt uit den Haag na Uitrecht, en 

vergadertby S. MaertensDam. b. 6.p. 397 ('289) ver¬ 
trekt van Haarlem na Delft. p. 414(302) wordt ver- 
focht om advijs te geven op den handel met Vrankrijk. 
b. 19^.480(22) geeft bet. ibid. verklaart i reflong 
onfchuldig. b. 20.p. 583 (22; antwoord Lycefterop 
fijne Brieven en remonftrantie. b. 23. p. 47 (31) fend 
Gecommitteerde na het Noorder-Quartier om het ver- 
fchil aldaar tuflehen de Steden gerefen by te leggen, 
b. 26. p. 482 (57) geeft fententie tot de Huwelijk- 
fcheidinge van Dirk Fijk en Maria van Bekenftein.b.29. 
p. 620(15) 

Hofvan Uitrecht foekt het afbreken van het Kafteel te 
beletten, b. 10. p. 801 (233) verleent aan den Procu¬ 
reur Generaal provilie van Juftitie tegens de doleren¬ 
de Edelen* b.24*p. 303 (113) 

Hofvan Vriefland verftaande den inval der Geufen ont¬ 
bieden Jafper Robles Heere van Billyom haarteaili- 
fteren. b. 6. p. 382 (278) wil het Placcaat waar by 
Don Jan voor vyand verklaart wordt niet publiceren, 
b. 12. p. 950. 

Hofvan Vriedanden Vriefland tegens den anderen over 
het verkiefen van een Gouverneur, b. 10. p. 8iï 

( *40) 
Hofvan Gelderland fenden Gecommitteerden na Emme¬ 

rik met de Originele Brieven van Criep, en doen def- 
felfshand agnoiceren. b. 30. p- 747 (57) 

Hogen-Raad in Holland opgerecht, b. 17. p.330 (29) 
worden verkocht om haar advijs te geven op den han¬ 
del met Vrankrijk , en geven het. b. 19. p. 480 (22) 

Hogen-Raad van Engeland doet Maria Stuart onthalfen. 
b. 22.p. 939 (62) 

Hogen-Saxen Haat het volk van Panna. b. 14. p. 172 
(189) krijgt Schenk met lift gevangen , rantfoeneert 
enontilaathem. b. 17. p. 320(22) wint het Huis te 
Giftelen en doedt het afbranden, b. 19. p. 498 (34) 
fchrijft aan de Staten van Holland en waarfchuwt de- 
felve voorde faéfienin Over-YITel. b-23-p. *2(9) 

Hohenlo (Gravevan) komt uit Duitfland by den Prince 
van Oranjen om den Krijgshandel te leeren. b. 8.p 617 
(toi) krijgtcommiUieom over het volk leggende te 
Ouwerkerk te commanderen, p. 662 (133 T trekt na 
verfcheidene Steden en doedt de Hoogduirfe vertrek¬ 
ken. b. ii. p.856 (274) belegert Breda, ibid-belegert 
Roemende , doch te vergeefs, p. 897 (.303) neemt 

het Slot van Wiert. b. iï. p. 17 (78) tracht die van den 
Bofch te induceren rot inneming van Guarnifoen maar 
tevergeefs, b. 14. p. 138(165) fchrijft aan de Gede¬ 
puteerde van de nader Unie, wegens de fake van den 
Bofch. ibid. fteekt om den Bofch te benauwen, de Maas 
en Emmerfen Dijk door.p. 139 (165) (laat deTwentle 
Boeren, p. 177 (193) wint Oldenzeel. p. 178 (194) 
weigert het Regiment van Entens te aanvaarden,p.206 
(214) krijgt laft om het ontfet van Groeningen te ver¬ 
hinderen en den vyand het hooft te bieden, trekt haar 
tegen , lijdt groot ongemak, (lelt fijn volk in ordre. 
p. 206 (214) wordt geflagen en vlucht na Oldenzeel. 
p. 208 (215) neemt de Vaendelendie uit den Opflag 
gekomen waren wederom in dienft , komt tot Dockum 
en verfterkt het felve. p. 210 (217) maaktgereetfehap 
om Delfziel te ontfetten. p. 210(217) fchrijft aan de- 
felve, ibid. verovert den Opflag en Monnikerzijl. 
p.m (218) trekt de Rennenburgle tegen en flaat haar. 
p. 216 (221) vertoont ikh voor Groeningen maar vindt 
niet goed de Stad te belegeren en waarom, ibid. trekt 
op na Coeverden en krijgt het. ibid. verdeelt fijn Leger 
en wordt door Rennenburg geflagen. p. 216 (222) 
voorliet de frontieren van Over-YCel. p. 219 (224) vic- 
tualieert Lochum, p. 534(32) wordt geflagen van Ver- 
dugo. p. 335 (32) ontfet Lochum.ibid. vat een mifi* 
noegen op Sonoy, maar wordt weggenomen door den 
Prince van Oranjen. b. 18. p. 378(17) komt door or¬ 
dre der Statan op de Veluwe, enbefet defrontieren 
tegen de Spanjaarden, p. 407(37) brengt het overge- 
nomene volk van Truxesin het land. p. 425 (50) geeft 
een remonftrantie over aan de Staten van Holland, 
b. 19. p. 505 (39) befchrijft Treflong om te beraden 
op het ontfet van Antwerpen, p. 524(52) heeft een 
aanflag op’s Hertogenbofch die millukt. p. 558(3) 
tracht Bruflel te vktualieren maar te vergeefs, p. 567 
(10) fend Treflong aan Maurits en den Raad van State 
tot vorderinge van het ontfet'van Antwerpen. p-5 7o 
(12) wint Liefkens-Hoek en andere Schanfen omtrent 
Antwerpen, p. 595 (31) neemt den Couwenftijnfen 
Dijk in. p. 598 (35) accordeert met die van Ant¬ 
werpen. p. 610 (43) en krijgt de,Stad. p. 613 (46) 
ruimt «p Aéte der Staten den Briel, enz. in voor de En- 
gelfe. p. 649 (74) flaat het aangebodene Luitenant Ge- 
neranllchap door Lycefter af, en om wat reden. b.21. 
p. 698(14) vi&ualieert de Grave. p. 699(15) neemt 
den Spanjaarden een Schans af voorde Grave envic- 
tualieert de Stad andermaal, p. 707 (20) doedt een 
tocht door Braband, flaat eenige SpaanfeRuiteren, 
krijgt den verrader Welts gevangen, levert hem aan 
Lycefter, en vindt vremt dathy in plaats van ge ft ra fc 
te worden geadvanceert wordt. p. 750 (51) wordt 
fwarelijk gequetft. p. 752 (53} door F.duart Norrits 
nitgedaagt welk hy aanneemtt. p. 787 (77) verfekert 
den Haag tegens de aankomende Engelle. b.22. p.887 
(25) geeft een verklaringe uit tegens Lycefler. b. 23. 
p. 8 (6) doedt fijn uiterftebeft om Parma te diverte¬ 
ren van het Beleg van Sluis;ibid* wint Engelen.p.9 (7) 
befchanft fijn Leger. p. 10(7) wordt verfocht om by 
Lycefter te komen, p. 27 (18) weigert het en antwoord 
op het voorhouden der Gedeputeerden, p. 27(19) als 
ook op der fel ver replijke. p. 28(19) en flaat der fel ver 
verfoek geheel af. ibid. dient den Staten aan de noot - 
fakelijkheid om de Hemertfe Weert te befetten. p. 29 
(2c) meent door Lycefter in fijn eere geraakt te zijn, 
fchrijft daar over aan den (elven. p. 120 (83) geeft een 
verantwoordinge uit. p. 121 (83) wordt doorden Sra- 
ten in Ambaflade na Denemarken gefonden.b. 24.p. 29G 

(107) neemt het Huis te Brakel, waar door grote on¬ 
gelegenheden ontdaan. p. 306(116) komt wederom 
uit Duitfland. b. 26. p. 424(19) komt voor en in het 
Kafteel van Breda en krijgt het met accoord van Lan- 
chevechia. b- 27. p. 525 (23) verwittigt Oldenbarne- 
veld van de inneminge van het Kafteel en de Stad Bre-' 
da. p. 525 (24) heeft een aanflag op de Grave die mis- 
lukt.b. 28. p. 5 32 (3) word gequetft. ibid. komt in het 
Leger voor Huift, ismifnoegt en waar over. p. 573 
(35) fchrijft aan Oldenbarneveld in deflelfs fiekte, 
biedt hem eenige hulpmiddelen aan, verwittigt hem 
van de Brieven aan hem gefchrcven door den Hertog 
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Van Beyeren en waarom. p. 581(41) raakt in gefchil 
met fijn Excellentie Maurits. p- 599 (56) verfchijntin 
de Staten van Holland, en klaagt over het benemen 
van zijn auéfcoriteit en gefag. b. 29 p. 632 (24) verwit¬ 
tigt fijn Excellentie Maurits van de Staat engelegent- 
heid van het vyandelijke Leger. p. 636(27) befchiet 
den tooren van Geertruidenberg. b. 30. p. 649 (18) 
maakt een bedekte Mijne om het volk van Manfveld te 
doenfpringen. p.b96(i9) fcbermutfelt met de Span¬ 
jaarden en wordt gequetR. p. 698 (20) trekt na Duits¬ 
land. p.718 (35) krijgt commiilieorndeBommeler- 
waard te bewaren, b* 3 ï* p. 798(17) lend Lankhaar 
aan de gemuitineerde Italianen, p. 879 (79) trouwt 
met Maria van Nafiau Sufter van Maurits. p. 893 (89) 
houdt Bruiloft en wordt treffelijk befchonken door de 
Staten van Holland en Zeeland, b.32. p.13 (8) fchrijfc 
aan Oldenbarnevelt in faveur van den gevangenen 
Muntmeeffer Krayvanger. ibid. komt in Koopmans 
klederen wederom uitDuitfland in Holland.b<33-p.169 
(6) trekt met Maurits binnen Huilt. p. 215 (42) geeft 
een Banket aan den Hertog vanBoullon. p. 246(65) 
klaagt over de verachtinge die hem aangedaan wierdt 
regens de Gedeputeerde van Holland; ibid. foektEg- 
mond te kopen, welk den Staten fufpeófc is, maar de 
koop gaat niet voort. b. 34. p. 299(5) horende het 
voornemen van Maurits om den vyand tot Turnhout 
aan te taffen, fcliort fijn reife na Duitffand, voeeht 
lichdaarby, geeft ordre om den vyand aan te taffen, 
en helpt den zegen bevechten, p.302.... (6....) vertrekt 
met fijn Huifvrouw na Duitffand. p. 346(40) wordt 
door Maurits na Emmerik gefondenen helpt de Stad 
innemen, b. 34. p. 509(68) fchrijfc aan Oldenbarne¬ 
velt wegens den toeftant der faken van Embden. b. 36. 
p. 534(16) krijgt commillie om door fijn Broeders 
Soon eenigvolk in Duitffand te werven, p. 547(26) 
komt by Maurits in het Leger voor S. Andries. b. 37. 
p.6xi (11) 

Holland heeft de negende Stem ter Generaliteit, b. i.p. 2 
( 1) wordt niet geroepen om van de moderatie te (pree- 
ken. b. 2. p. 62 (44) 

Hollanders verfchrikt door de wreedheid der Spanjaar¬ 
den gepleegt tot Naarden, nemen voor het uiterfte te 
wagen, en willen haar liever onder den Turk begeven, 
dan dat de Spanjaart over haar Meefter zoude zijn. b.6. 
p. 420 (307) hebben groot voordeel by de muitinatie 
der Spanjaarden, p 449 (330) vertrouwen niet op 
het Pardon van den Groot Commandeur, en geven 
daar tegens een waarlchouwinge uit. b. 7. p. 515 (30) 
neemen den Nieuwen Stijl aan. b. 17. p. 336 (33) heb¬ 
ben vryheid om alle die uit de Regeringe te houden, 
die in hare Provintien haar tot defelve niet kiesbaar 
ffellen. b. 21. p.774 (68) varen voor de eerftemaal na 
Ooff-Indien. b. 32. p-22 (15) 

Honderffe Penning veroorfaakt groote beroerte in de 
Nederlanden, b. 5. p. 281 (202) hoe te innen. ibid. 

Honger binnen Haarlem feer groot. b. 6. p. 436 (320) 
binnen Leiden wordt dagelijks grooter. b.7, p. 550 

(54) , r „ 
Hoofden der Spanjaarden fchrijven aan Don Jan en ver¬ 

hoeken dat fy te fcheepuithet land mogen vertrekken, 
b. 10. p. 765 (207) 

Hoofden der Schutteryen binnen Antwerpen verfoe- 
ken refolutie op de Reügions-Vrede aan de Staten van 
Braband. b. 12. p. 973 (40) 

Hoofden der Malcontenten houden een vergaderinge te 
Bethuinen ; wat ly den anderen daar beloven en fwee- 
ren. b. 13. p. 35 (91) 

Hooft-Steden van Braband beklagen en ffellen haar te¬ 
gens de invoeringe der Inquifitie, en doen daar van 
een mondelinge vertoninge ten Hove, b. i.p. 35—36 
(25) 

Hoogduitfen binnen Antwerpen worden door den Raad 
van State gecaffeert. b.9. p. 694(156) onder Polwij- 
ler.en Fouker muitineren en bedrijven groote moetwil, 
ibid. verlaten Antwerpen door een opgevatte vreefe. ) 
b. ii. p. 855 (273) en veele andere Steden, p. 856 
(274) fie, Duitfe. 

Hoogmoet der Spaanfe Bevelhebberen voor Leiden feer 
groot. b. 7. p. 557 (60) 

Hoogftraten (Gravevan) komt by de verbondene Ede¬ 
len , en toont haar den inhoüdt der Brieven wegens de 
moderatie der Placcaten en Inquifitie die al om zullen 
gefonden worden, b.i.p. 60(43) krijgt laft om in het 
afwefen van den Prince van Oranjen na Antwerpen te 
trekken en daar fo lang teGouverneremb.2-p.104 (74) 
’tgeen hy aanneemt; mits voorftellende eenigefwa- 
righeden die hy gaarne eerft beantwoord hadde. ibid. 
fendt het Requeft der Gereformeerde aan de Gouver¬ 
nante om aan fijn Majefteit geprefenteert te worden, 
fonder echter het fel vete recommanderen, b. 3. p. 124 
(87) verftaande het gevangen neemen van Egmond en 
Hoorn, terwijl hyopweg was om na Brufl'elterei- 
fen, keertterug en vertrekt. b.4.p. 185 (131) ant¬ 
woord op fijne berchuldinge aan den Hertog van Alba 
en Procureur Generaal, p.224 (159) fterft. p. 257 
(184) 

Hoope van ontfet neemt alle vreefe van de Haarlem¬ 
mers weg en doed haar goeds moéds zijn. b. 6. p.424 
(310) 

Hoorn ingenomen en verlèkert voor den Prince van O- 
ranjen. b. 6. p. 377 (274) 

Hoorne (Gravevan) fie Philip Montmorancy Gravevan 
Hoorne. 

Hooy geweldig dier in Vrieffand in het begin van den Jaa- 
re 1568. b. 4 p. 231 (164) 

Hopluiden, fie Burger Hopluiden. 
Hopperus geeft de Staten van Braband, enz. in Span jen 

haar affeheid, en wat hy defëlve wegens den Coning 
verfekert. b.6. p. 385(280) 

Hotman Requeff-Meeffer van Lycefter fchrijfc aanSo- 
noy en verleekt dat hy terwijl Lycefterafwefig is, met 
hem correfpondentie wilde houden, b. 21. p. 787 
(76) 

Hotze Buma wordt door Sonoy metfijn volk gefonden 
tot affiftentie van Doco Martina in Vrieffand. b. 6# 
p.382 (277) 

Houflin Sindicus van Groeningen reift na den Haag OIB 
de bouwinge vaneen Ksfteel tot Groeningen voor te 
komen en over andere faken. b. 37. p. 607 (8) 

Houk komt uit naam van Don Jan, by de Staten Generaal,’ 
en diendt haar aan dat hy Don Jan tot Namen zoude 
komen, om aldaar de Gecommitteerde op te wachten, 
en met haar te handelen tot bevredinge der Nederlan¬ 
den, b. 10. p. 760(204) 

Houwelijkvan Anjou enElifabeth fo men meende al ge¬ 
floten , verwekt grote blijdfehap in de Nederlanden, 
b. 16.p. 290 (45) 

Huchtenbroek doedt een uitval uit Bergen op Soom die 
treffelijk gelukt, b.25. p. 339(21) neemt twee Ruiters 
en een Soetelaar gevangen in het geficht der vyanden. 
p. 342(23) fie Albrecht van Huchtenbroek. 

Hugenoten inVrankrijk vergaderen een deel volks, en 
fenden dat tot byftand van Bergen in Henegouwen, 
belegert door de Spanjaarden, b. 6. p. 397 (289) heb¬ 
ben een aanflag op Philippeville te vergeefs. b.8-p.648 
(123) 

Hugo Janfz Burgermeeffer tot Delft ontfchuldigt fich 
wegens den Brief door Boffu aan hem gefchreven, 
weigert te fchrijven aan den Grave Boffu om dien in 
handen te krijgen , en wordt daar over in fijn Huis ver¬ 
fekert. b. 6. p. 431 (316) 

Hugo Janfz van Groenewegen levert na vele overleggin- 
ge in handen van den Prince van Oranjen den Brief 
door Baldeus aan hem gefchreven , weigert dien te be¬ 
antwoorden na den fin van den Prins. b.7. p. 532 

(4^) 
Hugo Donellus ff erft. b. 28- p. 567 (30) 
Hugo de Moncado Generaal van de Galeaiïèn in de 

Spaanfe Vloot, wordt door de Engel feaangetaft, ver¬ 
weert hem dapper en wordt gefchoten. b.25. p. 224, 
(.0) 

Huibert Weijerfz Stads Tromflager tot Enkhuilen laat 
hem bewegen om omteflaan en te roepen, dat die gene 
die de Stad wilden bewaren voor den Coning en Prince 
van Oranjen, haar gewapent zouden laten vinden op 
het Zuider en Noorder Spoy. b.6. p. 374 (271) en 
doedt ook fulks voor hetStads-Huis. ibid. 

H uibert Duifhuis wordt door den Raad van Uitrecht op 
fekere 



van Perfonen en Saken. 

fekere conditiën aangenomen tot Predicant van de 
S. Jacobs Kerk. b. 14. p. 166 (185) predikt tegensbet 
Paufdom in de S Jacobs Kerke tot Uitrecht, trekt na 
Rotterdam, wordt herroepen en in dienft aangeno¬ 
men. b. zi.p. 831 (206) begint de Reformatie en óp 
watwijfe. p. 831(107) verfoekt ontflagen te worden, 
kan fulks niet verkrijgen maar wel voordeliger condi¬ 
tiën , blijft ongemoeit in fijnen dienft, fterft, maar 
geenfinsdetwiftmethem. p. 836 (no) 

Huifen tot Antwerpen worden minder in waardye door 
het Placcaat van de Inquifitie. b. 1. p. 14(10) 

Huldinge van den Prince vanOranjen alsSouverain ont¬ 
moet veel fwarigheden. b. 15- p. '87 (101) 

Huift verraden en overgegeven aan Parma. b. 18. p.401 
(33) belegert en gewonnen door fijn Excellentie Mau- 
rics- b. z8.p-5.74(36) belegert door Albertus. b. 33. 
p. 113(39) befchoten, opgeëifcht, p. zz3 (47) overge¬ 

geven. p. zi5(49) 
Humieres belegert en beftormt Han, en wordt gefchoten. 

b. 32. p. 19(13) 

J- 

JAcobMaas, Raads-Heer in den Raad van Braband 
fpreekt uit naam en lalt van alle de Staten Karei 

de Vijfde aan, die haar de overgifte der Nederlanden 
aan Philips wel laten gevallen, b. i.p. 5(4) fterft. b. 5. 

P 3ïl»(ii4) , _ .. , 
JacobSore binnen Antwerpen om de Religie gevangen, 

wil men niet los laten, waardoor het volk gewéldig 
ontftelt en verbittert wordt- b. z. p. 80 (56) 

Jacob Coufijnfz wordt van die van de Religie tot Uitrecht 
gedeputeert om met de Staten des Lands van Uitrecht 
tè handelen en te accorderen, b. 2. p. 100 (71) 

Jacob van den Einden Advocaat van Hollandt word door 
laft van den Hertog van Alba gevangen genomen, en 
waarom, b. 4. p. Z09 (148) uit den Hage , ne¬ 
vens alle fijn pampieren, na Brufiêl gevoert, en hoe 
daar tegens hem geprocedeertis.ibid. fterft in dege- 
vangeniflë. p. 210(149) 

Jacob van Ylpendam meinende uit het Land te vluchten, 
wordt door fijn Schipper verraden, gevangen, op het 
Kafteelte Harlingengefet, jammerlik gepijnigt. b. $. 
p. 170 (120) en door laft van Duc d’Alba te Brufiel 
onthalftden 1 Junii 1568. b. 4. p. 2.38(169) 

Jacob de Schoenmaker tot Gröeningen geweefi zijnde by 
de Beeldeftormerye ,en na de fiag van Winfchoten wat 
te onbedacht i prekende, wordt onvoorfiens by de kop 
gevatenopdeVifchmarkt opgehangen, b.4. p. 23Ó 
(>68) 

Jacob Jongeling maakt een MetaleBeelteniffe van Duc 
d’Alba. b. 4-p. 258(184) 

i Jacob Blommart biedt fijn dienft aan aan denPrincevan 
Oranje», en verfoekt commifiie om volk te mogen ver¬ 
gaderen in Vlaanderen, b. 5^.333(24.1) neemt Ou¬ 
denaarde in voor den Prince van Oranjen. b.6. p 402 
(292) wordt door de Spanjaarden in feker Huisbefet, 
wil fich ïiiet opgeven, wordt in het (elve Huis ver¬ 
brand. p.41z(301) 

Jacob Cabbeljauw Kapitein onder den Admiraal den 
Heere van Lumei, loopt met hem uit Engeland en komt 
voorden Briel. b. 6. p. 365 (265) wordt meteen deel 
foldaten door den Grave van der Mark gefonden tot 
hulpevan die vanEnkhuifen. p. 374(172) doedt Ka¬ 
pitein Wijbe Zuirffe by de kop vatten om dat hy niet na 
Sardam getrokken was, laat hem onder belofte van 
beterfchap los, krijgt hem andermaal gevangen en 
brengt hem tot Medenblik p. 397 (189) falveert fich 
op het Stadhuis van Medenblik voorde Burgeren , en 1 wordt gedwongen het Slot te verlaten, b.6. p.415 
(304') krijgt commifiie om te zijn Gouverneur van Alk¬ 
maar, kan met fijn volk daar niet in komen, fchrijft 
aan den Prince van Oranjen, handelt met de Wethou¬ 
ders, dreigt, maar wordt echter buiten gehouden, 
p. 444 (316) verfoekt andermaal om met fijn eigen per- 
foon binnen Alkmaar te mogen komen, en wordt in¬ 
gelaten. p. 445(527) fendtaan Sonoy, maakt hem de 
gelegentheid van Alkmaar bekent, verfoekt öhtfet, en 

wat middelen hy daar toe voorflaat. p.452 (332; fi'c* 
Cabeljauw. 

Jacob Dirkfe Bok, Burger van Enkhuifen trekt met Hans 
Colterman na die Stad om de felve te helpen yetfekeren 
voor den Prince van Oranjen. b.6.p. 372(270) 

Jacob Brouwer kant fich dapperlijk tegens de Burger- 
meefteren van Enkhuifen, die geaftifteert met een 
Vaandel knechten een toegerufte Oorlogs-boot uit 
wilden helpen, b. 6. p. 373 (271) 

Jacob Florifz maakt tot Enkhuifen de Schippersen Vif- 
fers op tegens de Burgermeefters. b. 6. p.373 (271) 

Jacob Dirkfz laat fich volgens affpraak met de Burgeren 
van Enkhuifen, alsOverfte vinden by deZuid-Poort , 
en neemt de felve in. b. 6. p. 374(171) 

Jacob Florifz wordt Kapitein gemaakt over een aangeno¬ 
men Vaandel uit de Burgerye van Enkhuifen. b.6. 
p. 374(272) 

Jacob Erildk wordt Burgermeefter tot Enkhuifen, doedt 
Eed van de Stad en Prince van Oranjen getrouw te zijn, 
b.6. p. 374(271) 

Jacob in ’t Hooft, afgefondey door Sonoy komt binnen 
Medenblik en helpt de Stad verfekeren voorden Prince 
vanOranjen. b. 6. p. 377(274) 

Jacob Amboinus door de foldaten van den Prince van O- 
ranjen handen en voeten gebonden en in het water ge- 
fineten, ontkomt echter wonderlijk, b. 6. p. 402 

(i92) 
Jacob van Duivenvoorde wordt gefonden binnen Woer¬ 

den om de Fortificatie van die Stad en het Kafteel te be¬ 
vorderen. b.6.p.408(297) 

Jacob Florifzoon raad die van Enkhuifen met goede reden 
het uittrekken af, en fijn raad wordt gevolgt. b. 6. 

P-4>3 (301) 
Jacob Copier wordt Rekenraeefter van Holland, b. 6. 

P- 4>4 (3°2) 
Jacob Anthonifz wordt door die van Naarden aan Don 

Frederic gefonden om genade te bidden voor de Bur¬ 
geren en maakt accoort met Juliaan Romero. b. 6. 
p. 4x8(305) 

Jacob WyPaftor tot Haarlem fchrijft aan fijnen Broeder 
binnen Haarlem, en verfekert haar van des Conings ge¬ 
nade , indien fy haar felven aan Duc d'Alba overgaven, 
b. 6. p. 420 (307) 

Jacob Steenbach wordt met fijne Compagnie door den O- 
verften Muller gefonden binnen Haarlem, b.6. p. 411 
(308) doorfteekt een Spaanfen Vendrig in debeftor- 
minge van Haarlem, wordt gequetft in zijn hand , blijft 
even kloekmoedig, en fpreekt den Burgeren en Solda¬ 
ten een moed in’t lijf. p. 423(310) 

Jacob Barenden gefloten buiten het Pardon, fterft te 
Haarlem in de gevangenifie. b. 6.p. 443 (325) 

Jacob Muis word Raad nefïènsden Prince van Oranjen 
■ om op alle voorvallende faken te helpen difponeren. 

b.6. p. 450(330) 
Jacob van der Does word Raad neffensden Prince van 

Oranjen om op alle voorvallende faken te difponeren. 
b. 6, p. 450 (330) weigert het Commando aan te ne¬ 
men over de Burgers en Soldaten binnen Leiden, b. 7. 
p. 504 (23) wordt gecommitteert tot de.Vredyhande- 
linge te Breda. b. 8. p. 5 97 (80) 

Jacob Til entert een Schip uit de Vloot van Boflu, vero¬ 
vert het, maar wordt hem wederom afgenonien. p.45 6 

Jacob Truitgens entert het Schip van Boflu en helpt het 
felve veroveren, b, 6. p. 456 (335) 

Jacob Jacobfe komt in Uitrecht op het Pardon van den 
groot Commandeur, b. 7. p. 516 (31) 

Jacob van Thorenburg wordt geftelt totCommjflarisin 
en over de fake van de gevangene in het Noorden- 
Quartier. b. 8. p. 636 (115) 

Jacob Maelfon excufeert de commifiie om te befomgeren 
in de fake van de gevangene in het Noorder-Quartier» 
b. 8. p. 636 (115) 

Jacob van Wijngaarden Gouverneur van derGoudewil 
de Soldaten door den Prince van Oranjen gefonden 
binnen de Stad brengen, raakt daar over in levensge¬ 
vaar, en wordt gedwongen de Stad te verlaten, b. 8. 
p. 645(121) 

Jacob Pauli wordt gecommitteert om met den Prince van 
O O ta n 
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Oranjen te adviferen wegens het verfoek van afliften- 
tie by vreemde Potentaten Tonder de Landen van den 
Coning te fepareren. b. 8. p. 641 (118) en door den 
Prince van Oranjen na Uitrecht gefonden om te verne¬ 
men nadearechte waarheid van het verdrijven der Sol¬ 
daten , haar alle hulpe aan te bieden, en te vei Toeken 
dat fy haar wilden begeven onder het Gouvernement 
van den Prince, mits ontfangende fodanige fatisfa&ie 
als fy begeerden, b. io- p. 800 (23 2) 

Jacob Heffels fchrijft aan den Grave van Reulx, dan de 
Brief wordt door die van Gent onderfchept, en onder 
het volk geftrooit. b. ix. p. 905 (308) wordt Tonder 
forme van Proces door die van Gent opgehangen, b.i 3, 
p. 6(70) 

Jacob vanTrier Commiffaris des Keifers op de Vrede- 
handelinge tot Ceulen. b. 13. p. 51(10$) 

Jacob Hildebrandfe vraagt openhartig aan den Grave 
van Rennenburg na fijnen handel, krijgt een geveinf- 
de antwoorde en wordt omgebracht. b. 14. p. 168 
(187) 

Jacob Valk d’Oude tot ter Goude uit fich vrymoedig over 
den tienden en twintigRen Penning tegens de Magi- 
Üraat en wil die met de wapenen helpen weeren. b. 6. 

p. 378 (175) 

jacob Valke wordt door de Staten van Holland en Zee¬ 
land gecommitteert om met den Prince van Oranjen te 
handelen en aan hem de Souverainiteit op te dragen, 
b. 13. p. 181 f 197) en na Engeland gefonden aan de 
Coninginne ten fel ven einde. b. 22.p. 871(14) en door 
Lycefter aan Hohenlo om te vernemen hoe veel volks 
hy zoude konnen miflen tot het ontfet van Sluis,fchrijft 
fijn wedervaren aan Lycefter, waar uit naderhand 
groote moeite ontftaat. b. 13. p. 8(6) doedt een pro- 
pofitie in de Staten van Holland uit laftvan Lycefter, 
waar van Lycefter hem beklaagt als fijn meeninge niet 
geweeft te zijn. p. 34 (13) wordt geftelt om nevens 
den Grave van Meurs de gerefene gefchillen tuffchen 
fommige Edelen en de Staten van Uitrecht te vereffe¬ 
nen. b. 14.p. 161 (10) komt tot Uitrecht, gaat inde 
vergaderinge der Staten en ftaat toe het geene in die 
faak door den Grave alrede gedaan is. ibid. komt in 
communicatie met de Staten, en ftelt de felve voor de 
Articulen der doleantie door de Edelen overgelevert. 
p. 161 (10) komt met den Grave van Meurs tot Woer¬ 
den by de dolerende Edelen, en fijne verrichtingeal¬ 
daar. p. 165 (13) komt wederom tot Uitrecht, com¬ 
municeert den Staten fijne verrichtinge tot Woerden, 
handelt verders met haar over het gepaffeerde en 
fchrijft aan de dolerende Edelen, p. 173 (18) wordt 
gecommitteert om de verfchillen tuffchen de Staten 
van Uitrecht en dolerende Edelen by te leggen, doedt 
daar toe een propofitie, en ftelt die Staten eenige 
poinften voor. p. 3 o 1 (113) wordt door de Staten aan 
de Coninginne van Engeland gefonden om eenige ge 
refene mifverftanden by te leggen, krijgt fijne creden- 
tie en inftruftie. b. 16. p. 415 (19) fijne verhandelinge 
aldaar, p 42.8(11) fchrijft aan de Staten enOldenbar- 
nevelt wegens de overkomfte der Engelfe enhetvêro- 
veren van Snaeskerke en Leffinge door Eduard Nor- 
rits. b. 31. p. 783 (7) wordt door de Staten na Schot¬ 
land gefonden om uit haarennaam als getuige te ftaan 
over den Doop van den Soon des Conings. p. 8 3 7 (46) 
drijft fterk den tocht om de Vaart na China door het 
Noorden te (beken. p. 866 (69) houdt over het werk 
der Vredehandelinge eenige communicatien met Ja¬ 
cob van Maldere. b. 3?.. p. 37(18) 

Jacob Janfie Admiraal van Antwerpen krijgt den naam 
van Koppe gaat lopen, en waarom, b. 19. p. 501 (36) 

jacob Swerius wordt door die van Antwerpen aan de Sta¬ 
ten van Holland en Zeeland gefonden met inftruftie, 
om den nood der Stad enderfelver refolutie om met 
Parma van verdrag te fpreken, bekent te maken. b. zo. 
p.601 (37) 

Jacob wordt geboren, b. 12. p.930 (35) Coning van 
Schotlandgekroont. p. 931 (56) fend Gefanten in En¬ 
geland voor het leven van Maria Stuartfijn Moeder, 
b. 11. p* 956 (S9-) fend aan de Staten om hetachter- 
wefenvan den Colonel Stuart te bevorderen metbe- 
dreigingevanreprefalien. b 25. p. 375(47) geeft ge' 

Y S E R 
hoor aan de Nederlandfe Gefanten , en antwoord 
op der felver oratie aangaande de pretenfie van den 
Collonel Stuart. b. 15. p. 383 (53) antwoord ander¬ 
maal aan de Gefanten. p. 388 (56) trouwt met An¬ 
na Dochter van Fiederic de tweede Coning van Dene¬ 
marken. b- 26. p«4Ó 3 (44) verbied by Placcaat den han¬ 
del met de rebellen van Schotland, b.28 p.555 (20) 
fend aan de Staten , verwittigt haar van de aanflagen 
der Roomfe tegens hem en fijn rijk, en verfoekt eenige 
aftiftentie. b. 30.p.710 (30) krijgt een Soon enver- 
foekt de Staten om als Getuigen over den Doop te 
ftaan.b.31. p.837(46) beveftigt op nieuws met de Sta¬ 
ten de Verbonden voormaals gemaakt, p. 838 (47) 
kcmt in levens gevaar, maar wordt gereddet. b. 37. p. 
662 ... (48) 

Jacob Volmaer aanlegger van de muiterye binnen Leiden 
wordt gevangen, b, 1.3. p. 94(64) komt tot bekente- 
nifte en beroept fich op Lycefter. ibid. wordt veroor¬ 
deelt. p. 93(63) enonthaift. p. 97(66) 

Jacob van Dreunen wordt verfocht om Eed te doen aan 
fijne Excellentie en de Staten, foekt uitvluchten, laat 
fich oven eden en doedt defelve. b. 24. p. 195 (34) ver¬ 
foekt een nieuwe commiffie, krijgt defelve , en neemt 
de meefte Soldaten van fijn Compagnie wederom aan 
onder den naam van de Staten en fijne Excellentie. 
p. 196(35) 

Jacob Clement quetft den Coning Henric de Derde ter 
dood met een vergiftig mes, wordt gevangen, gevon- 
nift en ter dood gebracht, b. 26. p.464(43) 

Jacob Anthoniflen Kapitein der Staten wordt door de 
Duinkerkers aangetaft , vecht vromelijk, raakt in’t 
naauw, fiet geen uitkomft, fieekt fijn Schip in de brand 
en vliegt met de Duinkerkers in de lucht. b. 26. p. 473 

(53) 
Jacob van Egmond wordt door de Staten na Engeland ge¬ 

fonden om eenige gerefene mifverftanden by te leg¬ 
gen, krijgt fijne credentie en inftru&ie. b. 16. p. 423 
(19) fijne handelinge aldaar, p. 428 (21) woidtge- 
fchoten voor Coeverden. b. 29. p. 6 3 5 (26) 

Jacob Ajorant verfoekt aan de Staten geld en byftand 
voor die van Geneven, b. 3o. p. 758(65) 

Jacob Bruinfze van der Duflèn leidt groote fchade door 
een ftorm en wordt gedwongen tc breeken. b. 3 o.p.776 
(78) 

Jacob de Orijft wordt door Maurits als Gyfelaar binnen 
Groeningen gefonden. b. 31. p. 832(43) 

Jacob van Heemskerk Commis op de tweede tocht na 
Indien door de Waygats. b, 32. £.23(16) enSchipper 
opdederde. b. 34. p. 337 (33) lijn wedervaren op de¬ 
felve, ibid. 

Jocob van Maldere houdt eenige communicatien met de 
, Gedeputeerde der Staten over een Vredehandelinge, 

maarte vergeefs, b. 32. p. 37(28) 
Jacob Lomannus wordt gecommitteert om de queftie, 

over de wettelijkheid ofonwettelijkheid van het be¬ 
roep van Taco Sybrarids tot Medenblik, by te legeen. 
b. 32. p. 89(70) 

Jacob Dovy wordt door Henric de Vierde aan den Paus 
gefonden om abfolutie voor hem te verfoeken. b. 32. 
p. 99 (78) komt tot Romen en fijne verrichtinge in die 
laak. p. 105.... (83.) 

Jacob van Maldere wordt als PrimierNoblegeinftalleert 
inZeeland. b. 33. p. 187 (21) 

Jacob van Rofendaal geeft een pertinente informatie aan 
de Staten, van de Staat en gelegentheidder Spaanle 
Vloot. b. 33. p. 247(65) 

Jacob Boelenflen wordt door de Staten gecommitteert 
om het gefchil tuffchen de Grave en die van Embden 
by te leggen, b. 36. p. 537 (17) fijne verrichtinge. 
ibid... 

Jacob van den Einde fchrijft aan de Gecommitteerde Ra¬ 
den van Holland wegens de bewaringe van den Admi- 
rantvan Arragon. b. 37,.p. 657 (45) 

Jacobus Gueffe wederfpreekt heftig in de Staten van 
Vrankrijk de invoeringe van het Concilium van Tien» 
ten. b. 25.p. 367 (41) 

Jacobus Fajus wederfpreekt heftig in de Staten van 
Vrankrijk de invoeringe van het Concilium van Tren- 
ten. b, 25. p. 367 (41) 

Jaco" 
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JacobusCujaciusfterft. b. 17. p. 5 30 (27) 
Jacobus Arminius wordt gecommitteert tot derefumtie 

van een voorgaande, en het concipiëren van een nieu¬ 
we Kerkenordeninge. b. 18. p. 35-7 (*0 wordtdoor 
de Wethouders van Uitrecht voor een tijd te leen ver- 
focht. b. 30.p. 728 (42) 

jaloufie tuflchen la Motte , Capres en andere , waar 
over. b. 13^.47(99) tuflchen Margaretaen haarSoon 
den Prince van Parma over het Gouvernement der Ne¬ 
derlanden. b. 15. p.214(220) tuflchen de Nederland- 
fe Provintienoorfaak van veel onheil, p. 211(223) van 
de Engelie Raden tegens Maurits en defl'elfs avance- 
ment. b. 22. p. 931 (71) tuflchen de Staten vanHol- 
land enSonoy neemt toe. b. 23. p. 1*8 (81) 

James Wims handelt om ter Veer aan de Spanjaarden 
over te geven , wordt daar over gevangen en onthalft. 
b. 33. p- 282 (91) 

Tan van Duivenvoorde Raad in Holland wordt geftelt tot 
uitvoerder van de Placcaten tegens de Ketteren, b. 1. 

p 6 (3) 
Jan du Bois Procureur Generaal krijgt fententieop fijnen 

eifch tegen de Graven van Egmond en Hoorn. b. 4. 
p. 238(170) 

Jan Difrenaux out 70 Jaren wordt om de Religie ver¬ 
brand te Rijflel den 12 February 1366. b. 1. p.31 (36) 

Jan Dautricourt wordt om de Religie verbrand te Rijflel 
den 22 February 1366. b. 1. p. 31 (36) 

Jan Knijf wordt Biflchop van Groeningen. b. 1. p 17 
(19) komt in het Land met Ducd’Alba. b. 4. p. 243 
(173) wordt ingevoert.p. 246 (176) heeft veele moei- 
tenseerhytot de befittinge van de Klooftersdie hem 
toegewefen waren komen konde. b. 3. p. 265 (190) 
accordeert met de Monniken van Adewaart voor 6000 
guldens jaarlijks, maar heeft nooit in de volkomcne 
pofièffie van den ontfang der fel ver konnen komen. 
(191) kloek en doorliepen in de Politie, maakt fich 
en blijft tamelijk aangenaam by het volk. p. 266(191) 
fterft. p. 9-p. 719(174) 

Jan Aartfe doedt de eerfte openbare Predicatie in Hol¬ 
land buiten Hoorn op den 14 Julii 1 766. b. 2. p. 77 
(5+) predikt buiten Haarlem den 21 en 22. Julii p. 77 

(54) 
Jan van Immerfeel Mark-Graaf van Antwerpen ftelt or- 

dre om alle ongeregeltheid in de Kerke te weeren. b.i. 
p. 83(39) 

JanTaffin zullende op het Kerkhof binnen Antwerpen 
prediken, laat fulksten verloeke van de Magiftraat na, 
endoedtde vergaderingefcheiden. p. 2. p 83 (6o)ook 
ten tweedemaal, p. 86^60) fendaande Staten Gene¬ 
raal een verhaal van de belegeringe van Geneven door 
den Hertog van Savojen. b. 2 7. p. 497 (5) 

Jan de Cafteler Gouverneur van Doornik in abfentie van 
den Heer van Monrigny, kan aldaar, mits hy onbemint 
was, geenordre fteïlenomde beroerte tettillen.b. 2. 
p. 89(63) 

Jan Grovels alias Spelle,Provooft van de Criminele execu¬ 
tie , reift van de eene Stad na de andere, en doed de ge- 
condemneerden door den Bloed-Raad ombrengen.b.4. 
p. 258 (184) wordt om verfcheidene mifdaden door 
laft van Duc d’Alba te Bruffel opgehangen, b. 3. p. 269 

094) 
Jan Adriaanfz heeft commiifie om geld te collefteren tot 

hulpe tan den Prince van Oranjen. p. 3. p. 312(223 ) 
Jan Broek krijgt commiflie van denPrince van Oranjen 

als Kapitein ter Zee. b. 5.p. 289(208) 
Jan Claafz heeft commiflie om geld te collefteren tot hul- 

pe van den Prince van Oranjen. b. 3.p. 312(223) 
Jan Claafz Sloot wordt gebruikt in de handelinge om 

Enkhuifen aan den Prince van Oranjen te brengen, b.3. 

P ?*?(*») 
Jan Coenenflbon Notaris tot Amfierdam handelt met So- 

roy om feeker Schip met alle de goederen den Koop¬ 
luiden te ontvoeren, en hoe het felve is afgelopen, b. 7. 

P-3M (hO 
Jan Gillifz handelt met Jan Coenenflbon en Jan Beth 

Janfz om fijn fchip en de goederen daar in geladen te 
leveren in handen van den Prince van Oranjen , en hoe 
het felve is afgelopen, b. 5.p. 325 (233) 

Jan Beth Janfz Koopmaan tot Amfterdam handelt met 

Sonoy om feker Schip met alle de goederen den Koop¬ 
luiden te ontvoeren en hoe het felve is afgelopen, b. f. 
P- 3M (Hf) . 

Jan van Ooftenrijk Generaal over de Scheeps-Vlootder 
Bondgenoten tegens de Turken, flaat de felve. b. 3. 
p. 334(236) komt heimelijk teLutfenburg. b.g.p^z 
(192) fchrijft aan de Staten Generaal dat hy gekomen 
Was om als Gouverneur te gebieden, b.10. p. 747 (195) 
verfoekt Oftagiers om nader in het Land te komen, met 
haar te handelen, en des Coningswille te doen ver- 
flaan. ibid. belet heimelijk dat veele Steden geen fatis» 
faffie van de Staten van Hollanden Zeeland neemen. 
p. 754 (199) fend den Provooft Houk aan de Staten 
Generaal, p. 761 (204) antwoord op de Articulen door 
de Staten Generaal aan hem overgegeven, ibid. alsook 
op haar tweede fchrift. p. 764(107) befchrijft folda- 
ten, handelt feer geveinfl en bedektelijk, fend na de 
Spanjaarden op het Kafieel van Antwerpen en indu¬ 
ceert haar dat fy niet zouden vertrekken uit den Lande, 
p. 763 (207) loert op de Kroon van Engeland en tracht 
fulks met bet Spaans en vremd krijgsvolk te doen. ibid. 
wil d3t de Spanjaarden te fcheep uit het land zullen ver¬ 
trekken. p. >66 (208) is feer eergierig en fufpeö: by 
den Coning. ibid. weigert de pacificatie te approberen 
voor dat hem blijkt dat de felve niet tegens de Roomle 
Religie en au&oriteit des Conings is. ibid. weigert te 
komen tot Namen om met de Staten te handelen, maar 
wil dat fulk3 tot Hoey gefchiede en waarom, p. 770 
(211) maakt capitulatie met de Gedeputeerde van de 
Staten, die voor nul verklaart wordt en geen voort¬ 
gang heeft. ibid. bewilligt na lang tegenftrevens om in 
handelinge te treden, p. 771. klaagt over de kortheid 
des tijds om te handelen, en levert eenige Articulen 
over die hy de Staten aanbiedt, en eenige andere : wat 
hydefelveafvorderde, p. 772(212) wilde pacificatie 
van Gent niet toeftaan. p. 774 (213) antwoord op de 
proteftatie der Gedeputeerde en doedt een contra pro- 
teftatie. p. 775(214) approbeert de pacificatie, en acht 
die approbatie feer hoog. ibid. fchrijft een Brief aan de 
Burgermeefteren van Uitrecht, p. 779(117) en aan de 
Kaftelein op Vredenburg. ibid. beklaagt fich tegens de 
Gefanten des Keifers over de proteftatie van de Gede¬ 
puteerde der Staten, p. 78 3 2 i 1) antwoord na lang ver¬ 
volg op het Requeft der Burgeren van Uitrecht, waar 
by verfocht wordt dat de Stad en Landen van Uitrecht 
van alle foldaten mochte ontledigt worden, p. 803 
(234) fend Efcovedo aan de Staten Generaal en doedt 
haar eenige Articulen voorftellen om het vertrek der 
Spanjaarden te verhaaften. p. 803(234) fendtOdavio 
Gonfaga aan de Staten Generaal , en verfoekt van de¬ 
felve een leeninge van 200000 Kronen , die op firkere 
voorwaarde toegeftaan wordt. p. 804(235) komt tot 
Loven. ibid. fchrijft verfcheidenmaal aan de Staten Ge¬ 
neraal. ibid. maakt een Ordonnantie voor deri Hertog 
van Aarfchot wegens het Gouvernement van het Ka- 
fteel van Antwerpen, ibid. handeltorn volgens het eeu¬ 
wig Edift de wederfijds gevangene te ontflaan, en 
noemt eenige perfonen om ontilagen te worden, ibid. 
doedt den Raad van Staten aandien.en dateer op fijn 
leven toegelegtwierdt. p. 805 (235) en dat door den 
Prince van Oranjen. ibid. nomineeit den Graaf van 
Manfveld om de Spanjaarden uit het land te geleiden, 
p. 807 (237) ftelt de qualijk vergenoegde Spaanfe O ver¬ 
flenste vreede. ibid. en recommandeert ook fulks ern- 
ftig aan den Coning. ibid. wordt heerlijk tot Bruflel 
ingehaalt, komt in het befit van het Gouvernement, 
endoedt F.edaan de Staten Generaal.p.811 (241) toont 
hem minnelijk tegens ieder. p. 812 (243) prefenteerc 
de faak met de Hoogduitfen af te doen. p. 813(243) 
fend aan den Prince van Oranjen om te handelen op de 
voldoeninge van de Articulen van de Pacificatie van 
Gent. p. 816(245) toont fich yverig Catholijk, p. 819 
(246) fchrijft aan alle BiflchoppenvandefelveGods- 
dienft wel te doen onderhouden. ibid. doedt door fijn 
advijs Pieter Panis om de Religie onthalfen. p. 820 
(247) hitft ie Staten aan tot den Oorlog met den Prin¬ 
ce van Oranjen. p. 821(248) handelt met de Hoog- 
duitfe Colonellen tegens de meininge der Staten, ibid, 
fchrijft uit Mechelen aan de Staten Generaal, p. 823 

(249) veir.ft 
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(24.9) veinft en handde onder fchijn van medelijden 
bedriegelijk met de Staten en fchrijft aan defelve. 
p. 825 (150) maakt een aanflag met de Hoogduitfe 
tegen de Staten, en tracht fich meefler te maken van 
he^ land. p.827(252) fend den Heer van Grobben- 
donk aan de Staten om alle quaad vermoeden te wee- 
reh, en doedt haar eenige poin&en voordellen, p. 827 
(252) fteltonder voor wendfel van deConinginne van 
Navarre te geleiden fijn voorgenomene aanflagen te 
werk. p. 828 (252) neemt het Kafteel van Namen in 
en opent het geene hy dus lange verborgen hadde ge-» 
houden, fchrijft aan verfcheide Perfonen en Steden. 
p. 831(255) antwoord door Rallingem enGrobben- 
donk op het verfoek der Staten Generaal en doedt haar 
eenige poindten voorbouder:} fchrijft aan defelve. b.i 1. 
p. 835 (238) is feer verdek over de verfekering van het 
Kadeel van Antwerpen voor de Staten, p 839 (262) 
doedt aan de Staten eenige vremde conditiën voordel¬ 
len, ibid. fijne handelinge met Efcovedo, endePau9 
wegens het Coninkrijk van Engeland, p 841(163) 
houd intelligentie met Guife. ibid. maakt een aandag 
met de Hoogduitfe tegens de Staten, ibid. verfekert 
lich tegen de Staten, veind, enfoekt haar in fiaap te 
wiegen, en fchrijft ten dien einde aan defelve. p.857 
(257) doedt een verklaringe op de antwoord der Sta- < 

taten. p. 860(277) veind verder en maakt annotatien { 
op de verklaringe der Staten, p. 862(279,) neemt feer 
qualijk het ontbieden van den Prince van Oranjen tot 
Bruffel. p. 876 (288) verkerkt Namen , vertrekt van 
daar, reid na Luxemburg en antwoord aan de Staten 
Generaal by midive. ibid. doedt een gefchrift tot Ant¬ 
werpen aanplakken te niet doende het Placcaat van den 
Raad van State tegens de Geünieerde Spaanjaarden. 
p. 881 (292) geeft ietsuit tegens de Judificatie van de 
Staten Generaal, ibid. ontfet Roermonde. p. 898 (303) 
neemt feer qualijk het verkiefen van Mathias tot Gou¬ 
verneur en fchrijft daar over aan de Staten Generaal, 
p. 900 (305) fend aan de Coninginne van Engeland en 
klaagt aldaar over den Prince van Oranjenjp^oi ( 307) 
tracht op alle middelen de oneenigheid tuflehen Sta¬ 
ten, Steden en Perfonen te voeden, p. 929. kan niet 
langer veinfen en bejegent den Ambaffadeur van Enge¬ 
land bits. b. 12. p.93 Cu) geeft een Declaratie uit, 
waarom hy den Oorlog tegen de Staten Generaal aan¬ 
neemt. (12) komt te veld, vervolgt der Staten Leeger, 
endaat het felve teGemblours. p. 934(13) doedmeed 
alle de gevangene ophangen, ibid. vervolgt fijne vidto- 
rie en wint veele plaatfen, ibid. foekt het gemeene 
volk door alle middelen eenquaden indruk tegeeven 
tegens de Staten Generaal en Prince van Oranjen. p. 944 
(20) gebied by Placcaat des Conings de Generale en 
particuliere Staten te fcheiden. p. 946(22) gaat voort 
in fijne liden en brengt een muiterye binnen Madricht 
tewege. p. 950(25) belegert Philippeville en krijgt 
het felve met accoort. p. 95ifendt Gedeputeerden op 
den Rijksdag te Worms, en doedt aldaar fijne veront- 
fchuldinge. p. 960(32) belooft die van Campen ont¬ 
fet. p. 967(36) afitwoord aan de Ambaffadeurs van 
denKeifer, Coningvan Vrankrijken Coninginne van 
Engeland op de voorfiellinge van den Vreede. p. 980 
(46) geeft defelve affeheid. ibid. delt een nieuwen 
Raad , Hof van juditie en Leenen van Braband in, tot 
Loven. p. 987 (51) befpringt het Leeger der Staten by 
Rymenand , en wordt met verlies van veel volks ge¬ 
dwongen te vertrekken, p. 987. folliciteert feer by den 
Coning om de wederkomd van Efcovedo. p. 988 (52) 
wordt midroodig en det geen kans om iets groots meer 
uit te voeren, p. 99? (56) wordt dek, derft, en met 
groote pompe te Namen begraven, p. 1005(65) 

jan Symonfe Rol, krijgt lad om het Schip van Tredong 
aan te taden , doedt het felve opeifchen , krijgt trots 
befcheid, tad het aan, wordt afgeflagen en gedwon- 
gen te wijken, b. 6. p. 365(264) 

Jan Claafz Spiegel Kapitein onder den Admiraal den 
Heere van Lumei loopt met hem uit Engeland en komt 
voorden Briel. b. 6. p. 365 (265) 

Jan Symonfz Kapitein onder den Admiraal den Heere 
van Lumei, loopt met hem uit Engeland en komt voor 
den Briel. b. 6. p. 365 (265) 

W Y S E R 

Jan Abels Kapitein onder den Admirael den Heere Tan 

Lumei, loopt met hem uit Engeland en komt voor den 
Briel. b. 6.p. 365 (265) 

Jan Pieterfz Coppedok, roeit na de Vloot van de Heere 
van Lumei leggende voor den Briel, vraagt na Kapitein 
Treflong, wordt by den Admirael gebracht, binnen 
den Briel gefonden , vertoont het Signet van Tredong, 
verricht fijn boodfehap en begroot het getal der Wa- 
ter-Geufen meerder dan het in der daad was. b. 6. 
p. 366(265) 

Jan Arentfe van Alkmaar folliciteert eenige uitgewekene 
van Enkhuifen door lad van Sonoy om wederom daar 
na roe te trekken, diefulks toedaan , mits dat eenen 
Hans Colterman met haar trekke. b.6. p. 372 (270) 
trekt na Norden, beweegt Colterman daar toe, en reid 
met den felven na Enkhuifen. ibid. 

Jan Vefterman Burgermeeder van Enkhuifen willende 
voor den Admiraal Boshui (en fpreeken, wordt qualijk 
bejegent en nevens den felven gevangen op de Keet- 
Poort gebracht, weder los gelaten, en vertrekt, niet 
tegendaande fijne gedane beloften, na Amfterdam, 
b. 6. p. 372(276) 

Jan Brouwer kant fich dapperlijk tegens de Burgermee- 
deren van Enkhuifen , diegeaflifleert meteen vaandel 
Knechten een toegerude Qorlogs-Boot uit wilden hel¬ 
pen. b. 6 p. 373 (271) 

Jan Reinertfe Burgermeeder tot Enkhuifen horende den 
Tiomflager voor den Coning roepen is wel in fijn 
fchik, maar onderricht zijnde dat hy ook voor den 
Prince van Oranjen riep, is daar over feer verbaad, b.6 

P 374U72) 
Jan Kid wil het opdaan van de Poort tot ter Goude be¬ 

letten , en wordt daar over gequetd. b.6. p. 378 

(275) 
Jan Coenenfe wordt met credentie gefonden na Woerden 

om te handelen wegens de overgifte der Stad aan den 
Prince van Oranjen. b. 6. p. 406 (296) 

Jan van Cuik komt te Vlilfingen, voegt hem onder de 
Burgerye, raad haar uit de mond te fpreeken, en geen 
Spanjaarden in te neemen, en verfekert dat de Prince 
van Oranjen met een hoop volks op de been was om 
haar te verloflen.b. 6. p. 369(268) rooit die van Vlifi- 
fingen op om na de Heer Anthonis van Bourgonjen 
niet te luideren. ibid. fpreektdie van Vijflingen moedt 
in om het aankomende Spaans Guarnifoen buiten te 
houden , geeft aan een dronken man twee daalders om 
op de aankomende Spaanfe fcheepen te fchieten. ibid. 
wordt door de Wethouders van Vijflingen ontboden 
om haar te raden wat fy na het verdrijven der Spanjaar¬ 
den en vangen van Pacieco doen zouden; raadt haar 
om afliflentie van den Grave van der Mark te verdoe¬ 
ken , reid met commiflie daar heenen, komt tot Dor¬ 
drecht , veerdigt een Bode af na den Prince van Oran¬ 
jen tot Dillenburg, b.6. p,369 (268) komt in den 
Briel. levert fijne Brieven over, geeft de daat en ge- 
legentheid van Vliffingen te 'kennen, en verdoekt in 
tijd van nood afliflentie. ibid. welke toefegginge ver¬ 
kregen hebbende, fo trekt hy wederom na Vijflingen, 
p. 370 (268) trekt met eenig volk uit Vijflingen na 
Campveere , laat het volk buiten, gaat by de Magi- 
Araat en foekt defelve te induceren om wegens den 
Prince vaEOianjen Guarnifoendn te neemen, welk hem 
geweigert wordt. b. 6. p. 371 (269) gaat in een Her¬ 
berg, ontbiet by hem Lijn Thijen en Koejevleis, en 
induceert defelve om de andere Viflèrs op temaken, 
dat fy Guarnifoen in nemen zoude, welk iv doen, en 
accorderen met hem fulks des anderen daag^ tegens wil 
der Magiflraten en met bewillinge der Burgeren te 
doen.ibid. komt daar met volk binnen, delt ordre, 
reid na Engeland, neemt daar volk aan en brengt het 
felve tot verfekeringe binnen Campveere. ibid. 

Jan Michielfe trekt met Colterman na Noort-Holland om 
hulpe te verfoeken voor die van Haarlem die hy ver¬ 
krijgt. b.6. p. 396(288) wordt door Sonoy aan den 
Prince van Oranje gefonden om hem de bevochtene' 
vi&orie in Waterland bekent te maken. b. 7P-497 (17) 
communiceert aan den Prince van Oranjen den aanflag 
van Sonoy om Muiden in te neemen. b. 9. p 677 (144) 
wordt door Sonoy aan de Coninginne van Engeland 

en 
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èn Lycefter gefonden om defelve te. verwittigen de 
fwarigheden Waar in hy fich bevond, door het mifver- 
trouwen der Staten, b. 24.. p 182(16) komt wederom 
uit Engeland, {hooit een valfch gerucht van het voor¬ 
nemen der Engelfe Oorlog-fchepen, fchrijft aanSo- 
noy, en fend hem met eene Copie van den Brief van 
Lycefter aan hem gefchreven. p. 208 (44) 

Jan Robert trekt niet Colterman na Noort-Holland om 
hulpe te verfoeken voor die van Haarlem, diehy ver¬ 
krijgt. b. 6. p. 396(288) 

Jan Apoftel, met noch veertien Priefters , worden door 
de foldatén van den Prince van Oranjen handen en voe¬ 
ten gebonden en in het water geworpen, b. 6. p.402 

Jan Hanneman wordt RekeUmeefter van Holland, b. 6. 

p. 414 (joi) 
Jan van Broekhoven wordt Rekenmeefter van Holland. 

b.6.p. 414 (302) 
Jan Heymenfz gefloten buiten het Pardon wordt binnen 

Haarlem omgebracht, b. 6. p. 443 (315) 
Jan van Saanen gefloten uit het Pardon wordt binnen 

Haarlem omgebracht, b. 6- p. 443 (32.5) 
Jan van den Bofch gefloten buiten het Pardon, wordt bm- 

nenHaarlem omgebracht, b. 6. p. 443 (3 u) 
Jan Jacobfz wordt Raad neffens den Prince van Oranjen 

om op alle voorvallénde faken te difponeren. b.6-p*4 50 

Jan Jeronimo binnen Alkmaar gevangen, openbaart alle 
degelegentheid van het Spaanfe Leeger, en wordt te-, 
gensgegeven woord opgehangen, en onder wat fchijn. 
b.6. p.433 (333) fijnfeldfame voorftel om het leven 
te behouden, inid. 

Jan Harink klimt op het Schip van Boflfu en haalt de Vlag 
daaraf, b.6. p. 456 (333) 

Jan Petin wordt door de Spanjaarden gevangen, b. 6. 

P* 472- (348) ^ . 
Jan de Vos wordt door den Prince van Oranjen metcom- 

miffie na Antwerpen gefonden om den aanflag op het 
Kafteel van Antwerpen te helpen beleiden. b. 7. P483 
(8) horende dat fijnen aanflag ontdekt was, ontkomt 
uit Antwerpen, p. 484 (8) viftualieert Woerden in 
fpijtder vyanden. b. 9. p. 678 (143) 

Tan Alonfo prefenteert aan den Prince van Oranjen, om 
voor een ftukgelds het Kafteel van Antwerpen infijne 
handen te leveren, b. 7. p.483 (7) wordt daar over 
gevangen, wredelijk gepijnigt en gequartiert. p. 484 

(8) 
Jan Hey aanlegger van den aanflag om ter Goudc te bren¬ 

gen onder de gehoorfaamheid des Conings. b. 7-P-484 

(8) 
Jan Vermaas zijnde van den aanflag om het Kafteel van 

Antwerpen aan den Prince van Oranjen te leveren, 
wordt daar over gevangen , gepïjnigt en gequartiert. 
b. 7 p. 484 (8) 

Jan Adriaanfzde Wilde uitgeweken uit Leiden , fchrijft 
aan die van Leiden uit Haarlem, haar radende fich op 
te geven en met den Coning te verfoenen. b. 7. p. 303 

(23) 
Jan de Huiter fchrijft aan die van Leiden haar radende tot 

overgifte.' b. 7. p• 3 06 (24) _ 
Jan Wouterfe van Matenes fchrijft aan die van Leiden 

haar radende tot overgifte. p. 306(24) 
Jan van Waflenaar Commiflaris over de viófcualie in de be- 

Iégeringe van Leiden, b. 7-p- 332(36) 
Jan Jooften een van de gevangene vagabonden in het 

Noorder-Quartier word fcherpelijk ondervraagt, wat 
hy bekent, en wie hy bedraagt, b. 8. p- 624 (toé) 

Jan Keeflen een van de gevange vagabonden in het Noor¬ 
der-Quartier wordt fcherpelijk ondervraagt, wat hy 
bekent en wie hy bedraagt, b. 8. p. 624(106) 

Jan Driemunt een van de gevangene vagabonden in het 
Noorder-Quartier wordt fcherpelijk ondervraagt, wat 
hy bekent, wie hy bedraagt, wordt ter dood veroor¬ 
deelt , ontkent in. fijn fterven alles. b. 8. p. 625 

( * °7) 
Jan Jeroenfz befchuldigt als medeplichtig aan het verraad 

in het Noorder-Quartier, wordt daar over gevangen 
engepijnigt. b. 8.P.630 (110) wil niet uitkrachtvan 
de Pacificatie ontflagen zijn , maar verfoekt recht. 

p.6 3 7 (11 jr) wordt door het Hof van Holland by harid- 
taftinge ontflagen, ftelt fich terpurge. p. 638 (116) 
en levert Requeftover aan de Staten van Holland en 
Zeeland, p. 639(117) 

Jan Viflcher wordt geftelt tot Commiflaris in en over dè 
fake van de gevangene in het Noordfer-Quartier. b. 8. 
p. 636(113) 

Jan Robaart doedt met fijn volk een tocht ih Vfiefland en 
plondert het Dorp Balk. b. 8. p. 647 (123) 

Jan van der Linden wordt door de Staten Generaal aan de 
fijde des Conings gecommitteert tot de Gentfe Vrede¬ 
handeling. b.9. p. 719(174) enopdeVredehandelinge 
tot Ceulen, p. 31 (103) blijftr.a degefcheidene Vre- 
dehandelingetot Ceulen, verlaat de fijde der Statenen 
verfoent fich met den Coning. p. 108 (143) 

Jan de Pennants wordt Secretaris van de Gecommitteerde 
van de Staten Generaal aan de fijde des Conings tot de 
Gentfe Vredehandelinge. b. 9. p. 719 (174) 

Jan van Bueren brengt de Brieven van de Staten van Hol¬ 
land aan Amfterdam , verfoekt antwoord, wordt be¬ 
dreigt, vertrekt. b. io. p. 759 (203) 

Jan de Berfelen tekent eerft de Unie tegens de Spanjaar¬ 
den en derfelver aanhangers. b. 10. p. 769(210) 

Jan van Leeinput bfengt te weeg dat hetGefchut van 
Vredenbiirg in de Stad word gebracht, b. 10. p. 802 

(2-33) 
Jan van Meerten wordt door de Staten van Uitrecht ge¬ 

committeert om hetGefchut op Vredenburgteinven- 
tariferen en in de Stad te brengen, b. ïo. p. 802 

(>33) 
Jan Quant doedt met een gemaakt geroep fcheiden een 

vergaderinge der Gereformeerde te Bolhein.b,ió.p.8zo 

(247) 
Jan van Naflauw Gouverneur van Gelderland foekt met 

alle middelen de Gereformeerde Religie in Gelderland 
te vorderen, b.n.p.993. neemt het werk van de Unie 
by der hand. b. 13. p. 17(78) doedt ten dien einde uit 
raam van den Prince van Oranjen in de Vergaderinge 
van de Staten van Holland en Zeeland een propofitie. 
p. 18( 78) is feer forgvuldig om hetQuartier van-Gelder- 
land wel te bewaren.p. 93 (134)fie,Johan vanNaffauw. 

Jan Vifch wordt fonder forme van Proces door die van 
Gent opgehangen, b. 13.^6(70) 

JanvanKeflèl Secretaris der Generale Staten op de Vre¬ 
dehandelinge tot Ceulen. b. ij.p. 5 2(103) 

Jan Funk Gedeputeerde van den Coning van Spanjen 
op de Vredehandelinge tot Ceulen. b. 13. p. 54 

(10 3) 
JanCarpreau wordt dóór den Eerts-HertogalsCommif* 

faris binnen Mechelèn gefonden om de Stad tegens de 
praktijken van Parma te Verfekeren, maar recht niet 
uit. b, 13. p. 76 (tio) 

Jan Symonfze openbaart aan den Prince van Oranjen den 
aanflag van la Motte om den Briel in te neemen. b. 14. 
p. 137 (164) 

Jan Janfie ftilt de beroerte tot Campen tuflehen de Catho- 
lijkeen Gereformeerde, b, 14. p. 141 (167) 

Jan van Oldenbarnevelt wordt door de Staten van Hol¬ 
land en Zeeland gecommitteert om met den Prince van 
Oranjen te handelen en hem de Souverainiteit op te 
dragen, b. 15. p. 181 (197) en na Engeland gefonden 
om de Souverainiteit der Landen de Coninginneaan te 
bieden, b. 20. p. 633 (63) Advocaat van den Lande 
van Holland, p. 647 (72) ftelt voorin de Staten van 
Holland om het Gouvernement van Holland aan Mau¬ 
ritius op te dragen voor de komfte van Ly cefter. p. 66 3 
(83) weigert het Advocaatfchap van Holland aan te 
nemen, laat fich overreden, neemt het aan en doed 
den Eed. b. 21. p. 701 (1 7) wordt by Lycefter tot Ui¬ 
trecht ontboden, gaat niet door expreflê ordrevande 
Staten, p.749 (31) foekt van fijnen dienft ontflagen 
te zijn en waarom, b. 22. p. 966 (82} ftelt ordreop de 
beroerte binnen Hoorn. b. 23.p. to(8) dientdenSta- 
ten de komfte der Duitfe Ruiteren aan, en verfoekt dat 
het geld tot der fél ver betalinge mochte opgebracht 
worden, p. 29 (20) vertrekt uit den Haag en ontkomt 
fo den toeleg van Lycefter op fijn perfoon. p. 31 (34) 
fegt aan Sonoy wegens Holland fijnen dienft op. b. 24. 
p. 280 (95) komt binnen Bergen op Soom, klaagt over 

P dé 



bladwyser 
de moetwil, van liet Guarnifben van Geertruidenberg 
aan Wülugby , en raakt daar over met den felven in 
groote woorden, b. 25. p. 341 (22) geeft fijn advijs 
aangaande het recht van het verfetten van de Wet tot 
Uitrechtenin Holland, en in Zeland. K26.P.478 (55) 
wendt groote vlijt aan om de Gouvernementen van 
Hollanden Uitrecht te vereenigen, en brengt het te 
weeg. b. 27. p. 510 (14) fpreekt met fijn Excellentie 
Maurits over den aanflag op het Kafieel van Breda, en 
recommandeert tot uitvoeringe van defelve de Heer 
Heraugiere. p. 512(22) krijgt communicatie van den 
aanflag op Breda > ftelt den Heer Heraugiere voor om 
defelve uit te voeren, p 522 (22) ftelt ordre totvic- 
tuaberinge der Stad na de inneminge, wordt voor fijne 
moeite bedankt en treffelijk begiftigt, p. 526 (24) 
wordt verwittigt van de gelegentheid der vyandenin 
deGelderfèQuartieren. p. 531(27) krijgt kondlchap 
van de vergaderinge tot Frankfort, en het geene aldaar 
verhandelt was. b. 28. p. 543 (n) wordt gecommit- 
teert tot de refumptie van een voorgaande, en het con¬ 
cipiëren van een nieuwe Kerkenordeninge. p. 556 
(2i) met een groote fiekte bevangen, p. 580(41) 
verfoekt van fijnen dienft ontflagen te zijn, wordt 
geweigert, krijgt vermeerderinge van tradement, en 
een nieuwe ade. b. 29, p. 603 (2) komt in het Leger 
voor Geertruidenberg, befichtigt alles en vertrekt we¬ 
derom. b. 30. p.693 (17) is van advijs datmen het ver- 
fchil in de Kerke tot Uitrecht niet op de gewonelijke 
Politie dag zoude brengen, b. 30. p. 739 (50) trekt 
in het Leeger van Maurits om met den felven verfchei- 
dene faken te communiceren, b. 31. p. 807 (24) en te 
beraadslagen op het Beleg van Groeningen,ibid. word 
door de Staten van Holland aan die van Zeeland gefon- 
den, om te verfoeken dat fy haar, in het ftuk van de 
Munte, met de andere Provintien wilden conforme¬ 
ren, en over andere faken. b. 33. p. 168 (6) komt by 
Maurits en fpreekt hem om eenige Waartgelders te 
lichten, p. 2ï8 (44) krijgt fchrijvens van de Conin- 
ginne van Engeland, b. 34.p. 331 (28) wordt doorde 
Staten aan den Coning van Vrankrijk gefonden we¬ 
gens de geruchten der Vredehandelinge tuflchen Span¬ 
jen en Vrankrijk. b. 35. p. 4t3 (4) fijne verrichtinge. 
p.415.... (6....) en met credentie aan fijn Excellentie 
Maurits binnen Bommel, en waartoe, b. 36. p. 537 
(15) krijgt fchrijvens van Jan van Santen, p. 545 (23) 
en van de Generaals van de Munt. p. 547(26) en van 
fijn Excellentie Maurits, ibid en van Jan van Nafiauw. 
p. 548. wederom van fijn Excellentie, p. 552 (30) en 
van Anthonis Duik. p.555 (33) en van fijn Excellentie. 
p.557 (34)en van Caron.p.560 36) nochmaaal van den 
iel ven.p.5<54( 39) komt met een groote fomme gelds in 
het Leeger voor S. Andries. b. 37. p. 613 (13) krijgt 
fchrijvens uit Oftende van Edmond. p. 616(25) komt 
tia de gedane flag in Vlaanderen in gefprek met fijn 
Excellentie Maurits. p. 655 (43) fpreekt door ordre 
der Staten met den Admirant waarover, p. 672 (56) 
krijgt fchrijvens uit Oftende wegens de fchade ge- 
fchiedtdoor hethooge water. p. 684(64) 

JanViffcher wordt door de Staten van Holland en Zee¬ 
land gecommitteert om met den Prince van Oranjen te 
handelen, en aan hem de Souverainiteit op te dragen. 

b. 15. p. 181 (197) 
Jan Baptifa Taxis krijgt Winfum met accoord-b. 16.p. 272 

(32) fie Taxis. 
Jan Jaurengy fchiet den Prince van Oranjen door fijn 

hooft. b. 17. p. 3 i2 (15) 
Jan Bets wordt Raads-Heer in den Hogen-Raadin Hol¬ 

land opgerecht, b. \ j. p. 330(29) 
Jan van Banchen wordt Raads-Heer in den Hogen-Raad 

in Holland opgerecht, b. 17. p. 330 (29) 
Jan Pettijn wordt door den Burg-Grave van Gent in koe¬ 

len bloede doordeken, b. 19^-468(14) 
Jan Henrikfe tracht Kampen in brand te fteken,word ont¬ 

dekt, gevangen, geworgten verbrant. K19.P 498 (34) 
Jan van BosbekeCipier tot Middelburg, accordeert met 

Treflong om hen uit de gevangenifle te laten, maar be¬ 
driegt hem. b. 20. p-576 (17) 

Jan deGrave wordt uit Vlaanderen gebannen om dat hy 
in eenigen tijd niet te Biechtewasgeweeft. b.io.p.627 

(57) 

Jan Claafz wordt tot Stavoren om muiterye gehangets 
b. 21. p.719 (29) 

Jan Haren WalfchPredicant valt af van de Religie, wordt 
Paaps, krijgt een inkeer, begeeft hem wederom tot 
de Kerke , en toont groot berouw van fijn mifdrijfi 
b. 2i. p. 849 (120) 

Jan van Wijnbergen fchrijft aan de Staten van Gelderland 
en beweert het geene by hem met de andere Staten ge¬ 
daan is in het fchrijven aan Lycefter. b. 27, p. 960 
(77) 

Jan Pekel gevangen voor Heufden, gebruikt een vrye 
taal aan de Tafel van Manfveld. b. 26. p.478 (55) 

Jan Baptifta Pelegrin wil een Schip reclameren door de 
Nederlanders aangehaalt, en verwerft daar toevoor- 
fchrijvens van den Coning van Polen. b. 27. p. 501 
(8) 

Jan Groenewegen leidt groote fchade door een ftorm , 
wordt gedwongen te breeken, en vlucht in Spanjen. 
b. 30. p. 776 (78) 

Jan ten Boer wordt door die van Groeningen uitgefon- 
den om de gelegentheid van het Leeger van Maurits te 
verneemen. b 31.^.807(24) komt wederom uit de 
Stad en dient fijn Excellentie aan dat fy voornemens 
waren te accorderen, p. 808 (25) komt in de Stad, 
is in groot gevaar, en vertrekt fich. ibid. komt noch* 
maals uit de Stad en verfekert fijn Excellentie datfy 
voornemens waren te accorderen, p. 832 (43) 

Jan AlvaresdeSojx» Major, wordt door de Ruiters van 
Warmelo gevangen, b. 3ï.p. 799(18) 

Jan van Galen wordt door die van Groeningen gecom¬ 
mitteert om met Maurits te accorderen, b. 31. p. 832 

(4.3) 
Jan Lubbertfz wordt door die van Groeningen gecom¬ 

mitteert om met Maurits te accorderen, b. 31. P-8S* 

(43) 
Jan Huigen van Linfchoten Commis op de eerfte tocht 

om de Vaart na China door het Noorden tefoeken. 
b. 31. p. 867 (69) en op de tweede, b. 32. p. 2} 
(16) 

Jan Gerbrantfe toont aan de Admiraliteit van Amfterdam 
de onmogelijkheid om het in en uitkomen der Duinker¬ 
kers te beletten , en flaat middelen voor om fulks beter 
tekonnen doen. b. 31.P.881 (80) Vice-Admiraal van 
de Schepen der Staten op den tocht der Engelfe tegens 
Spanjen. b-33. p. 232(58) 

Jan Chaftel quetft Henric de Vierde , wordt gevangen, 
gepijnigt, komt tot bekenteniffe, wordt veroordeelt 
en ter dood gebracht, b. 31. p. 891 (88) 

Jan Jacobfe Schellinger, Schipper op de eerfte tocht der 
Hollanders na Ooft-Indien. b. 32^.22(15) 

Jan Janfz Meulenaar Schipper op de eerfte tocht der Hol¬ 
landers na Ooft-Indien. b. 32. p.22 (15) 

Jan Dignums Schipper op de eerfte tocht der Hollanders 
na Ooft-Indien. b. 32. p. 22 (15) 

Jan Cornelifz Rijp Commis op de tweede tocht na Indien 
doorde Waygats. b. 32. p. 23 (16) 

Jan Baptiffa Taftis fchrijft aan den Coning van Spanjen, 
de Brief wordt geintercipieert, en uit defelve genoeg- 
faafti gefien het bedrog der Spanjaarden in het hande¬ 
len van Vreede. b. 32. p. 123 (99) 

Jan Huwkiws loopt uit Engeland om de Indife Vloot der 
Spanjaarden te ontmoeten, b. 32. p. 144(116) 

Jan Piron wordt gefchoten binnen Huift. b. 33. p. 218 

(44) 
Jan de Wit wordt door de Officiers binnen Huift aan fijn 

Excellentie Maurits gefonden om den nood der Stad 
aan den felven bekent te maken. b. 33. p.221 (46) 
maakt het volk binnen de Stad flaauhertig. p. 22$ 

(47) 
Jan Cornelifz Rijp, Schipper op de derde tocht om de 

Vaart na Indien door het Noorden te foeken. b. 34. 
p. 337(33) fijn wedervaren op defelve. ibid.... 

Jan de Gufman blijft in een uitval te Amiens.b. 34. p.381 

(Ö4) 
Jan Verhee neemt wegens die van Holland fittinge inde 

Admiraliteit van Zeeland, b. 34. p. 392 (72) 
Jan van Hetteren Ontfangervan de contributien van de 

Veluwfe Dorpen voor den Admirant van Arragon, 
fchrijft aan de Schouten der fel ver. b-35-p. 495 (58) 

Jan- 
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jan van Santen fchrijft aan Óldenbarnevelt en waar over. 
b. j6. p. 544(13) 

jan Jacobfe wordt door het Hof van Vriefland onder¬ 
vraagt over eenige Articulen door hem geleert, en uit 
Vriefland gebannen, b. 37. p. 617 (16) 

Jan Hayen wordt door de Statife gevangen in de flag van 
Vlaanderen, b. 37. p-65 3 (42) 

Jacob Gauria heeft een toeleg op het leven van den Co- 
ning Jacob van Schotland , ftelt defelve in het werk, 
fneuvelt felve in de uitvoeringe. b. 37. p. 66 z. 
(48. .) 

Janne Droge wordt uit Vlaanderen gebannen om dat fy 
in eenige tijd niet te Biechte was geweeft. b. zo. p. 6x7 
(57) 

Jaques van Myegen biedt fijndienft aan den Prince van 
Oranjen, en verfoekt commiffie om volk te mogen ver¬ 
gaderen in Vlaanderen. b. f-p- 3 33 (241) 

Jaques Hennebaart gelegen hebbende binnen Alkmaar, 
wordt befchuldigt van wandevoir, ter dood gecifcht, 
verantwoord fich en wordt ontfchuldig verklaart, b.6. 

P-457 (337) , t ~ 
Jaques Tafin wordt door ordre van den Prince van Uran- 

jen na Engeland gefonden, om het mifverftand tuf- 
fchen de Engel fe en Zeeuwen voor de tweedemaal 
ontftaan weg te nemen, ’t geen hy te weeg brengt, b.9. 
p. 692(154) 

JaquesStalpert van der Wiele lichtgeld in Noord-Hol- 
land voor Bofiu, om de Soldaten uit Haarlem en 
Schoonhoven te doen vertrekken, b. 10. p. 778 (216) 

Jaques Tajaert wordt door de Staten Generaal arn Anjou 
gefonden om hem de Landen op fekere conditiën op te 
dragen, b. 15. p. Z14 (zzo) 

Jaques Tutelaar brengt te weeg dat Oftende fich voor de 
Staten verklaart, b. 18. p. 411 (47) 

Jaques van der Elft wordt gecommitteert om de Schepen 
tot Sluis voor Don Antonio opgebracht na Walcheren 
tebrengen. b. 20.p. 559(4) ' 

Jaques de Pottere doed Paulus Buis uit laft van Lycefter 
verfekerenenftriktelijkbewaren b. 11. p. 7x5 (34) 

Jaques Bellechiere wordt door Lycefter geftelt tot Com- 
miflaris om hetverfchil tot Uitrecht over hetcafleren 
van heteerfteLid der Staten by te leggen. b.z2.p.867 

(iij 
Jaques van Huift fchrijft aan de Belegerde binnen Sluis, 

b. 23.p. 6(4) 
jaques Criftai tracht met gevaar van fijn leven de Solda¬ 

ten binnen Medenblik te brengen tot accoord. b. 24. 
p. 231(60) 

Jaques Carondelet wordt door den Biflchop van Luik 
aanGoning Henric de Vierde gefonden om te klagen 
over het verbreken der Neutraliteit door de Staten, 
b. 32. p. 10(6) 

Jaques Wefenbeek, fie Wefenbeek. 
Jaques de la Torre, fie la Torre. 
Jafper Lievenfe van Hooglande, Raad in Holland, wordt 

geftelt tot uitvoerder van de Placcaten tegens de Ket¬ 
teren. b-1 • p. 6 f 5) 

Jafper van Colligny komt te Bruflèl om den Eed wegens 
hetbeftant van des Conings van Vrankrijks wegen af te 
nemen. b. 1 .p. 15 (11) breekt het beftand, en maakt een 
aanflag opDouay, dan te vergeefs, p. 15 (11) wordt 
met fijn gantfche heirkracht door de Spaanfe by 
S. Quintin geflagen. p. 16(15) 

Jafper van Vosbergen wordt door de Staten van Holland 
en Zeeland gecommitteert orn met den Prince van O- 
ranjen te handelen, en aan hem de Souverainiteit. b. 15. 
p. 181 (197) en door de Staten Generaal aan Anjou ge¬ 
fonden , om hem de Landen op fekere conditiën op te 
dragen. 9.214(220) 

Jafper van Poelgeeft wordt gemaakt Overfte over de 
Waartgelders en krijgt fijne commiffie. b. 2 2. p. 881. 

Jean Sarlier wordt van de Walfe Gereformeerde Kerke 
tot Antwerpen gedeputeért, om met den Prince van 
Oranjen middelen te beramen tot ftillinge der beroer¬ 
te. enz. b. 2. p. 98 (69) 

Jean d’Arrada onderfoekt de Dieptens van Zeeland , 
wordt ontdekt, verfekert echter de Groot Comman¬ 
deur dat defelve wel over te komen waren, b 8. p. 649 
(124) 

Jean Brilland wordt met Paarden van eengefcheurt orn 
de dood van Conde. b. 24. p. 23 3 (.62) 

Jean Fervet wordt door Heraugiere uitgekofen tot den 
den aanflag op het Kafteel van Breda. b. 27. p. 5 23 (22) 
helpt defelve gelukkig volvoeren, p. 

Jean Logier wordt door Heraugiere uitgekofen tot den 
aanflag op het Kafteel van Breda. b. 27. p. 523 (22) 
helpt defelve gelukkig vol voeren, p. 524(23)). 

Jean de Cefate wordt door de Statife gevangen in den flag 
van Vlaanderen, b. 37. p. 65 3 (42) 

Jelger van Feytfma wordt door de Staten na Engeland 
gefonden om de Souverainiteit der Landen aan de Co- 
ninginne op te dragen, b. 20. p. 635 (63) 

Jelke Sybes wordt Raad in het nieuwe opgerechte Colle- 
gieter Admiraliteit, b. 26. p. 446 (3 3) 

Jelmer, Kapitein onder den Admiraal den Heere van Lu- 
mei, loopt met hem uit Engeland, en komt voor den 
Briel. b. 6. p. 365 (265) 

Jenibelli doedt een voorflagom Antwerpen van Koren 
te verfien, maakt goed Sout uit Kruiden, b. 19- p. 5 00 
(36) ruineert de Brugge van Parma. b. 20. p. 596 

D1) 
Jenlis gefonden tot ontfet van Bergen veracht de raad van 

Grave Lodewijk , trekt voort, fend eenig volk voor 
uit, wordt aangetaft door de Spanjaarden, geflagen, 
en fijn volk wredelijk vermoort. b. 6.9-397-398 (289) 
wordt gevangen en op het Kafteel van Antwerpen ge¬ 
bracht j en na eenigen tijd dood in fijne gevangeniflc 
gevondem ibid. 

Jennin de la Ryve Secretaris van Rotterdam veradver¬ 
teert den Heer vanSwieten, dat de Stad van de Span¬ 
jaarden verlaten was. b.6. p.395(288) 

Jeremias Baftingius trekt feker Extrad uit de Synodale 
Schriften, vervattende de Artieulen van befchuldin- 
ge tegens Cornelis Wiggertfe, en levert het felve aan 
deStaten. b. 32. p.63 (48) fijne verdere handelinge in 
diefaak. ibid.... 

Jeronimo Roda wordt binnen Bruflel door de Burgers 
als half gevangen gehouden, b. 9. p. 704 (163) 
trekt het Gouvernement Generaal aan fich, doede 
des Conings Segel na conterfeiten , fchrijft aan de 
Wethouders van Antwerpen , en belaft defelve al¬ 
le faken die zouden mogen voorvallen aan hem te 
brengen. 9.712(169) geeft commiffie aan eenenCat- 
ton om te zijn Gouverneur Generaal, ibid. fchrijft aan 
den Coning als een groote vidorie den handel der 
Spanjaarden binnen Antwerpen. 9.737(189) wilde 
namen der gequetfte binnen Antwerpen aan de Pro- 
vooften overgelevert hebben. 9.738(190) doedt een 
mandement publiceren tegens het overtrekken der 
Burgeren, ibid. 

Jeronimo Dentice gevangen in den flag by Turnhout, 
ontkomt, b 34. p. 304 (8) 

Jeronimus Tferai ts wordt door den Prince van Oranjen 
om verfcheidene faken na Engeland gefonden. b. 5. 
p. 290(208) komtbinnen Vijflingen met commiffie van 
Graaf Lodewijk, om Gouverneur te zijn over gehee! 
Walcheren, b.6. p. 370 (269) trekt met eenig volk 
uit Vliffingen na Campveere, laat het volk buiten, gaat 
by cle Magiftraat en foekt defelve te induceren om we¬ 
gens den Prince van Oranjen Guarnifoen in te neemen , 
welk hem geweigert wordt. p. 371 (269) doorfleekt 
twee Beeldeftormers binnen der Veere, waar over 
gFoote moeite ontflaat, en hy geweldig in den haat der 
Soldaten raakt. p. 303 (286) een tocht in Vlaanderen 
gedaan hebbende, vind geraden om in geen ongemak 
te geraken, wederom te vertrekken, ibid. heefteen 
aanflag op der Goes, maar miflukt, trekt weder te rug- 
ge , en waarom, wordt door die van Vijflingen buiten 
gefloten, maar naderhand wederom ingelaten, p. 394 
(287) dapper befchuldigt. ibid. verantwoord fich in 
het openbaar, ibid. wordt gequetft in den toeleg van 
het ontfet van Haarlem, en ontkomt te naauwer noot» 
9.439(322) wordt Gouverneur binnen Geertruiden- 
berg. p. 4*7(337) 

Jeronimus Mol, Colonel van de muitinerendeCatholijke 
binnen Brugge, vluchten wordt gevangen, b. 13.9.75 
(120) 

Jeronimus Koftian komt onder fchijnvan wat anders, itï 
deW 



BLAD 
tien Haag, om van Vreedete fpreken, b. ji.p. 8io 
(17) doedt een propofitie in de Staten Generaal.p-8i 1 
(18) wordt op dè Voorpoorte van den Haag gebracht 
om de confeffie van Michiel Renichon te hooien, p.81 3 

(f°) 

Jefuiten worden uit Antwerpen geleidt, b. 12. p-95 5 (27) 
hoe te werk gaan om iemant te bewegen tot het om¬ 
brengen van Coningen en Princen. b. 28. p. 594 (yi) 
worden uit Vrankrijk gebannen en waarom, b. 31. 
p. 892 (88) geven twee Boekjens uit tegens defenten- 
tie van Pieter Panne. b. 35. p. 433 (27) 

Snabife ftemt toe in het ombrengen van Heffelsen Vifch. 
b. ij. p. 6 (70) verfetde Wet tot Gent buitens tijds, 
en geeft de reden daar van in Druk uit. p. 84 (i2.6) 
vertrekt uit Gent. p.86 (12 7) komt wederom tot Gent, 
Wordt Voorfchepen, enfet fijne partijen uit de Rege- 
ringe. b. 18. p.407 (37) heefteen aanflagom Denre- 
monde aan Montigny over te geven , maar miftukt. 
p. 420(46) wordt gevangen, ibid. verwefen en ont¬ 

halft. b. 19.P. 469(‘ï) 
Impoftophet dragen van Goude, enz. klederen wordt 

opgeftelt door de Staten van Holland, b. 33. p. 26 

(76) 
Importen binnen Groeningen worden in train gebracht op 

defelve voet als in Holland, b. 37. p. 606 (7) 
Ingefetene van Nederland geruft op de opfchorfinge der 

Placcaten> hoewel niet Tonder achterdenken over de 
hardigheid der moderatie, b. 2. p. 60(43) van Hol¬ 
land moeten een Eed doen van den Comng onder den 
Heer Prince van Oranjen te zullen getrouw zijn, enz. 
b. 6. p. 391 (284) heoben groot medelijden met die 
van Haarlem, én prefenteren haar lijfen leven te wa¬ 
gen tot her ohtfet. p.4$9(322) 

ïnlegeringe der Spanjaarden binnen Uitrecht gefchiet 
roet groote moeite en moetwil, b. 3. p. 349(232) 

d’Inchy (Baron van) handelt met la Ferte om incasvan 
nood volk van Anjou in te neemen, en verwittigt fulks 
aan den Staten, b. 14. p.i 39 (180) neemt volk in. p. 160 
(180) 

Inneminge van het Kafteeï van Namen door Don Jan 
maakt groote ontftelteniffen. b. 10.p. 831 (256) van 
de Stad en het Kafteel van Breda verwekt groote blijd- 
fchap in Nederland, b. 27. p. 526 (24) 

InnocentioMalvafchrijftaan den Poft-Meefter van den 
Coning van Vrankrijk, maar de Briefwordt onder- 
fchept. b. 31^.863(67) 

Inquifiteurs vervolgen en doden veel volks om de Religie, 
in Vlaanderen, Holland, enz. b. 1. p.14 (10) zijn door 
de vergaderinge der Edelen in groote benautheid. b. i. 
p. 60(43) geeven groot geld tot den tocht van den 
Coning van Span jen na de Nederlanden, als tot eenen 
heiligen Krijg. b. 4. p. 180(127) 

Inquifiteurs (wereltlijke) opfommigeplaatfeningeftelt, 
die jammerlijke vervolging aanrechten, b. i.p. 31 

(f6) 

Inquifitieby Placcaat gegeven te Bruffel door KeiferCa- 
relde Vijfde in hetjaar 13 30 den 29 April. b. i.p. 13 
(t o) foekt men door de geeftelijke in te voeren , en de 
bloedige Placcaten door de Wereltlijke uit te voeren, 
b. 1. p. 13 (10) wordt in verfcheidene Provintien en 
Steden na de oude maniere verkondigt; ibid. baart in 
de Nederlanden groote vreefe,opfpraak,morringe,enz. 
ibid. in Vlaanderen allengskens ingekropen, p. 40 
(28) wordt met alle fijne omftandigheden befchreven. 
b. 3*p. 113—119 (80—84) 

Inval van de Grave van Valkenftein in Weftphalen wordt 
qualijk genomen van de Staten, b. 28. p. 349(16) 

ïnvoeringe der nieuwe Birtchoppen in Vriefland ten tijde 
van de Gouvernante, wilnietdoor; b. 3. p.260 (187) 
wat daar over is te doen geweeft. b. 3. p. 261-263 (187- 
190) van de Nieuwe Stijl verwekt veeltwift. b. 16. 

p- 337(34) 
Joachim Panfer krijgt beftellinge van die van Groeningen 

om een Vaandel Soldaten te lichten, welk Vaandel ge¬ 
licht zijnde, aanftonts wordt geflagen. b.4. p. 236 
(168) 

joachim Adminiftrator van Maagdenburg wordt Keur- 
voift van Brandenburg, b. 33. p.43 2(10) 

Joan Bianco Electo der Gemuitineerde Spanjaarden word 
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in het beklimmen van Uitrecht gedoodt b. 7. p. 384 
(79) 

Joan de Petnin fend aan den Prince van Oranjen den Brief 
door den Heer van Lynes aan het Guarnifoen van Vil¬ 
voorden gefchreven , om het felve te bewegen tot af- 
fweeringe der Staten, b. 13. p. 88 (128) 

JoanniGambaloiti wordt door de Statife gevangen in de 
rtag van Vlaanderen. ^37^.633(42)^ 

Jochem Ubbena Burgermeefter van Groeningen wordt 
gecommitteert tot afhftentie van den Commiflaris 
Quarre, om de fchuldige aan de troublen te doen van¬ 
gen, executeren, enz. b. 3.p.268(193) téGroeninaen 
verfekert en waar over. b. 3 3. p. 186 (19) 

Johan Poncio de Leon wordt te Sevilien om de Religie 
verbrand, b. i.p. 22(16) 

Joan van Renefle wegens die van Uitrecht gecommitteert 
om met de Gereformeerde te handelen, b. 2. p.oi (64Y 
fie Renefle. 

JobanMepfche Luitenant des Conings binnenGroenin- 
gen en een getrouw Dienaar, foekt met alle bedenke¬ 
lijke middelen de Burgeren en Gilden te bewegen om 
Guarnifoen in te neemen, en brengt het daar toe. b. 3. 

p. 147(103) wordt binnen Groeningen in fijn eigen 
huis gevangen gehouden, b. 10. p. 732(198) 

Jóhan Cafenbroot Raads-Heer van den Grave vanEg- 
niond wordt door laft van den Hertog van Alba gevan- 
gengenomen. b.4. p. 183 (131) en teBrufielonthalft. 
p. 248(111) 

Johan van Berendrecht, Schout tot Leiden, openbaart aan 
een Vriend het voornemen van den Hertog van Alba 
om veele Gereformeerde te doen vangen, en waar- 
fchouWt defelve. 0.4^.230(163) 

johan d'Eumaul wordt door laft van Duc d'Alba te Bruf* 
fel onthalft den 1. Junii 1568. b.4. p. 238 (169) 

Johan van Blois wordt door laft van Duc d’Alba te Bruf- 
fel onthooft den 1. Junii 1368. b.4.p. 238^ 169) 

Johan de L’Efclufe wordt door den Prince van Oranjen 
gelonden aan de Coningen van Sweden en Denemar¬ 
ken om hulpe te verfbeken tegens den Hertog van At* 
ba. b. 3. p. 234 (242) en fijne verrichtingealdaar, b. 3. 
p.f JS~ 3 f9 (242-245)en mee Brieven aan Sonoy. b.6. 
p. 437(320) 

Johan Barnenda Stads Bouwmeefter van Groeningen 
Wordt door laft van den Commiffaris Quarre gevan¬ 
gen , om dat hy de Beelden uit de Minnebroeders Ker¬ 
ke binnen Groeningen (hoewel uit beyel van den Raad) 
hadde weggenomen, foekt middel en breekt uit de ge- 
vangeniffe. b. 3. p. 268 ('193) 

Johan Felton plakt de Bulle van Pius de Vijfde tegens de 
Coninginne Elifabeth op verfcheidene plaatfen aan, 
wordt daar over gevangen en metterdood geftraft. b. j. 
p. 271(193) 

Johan Balius krijgt laft van den Prince van Oranjen om 
omfich te informeren over het neemen der Scheepen 
door den Heere van Dolhain. b. 3. p.289(208) reiftna 
F.ngeland en handelt de fake van de genomene Schepen 
met den Heer van Dolhain af, tot contentement van den 
Prince van Oranjen. p. 290(208) krijgt veeleBlancken 
van den Prince van Oranjen om in deffelfsafwefencom- 
miffien te palieren, p. 310(223) en commiffie vanden 
Prince van Oranjen om een colle&e van penningen te 
befbrgen onder de gevluchte Gereformeerde, p. 312 
(224) preftde Schepen van den Prince vanOranjeo, 
op de Eems leggende, voort. p. 332(240) fterft. b. 33. 

P-23f(57) 
Johan van Duivenvoorde Rentmeefter van den Briel, van 

meninge zijnde om te vluchten, wordt gevangen, en 
van Treflong voor doorfchieten bevrijdt, b. 6.p. 366 
(263) 

Johan Grave van Embden begeert niet te wijken van fijn 
recht. b. 6. p. 337 (239) 

Johan Omal Commiflaris van der. Grave van der Markt 
brengt de gevangene Geeftelijke tot Gorcom na den 
Biiei. b. 6 p. 380 ( 277) 

Johan Cuningam Schotsman binnen Haarlem quijt fich 
vromelijk en ruineert een Catte der Spanjaarden, b.6, 

P-4f6(3I9) 
Johan van der Does wordt gefonden na efe Coninginne 

van Engeland , om den nood des lands te vertonen, en 
ailï- 



van Perfonen cn Saken. 

affiftentie van geld en volk te verfoeken. b.6. p. 424 ' 
(3.1 o)neemt het commando aan binnenLeiden en draagt 
fich daar in treffelijk. b. 7. p- 504(13) 

Johan van Vliet wordt door de Staten van Holland na het 
Noorder-Quartier gefondeh om den Oorlog met den 
OvcrftenSonoy tebeleiden. b.6. p.413 (302) geflo¬ 
ten buiten het Pardon tot Haarlem ontkomt door lift. 
p. 443 (3 25) weigert om in de commiihe te treden over 
de fake van Jan Jeroenfz en verdere gevangene in het 
Noorder-Quartier. b. 8. p.635 (114) krijgt commif- 
iffeom als Raad met de Gedeputeerde van het Noor¬ 
der-Quartier te befoigneren. p.660 (131) 

Johan van Mateneffè wordt gebruikt in de Vredehandel, 
en (preekt daar over met de Staten van Holland en Ze- 
land. b. 7. p. 5 33 (43) wordt door de Staten van Hol¬ 
land aan die vanZeland gefonden , om te verfoeken, 
dat fy haar, in het ftuk van deMunte, met de andere 
Provintien wilden conformeren , en over andere faken, 
b- 33. p. 168 (6) en door Maurits aan de Staten en waar¬ 
over. b. 35. p.487 (52) wederom na Zeland om den 
nood van het land te remonftrerenente verfoeken dat 
ordre in de affairen deflëlven mochte geftelt worden, 
b. 37.p. 685 (66) fijne verrichtinge,... 

Jan van Treflong verantwoordende de fake van den ge¬ 
hangenen Advocaat van Holland voor den Bloed- 
Raad, wordt daar over een geheelen dag gevangen 
gefet. b. 4. p. 210(149) gebruikt in de Vredehandel, 
en fpreekt daar óver met de Staten van Holland, b. 7. 
p. 533 (43) wordt Prefidentvan den Hogen Raad in 
Holland opgerecht, b. 17. p. 3 30 (29) flerft. b.18. 
p. 401 (33) 

Johan Difunca geeft advijs hoemen de Oorlog voeren 
moet als de Spaanfe Vloot zal gearriveert zijn. b. 7. 
P- 5*5(38) 

Johan van Foreeft wordt door Sonoy geftelt totCom- 
miffaris om de gevangene vagabonden in het Noorder- 
Quartier te examineren; b. 8. p. 624(106) 

Johan Oforio d’Ulloa vermeet fich om de dieptens van 
Zeeland lichtelijk te konnen overkomen. b. 8. p. 648 
(123) heeft de voortocht in de tocht na Duiveland door 
het water, voert de Spanjaarden furieufelijk aan. p.649 

Om) 
Johan Schetter taft de Spaanfe Schepen op de Haarlem¬ 

mer meer aan , neemt een van defelve en meeft al het 
volk dat daar op is. b. 8. p. 653 (127) 

Johan van Duivenvoorde wordt Admiraal over de Haar¬ 
lemmer en LeidfeMeyr. b.8.p.663 (134) verftiktvan 
Dorft op de tocht totontfet vanGroeningen. b. 15. 
p. 207 C 2 T 5 ) 

Johan van Duivenvoorde klaagt aan de Staten van Hol¬ 
land over de Raden van de Finantie. b. 21. p.757(s6) 
wordt door de Staten in Ambaffade na Denemarken 
gefonden. b. 24. p. 296 (107) wordt ten tweedemaal 
na den Coning van Denemarken gefonden. b. 31. p.826 
(38) fijne verrrichtinge.... is Admiraal van de Schepen 
der Staten op den tocht der Engelfe tegens Spanjen. 
b. 3 3. p. 23 2 (58) wordt door Eflex Ridder geflagen. 
p. 233 (5-9) van de Coninginne bedankt, p.235 (56) 
komt wederom endoedt rapport aan de Staten, ibid. 
brengt eenige vióbualie Schepen binnen Oftende. b. 37. 
p. 650(39) 

Johan van Loenrefloot beftelt den tweeden Brief van de 
Staten van Holland aan de Borgerye van Uitrecht, b. 9. 
p. 698(159) en foekt met groot gevaaar van fijn leven 
eenige Burgeren te winnen, p. 699 (160) 

Johan Valconetta ko'mt met fijne Harquebufiers door 
Vlaanderen en berooft en plondert alles. b. 9. p. 715 

(17O 
Johan van der Linde tekent eerft de Unie tegens de 

Spaanjaarden en derfelver aanhangers, b. 10. p. 769 
(210) 

Johan Sterkenburg een van de gevangene Staten der Om¬ 
landen wordt onder fchriftelijke beloften los gelaten, 
b. 12. p. 911 (314) 

Johan Rengers wordt door de Omlanden aan de Staten 
Generaal gefonden om te klagen over het geweld haar 
door die van Groeningen aangedaan, b.12. p.912(314) 
reift uit ordre der Staten na Zeland om de oude Raden 
Ier Admiraliteit van haren Eed te ontflaan, en de nieu¬ 

we defelvéaf teneemen. b. 34. p. 391 (72) en over 
andere faken.... wordt door de Staten gecommitteert 
om aan den Prince van Portugal aan te dienen dat hy 
uit het land zoude vertrekken, b. 34.. p. 323 (23) 

Johan van Renes wordt Commiflaris over de Ammonitie 
van de Geünieerde Provintien. b. 13 -p. 34 (90) 

Johan van Naffauw belegert Amerfvoort en wint het fel- 
ve, trekt na Gelderland en beraad fich op de verfèke- 
ringe vandieProvintie. b. 13. p. 37(92.) 

Johan van Hornes doedt de Religions Yreede binnen 
den Bofch publiceren en inwilligen, b. 13. p. 73 

C1 * 9) 
Johan van Bourgoigne fchrijft aan den Heere van Bours, 

en waarfchuwt hem van niet op de Spanjaarden te ver¬ 
trouwen. b. 13. p. 82 (124) fchrijft nochmaalaan hem. 

P- 83(125) 
Johan Roda wordt door Parma na Vriefland gefonden 

om haar de voorgehoudene Vredens Articulen te doen 
aannemen, komt tot Groeningen, foekt eenige tot 
het aannemen der fel ver te bewegen , wordt daarover 
gevangen , alle fijne Brieven aan Rennenburg gefon¬ 
den , ookhyfelve, wordt bewaart tot Staveren, van 
daar op het Cafteel van Woerden gevoett, en eindelik 
losgelaten, b. 13. p. 114 (147) 

Johan Saliger predikt binnen Woerden feer oproerig te¬ 
gen de Staten. b. 14. p. 145 (170) reprocheert de ge¬ 
tuigen tegens hem. p. 146 (172) wordt het prediken 
verboden, p. 147(171) fchrijft aan dén Prince vanO- 
r^njen.p. 149(172) 

Johan van Schagen geeft het Kafteel van Leeuwaerden 
o/eraan de Burgeren, b. 14. p. 162 (182) 

Johan Hinckart wordt door de Staten Generaal aan An- 
jou gefonden om hem de landen op lekere conditiën op 
te dragen, b. 15. p. 214 (220) 

Johan van Fervo blijft dood. b. 15. p. 221 (225) 
Johan van Caftilien wordt om fijne correfpondentie met! 

den Prince van Oranjen in Spanjen met paarden van 
een getrokken, b. 16. p. 287 (44) 

Johan van Withen heeft een aanflag om Bergen op Sootn 
aan Parma te leveren, maar miflukt. b. i6. p. 288 
(44) 

Johan van der Warcke wordt met inftruótie door de Sta¬ 
ten Generaal gefonden op den Rijxdag te Augsburg. 
b. 17. p. 324(24) en na Engeland om de pretenfie van 
Colfton te accorderen, 5t geen hy doedt. b. 25. p. 37? 
(47) en na Schotland over depretenlien en gedreigde 
reprefalien van den Collonel Stuart , fijne inftruótie, 
komt te Edenburg, heeft audiëntie by den Coning, 
doedt een Oratie, fpreekt met de Cancellier en Am- 
bafladeur van Engelandt, handelt met deCommifla- 
riflén desKonings, geeft reden van het recht der re¬ 
prefalien , handelt verders , heeft nochmaal audiëntie 
by deKoning, neemt fijn affeheid, vertrekt, komt 
Wederom en doedt rapport, p. 383.... (5 2.. .) en na den 
Coning van Denemarken,- b. 31. p. 826 (38) fijnever- 
richtirge.... wederom na Denemarken 3 b. 33. p. 236» 
(57) fijne verrichtinge.... en aan de Coninginne van 
Engeland om haar te doen continueren in den Oorlog 
tegens Spanjen, .en over andere faken. b. 35. p. 412 

(4—) 
Johan Wagewijns wordt onder Griffier in den Hogen 

Raad in Holland opgerecht, b. 17. p. 330(29) 
JohanFonk fterft. b. 20^.650(74) 
Johan van der Does wordt door de Staten na Engeland 

gefonden om de Souverainiteit der Landen de Conin¬ 
ginne op te dragen, b. 20. p. 635 (63) 

Johan Hertog van Cleef trouwt, b. 20. p. 627 (37) 
Johan Couway wordt door Lycefter gemaakt Admiraal 

over liet Vlaamfe Quartier. b. 21^.785(75) 
Johan Herdenraad Burgefmeefter tot Colen vereert Par¬ 

ma metgefchenken. b.21.p.738 (43) 
Johan van Gelmen komt met comiuiffie van fijn Excellen¬ 

tie vanNauffauby Sonoy om te zijn Overftevan het 
krijgsvolk in het Noorder-Quartier en Caftelein van 
het Huis te Medenblik. b. 22. p. 895 (31) foekt hem 

1 te overreden om Eed te doen aan fijne Excellentie, 
maar te vergeefs, p.896 (31) 

Johan Nachtegaal vervolgt de faken van Sonoy by de Sta» 
ten van Holland, b. 24. p. 284 (98) 

Q, -Johan 
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Johan Spruit examineert de gevangene Charles vanTril- 
logewefene Schout van Uitrecht, b.27-p. 348(28) 

JohanGeorgen van Brandenburg wordt gekofen tot Bif- 
fchop van Straatsburg, b. 26. p. 626 (18) 

Johande Aquila land in Bretaigne, neemt de Haven van 
Blauet in en de Stad Hennebon. b. 28. p. 744 (11) 

Johan van Banchem wordt gecommitteerttotde refum- 
tievan een voorgaande, en het concipiëren van een 
nieuwe Kerkenordeninge. b. 28. P- 5$6 (21) 

Johan Grave van Ooft - Vriefland fterft. b.28. p. 574 
(36) 

Johan Cafimir Keurvorft fterft. b. 29. p.6o4(j) 
Johan de Cordua krijgt laft van Erneftus om Hoey we¬ 

derom te veroveren, b. 32.p. 10 (6) 
Johande Brufablijft voor Huift. b. 33. p. 218 (44) 
johan Grave van Manderfcheid Biiïchop van Straats¬ 

burg fterft. b.29- p-626(18) ! 
Johan van Steenwijk verwittigt Verdugo van de gele- 

gentheid van het Leger voor Coeverden. b.29. p. 639 
(19) wordt daar over by fijn Excellentie Maarits ont¬ 
boden en gevangen geftelt. p. 640 (30) 

Johan Mourton Jefuit verklaart aan Adriaan Damman 
dat JuftusLiplius goed Paaps was. b. 32. p-7(3) 

Johan Coning van S weden fterft. b. 29. p. 663 (46) 
Johan van der Does wordt Edelman van den Prince Fre- 

deric Henric en waarom, b. 29.^.679(8} 
Johan Thuining wordt Leermeefter van de Edelluiden 

van den Prince Frederic Henric. b. 30. p. 679 (8) 
Johan van Gent krijgt commillie om Hartius en Koman 

op de Voor-Poorte van den Haag te brengen en haar 
de ConfeÜie van Michiel Renichon te doenhooren; 
b. 3 t - p. 815 (30) trekt wederom naBrabanden doed 
rapport, p. 817(32) 

Johan Pauli fchrijft een en andermaal aan Oldenbarne- 
veld wegens den toeftant van het Leeger voor Groe- 
ningen. b. 31.p. 830(42) en van de overgifte. p.835 

(45) 
Johan Baptifta Rofl'o wordt door de muitinerende Italia¬ 

nen aan den Prins Mauritsgefonden,enwathy met den 
felven verhandelt, b. 31. p. 879 (78) 

Johan Maria Borgt fchrijft aan de Heer van Warmont de 
handelinge van de SpaanleGefanten in Engeland, b.31. 
p. 881(80) 

Johan Mark-Graaf van Brandenburg doedt een verloek 
aan de Staten en waar over. b. 31-p. 894 (90) 

Johan Witten krijgt commiftie om eenige Schepen en 
andere behoeften te zenden na Welel om de aangeko¬ 
mene Duitfen af te brengen, vertrekt en fchrijft aan 
Oldenbarnevelt. b. 31. p. 785 (7) en nochmaal van 
den Oorlog in Vlaanderen, p. 786. wordt door de 
Staten gecommitteert om de gefchillen tuiïchen Groe- 
ningen en Omlanden by te 'leggen , b. 32. p. 14 (9) 
fijne verrichtinge in die faak. ibid.... 

Johan Grave van Manderfcheid wordt door de Ruiters 
der Staten Gevangen, b. 32. p. 133 (107) 

JohanBodinfterft. b. 32.p. 152(122) 
Johan Buis neemt wegens de Staten van Uitrecht fittinge 

inde Admiraliteit van Zeland. b. 34. p. 329(72) 
Johan deFrias wordt door Albertus aan den Coning ge- 

fonden om den felven te bedanken voor fijn Dochter en 
de gifteder Nederlanden: 8.34.^407(83) komt we¬ 
derom met de beveftinge desHuweliks. b. 35.p. 466 

(36) 
Johan van Naflau de Jonge verfoekt uit naam van den Bif- 

fchop van Ceulen aan de Staten de reftitutie van Rhijn- 
berk. b. 35. p. 416 (7....) 

Johan van Gottinga wordt door de Staten aandeConin- 
ginne van Engeland gefonden om haar te doen conti¬ 
nueren in den Oorlog tegens Spanjen , en over andere 
faken. b. 35. p. 413.... (4....) 

JohanGeorgen Keurvorft van Brandenburg fterft. b. 35. 
p.432(10) 

Johan van Huchtenbroek wordt door Maurits gemaakt 
Gouverneur van S. Andries. b. 37^.615(14) 

Johannes Farellus reformeert de Kerke van Geneven in 
het Jaar 1575- b. i. p. 13 (9) 

Johannes Molanus wordt geftelt tot opfiender over de 
Seminairien tot Loven en Douay. b. 15. p. 217 (221) 

Johannes Vendevihus wordt geftelt tot opfiender over 
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de Seminarien tot Loven en Douay. b. 15. p. 215 
(221) 

Johannes Eftius wordt Re£tor over het ingeftelde Semi¬ 
narium tot Douay. b. 15. p. 215 (221) 

Johannes a Stryen wordt Recftor over het ingeftelde Se¬ 
minarium tot Loven. b. 15. p. 215 (221) 

Johannes Tillius verfoekt voor de Gravinne van Meurs 
van de Staten Generaal dat Rhijnberk in hare handen 
geftelt mocht worden en neutraal blijven, b. 27. p. 702 
(8) levert een Gefchrift over op het antwoord der Sta-» 
ten. p. 5°3 (9) 

Johannes Damius wordt gecommitteert tot derefumtie 
van een voorgaande, en het concipiëren van een nieu¬ 
we Kerkenordeninge. b. 28. p. 557 (2i) 

Johannes Uitenbogaerd wordt gecommitteert tot dere¬ 
fumtie van een voorgaande en het concipiëren van een 
nieuwe Kerkenordeninge. b. 28. p.557 (21) komt tot 
Uitrecht en waarom, b. 30. p. 729(43) wordt ver- 
focht om andermaal tot Uitrecht te komen om de Ge¬ 
meente te bewegen tot het aannemen van het Provï- 
ftoneel accoord , en brengt hette weeg. p. 732 (45) 
wordt nochmaal verfocht en komt. p. 73 3 (46) trekt 
feker Extraót uit de Synodale Schriften vervattende de 
Articulen van befchuldinge tegens Cornelis Wiggertfë, 
en levert het felve aan de Staten, b. 32. p. 63 (48) fijne 
verdere handelinge in die faak. ibid. fchrijft een 
Brief aangaande den toeftant van de fiag in Vlaande¬ 
ren. b. 37. p. 656 (44) 

Johannes Riutius wordt door de Seftien Mannen van Pa¬ 
rijs fonder forme van Proces opgehangen, b. 28.p.583 

(47) 
Johannes Cuchlinus eerfte Regent van het Staten Collegïe 

tot Leiden, doedt een Oratie tot inwyjinge van het 
felveCollegie. b. 29. p. 650 (37) 

Johannes Ambrofius wordt door de Wethouders van Ui¬ 
trecht voor een tijd te leen verfocht als Predicant, en 
komt. b. 30. p. 733 (46) 

Johannes Urfinus wordt beroepen tot Predicant vau Ui¬ 
trecht. b. 30.p. 734(46) komt. P-738 (70) 

Johannes Gerobulus geeft een fchrirtelijke befchuldinge 
over tegens Blokhoyen. b. 30. p. 735 (47) foekt uit¬ 
vluchten om met Blokhoven te verfoenen, en laat ftch 
eindelijk bewegen, p. 742 (53) 

Johannes Seguerius gewefene Schout van Parijs wordt 
door Henric de Vierde herftelt in fijn Ampt. b. 3 i. 
p. 806(24) 

Johannes Aphardianus wordt door die van Groeningen 
gecommitteert om met Maurits te accorderen, b. 31. 

P-332(43) 
Johannes Crijt wordt door die van Groeningen gecom¬ 

mitteert om met fijn Excellentie Maurits te accorde¬ 
ren. b. 31. p. 832 (43) 

JoannesGuignart medeplichtig in het voornemen van Jan 
Chaftel wordt opgehangen, b. 31. p. 892 (88) 

Johannes Bogaert geeft een remonftrantie over aan de 
Staten van Holland tot lafte van Cornelis Wiggertfe. 
b. 32.p. 81 (63) 

Johannes Mathifius komt voor een tijd als leen-Predicant 
tot Medenblik. b. 32^.96(75) 

Johannes Heurnius heeft een kluchtig voorval met de 
Princefle Emilia van Naflau. b. 34. p. 323 (23) 

Jolijt word, over bedenkinge van met den vyand te corre- 
fponderen om Tertolen in te neemen, gevangen, b. 31. 
p. 783(6) 

Jongen binnen Leiden is de eerfte die merkt dat Lammen 
verlaten is. b. 7. p. 559 (61) 

Jojeufe wordt door Navarre geflagen byCourtras. b. 23.' 
p. 147(102) 

Jonkeren in O veryflèl willen een befending doen aan den 
Coning van Vrankrijk om vrye exercitie van de Room- 
feReligie. 8.19.^496(33) 

Jon*, Vryheer van Swartfenburg wordt door Maurits 
als Gyfelaar binnen Groeningen gefonden. b.3 i.p.832 

(43) 
Jorges Burgermeefter binnen Groeningen verwekt een 

groote oproer en fielt fich tegens het voornemen om 
met Maurits te accorderen, b. 3 i.p. 808 (25) 

Joriaan Eppifie handelt heimelik met Floris Tin Om Ui¬ 
trecht van de Spanjaarden te veiloflen. b. 5. p. 334 
(241) joriaea 
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joriaan Weftendorp Raad des Conings in Vriefland word 
binnen Groeningen door de foldaten gevangen geno¬ 
men. b. io.p. 751 (198) 

Joriaan Hendrikze Predicant tot Medenblik vertrekt van 
daar om de twift in de Kerke. b. 19- p. 515 (46) 

Joris Willeboortfe ontdekt den handel van Cornelis de 
Hoo<*e aan de Magiftraat van Delft, b.18, p. 364 
(6) ° 

Joris Koy wordt Raad in het nieuwe opgerechte Colle- 
gie ter Admiraliteit, b. ^6.p■ 446 (33) 

Joris de bie wordfdoor de Staten aan de Staten van Zee¬ 
land gefonden om de felve te vermanen tot de opbren- 
ginge van hare quote. b. 34- P* (26) 

Jork gevangen binnen Gent om fijn voornemen van Den- 
remonde aan Montigny over te geven. b. 18. p. 420 

(46) 
Joos de Mennin wordt Advocaat Fifcaal vandenHove 

van Holland, b. 6. p. 414 (302) door den Prin¬ 
ce van Oranjen na Uitrecht gefonden om de gerefene 
onruft aldaar by te leggen, en geeft een uitfpraak op de 
remonftrantie der Burger Hopluiden, b. 16, p. 280 
(38) wordt gecommitteert om de Brieven geaddref- 
feert aan den Prince van Oranjen teopenen.b.i9-p.454 
(3) door de Staten na Engeland gefonden om de Sou- 
verainiteit der Landen de Coninginne op te dragen. 
b.20. p. 635 (63) doedt fijne propofitie. ibid. verwel¬ 
komt Lycefter uit naam van de Staten van Holland. 
b.2i.p.683 (4) wordt andermaal door de Staten na En¬ 
geland gefonden om aan de Coninginne de Souveraini- 
teit op te dragen, b. 22. p. 87* (>4) doedt fijne pro- 
pofitie ibid. wordt in Ambaflade naden Coning van 
Denemarken gefonden, b. 31. p. 826(38) fijne ver- 
richtinge... doedt een voorftel in de Staten van Hol¬ 
land uit laft van Lycefter, waar van Lycefter hem be¬ 
klaagt als fijn meininge niet geweeft te zijn. b.23. p. 34 
(23) fet defelve over in het Italiaans enlevertfe aan 
lycefter. p. 3? (23) wordt betrokken in de gefu- 
ftineerde handel en correfpondentie van Arent van 
Dorp. p. 884(82) fchrijftdaar over drie Brieven aan 
Oldenbarneveld. p. 836... (85...) wordt vrygekenten 
Hiftorie-Schrijver van de Nederlandfe faken gemaakt, 

p.890(87) 
Joos Lubbertz wordt door die van Naarden aan Don Fre- 

deric gefonden om genade te bidden voor de Burgeren 
en maakt accoort met Juliaan Romero. b.6. p. 418 
(.305) 

Joos de Jonge Predicant tot Leerdam, wordt door laft 
van Vitelli opgehangen, b. 7. p. 531(41) 

Jooft Buik Burgermeefter tot Amfterdam levert eenRe- 
queft over aan de Gouvernante, en waar over. b. 3. 
p. 170(120) 

Jooft van Schouwenburg (Graaf) verfekert fich met vee- 
le Ruiteren in de ftach te Jemmingen. b.4. p. 244 (175) 
komt in Vriefiand met commiffie van den Prince van 0- 
ranjen om te zijn Stadhouder en Generaal over Vries¬ 
land, Groeningen en Groeningerland. b.6. p. 384 (179) 
maakt veranderinge in veele dingen, en recht een Hof 
Provinciaal op in Vriefland. ibid. verftaande dekomft 
van den Hartog van Alba, trekt uit Franiker na Mak- 
kum,wil fich daar verfterken,wordt vervolgt en vlucht, 
p. 415(304) 

Jooft van Corteville Officier van Oudenaarde wordt feer 
qualijk getra&eert door het volk vsn den Prince van 
Oranjen. b. 6. p. 401(291) 

Jooft de Moor taft een geftrand Spaans Oorlog-Schip aan 
en neemt het felve. b.6. p-433 (317) helpt de Ant- 
werpfe Vlootaantaften enflaan. b. 7. p. 495 (16) 

Jooft Huikeftoot wordt door Sonoy geftelt tot Commif- 
faris om de gevangene vagabonden in het Noorder- 
Quartier te examineren, b. 8. p. 614 (106 ) 

Jooft Mattheus Ingenieur wordt gefchoten voor Wedde, 
b. 30, p. 7 J4 (33) 

Jooft van Cleve reift naden Haag om de bouwinge van 
een Kafteel tot Groeningen voor te komen en over an¬ 
dere faken. b. 37. p-p-607 (8) 

Jofeph Hartlieb fchrijft aan den Keifer, maar de Brief 
wordtgeintercipieert. b. 34. p. 300(5) 

Jofepho Michaëli ftopt het bloeden der wonde van den 
Prince van Oranjen. b. 17^.316(18) 

Jofepho d’Ancuna fchrijft aan Fuentes maar den Brief 
wordtonderfchept. b. 31.p. 795(15) 

Jofuad’Alveringen wordt Gouverneur van Hoorn. b.6. 
P- 377 (174) . 

Ifabelle de Valois Coninginne van Span jen fterft, niet 
fonder vermoeden van vergift, b. 4. p. 15 5 (183) 

Ifabella Clara Eugenia krijgt van haar Vader Philips het 
tranfport der Nederlanden, p. 35. p. 461 (31) geeft 
procuratie aan Albertus om de Nederlanden te gouver- 
neren; p. 463 (35) trouwt met Albertus. p. 471(40) 
vertrekt uit Spanjen, b. 36. p. 577 (50) komt teBruf- 
fel, wordt triumphantelijkingehaalt, gehuldiut, doedt 
Eed. p. 578...(51...) 

Ifidoro Pacieco wordt in de tocht na Duiveland gefcho¬ 
ten. b. 8. p. 649 (124) 

Isbrandus Bachius Afleflör in het Synodus Nationaal tot 
Middelburg, b. 16. p. 261 (24) 

Italianen onder Gafton Spinola muitineren enneemenSi- 
chemin. b. 31. p. 877(77) kiefen een Elecfto. p. 878. 
trekken tegen hef volk van den Biftchop van Luik. (78) 
verfterken haar, ibid. antwoorden aan Louis deVe- 
lafco, ibid. verlaten Sichem en falveren haar op den 
bodem der Staten, p. 879(78) fenden aan fijn Excel¬ 
lentie Maurits; ibid. accorderen wederom, worden 
gewaarfchouwt en zijn wel ter degen op haar hoede, 
p. 880(79) 

Juan Paes deSotoMajor blijft dood inde ftag by Win- 
fchoten. b.4.p 235(167) 

Juan Navarro wordt door de Statife gevangen in de ftag 
van Vlaanderen, b 37^.653(42) 

Juan de S. Eftevan wordt door de Statife gevangen in de 
ftag van Vlaanderen, b. 37. p. 65 3. 

Jubil-Jaar wordt in het Jaar 1600 gehouden door Cle¬ 
ment de Achtfte. b. 37. p. 690(69) 

Juliaan Romero wordt gelaft om te handelen met de Ge¬ 
deputeerde van Naarden, accordeert met haar, en be¬ 
looft onder handtaftinge het accoord te houden, komt 
binnen Naarden, ontbied de Burgeren onder fchijn van 
Eed te zullen doen op het Stadhuis, alwaar fy jammer¬ 
lijk vermoort worden, b. 6.p. 418 (305) beftormtSpa- 
rendam over het Ys en wint het felve. b. 6. p.4 22 (309) 
fteekt afom Middelburg te ontfetten, wordt aangetaft 
van de Zeeuwen en geflagen. b. 7. p. 479 (4) wordt 
binnen Bruffel door de Burgers als half gevangen ge¬ 
houden. b.9. p. 704 (163) fiaat het Staten volk by Wa- 
lem. p.7 28 (181) weigert onder Vergas uit het land te 
trekken, b. 10. p. 807 (237) 

Juliana van den Berg verdrinkt voor de oogen van haar 
moeder Maria van Naflau. b. 28. p. 586 (45) 

Juliano delaRotta afgefonden door Verdugo om Graaf 
Willem van Naflau om te brengen, wordt gevangen, 
komt tot bekenteniffe, wordt onthalft. b. 28. p. 5 34 

(5) 
Julius Biftchop van Wurtsburg Commiflaris des Keifèrs 

op de Vredehandelinge tot Ceulen. b. 13. p. 52 

(io3) r 
Jumelles gefonden tot ontfet van Bergen wordt aangetaft 

en geflagen door de Spanjaarden, b.6. p. 397—398 
(289) gevangen tot Doornik gebracht, en naderhand 
geloft. ibid. 

Junius wordt gefonden na de Coninginne van Engeland, 
om den nood des Lands te vertonen en affiftentie van 
geld en volk te verfoeken. b. 6. p.424(310) antwoord 
aan den Heer van Champigny op fijnen Brief, enfend 
hem feker difcours over wegens den Vredehandel. b-7. 
536 (45) wordt gecommitteert tot de Vredehandelin¬ 
ge te Breda. b. 8. p. 597(88) 

Junoiro Malvafia fchrijft aan den Cardinaal Aldobrandi- 
no, maar de Brief wordt onderfchept. b. 31. p. 862 
(66) 

Jeurriaan Eepeftbon heeft commiffie om geld tecolle&e- 
ren tot hulpe van den Prince van Oranjen. b. 5. p. 312 
(225) 

Juftinus van Naffauw wint Liefkenshoek en andere Schan- 
fen omtrent Antwerpen, b.20. p. 595 (31) wordt 
door de Staten na Vrankrijk gefonden om Henricde 
Vierde geluk te wenfchenmetde Kroon, en de faken 
defer Landen aan den felven te recommanderen, b. 26. 
p.477(54) wordt met ecnig volk na Vrankrijk ge- 

fondcD 
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fcnden tot affiftentie van Henric de Vierde, b. 31. 
p. ii9 (104) fchrijfc uit Calis aan Oldenbarneveld. 
p. i 30. fchrijftaan Maurits, dat Henric de Vierde, het 
volk der Staten in Vrankrijk, verlof hadde gegeven 
om wederom tekeeren. b. 33. p. toj (33) komt we¬ 
derom te Huis. p. 2.11 (39) wordt door de Staten aan 
den C'oning van Vrankrijk gefonden wegens de geruch¬ 
ten der Vredehandelinge tuïïchen Spanjenen Vrank¬ 
rijk. b; 33. p. 413 (4} fijne verrichtinge. p. 415.... 
(6....) 

Juflitie voor de Geeftelijke van Uitrecht door Duc d’Alba 
geflooten en waarom, b. 6- p. 369 (268) 

Juftus Velfius drijft een nieuwe Leere. b. x 3. p. it 
(81) 

Juflus Lipfius geeft een Boek uit van de Politie, wordt 
wederfprooken van Coornhart, heeft geen genoegen 
in de Publicatie der Wethöuderen van Leiden tegens 
het Boeksken van Coornhart , veinft eenigc fiekte, 
komt in Braband, wordt Paaps, enfchrijft tereere 
van de L. Vrouwe van Halle. b. 28'. p. f40 (9) 

K. 

KAthuifers Kloofter buiten Amfterdam word opge¬ 
broken en de Beelden en Altaren (tukken gefme- 

ten. b. z.p. 103(73) 
Kenenburg, fie Jacob van Egmond. 
Kerk-deur van de Groote Kerk binnen Antwerpen word 

met een ladder opgelopen, en de Beelden in de felve 
gebroken, b. 2. p. 105 (74) 

Kerken der Gereformeerde binnen Antwerpen beginnen 
gebouwt te worden en wordt daar van den eerften 
Steengelegtden 25 September 1566. b. z. p. 100 (71) 
worden tot de grond toe afgebroken, b. 3. p. 167 
(118) 

Kerken-order wordt overfien en bekort in de Synodus 
tot Middelburg, b. 16. p. z6i (Z4) in Holland, op 
nieuws geconeipieert. b. 18. p. 537 (zz) heeft geen 
voortgangen waarom, p. 561(25) 

Kerken-Raadt van Leiden raakt in twifl: met dc Magt- 
ftraaten waarover, b. 14. p. 143 (169) 

Kerk-weg by Leiden aangetaft en ingenomen door het 
Leger van den Prince van Oranjen. b. 7. p. 5 3 7 (60) 

Keur-Boonen door Billy aan die van Groeningen ontno¬ 
men. p.z68(193) 

Kievit Schutter tot ter Goude van fijn Schoon-Vader ge- 
laft te fwijgen, antwoord hem dapperlijk. b. 6. p. 3 78 

(2-7?) 

Killegrey doedt een propofitie in de Staten, rakende 
den Vredehandel en de proceduren tegens Sonoy.b. 14. 
p. zo 3 (40) levert de a&e van de refignatie van het 
Gouvernement van Lycefler aan den Staten, p. ZZ4 
(35) fchrijftaan het Guarnifoen van ter Veer. p.295 
(106) 

Kinkhorft ingenomen door de Statife. b. 15, p. zto 

(117) 

Klaas Kroes afgefonden door Sonoy komt binnen Me- 
denblik en helpt de Stadt verfekeren voor den Prince 
van Oranjen. b. 6. p. 377 (Z74) 

Kleerhagen ontkomt met groot gevaar in den aanfiag op 
’s Hertogenbos. b. zo. p. 358 (3) wordt tot Uitrecht 
gequetft, gevangen, en fijne Soldaten ter Stad uitge- 
fet. b. 25. p. 344(23) en op het voorfchrijven van de 
Koninginne van Engeland uit fijne gevangenifle ont¬ 
jagen, p. 359(35) » 

Knodfenburg ingenomen door de Engelfe. b. 21. p. 709 
(23) vaft gemaakt door fijn Excellentie Maurits. b. 28. 
p. 532(3) belegert door Parma. b. 28. p. 570 (32) en 
wederom verlaten, p- 571 (34) 

Knollis vervoert de Dochter van de Baron Peterfom 
waar uit groote moeite ontftaat die in der minne wordt 
verdragen, b. 25.p. 381 (31) 

KoejeVleis, Vifier vanCampveere, tot Vliffiugen ge¬ 
vangen , wórdt door den Heer van Cuik zonder rant- 
foen los gelaten, en krijgt van den Grave van der Mark 
Sauvegarde voor hem en de andere Vifiers omvry te 
mogen Villen, in fijn Herberg ontboden engeindu- 
ceert om de andere Vifiers op te maken en te bewegen 

tot het innemen van Guarnifoen, ‘t geen hy doedt, ea 
brengtbefcheidtwederom datfulksdes anderendaags 
zoude gefchieden. b. 6. p. 371 (269) 

Koophandel over en weder verboden, b. 7. n. 408 
(18) ' 1 ^ 

Koorn in den Jare 15 57 door gantfch Nederland gewel¬ 
dig dier. b. i. p. 13. (n) waar Uit groote onheilen ge- 
vreeft wierden. ibid. doch word geholpen, ibid. bin¬ 
nen Leeuwaerden feer dier. b. 6.p. 384(279) binnen 
Leiden hoe veel. b. y.p. 507 (25) 

Kortrijk ingenomen door de muitinerende Spanjaarden. 
r b- 27. p. 509 (14) 

Koude van den 27 Maart tot den 5 April in het Jaar 1568 
feer groot. b. 4. p. 231 (164) 

Krijgs-Raad tot Sluis beraden haar wat te doen, en be¬ 
ramen middelen om een eerlijk appoinftement te krij¬ 
gen. b. 23. p. 17(12) 

Krijgs-lift der Spanjaarden voor Bommene. b8. p. 652 
(1 26) 

Kromftevens (elf) der Spanjaarden verbrant door de 
Schepen van den Prince van Oranjen. b. 8. p. 647 

Kroon (drie dubbelde) van de Paus is van groote waar- 
dye. b. 35-p.43 3 (‘O 

Kuinder ingenomen en geplondert door de Rennenburg- 
fe. b. 15. p. 2zo (224) weder ingenomen voor de Sta¬ 
ten. b. 16.p. 238 (7) 

Kunft om Kunft. b. 6. p. 424 (310) 

Li 

LAas van Jongema wordt door de Staten na Engeland 
gefonden om de Souverainiteit der Landen aaa 

de Koninginne op te dragen, b. zo.p. 635 (63) 
Ladron (Grave van) wordt door fijne eigene Soldaten 

binnen Valencijn gevangen genomen, b. 5. p. 329 

t 
Lalain (Grave van) gaat na Vrankrijk om den Eed over 

het beftand wegens denConing van Span jen af te nee- 
men. b. i.p. 22(16) 

Lambert Dove Jans (alias Kapitein Luis) verfekert Naar¬ 
den met behendigheid voor den Prince van OraDjen 
b. 6. p. 381 (277) 

Lambert Hortenfius wordt door die van Naarden aan. 
Don Frederic gefonden om genade te bidden voor de 
Burgeren, en maakt accoort met Juliaan Romero. 
b.6. p.418 (30 5) en in de moord van Naarden ter naau- 
Wer nood bevrijt door de voorfprake van den Grave 
van Boflu.p.418(306) maar moet aanfien dat fijn Soon 
deerlijk vermoort en het herte uit het lijf getrokken 
wordt. ibid. 

Lambert van Wirtenberg wordt met fijne Compagnie 
door den Overfien Muller gefonden binnen Haarlem, 
b. 6. p. 421 (308) in den ftorm gefchoten, fterft. b.6. 
P1432(317) 

Lambert Charlesquijt fich treffelijk in de befpringinge en 
het innemen van het Kafteel van Breda. b. 27. p. 523 
(25) wordt met het Wachtmeefierfchap en een gou¬ 
den penning begiftigt. p. 526(24) en gemaakt Luite¬ 
nant Collonel van den Prince Frederic Henric. b. 30. 
p.679 (8) 

Lambert ter Cuile wordt door de Staten van Over-Yflel 
aan de Staten Generaal gefonden om te vertonen der 
felver recht op Coeverden, en te verfbeken dat fy by 
hare Privilegiën gemaintineert mochten worden, krijgt 
gehoor en wordt met een Brief na fijn Excellentie 
Maurits gefonden. b. 29. p. 641 (31) 

Lammen wordt befchanft door de Spanjaarden, b.7.p. j 3 j 
(41) enverlaten. p. 559(61) 

Lancelotvan Brederode krijgt commiffie van den Prince 
van Oranjen als Kapitein ter Zee. b. 5. p. 289 (208) 
komt mede in de vergaderinge der Schutteren en Bur¬ 
geren van Haarlem, p. 421 (308) 

Lancelot Parafis Commiïïaris van de monfteringe wordt 
na Medenblik gefonden , durft daar niet inkomen Ton¬ 
der a&e van verfekeringe, fchrijfc om defelve, krijgs 
die. komt daar binnen, doedt een vöorftel aan de folda- 
ten die na defelve niet willen luift^ren. b. 24-p. 187 (29) 

Lan* 
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jlanchevechia verdedigt het Kaftecl van Breda tegens 
Heraugiere , vlucht , accordeert met Hohenlo en 
geeft het Kafteel over. b. 27. p. 525 (h) 

Land-dag binnen Groeningen door laft van Rennenburg 
uitgefchreven. b. 12. p.911 (333) tot Deventer om 
over de fake van de Unie tot Uitrecht gemaakt te han- 
delefi. b. 13. p. 33 (90) in Over-Yffel, waaringehan- 
delt wordt om door behulp der Coninginne van Enge¬ 
land aan een Vrede te geraken, b. 13. p. 70 (47) dat 
niet voort wil, maar heftig in gefproken wordt. ibid. 
in Gelderland tot Thiel over de verkiefinge van een 
nieuwen Stadhouder, b. 28. p. 3 3 3 (4) en over het in¬ 
willigen der contributien en verfterkinge der Vaande¬ 
len. b. 29. p. 614(9) en over het dragen derconfen- 
tenopde propofitie van fijn Excellentie en den Raad 
vanState. b. 30. p. 370 (73) tot Leeuwaerden tever¬ 
geefs gehouden wegens de paltyfchap om hetgefag 
van den Stadhouder te verminderen, b.33. p. 172(9) 

Land-Raad ingeftelt door de Staten Generaal, b. 16. 
p. 241 (8) in Vliefland breekt des Conings wapen, enz. 
en komt tot Uitrecht, p. 292 (47) komt tot Leeuwaer¬ 
den om op allesordre teftellen. p.285 (41) maaktge- 
reetfehaptot het ontfet van Nieuwerzijl. p. 286(42) 
doedtuitfpraak op watwijfe de Geeftelijkheid in het 
toekomende in de Staten zullen verfchijnen. b. 17-p. 317 

(>9) 
Landlchade (Kapitein) wordt voor Groeningen gefcho- 

ten. b. 31. p. 831 (42) 
Landfchappen valles af van de Roomfe Kerk in het Jaar 

1335. b 1. p. 13 (9) t 
Landfcheidinge by Soetermeer wordt befchanft om Lei¬ 

den te öntfetten. b. 7. p. 354 (57) 
Lands-Heerder Nederlanden mach niet handelen tegens 

de Privilegiën van den Landen, maer moet defelve op 
de aanveerdinge der felver befweeren. b. 4. p. 178 
(126) 

Langevelt krijgt commiffie om den aanflag op Maftricht 
te helpen uit voeren, b. 31. p. 783(6) 

Lankhaar (Kapitein) wordt door Hohenlo aan de mui- 
tinerende Italianen gefonden , om haar, des nood zijn¬ 
de , afliftentie aan te bieden, b. 31. p. 879(79) 

Laon word met accoord overgegeven aan Henric de 
Vierde, b. 31. p. 843 (3 3) 

Lafarus Muller komt tot afliftentie van Sonoy meteen 
Regiment foldaten. b. 6, p. 377 (274) word met eenig 
volk door Sonoy gefonden tot afliftentie van die van 
Haarlem, b. 369 (288) komt met fijn volk in de Sant¬ 
poort, fchermutfelt met de Spanjaarden, flaat vijf 
Vaandelen op[de vlucht, wordt andermaal door de 
Spanjaarden aangetaft, weert hem vromelijk, wordt 
geflagen en ontkomt tenaauwer nood. p. 397 (289) 
neemt Sardam in en befetdeSluifen. p.413 (301) fendt 
ophetverfoek van Ripperda vier Vaandelen foldaten 
binnen Haarlem, p. 421 (308) 

Lafarus Cocquelius doedt een oratie in het Parlament van 
Parijs , en brengt teweeg dat hetEdid des Conings 
voor de Gereformeerde bewilligt wordt. b. 36. p. 393 
(64) 

Laukema geeft Groeningen met accoord over aan fijn Ex¬ 
cellentie Maurits. b. 31. p. 834 (44) 

Laurens Wijnantfz gefloten buiten het pardon, fierft ie 
Haarlem indegevangenifle. b. 6. p 443 (323) 

Laurens Holtman verfoekt voor de Gravinne van Meurs 
van de Staten Generaal dat Rhjnberk in hare handen 
geftelt mocht worden en neutraal blijven, b. 27.p. 302 
(8) levert een gefchrift over op het antwoord der Sta¬ 
ten. p. 303 (9)" 

Laurentius Metfius wordt Biflchop van 'sHertogen- 
Bofch. b. 1. p. 27 (19) 

Laurentius Mijler wordt door de Staten aangenomen tot 
Agent by de Duitfe Vorften. b. 3 x. p. 835 (44.) fchrijft 
aanOldenbarnevelt. p. 874(74) 

Leckerbeetjen daagt den Heer van Breaute uit, vecht te¬ 
gens den fel ven, fneuvelt. b. 37. p. 601 (4) 

Legeer onderfchept eenige Brieven van Don Jan. b. 12. 
p. 1004 (64) 

Leenmannen van Burg en Brugge geven fententie over het 
dode lichaam van Bafa. b. 17. p, 3 31 (30) 

Leerdam ingenomen door de Spanjaarden, b.7. p. 330 

(41) 

Leger dat met Duc d’Alba na de Nederlanden trekt, hoé 
groot. b. 4. p. 1S0 (128) van den Prince van Oranjen 
tegens Duc d’Alba hoe groot. p. 233 (182) van Duc 
d'Alba tegens den Prince van Oranjen feer fterk. p.153 
(183) van den Prince van Oranjen door Duc d’Albain 
de vlucht geflagcn.p. 236 (183) gefcheiden.p. £37(184) 
van den Prince van Oranjen komt in de Noordaa. p. 3 5 6 
(59) der Staten breekt op. b. 12. p. 934 (13) is on- 
voorfien van Krijgs Overften. ibid. wordt vervolgt en 
geflagen door Don Jan te Gemblours. ibid. 

Leeuken van Leiden een treffelijk Soldaat wordt door de 
Spanjaarden qualijk gehandelt en doorfchoten. b. 7. 

P-5°7(M) 
Leeuwaarden gemaakt tot een Bifdom en geftelt onder 

het Aards-Bifdom van Uitrecht, b. 1. p. 23 (17) be¬ 
nauwt van Graan. b. 6. p. 38 5 ( 279) neemt aan en ap- 
probeert de Unie tot Uitrecht gemaakt, b. 13. p. 30 

(87) 
Leeuwaarders nemende Religions-Vredeaanenflaande 

Beelden in de Kerke aan ftukken. b. 12. p. 996 

(48) 
Leiden begeeft fich aan de fijde van den Prince van Oran¬ 

jen. b.6. p. 379(276) niet wel voorfien wordt voor de 
eerftemaal belegert, p. 472 (384 ) verloft van de bele- 
geringe. b. 7. p 489 (12) onvoorflen van voorraad door 
achteloosheid van de Regeerders, p. 302 (21) voorde 
tweedemaal belegert, p. 304 (21) met 62 fchanfen. 
ibid. hoe langer hoe nauwer belegert, p. 532(4 2) indé 
uiterftebenauwtheid. p. 557(60) ontfet. p. 559(61) 

Leyenaars vrefende voor belegeringe zijn dapper in de 
weer en voorfien haar. b, 6. p. 449 (3 30) willen de En- 
gelfe van Valkenburg niet inde Stad hebben en waar¬ 
om. b. 7. p.504 (22) verwittigenden Prince van Oran¬ 
jen en Staten van Holland van de aankomfte der Span¬ 
jaarden. (23) veroveren twee Scheepen, en vechten 
dapper by Leiderdorp, p. 507(14) doen een hevigen 
uitval tegens de Moeflchanfe en drijven de Spanjaarden 
daaruit. p.5 32(42)entegen de BoshuifenSchanfemefi 
hetfelve gevolg, ibid. laten de Brief van Baldeus onbe¬ 
antwoord en houden een Vaft-en-Bede-dag. p. 550 
(54) worden feer gefterkt door den Brief van de Staten 
van Hofland, p. 552(56) fiende het ontfet voor han¬ 
den toonen haare couragie en ftellen ordre. p. 558 (6x) 

Leiton wordt door de Coninginne van Engeland aa n Don 
Jan en de Staten Generaal gefonden om een ftilftant 
van wapenen te bevorderen, b. 12. p. 93 2 (12) en van 
Don Jan bits bejegent, ibid. 

Lemmer befchoten door en overgegeven aan de Vriefem 
b. 16.p. 159(7^ 

Leeninge door de Spanjaarts van die van Uitrecht ver- 
focht wordt afgeflagen. b. 6. p. 3 58 (259) 

Lennip eerfte aanlegger en roervink van de muiterye bin¬ 
nen Schenkenfchans. b. 26. p. 460 (43) 

Leonard Banhuifen heeft commiflie om gelJ te colle&e- 
rentot hulpevanden Prince van Oranjen. b. f.p. 31» 

(“0 
Leonard Cafenbroot wordt Raads-Heer in het Hof van 

Holland tot Delft. b. 6. p.414 (302) en door den Prin¬ 
ce van Oranjen aan de Duitfe Vorften gefonden, om 
hulpe enbyftantteverfoeken. b.8.p. 661 (t 32) word 
geftélt tot Commiflaris over het difput tuflehen Coorn- 
hart, ArnoldusCorneliien Donteklok. b.i3.p.23 (82) 
door den Prince van Oranjen na Vriefland gefonden 
om het gefchil tuflehen de Steden en platte landen over 
de Regeringe by te leggen, b. 18. p. 376 (15) gecom- 
mitreert om de Koffer met papieren van Buis te vifite- 
ren , krijgt fufpitie dat defelve geopentwas, en wil 
daarmede niet te doen hebben, b. 21. p.726 (34) waar- 
fchouwt Oldenbarnevelt dat Lycefler voornemens was 
hém te lichten en na Engeland tefenden. b. 23. p. 51 
(34) wordt door de Staten na Engeland gefonden op 
de Vredehandelinge. p. 136 (15) gecommitteert na het 
Noorder-Quartier om het verfchïl aldaar tuflehen de 
Steden gereten by te leggen, b. 26. p. 482 (57) en tot 
de refumtie van een voorgaande? en het concipiëren 
van een nieuwe Kerkenordenïnge. b. 28. p. 557 

t11) , , 
Leonard de Voogt wordt door den Raad van Staten na 

Schotland gefonden, om de executie van de gedreigde 
( K. repré- 
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reprefalien voor te komen, wegens de pretenfien van 
denColonelStuart. b. 25. p. 376(47) komt in Enge¬ 
land , fpreekt met Douglas, en met Borlay en Walfin- 
gam , opent zijn laft, ftelteenige poindten optegens 
die pretenfien , krijgt acces by de Coninginne, fchrijft 
aan den Raad van State en Staten van Holland , heeft 
andermaal audiëntie by de Coninginne, wordt by Dou¬ 
glas ontboden, maakt gereetfehap om na Schotland te 
trekken, wordt wederhouden van de Coninginne, 
handelt verder met de Heer Douglas, neemt fijn af- 
fcheid, vertrekt, komt wederom en doedt fijn rap¬ 
port. b. 25. p. 376.... (47....) wordt andermaal na 
Schotland gelönden over de pretenfien en gedreigde 
reprefalien van den Collonel Stuart, fijne inftrudtie, 
komt te Edenburg, heeft audiëntie by den Coning, 
doedteen oratie, fpreekt met de Cancellier en Ambaf- 
fadeurvan Engeland, handelt met de Commifiariflen 
des Conings, geeft redenen van het recht der reprefa¬ 
lien , handelt verders , heeft nochmaal audiëntie by de 
Coning, neemt affeheid, vertrekt, komt wederom en 
doedt rapport, p. 383.... (52....) befiechthet mifver- 
ftand tuflehen de Burgeren en het guarnifoen van den 
Briel. b. 26. p. 477 (54) 

Leoninus wordt gecommitteert tot de Vredehande- 
linge te Breda. b.8. p. 597 (88) en door de Staten Ge¬ 
neraal aan de fijde des Conings tot de Gentlè Vre- 
dehandeïinge. b. 9. p. 719 (174) reift wegens de 
Staten Generaal aan de fijde des Conings na Ui¬ 
trecht om geld te verfoken en fijne verrichtinge al¬ 
daar. b. 10. p. 733 (199) verfchijnt in de Staten van 
Holland en verfoekt verfcheidene faken. p. 807(237) 
wordt door de Staten Generaal gefonden aan den 
Prince van Oranjen , Staten van Holland en Zeland om 
over verfcheidene faken met haar te handelen, p. 814 
(244) doedt een oratie in de Staten Generaal, om haar 
te bewegen ordre te {tellen op de faken der Provintien. 
b. 13. p. 49 (i o i) en fijne propofitie wegens de Staten 
Generaal voor den Coning van Vrankrijk. b. 19. p.526 
(54) verwelkomt Lycetter uit naam van de Staten Ge¬ 
neraal. b. 21. p. 684(4) wordt door den fel ven geftelc 
totCommiflaris om het verfchil tot Uitrecht over het 
cafièren van het eerde Lid der Staten gerefen by te leg¬ 
gen. b. 22.p-867 (n) fchrijft aan de Raden van Gel¬ 
derland, en fend aan defelve de Copye van den Brief 
door Lvceder aan hem gefchreven. p. 966 (81) wordt 
geftelt om nevens den Grave van Meurs de gerefene 
gefchillen tuflehen fommige Edelen en de Staten van 
Uitrechtte vereffenen, b. 24. p. 161 (10) komt tot Ui¬ 
trecht, gaat in de vergaderinge der Staten, ftaat tce 
hetgeeneindiefaakdoor den Grave alrede gedaan is. 
ibid. komt in communicatie met de Staten , en delfde 
felvevoor de Articulen der doleantie door de Edelen 
overgelevert. p. 162 (10) komt met den Grave van 
Meurs tot Woerden by de dolerende Edelen, en fijne 
verrichtinge aldaar, p. 163(13) komt wederom tot 
Uitrecht, communiceert den Staten fijne verrichtinge 
tot Woerden, handelt verders met haar over het ge¬ 
palpeerde , en fchrijft aan de dolerende Edelen, p. 17 3 
(18) wordt gecommitteert om de verfchillen tuflehen 
de Staten van Uitrecht en dolerende Edelen by te leg¬ 
gen , doedt daar toe een propofitie en fielt die Staren 
eenige poindten voor. p. 302(113) wordt door de Sta¬ 
ten gecommitteert om de verfchillen tuflehen die van 
Groeningen en de Omlanden te vereenigen. b.32. p.14 
(9) fijne verrichtinge. ibid-.-. fterft. p. 35. p. 510 

(69) 
Leptofen-Huis buiten Haarlem ingenomen door de 

Spaanfe. b. 6. p. 423 (309) 
Ledain verklaart hem voor Chimay en Parma. b.i 8.P.420 

(46) 
Letterbet Belegert en ingenomen door fijn Excellentie 

Maurits. b. 28.p. 5-69(32) 
Levijn Janfz Kaarfemaker word Raad neffens den Prince 

van Oranjen om op alle voorvallende faken te difpone- 
ren. b. 6. p 450 (33c) 

Libertas handelt met Bufetusom Marfilien onder de ge- 
hoorfaamheid van Henric de Vierde te brengen, en 
volvoert het. b. 3 3- p. 177.... (13....) 

Libertus Fraxinus komt tot Uitrecht om de twift in de 
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Kerke aldaar byte léggen, b. 30. ^729(43) kan niet 
uitrichten en waarom, ibid. 

Licenten in Holland en Zeeland tot vervallinge der Oor- 
logs-laften ingeftelt, hoewel befwarelijk, worden ech¬ 
ter opgebracht. b. 6. p. 449 (330) in de Nederlanden 
van alle eetwaren worden ingetrokken, b. 20. p. 646 
(71) door de Staten van Holland geftelt op de goede¬ 
ren gaande van Holland na Zeeland, verwekken grote 
onluften en klachten tuflehen die van EJolland en Zee¬ 
land. b. 27.p.494(3) 

Liedekerke wordt door de Staten Generael gefonden aan 
Don Jan tot Marcheen Famine.b.2o.p,77o (211) krijgt 
het Gouvernement van Antwerpen, houdt correspon¬ 
dentie met Martini om het Kafteel van Antwerpen 
voor de Staten te verfekeren. b n.p. 853 (271) 

Liefkens Hoek ingenomen voor Parma. b. 19. p.468 

(> 3) 
Lier verfekert voor de Staten Generaal, b. 11. p.8 56 (274) 

verradelijkovergegeven aan Haultepenne. b. 17.P.332 
(3°) 

Lielvelt wordt door de Staten Generaal na Gent gefonden 
om de gevangene Heeren aldaar te doen ontfiaan.b. 11. 
p. 905 (308) 

Lieven Keerfemaker wordt gefonden na de Coninginne 
van Engeland om den nood des Lands te vertoonen en 
afliftentie van geld en volk teverfoeken. b.6. p.4.24 
(310) 

Ligeurs in Vrankrijk dwingen den Coning om een Edidt 
uit te geven, tot verfekeringe der Roomfe Religie 
en uitroejinge der Hugenoten, b. 24. p 308 (117) 
worden door 1$ Nove en Longevalle voor Senlisge- 
flagen. b. 26. p- 463 (45) en andermaal door Cha- 
ftillon by Chartres. p.464 (4)-) verklaren den Cardinaal 
van Bouibon voor Coning, en Majenne voor Stadhou¬ 
der Generaal, b. 27. p. 516(18) neemen voor met ken- 
nifle van den Paus en Coning van Spanjen om een 
nieuwen Coning te veikiefen, en Henric de Vierde van 
deKroonete verfteken. b. 30. p. 669 (1) 

Lijn van Thyen Viflèr van Campveeretot Vijflingen ge¬ 
vangen , wordt door Joban van Cuik fonder rantfoen 
losgelaten, en krijgt van den Grave van der Mark 
Sauvegarde voor hem en de andere Viflersom vry te 
mogen viflen. b. 6. p. 371 (269) wordt door den Heer 
van Cuik in'fijn Herberg ontboden en geinduceertom 
de andere Vifiersop te maken en te bewegen tot het 
innemen van Guarnifoen, ’t geen hy doedt, en brengt 
befcheidt wederom , dat lulksdes anderen daags zoude 
gefchieden- ibid. 

Lille niet Douay en Orchies, hebbende de fevende Stem 
ter Generaliteit, b. t. p. 2 (1) voegt fich met de Staten 
Generaal aan de fijde des Conings tegens de Spanjaar¬ 
den. b. 9, p. 72 <(175) 

Lillo belegert door Monfdragon. b. 19. p,468 (14) en we¬ 
derom verlaten, ibid. 

Limborg van fommige onder de 17 Provintien gerekent, 
dan heeft nooit Stem of Seflie ter Generaliteit gehadt, 
maar is altijd onder Braband gerekent. b. 1. p. 2 (1) 
wordt niet geroepen om van de moderatie te fpreeken. 
b. 2. p. 62(44) cloor Parma voor Don Jan ingenomen. 
b. 12.p. 952(55) 

Lingen moet 15000 guldens geven tot de twee milioenen 
in plaats van den tienden en twintigften penning, b. 5. 
p. 310(223) belegert door Maurits. b. 34. p.365 (53) 
en met accoord overgegeven, p. 369(5-6) 

Liques fchrijft aan het Guarnifoen van Vilvoorden, tracht 
het fel ve te bewegen tot revolte en affweringe der Sta¬ 
ten, maar te vergeefs, b. 13. p. §7(12.8) 

Liften door de Spaanfe gebruikt om volk binnen Enkhui- 
fen te krijgen, b, 6. p. 37 x (269) 

Livinus Caluart trekt met inftrudtie van de Nederlandfe 
Gefanten in Vrankrijk na den Coning van Navarre en 
Prince vanConde. b. 19. p. 537(61) komt wegens de 
Staten in het belegerde Antwerpen, en wat hy daar 
verricht, b. 20. p. 606 (4.0) wordt Agent der Staten 
by den Coning van Vrankrijk. b. 30. p. 710(29) fchrijft 
aan Oldenbarnevelt en waarfchuwt hem voor Otto 
Hartius. b. 30. p. 728 (42J komt onverwacht in Hol¬ 
land, en brengt Brieven van Henric de Vierde aan de 
Statentot fijner verfchoninge. p-758(65) communi¬ 

ceert 



van Perfonen en Saken. 

«eert aan fijn Excellentie Maurits en Oldenbarnevelt de 
poindten die hy in laft hadde. p- C759) levert een fchrif- 
telijk rapport aan de Staten, p. 760 (68) krijgt een 
Brief van Frefnon over den ftant der faken in V rankrijk 
federt fijn afwefen. p. 766(71) word wederom na 
Vrankrijkgefonden. p. 776 (77) fchrijfcaan de Staten 
en Oldenbarnevelt. b. 31. p.844 (52) verkrijgt in 
Vrankrijk het recht van de naturalifatieder Nederlan¬ 
ders. b. 31. p. 34(25) fchrijft aan de Staten wegens de 
komfte van Albertus en hoe veel volks hy mede bracht, 
b. 33-p. 169 (6) doedt rapport aan de Staten wegens 
de gemaakte alliantie tuflehen Vrankrijk en Engeland, 
p. 206 (34) fendt aan de Staten de geintercipieerde 
Brief van Albertus aan den Coning van Spanjen. p. 299 
(5’) en die van Jofeph Hartlieb. p. 300. veradverteert 
de Staten van veele faken. p. 314(16) 

Lochum door Verdugo belegert en Hohenlo ontfet-b. 17. 
p.334(32) 

Lodewijk Guiccardin heeft gefchreven van degelegent- 
heid der Nederlanden, b. 1. p. 1 (1) fterft. b.26. p.463 

bodewijk Grave van Naflauw wordt door de verbondene 
Edelen gecommitteert aan die van de Religie tot Ant¬ 
werpen , Valencijn , Doornik en Amfterdam, om haar 
te bewegen dat fy benevens andere faken doch den ti- 
tul van de Confellie van Augsburg wilden aannemen, 
b. 3-p. 124(87) krijgt commifhe van fijn Broeder den 
Prins van Oranjen. b.~4.p.233 (165) komttotEmb- 
den, verfoekt dat hy aldaar met fijn volk mach fcheep 
gaan, welk hem niet toegeftaan wordt. p.234(166) 
wat fijn voornemen was. ibid. valt in Vriefland en 
neemt het Huis te Wedde in, alsook den Dam, ont¬ 
bied de Staten van de Ommelanden by hem, en wat hy 
haar voor houdt. ibid. krijgt geld uit deOmlandenom 
fijn volk in ordre te houden, p. 235 (167) breekt op 
van den Dam en trekt na Wedde. ibid. doedt de Spaan- 
fe Ruiterye als ook het voetvolk van den Grave van A- 
renberg aantaften en flaat defel ve by Winfchoten. ibid. 
komt voor Groeningen verfekert fich met een borft- 
weeringe, doedt fommige loop-fchanflen maken, en 
legt eenig volk in het Kloofter Selwaart. p. 236 (168) 
biedt Chiapin Vitelli den flag aan. p.243 (174) breekt 
de belegeringe voor Groeningen op 5 verfekert fich te 
Jemmingen,en verwacht aldaar den vyand.p.244(174) 
fielt lijn volk in ordre, fpreekt haar moed in, draagt 
fikh vromelijk, wordt gefiagen, maar ontkomt, ibid. 
doedt groote neerfiigheid in Vrankrijk om te tonen 
den moedwil van den Hertog van Alba, met verfoek 
van hulpe tegens defelve. b. 7. p. 334 (241) brengt 
den Admiraal van Vrankrijk nevens veele Heerenvan 
de Religie aan de fijde van den Prince van Oranjen. 
b. 6.p. 357(2<r8) komtin vremd gewaat by den Co¬ 
ning en handelt met den felven mondelinge. (259; 
maakt een confederatie tegens den Hertog vanAlbain 
Vrankrijk. p. 371 (269) noch in Vrankrijk zijnde prac- 
tifeert een aanilach op Bergen in Henegouwen , die hy 
fo fchielijk volbrengt,dat hy de Stad al gewonnen had¬ 
de , eermen wift dat hy van Parijs vertrokken was. 
p.2(377) fchrijft aan de Heeren Jenlis en Jurfielli die 
t’fijner hulpe quamen, dat fy fouden na den Prince van 
Oranje vertrekken , a!fo hy volks genoeg binnen Ber¬ 
gen hadde. p. 397(289) geeft Bergen over met ac- 
coord aan den Hartog van Alba. p 408(297) komt 
met een toegeruft Leger in Nederland, en omtrent 
Maftricht. b. 7. p.489 (12) kan wegens het Ys niet 
niet over de Mafe trekken, ibid. refolveert om van le- 
gerplaatfe te veranderen en fich met den Prince van O- 
ranjen te voegen, ibid. ftelt fijn Leger in ordre, wordt 
aangetaft en verflagen. p. 491(14)' 

Lodewijk van Montfoort verraat de Stad en het Kafteel 
van Hattum aan Parma. b. 15. p. 227 (229) wordt ge¬ 
vangen, onthalft engevierendeelt. p. 228(230) 

Lodewijk Pais Grave aan den Rijn fterft. b. 18. p. 36 

Lodewijk van Brunfwijk een van de Berg-verko¬ 
pers wordt gevangen en gehangen, b. 26. p, 419 

(15) 
Lodewijk Grave van den Berg blijft dood binnen Steen- 

wijk. b. 29. p. 627 (20) 

Lodewijk van Naflauw Haat een deel Spaanfe Ruitereri 
op het Voorhof van Ulft. b. 35. p. 508(67) 

Loeveftein door Harmende Ruiter ingenomen, weder¬ 
om belegert, en na een hevige weder ftant hernomen, 

b-5*P 331 (239) 
Loiret doedt een propofitie in de Staten Generaal uit 

naar» van die van Brittaigne en verfoekt hulpe voor dat 
landfehap. b.31^.822(36) 

Longdegno blijft voor Haarlem, b. 6. p.436 (320) 
Longevalle (Hertog van) flaatdeLigeurs en ontfet Sen- 

lis. b. 26. p. 463 (45) 
Lopes Portugees en Do&or in de Medicijne heeft een 

aanflag om Elifabeth met vergif om te brengen, wordt 
ontdekten gevangen, komt tot bekenteniffè, enge 
ftraft. b. 31. p. 784 (6) 

Lorenfo Perea belegert en wint het Huis te Loeveftein, 
b. 5- P- 331 (239) blijft in den ftorm op Haarlem, b. 6, 

P- 4?2 (317) 
Lorreine (Cardinaal van) drijft het werk van Vrede mbt 

Spanjen om de Luthrianen te beoorlogen, b. i.p. 13 

(*3) 
Lofecoot geeft Schoonhoven over aan Lumei. b. 

(z77) ^.p.381 
Lottheringers worden voor Beaumont geflagen. b. 29 - 

p. 660(43) 
Loven belegert door den Prince van Oranjen, wordt, mite 

betalende een groote fomme geld* , wederom verla¬ 
ten. b. 6. p. 401 (292) 

Louf van der Haar wordt door de Stateh van Uitrecht 
aan de Staten van Holland gefonden om de verfchillen 
tuflehen die Stad en Staten by te leggen, b. I2.p. 922 
(55) bemiddelt defelve. ibid. fterft. ^37. p.510 
(68) 

Louis Carlier wordt door laft van Ducd’AlbateBruiïè! 
onthalft den 1 Junii 1568- b.4. p. 238 (169) 

Louis de Requefens wordt Gouverneur der Nederlanden, 
komt tot Bruflel, veradverteert de Provintien van fijne 
komfte, en fend aan defelve de Brieven des Conings. 
b. 7. p.477 (2) begint te regeeren. p.478(3)doédeen 
geweldige Armade uitruften, en neemt voor Middel¬ 
burg te ontfetten. p.479 (4) komt te Bergen op Zoonl 
en wordt aldaar van de Schepen met het loflen van heé 
Canon verwellekomt. ibid. berokkent den Prince van 
Oranjen veel werk , heeft geen geld waardoor hy ge¬ 
weldig in fijne aanflagen verhindert wordt. p. 487 (10) 

fend veel volks na het Noorder-Quartier. ibid. ruft fich 
toe tegens Graaf Lodewijk. p. 488 (11) beveelt alle 
Leenmannen haar te wapenen op verbeurte van haare 
Leenen. p.489 (11) is benauwt van geld. ibid. doedt 
de gelegentheid van het Leger van Graaf Lodewijk 
neerftig befpieden. ibid. Maftricht verfekeren , en de 
pas over de Maas befetten. ibid. vind goed devoorflag 
om Graaf Lodewijk tot flach uit te lokken, dringt de¬ 
felve aan, en waarom. p. 490(11) acht weinig op het 
aangeven van Champigny wegens de muitinatie der 
Spanjaarden en derfelver voornemen, komt tot Ant¬ 
werpen , meent door fijn gefach de muitinatie te ftillen, 
heeft wat anders voor, verfoekt geld, krijgt het, ftilt 
de muitinatie, moet de muitineerderspardon geven, 
verleent een obligatie aan die van Antwerpen van 
400000 guldens, p. 494(15) fend Baldeus metfijn 
volk wederom na Leiden, en den Baron Chevereaux na 
Waterland, ibid. doedt een Vloot gereet maken tot 
Antwerpen om de Hollanders en Zeeuwen te onder¬ 
drukken, ibid. heeft veele faken voor, maar word daar 
in verhindert door de muitenatie der Spanjaarden en 
fchaarsheid van geld. ibid. fchrijft aan den Grave la 
Roche Gouverneur.over Uitrecht, en ontheft by provi- 
fie die van Uitrecht van de fententiedoorDuc d’Alba 
over haar gewefen. p. 497 (17) laat verfcheidene Plac- 
caten uitgaan. p. 490 (18) gebruikt lift en geweld om 
de Hollanders en Zeeuwen onder de knie te krijgen, 
p. 708(25) doedt uit raam van den Coning een alge¬ 
meen pardon publiceren. p. 510(27) geld van de Sta¬ 
ten Generaal verhoeken en op wat conditiën, p. 516 
(31) geeft apoftillen op de remonftrantie van de Staten 
Generaal, p-519 (33) raad den Coning een Vloot toe 
te ruften en fich meefterterZee te maken, als zijnde 
het eenigfte middel om de Conings faken in de Neder¬ 

landers 
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landen te herftellen. p. 523 (36) informeert fich naar- 
ftig op de diepten en havenen van de Nederlanden, 
neemt Nederlandfe Piloten aan, fchrijft aan den Co- 
ning fijn meininge hoe de Vlootc moft beleidt worden, 
en advifeert aan hem degelegenthedender faken, fo 
vanhier als van Engeland, p. 524(37) fendt Chiapijn 
Vitelli met een deel volks na Holland, p. jjo (41) 
doedt middelen van Vreede voorflaan en in het werk 
ftellen. jp. 5 31 (41) neemt in het goede al het geene Bal- 
deus voor Leiden gedaan hadde. b-7.p. 561 (63) geeft 
apoftille op de nader remonflrantie van de Staten van 
Braband. p. 564(65) fteltniet tegeriftaande veelderlei 
vertoningen, geen ordre op het krijgsvolk, p. 567 (67) 
antwoord op de remonftrantie van de Staten van Bra¬ 
band. ibid. fendt de Gedeputeerde van Vriefland on- 
getrooft weg en beraamt eenige impoflen aldaar tot 
onderhoudinge van de Soldaten, p. 580 (76) pardon¬ 
neert de Spanjaarden die gemuitineert hadden, p. 584 
(79) geeft geen acht op de klachte van de Staten van 
Uitrecht over de moetwilligheid der Spanjaarden, en 
legt alle de fchuld op de Staten van den Lande. ibid. 
komt onverwacht binnen Antwerpen, en befet de Stad 
fterkelijkaan alle oorden, p, 586(80) doedt naarftig 
onderfoek doen na alle vremde perfonen binnen de 
Stad. ibid. laat hem welgevallen het geene de Grave 
van Swartfenburg doedt tot bevorderinge van de Vre¬ 
dehandel. b. 8. p. 597K87) verkiert daar toe Breda. 
(88) doedt den Raad van Staten vergaderen over het 
werk der Vredehandelinge. p. 612 (98) laat een Plac- 
caat uitgaan, verbiedende alle communicatie met de 
Rebellen des Conings. p. 615 (100) ruft fich fterkelijk 
toe te water en te lande. p.62o(io3) geeft een Plac«* 
caat uit over het vernieuwen van den datum den Jaars. 
p.644 (120) doedt het Leger van Hierges verfterken. 
p.644 (120) heeft veele aanllagen in ’t hooft en byfon- 
derlijk op Zeeland, p. 648(113) ontbied eenige troe- 

en na Braband, en belaft met de overige Woerden te 
elegeren. ibid. belet den aanflag op Philippeville.ibid. 

eifcht van de Staten van Braband een groote fomme 
geldstot verfèkeringe van die Stad. ibid. blijft by fijn 
befluit om eenige havens in de Zeeufe Eilanden in te 
neemen, doedt daar toe alle gereetfchap maken en de 
dieptens peilen, ibid. neemt refolutie om Duivelandte 
voet door het water in teneemen. p.649 (124) fchrijft 
aan den Coning het gelukkig fuccesvan de tocht door 
het water op Duiveland. p.65o(n4) verfoekthulpe 
van geld , en is feer geftoort op de Staten dat fy geen 
einde maken van haare confenten te dragen, ibid. heeft 
veele aanfiagen om den Prince van Oranje werk te ge¬ 
ven, en maakt groote toeruftingen. ibid. komt in het 
Leger voor Zierikzee, en vertrekt van daar na Ant¬ 
werpen, verfchrijft de Heeren van de Ordre, beraad 
met haar over de faken van Nederland en middelen om 
geld te krijgen, p. 652 (127) fterkt fich omtrent Krim¬ 
pen, foekt de Dortfe Waart in teneemen, maar kan 
niet tot fijn voornemen komen. p. 653 (127) doedeen 
voorftel aan de Staten van Braband om leeninge van 
geld. p. 655(127) maakt een taxatie over de Steden 
en platte landen van Braband en ftelt die den Staten 
voor. p. 657(130) dreigt die van Uitrecht noch meer 
te befwaren indien fy geen leeninge van 20000gul¬ 
dens opbrachten, ibid. heeft feer fufpeéfc de befendinge 
der Staten van Holland en Zeeland na Engeland, en 
fendt den Heer van Champagny derwaarts om op alle 
den handel te letten- p.661 (*33) fend eenige Ga- 
leyenen volk tot onderftant van het Leger voor Zierik¬ 
zee. p. 662 (134) heeft veele faken voor en fchrijft 
daar over aan den Coning, wordt fiek en fterft fchie- 
lijk. p. 663 (134) wat vooreen hy geweeftis. p. 664 

(«35) 
Louis Boyfot taft de Spaanfe Vloot aan , flaat defelve en 

wordt gequetft. b.7. p. 479(4) taft de Antwerpfe 
Vloot aan en Haat defelve. p. 495 (16) antwoord voor 
fijn Broeder op den Brief van Champagny , rakende de 
Vredehandel. ^.533(42) maakt fich gereet om Lei¬ 
den teontfetten. p. 549(54) komt ten dien einde met 
fijnfchepen van Zeeland tot Rotterdam, p. 552(56) 
befpringt deSoetermeerfe Brugge maar moet defelve 
verlaten, p. 555 (58) begint werk te maken tot het 

onfet, en trekt op, maakt fwarigheid om het uit te 
voeren, p. 556 (59) komt met fijnSchepen binnen Lei- 
den. p. 559 (61) en fchrijft fulksaan den Prince van O- 
ranjen. p.560 (61) wordt door die van Leiden met 
een goudene Keten befchonken. ibid. als ook van de 
Staten van Holland .ibid. verdrinkt in het ontfetten van 
Zierikzee. b. 9 p. 079(145) 

Louis Gajetan wil de overgelopeneEngelfe terdood ge¬ 
bracht hebben, b. 7. p. 504 (22) neemt den Haag in , 
en befet het Hof. p. 504(22) wordt gefchooten voor 
Maaflandfluis en fterft. p. 507(25) 

Louis Pimentel wordt gefchoten in het beftormen van een 
fchansken en feer beklaagt vanBaldeus. b. 7. p. 585 

Louis de Blois wordt door ordre van Don Jan Comman¬ 
deur op het Kafteel van Antwerpen, b. 10. p 820 

U53) 
Louis Laurents Ritmeefter helpt Coeverden ontfetten. 

b-31-P-798(17) 
Louis de Velafco krijgt commiffie om de muitinerende 

Italianen te ftraffen , trekt op, belegert en beftoimc 
defelve binnen Sichem te vergeefs, b. 31. p. 879 (78' 
krijgt het Huis te Schuilenburg metaccoord; b. ^ 
P- 492 (55) trekt op na Dorften, wordt gequetft, krijgt 
de plaats met accoord ; ibid. heeft een quade refcontre 
en is in groot gevaar, b. 36. p. 555 (3 3) 

Louis van der Cathulle wordt Gouverneur van Wachten¬ 
donk. b. 36. p. 579 (53) 

Louis de Villar wordt gevangen in den flag van Vlaande¬ 
ren. b. 37. p. 653 (42) 

Louis de Monroy d’Avils wordt gevangen in den flag van 
Vlaanderen, b. 37. p. 653 (42) 

Louifevan Colligny trouwt met Willem Prince van Oran¬ 
jen. b. 18. p. 365(7) 

Louife Juliana vanNaflau trouwt met de Keurvorft Fre- 
deric. b. 30^.700(22) 

Loy Kapitein onder den Admiraal den Heere van Lumei 
loopt met hem uit Engeland en komt voor den Brie!» 
b.6.p. 265(365) 

Lubbert Ulger vededigt Swol tegens de Spaanfgefinde. 
b.15. p. 208(2x6) 

Lubbertus Hoenraat wordt door de Staten in Ambaffade 
na Denemarken gefonden. b.24. p. 296 (107) en 
aan verfcheidene Duitfe Vorften. b. 26. p. 444 (33) 
fchrijft aan de Staten uitStaden en verwittigt defelve 
van veele faken. p. 459 (42) fterft. b. 28. p. 543 (11) 

Lubbrecht Turk verdedigt de Grave manlijk, b.21 .p.707 
(2i) laat fich overreden om aan Parma te fenden , en 
geeft de Stad over met accoord. p. 708 (2i) wordt 
daar over gevangen, te recht geftelt en onthalft. p.7 ii 
(25) 

Lucas Soynag Spaans Kapitein blijft in de beftorminge 
van Haarlem, b. 6. p. 423 (310) 

Lucas de la Crucii fchrijft aan Juan Lopes de Ugarto, we¬ 
gens den Hechten toeftant en het groot gebrek des Le¬ 
gers van den Cardinaal Andreas. b. 36. p. 559 
(36) 

Lucas Refer wordt door het Guarnifoen van S.Andries tot 
Kapitein gemaakt, b. 37. p. 615 (14) 

Ludovicus Hofpitalius, fie Vitry. 
Luit Rijxen wordt door fijne onvoorfichtigheid van de 

Rennenburgfegevangen, b. 15. p.216 (221) 
Lumbres (Heere van) krijgt commiffie van den Prin¬ 

ce van Oranjen als Admiraal ter Zee. b. 5. p. 323 

(2U) 
Lumei (Grave van der Mark) wil de dood van de Graven 

van Egmond en Hoorn wreken, voegt hem by den 
Prince van Oraqjen. b. 4. p. 256 (183) is Admiraal van 
de Vloot des Princen van Oranjen, en moetende, door 
het gebod van de Coninginne van Engeland, van daar 
vertrekken, verfamelt alle de Oorlog-fchepen aldaar 
leggende, loopt in Zee, neemt twee fchepen, wordt 
door contrarie wind gedwongen om de Maas in te lo¬ 
pen , en komt voor het Brielfe Hooft. b. 6. p. 365 
(265) eifcht den Briel op uit naam van den Prince van 
Oranjen. p. 366 (265) geeft haar twee uuren tijd 
van beraad, ibid. dan geen antwoord krijgende, doed 
de Stad aantaften en neemt defelve in. ibid. acht den 
Briel niet houbaar tegens de Spanjaarden, is van me¬ 

ning 
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fling de Stad te verlaten, welk andere niet raadfaam 
vindende, befluit daar te blijven, ibid. fweert den Briel 
ten dienlte van den Pripce van Öranjen te zullen 
bewaren, doedt een deel Monniken ophangen, p.367 
(a66) fchrijft om hulpe aan verfcheidene gevluchte 
Edelen, en wordt dagelijksfterker.ibid. maakt eerft 
fwarigheid om die van Vliffirigen met volk te affifteren, 
maar verftaande dat fy haar wilden wapenen > belooft 
haar des nood zijnde zulks te zullen doen. p. 370(168) 
fendt Treflong met commiffie fen drie fchepen na Vijf¬ 
lingen, ibid. fendt uit den Briel eenige Kapiteinen en 
Soldaten tot hulpe van die van Enkhuifen. p. 3 74 f171) 
doedt de gevangene geeftelijke tot Gorcom buiten den 
Briel ophangen, p. 380 (177) belegert en Wint Schoon¬ 
hoven. p. 30r (277) krijgt commiffie van den Prince 
van Oranjen tot het Gouvernement van Holland, 
p. 389(183) verfoekt aan de Staten van Holland daar 
op ontfangen te worden, p. 392(285) doedt handtaf- 
tinge. ibid. geeft commiflie aan Willem van Treflong 
om te zijn Gouverneur van den Ériel en het Eiland van 
Voorne. (186) neemt Rotterdam in. p. 395 (188) be¬ 
legert Amfterdam en verlaat het wederom, p. 404 
(194) fendt den Heer van Duivenvoorde met volk bin¬ 
nen Woerden, b. 6. p. 408 (197) doedt den gevangen 
Pater Mufius pijnigen en fonder formevan Proces op¬ 
hangen. p.411 f309) trekt uit Leiden na Haarlem, 
roeint het Bofch in te neemen , welk mift en hy met fijn 
volk worden door de Spanjaarden gefiagen. p. 413 
(310) wordt tot Delft ontboden, trekt fich de queftie 
aan van fijnen Luitenant, wil hem met geweld uit Delft 
brengen, wordt gevangen, gedeporteert, en op het 
Huis ter Göude gefonden. p.414(310) verantwoord 
fich tegens de befchuldinge der Staten van Holland, 
p. 415 (311) in vryheid gelaten, praélifeert tegens de 
Staten , wordt wederom verfekert, ontkomt} komt te 
Rotterdam, maakt een proteft , laat het opentlijk 
leefen terwijle de Burgers te:: wacht trekken , en doedt 
de Copycn daar van aan de Kerk - deuren plakken, 
p. 419 (314) antwoord mondeling en fchriftelijk aan 
de Burgermeefteren van Rotterdam waarom hy fich 
niet als een gevangen wil laten bewaren, p. 4*9 (3*4) 
fendt een Memorie aan den Prince van Oranjen. p.430 
(315) wordt niet te récht geftelt en waarom, ibid. ver- 
fteektfich, doch komt wederom te voorfchijn, wordt 
los gelaten en veroorloft te vertrekken,'t geen hy doed. 
ibid. 

LupiusAcuna belet den Prince van Oranjen het innemen 
van Tongeren, en brengt daar een deel van fijn volk 
in. b.4-p. 256 (183) 

LupusLeutranicus wordt gefchotenbinnen Amiens. b.34. 
p 380(64) 

Lufly weigert op nieuw Eed te doen aan Billy. b. 10. 
p. 751 (197) wordt door de Soldaten gevangen geno¬ 
men. ibid. 

Lüther, fie Marten Luther. 
Lutherfen vermeerderen meer en meer inde Nederlan¬ 

den niet jegenftaande alle de ftraffe Placcaten. b. 1. 
p. 13(9) prediken tot. Antwerpen inde S. Joris Ker¬ 
ke. b. 2.p. 88 (61) prefenteren eenRequeft, verfoe- 
kende toelatinge van Religie, welk haar toegeftaan 
wordt. p. 99 (70) leveren eeri Requeft over aan den 
Grave van Hoogftraten enz. met verfoek dat hy het 
geliefde te (lellen in handen var! de Gouvernante om 
aan den Coning overgefonden te worden, b. 3-p. iii 

(86) verftaande dat de Staten van Braband vergadert 
waren om op middelen te denken om de Predicatiete 
doen cefleren, leveren nevens de Gereformeerde een 
Requeft over.p.i 25(88) laten hareGeloofs-Belijdenifle 
in Druk uitgaan. p.142 (ie>o) antwoorden aan de Wet¬ 
houders van Antwerpen op hare remonftrantie om de 
predicatie te doen cefleren. p. 155 (109) verfoeken 
Kerken binnen Antwerpen en krijgen defelve. b. 12. 
p. 990 (54) in Stiermark (lellen haar tegens den Eerts- 
Hertog Ferdinand, en geven een verklaringe uit tegens 

' het verbod van de oeffeninge van hare Religie, b. 36. 

p. 5?9 (19) 
Lutfenburg heeft de Derde Stem ter Generaliteit, p. 1. p. 2. 

(1) wordt niet geroepen om van de moderatie te fpree- 
ken. b. 2, p. 61 (44) 

Lycefter fchrijft in faveur van Treflong aan Maurits, en 
aan de Magiflraat van Middelburg en evoceert de fake 
van Treflong aan andere Rechters, b. 20. p. 578(18) 
fendt den Raads-Heer van Loon na Middelburg met 
Brieven aan de Magiflraat en Bailjuw Somer. ibid. 
fchrijft aan de Staten Generaal, p. 65-1(7 5) komt tot 
'Vijflingen, Dordrecht en in den Hage, en wordt over 
al Hatelijk verwelkomt, b. zi. p. 684 (4) antwoord 
op de verwelkominge der Staten, bedankt defelve, en 
Verfekert haar van deaffeftie der Coninginne. p. 685 
(5) maakt fwarigheid op het aanvaarden van de aan 
hem opgedragene au&oriteit. p. 686 (6) accordeert 
met de Staten, ibid. krijgt fijne commiffie. p. 687 (6) 
klaagtoverde inflrudtie van den Raad van Staten.p.688 
(7) mög concluderen fonder aan de meefte Hemmen 
gehouden te zijn; ibid. verandert de inflrudtie na fijn fin 
en welgevallen, ibid. kieft Raden van State. p. 690 (8) 
doedt Eed. ibid. en een voordel aai) de Staten om 
meerder middelen tot onderhoudinge van den Oorlog, 
p. 691 (9) fchrijft aan Sonoy dat hy geene eetwaren 
Zal laten uitvoeren op de paspoorten van die van het 
Noorder-Quartief. p. 693 (ii) doedt de geladène 
fchepen ontladen, ibid. fendt Bardefius na het Noor- 
der-Quartier om eenige fchepen te verfoeken tegens 
den toeleg van den Graaf van Embden. p.094 (22) geeft 
commilbe aan Sonoy om hem van Emden te verfeke- 
ren. ibid. fend Harles na de Graaf van Embden om de 
ontdane queftien by te leggen. p.695 (n) doedteen 
nieuwe krijgs-ordonnantie maken en drukken, p. 697 
(13) krijgt iaft van de Coninginne geen andere autori¬ 
teit aan te nemen dan in het contradl begrepen was. 
p. 698 (14) prefenteert het Luitenant Generaalfchap 
aan Hohenlo. ibid. komt tot Uitrecht en wórdt treffe¬ 
lijk ingehaalt. p. 70 2 (17) begiDt de faken van het land 
by der hand te nemen, en doedt by Placcaat de toevoe- 
nng van Leeftocht na de vyanden verbieden, ibid. ma¬ 
tigt hetfelveeenigfints. p.705 (19) fend Caron en Bar¬ 
defius na Vriefland en waarom, verbiedt by Placcaat 
de ongeregeltheid van het krijgsvolk, en de uitvoerin- 
ge van paarden na de vyanden. p. 706 (20) trekt op 
om de Grave teontfetten. p. 708 (22) is feer geftoort 
over de overgifteen doedt de Officieren gevangen nee¬ 
men. ibid. geeft laft aan Schenk om Schenkenfchans te 
bouwen.p. 712 (24) laatdenHeere vanHemertont- 
halfen. p. 713 (25) geeft een Placcaat uit tegen die van 
Venlo. p. 714 (26) ftaat het houden van eenSynodus 

< toe. p. 718(29) foekt die van de Gereformeerde Reli¬ 
gie te believen om fijn autoriteit des te meer te fterken. 
ibid. wil een nieuwe Kamer van Finantien oprechten, 
wordt ingefproken, wil daar mede voort, is qualijk te 
vreden en fegt aan de inflrudtie niet gebonden te zijn. 
p. 721 (31) neemt qualijk dat men hem wederfpreekt, 
gaat met het {lellen van een Raad van Finantien voort, 
en maakt Reingout Thefaurier daar van. p, 22 (31) 
dient den Staten Generaal aan fijn voornemen om 
meerder Ruiterye aan te nemen, welk hem toegeftaan 
wordt. p. 722 (32) gebruikt tegens de refolutie der 
Staten fijn wapen tot een contra fegel. p. 724 (3 3) fegt 
by Placcaat alle Sauvegarden op. ibid. fchort deexe- 
cutie van het felve in Over-Yflel en Drente, p. 725 
(34) doedt om alle welmenende de mond te floppen, 
Paulus Buis gevangen en ftriktelijk bewaren, maar 
verftaande dat fulks qualijk van de Staten van Holland 
wierde genomen, ontkent hyordre daar toe gegeven 
te hebben, doet echter deflelfs papieren vifiterenom 
iets ter befchuldinge uit te vinden, p. 726 (34) doedt 
een propofitie aan de Staten, p. 728(35) verfoekt dat 
ordregeftelt worde op de prompte betalinge van fijn 
tradlement. p. 729(36) geeft Sauvegarde voor de uit-. 
gefeide tot Uitrecht, en fchrijft daar over aan die van 
Uitrecht, p 732(39) vergeeft eenige Officien tegens de 
Privilegiën, p. 737(40) verbiedt by Placcaat den uit¬ 
voer van goederen na Calis en fommige andere plaat- 
fen. p. 743(47) fteltby Placcaatordreop de munten 
cours van het geld. p. 745 (48) geeft apoflille op de 
remonftrantie der Staten van Holland en Zeeland, ibid. 
fendt Bardefius aan de Staten van Holland en waar toe. 
p. 749(50) ontbiedt Barnevelt by hem tot Uitrecht, 
p. 749(51) fielt den verrader Welts ia vryheid en ad- 
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vanceert hem, dat qualijk genomen wordt en groot 
achterdenken baart, p.750 (51) belegert en wint Does¬ 
burg, neemt de Huifen vanHaxfort, Boxbergen en 
(Nieubeck, en belegert Zutphen. p.750 (51) krijgt 
de kleine en groote fchanfe voor Zutphen. p- 5 5 2 (5 3) 
breekt fijn Leger op, maakt Stanlei Gouverneur van 
Deventer, Joik van de Schanfa voor Zutphen, en 
fchrijft aan de Staten dat hy voornemens is na Engeland 
te trekken, p. 752.(5?) wordt van de Staten van Hol¬ 
land verwellekomten meteen fchoón prefent vereert, 
p. 754 (54) bedankt de Staten- ibid. geeft commiftie 
aan Moftert om de Geeftefijke Goederen in Noord- 
Holland te adminiftreren. p. 759(s 7) doedt de remon- 
ftrantie door de Staten van Holland, Zeland en Vries¬ 
land aan hem gedaan refumeren, en antwoord op de 
poindenindefelvebegrepen, p. 763(60) ftaattoedat 
Rijngoutte recht geftelt worde. p. 767 (63) recom¬ 
mandeert de Kerkenordeninge in het generale Syno- 
dus vaft geftelt. ibid. recommandeert ernftig aan de 
Staten de fake van Don Anthonio. p.772 (66) vintgoed 
de redenen der Staten tegens Deventer, p. 773 (67) 
fchrijft aan die van Uitrecht in faveur van Deventer, 
p. 774 (68) Helt lijn Provooft regens de klachten der 
Staten in het gelijk , liegt, en veriend Rijngout. p-777 
(69) verklaart lijn voornemen om na Engeland te trek¬ 
ken. p. 777 (70) verklaart redenen van mifnoegente 
hebben tegens de Staten p. 778 (70) verfoekt verfchei- 
dene dingen aan defelve. p- 779(7*) houdt correfpon- 
dentie met Eduardus Fortunatus en fpilt daar mede een 
hoopegelds vruchteloos, p. 779(72) ontbiedt de Sta¬ 
ten by hem, toont lijn mitnoegen , inlbnderheidop 
die van Holland en Zeeland, p. 780 (72) verfoekt dat 
Prins Maurits hem na Engeland mach geleiden, het 
geen door de Staten van Holland afgeflagen wordt, 
p. 781 (73) levert een memorie over aan de Staten Ge¬ 
neraal. ibid. klaagt datmen fijne adtien ten quaden 
duidt. ibid. auótorifeert den Raad van State tot het 
Gouvernement in fijn afwefen. p. 784(74) neemt fijn 
affcheid van de Staten, p. 785 (75) recommandeert den 
Staten de fake van de Religie, ibid. geeftcommillie aan 
Couway om te zijn Admiraal over het VlaamfeQuar- 
tier. ibid. ontrekt by een fecrete aéle veel faken aan den 
Raad van State. p. 786 (76) beftelt een lijft hoe en 
waar hy de Engelfe in guarnifoen wil gelegt heb¬ 
ben. p. 786 (76; vertrekt na Engeland, p.788 (77) 
recommandeert aan de Staten de Keiken-orde- 
ninge gearrefteert in het Nationaale Synode in den 
Haag en approbeert defelve. p. 790 (79) geeft gehoor 
aan Rattalleren Modet, ftek Commiflariften om het 
verfchil tot Uitrecht over het cafleren van heteerfte 
Lid der Staten gerefen byteleggen, fchrijftaandefel- 
ve. b. 22. p. S66(n) en aan Adriaan van der Mijlen 
en klaagt over de langfaamheid en oneenigheid der Sta¬ 
ten. p.870 (14) en aan de Staten Generaal p. 771 (14) 
komt qualijk gemoed uit het Hof, en belooft aan de 
Gefanten der Staten fijne hulpe. p. 877(18) geeft de¬ 
felve hoope dat de Coninginne tot beter tefolutie zal 
konnen gebracht worden, p. 878(18) fchrijft aan So- 
noy enftijft hem in fijn opfet tegens fijn Excellentie 
van Naflauw. p. 902 (36) handelt met de Gefanten der 
Staten en is feer t'onvredeover den Brief aan hem ge- 
fchreven. p.942 (64) beantwoord defelve. p. 948 (68) 
raakt in hooge woorden met dezelve, p.951 (71) 
fchrijft aan Leoninus p. 966(81) en aan Groenevelt 
Gouverneur binnen Sluis. b. 23. p. 6 (4) vertrekt uit 
Engeland, komt tot Vijflingen en maakt gereetfchap 
om Sluis te ontfetten. p. 8 (5) fend trooft-brief binnen 
Sluis. p. 9 (6) fchrijft aan Sonoy en waarfchouwt hem 
van de intelligentie der vyanden binnen Swol. p. 12 (9) 
levert een propofitie over aan de Staten tot continuatie 
van den Raad van State. p. 14(10) fchrijft een enan- 
dermaal aan de belegerde binnen Sluis. p. 13(10) en 
aan de Gouverneur, p.16 (11) trekt op om Sluis te ont¬ 
fetten. p. 17 (12) fchrijft daar over aan Groenevelt. 
ibid. trekt, verftaande de kornfte van Parmaom hem 
te ontmoeten, wederom terugge. p. 18 (12) lijd fchade 
in fijn gefag om het verlies van Sluis, geeft de Staten 
de Ichuld van het felve verlies, p- 19(14) antwoord op 
de remonftrantie der Staten, p, 22 (15) is achterdoch- 

Y S E R 

tig op de Staten van Holland, Prince Maurits en an¬ 
dere, p. 23(16) accordeert met de Staten tot wegne- 
miBge van de gerefene mifvèrftanden. p. 25(17) wilde 
Haven van Sluis doen floppen, maar wordt niet gera¬ 
den gevonden. p. 28(19) befchrijftde Staten tot Dor¬ 
drecht. p. 30 (20) fend Junius na Arnemuiden en raakt 
daar door in bedenkinge by de Staten, ibid. komt tot 
Dordrecht, is niet Wel te vrede dat de Staten noch niet 
daar waren, en fend tot dien einde Bardelius na den 
Hage meteeninftrucfie. (21) houdt groote correfpon- 
dentie met Ruflel. ibid, maakt Morgan Gouverneur 
van Sevenbergen, maar wordt daar in tegenge ftaan 
door de Staten van Holland, ibid. welk hy feer qi lalijk 
neemt. ibid. geeft apoftille op de remonftrantie deir Sta¬ 
ten van Holland, p. 3 3 (22) beklaagt fich aan de S taten 
van Holland over de propofitie van Valk enMeninals 
fijn meininge niet wel verftaan hebbende, p. 34(24) 
laat een remonftrantie in druk uitgaan , levertdefelve 
aan de Staten Generaal, fendt die aan de particuliere 
Provintien en Steden, en verfoekt daar op der fel vee 
antwoord, p. 39(26) komt daar door in nabedenken 
of hy de Gemeente tegens de Staten wilde ophitfen. 
ibid. klaagt dat het niet refolveren der Staten oorfaak 
is van de inconvenienten die den Landen ftonden 
over te komen. p. 43(28) fchrijft aan dievanOftergo 
en andere, maar de Brieven vallen in handen van Wil¬ 
lem van Nafïau en blijven onbeftelt. p. 44 (29) klaagt 
aan de Gedeputeerde van het Hof van Holland gewel¬ 
dig over Oldenbarnevelt, ontkent laft te hebben om 
rnet Panna VreCde te maken, wil dat Oldenbarnevelt, 
diefulksfohy feide uitgeftrooit hadde, bewijfe. p. 51 
(34) trekt in den Haag 3 ibid. brengt volk in Maafland- 
lluisen Delfshaven, welkeen wonderlijk nadenken 
geeft. ibid. is vol argwaan en duidt alles ten quaadften. 
p. 51(34) heeft een toeleg op Maurits en Oldenbarne¬ 
velt, maar fy worden gewaarlchouwt. ibid. veinft Tien¬ 
de fijn aanfiagmiflukf. ibid. doedt een Gefchrift aan de 
Staten Generaal overleveren door Lofen en Teelink. 
ibid. geeft een verklaringe uit op de overgegevene 
confenten der Provintien. p. 59(40) klaagt aan de Sta¬ 
ten van Holland over Oldenbarnevelt, vertrekt, en 
komt tot Uitrecht, p. 62 (41) komt totAmfterdam, 
wordt daar in fijn deffeinen geftuit en vertrekt, p. 62. 
(42) trekt wederom na Uitrecht en verfet de Wet. 
p. 6 3 (43) verklaart de apprehenfie der Edelen tot Ui¬ 
trecht buiten zijn laft gefchied te zijn, en doedt dezel¬ 
ve ontflaan. p. 67 (45) vertrekt uit Uitrecht na het 
Noorder-Quaftier. ibid. wordt met een aardige trek 
uit Enkhuilèn gehouden. ibid. neemt het felve qualijk. 
p. 68 (46) trekt na Hoorn, antwoord aan die vanEnk- 
huifen.ibid. komt tot Medenblik, is voornemens na 
Vl iefland te reilen, wordt verfocht fulks voor die tijd 
uit te ftellen, fendt een a&e aan de Staten Generaal en 
fchrijft aan defelve. p. 69(46) klaagt by de Staten van 
Holland over het doen vanHohenlo, enwilweeten 
ot het geeneby hem gedaan wierdü, gefchiedemetof 
fonder haar confent, en laat fulks doen met een fiere 
taal. p. 76 (50) neemt qualijk de ftraffe tot Leiden ge¬ 
daan over Vol maar en andere, en by fonderlijk datmen 
informatie genomen haddeop fijne a&ien. p. 97 [66) 
fchrijft uit Dordrecht aan Sonoy en komt tot Vliflïn- 
gen. p. 106 (72) fchrijft wederom aan Sonoy. ibid. 
ioekt Willem van Suilen vanNyevelt tot Uitrecht te 
doen apprehenderen maarmift in fijn toeleg.ibid. doedt 
de verkopinge van de Oude Munfterfe Kerk tot Ui¬ 
trecht opfehorten. p. 107(73) fchrijft aan de Burger 
Hopluiden van Uitrecht, p. 109(75) fchrijft uit Vijf- 
fingen aan Sonoy. p. 119 (82) fchrijft nochmaal en 
fterkt hem geweldig in fijn opfet om geen Eed te doen 
aan Maurits. p. 120. antwoord op het fchrijven van 
Hohenlo. p. 121 (83) fendt Heibert Ambafladeur van 
de Coninginne van Engeland na Holland met Brieven 
aan de Staten, p. 130(90) fchrijft aan de Staten Gene¬ 
raal en neemt fijn aflcheid. p-14c (97) vertrekt na En- 
land, refigneert het Gouvernement , neemt de a6tc 
mede na Engeland, doedt voor fijn vertrek een gouden 
penning flaan ,*en vereert die aan verfcheidene perfo- 
nen tot een gedachtenis, b. 24. p. 153 (4) ontbiedt de 
Gdanten der Staten te Groenwich, endiendtdefelve 
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van Perfonen en Sakeri. 

aan datter Commifiariflen geftelt waren om met haar 
in communicatie te komen wegens den inhoud van.ha- 
recommifiie. p- 154(4) fpreekt met de Gedeputeerde 
der Nederlandfe Kerken en antwoord aan defelve op 
het vertoog aan hem gedaan, p. 266 (86) fchrijft aan 
Sonoy. p. 181(96) en aan den Grave vanMeursom 
Deventer in het Burgermeefterfchap van Uitrecht te 
continueren, b. 15.^329(41) fterft fchielijken wort 
tot Warwijk begraven, p. 3} 2. (16) fijn leven en ge¬ 
dacht. p. 333 (17) 

M. 

MAafland-SIuis ingenomen door de Spanjaarden, b. 6. 

p. 471 (3 84) andermaal door de Spanjaarden, b. 7. 

p. 507 (25) 
Mackum befchoten door en overgeven aan de Vriefen. 

b. 16.p. 239(7) 

Maerten Schets fich uitgevende voor een Hopman van 
den Grave van den Berg, komt met veele Soldaten om¬ 
trent ter Goude, fchrijft aan den Heer van Swieten 
omgeld, bedrijft met fijn volk veel moedwils, komt 
in quade fufpifitie, wordt ter Goude ontboden, valt 
gehouden, heefteen val fchc commiffie, fijne beken- 
tenifle, betigt veel menfehen, en verhangt fijn fel ven. 
b. 6. p.410—411 (299—300) 

Maerten Laurenfz wordt door die van Naarden gefonden 
ra Don Frederic om genade te bidden vodr de Burge¬ 
ren; maar fiendewatter gaans was, ontkomt met een 
aardigheid, b. 6. p. 418 (305) 

Magiftraat van Antwerpen maakt het prediken der Ge¬ 
reformeerde aan de Gouvernante bekent, b.i.p.69 (49) 
fie Wethouders. 

(Maine (Hertog van) neemt qualijk de moetwil der fes¬ 
tien Mannen te Parijs, komt in de Stad, doedt eeni- 
ge der fel ver vangen en ophangen, b. 18. p. 588 (47) 
doedt den Coning waarlchouwen voor de aanfiagen 
vanGuife. b. 15. p- 368 (41) matigt fich den tijtel aan 
van Luitenant Generaal van Vrankrijk, en ruft fieh toe 
tegens den Coning. p. 397 (63) komt by Parma te 
Binchs en krijgt toefegginge van hulpe. b. 17. p. 516 
(18} wordt door de Ligeurs voor Stadhouder Gene¬ 
raal verklaart, ibid. met fijn Leger door Hetiric de 
Vierde geflagen.b. 17. p. yio (20) fchrijft aan den Co¬ 
ning van Spanjen en Paus van Romen en verfoekt nieu¬ 
webyftand. ibid. 'laat een declaratie uitgaan met voor¬ 
gaande kennis van den Paus en Coning van Spanjen om 
een nieuwen Coning te kiefen en Henric de Vierde 
vande Kroon te verfteken. b. 30.p. 669 (1) heefteen 
mifnoegen in de handelinge van Feria, en berouW dat 
hy fich te verre in de fake van de verkiefinge van eenen 
nieuwen Coning ingelaten hadde. p. 676 (6) trekt na 
Parijs, en ontdekt klaar fijn voornemen en-pre- 
tenfie tot de Kroon, p.681 (9) houdt de oproerige 
Buree'rs van Parijs in bedwang, fet den Graaf van Be- 
lin aten fielt den Grave van Brifak tot Overfte der Stad- 
b- 31. p. 80; (19) trekt na Brufifel by Ernefius om hul¬ 
pe te verfoeken tot het ontfet van Laon* p. 8 s 5 (60) 
fchrijft aan den Coning van Span jen. p. 856 (61) en aan 
den Marquis van Montpefat. p. 85 7. trekt na Bourgon¬ 
diër). p. 884 (81) refolveertom fich met den Coning te 
verlbenen, en de handelinge daar omtrent voorgeval¬ 
len 3 b. 32. p. iii (97) verfoent fich. b. 33. p. 177 

(13) 

Malcontenten neemen Meenen, plonderen het felve, als 
ook Poperingen en Belle. b. 13. p. 3 (68) willen in 
geen handelinge komen voor en al eer de Religions 
Vrede afgefchaft zy. b. 13. p. 12 (74) neemen Aalft 
in, en overvallen Rönfe. b. 14.p. 130(159) krijgen 
Cortrijkmetlift.b.14.p. 175(191) wordenverfchalkt 
en binnen en buiten Bouchain geflagen. b. 15. p. 197 
(208) hebben een aanfiag op Bruflel die mifiukt. p.198. 
belegeren Bouchain. b. iy. p. 214 (220) nemen Baerle 
in. b. 16^.272(32) geven een verklaringe uit tegens 
hetndvijs van den Prince van Oranjen op de fwarighe- 
den tot Antwerpen met Anjou voorgevallen, b. 14. 
p. 354(46) hebben een vergeeffen aanfiag op Haflelt. 
b. 19^.498(34) komen op de Veluwe. b. 20. p. 559 

U) 

Malefits recht gehouden over twee Kapiteincn en ccït 
Luitenant, gelegen hebbende binnen Alkmaar vak uit 
tot voordeel van de befchuldigde. b. 6. p 457U37I 

Manfveld, fie Pieter Ernft van Manfveld. 
Marcelis Bax flaat een groot Convoy der Spanjaar¬ 

den. b. 2ï, p. 709 (22) en drie Vanen Ruiters van kar¬ 
ma voor Bergen opSoom. b. 25. p. 339 (21) en een 
Spaans Convoy en krijgt een grootebiiit. b. 27. p. 495 
(4) en een hoopRuiteren van Manfveld. p. 528 (25) 

en een groot Convoy onder den Marquis • Varrabon. 
b. 30. p.697(20) vak met grootecouragie optie Rui- 
teien van Monfdragon, maar wordt gedwongen te 
wijken, b. 3 2. p. 44 (34) quijt fich treffelijk in den fiag 
van Vlaanderen, b. 37. p. 652 (51) 

Marcello de Indici word in een uitval uit Huift oe varelijk 
gequetft. b. 33.p. 217 (43) 

Marchant verkoopt en levert het Huis te Wouw aan Par¬ 
ma. b. 22. p. 878 (. 8) 

MarciliusLandrianus Nuntius van Paus Gregorius komt 
te Parijs en verklaart de Liguein Vrankrijk voor wet¬ 
tig. b. 28. p.555 (20)' 

Marcus Perez wordt van do-Nederduitfe Gereformeerde 
Kerke tot Antwerpen gedeputeert om met den Prince 
van Oranjen middelen te beramen om de beroerte te 
ftillen,enz.b.2.p.98(69) gemachtigc van de Nedeiland- 
fe Gereformeerde Kerken port den Prince van Oran- 

■ jengeweldig om te velde te komen. b. 4. p. 25 3 (181) 
Marcus Antonius Colonna commandeert de Schepen 

doorden^Paus gefonden tot hulp der Venetianen te- 
gensdenTurk. b. 5. p. 354 (256) 

MargaretaConinginnegouverneertde Nederlanden b.i. 
p. 2 (2) » 

Margareta van Parma wordt Gouvernante der Nederlan¬ 
den met een wedde van 36000 Kronen Jaarliks. b. r. 
p. 2 (2)_ onder deffelfs Regeringe is Nederland in een 
bedroefden Staar gekomen, ibid. fendt aan den Coning 
en waar over. p. 29 (21) roept volgens laft des Co- 
nings eenige Biflchoppen, Doétoren en Prefidenten 
te Hoof om haar bedenken in te brengen over het gee- 
ne den Coning gefchreven hadde, welk bedenken, 
niet tegenftaande het aan fbmmige niet behaagde, ech¬ 
ter door haar aan den Coning wordt gefonden. p. 31 
(22) krijgt Brieven van den Coning van Spanjen, over 
de faken der Religie, en wat hy daar in wilde gedaan 
hebben, fendt den inhoud van dien metfeker fchrij- 
vens aan alle de Raden der Nederlanden, p. 31...3 2 
(ïi.,.23) antwoord den Prince van Oranjen op fijn 
fchrijven van den 24 Januaryi 565 uit Breda. p. 34 
24) houdt het werk der Inquilirie, en antwoord aan de 
Wethouderen van de Hooft-fteden van Braband, fie- 
pende. p. 36 (26) antwoord op het Requeft van die 
van Vlaanderen rakende de Inquifitie. p. 40 (28-- 29) 
alsook op het tweede, p. 41 (29) en ophetderdeen 
vierde- ibid. ontbiedt de Ridders van den Gulden Vlie- 
fe en Gouverneurs der Provintien te Hoofen waarom, 
b. 2. p. 55 (39) fchrijft aan de verbondene Edelen, in¬ 
dien fy haar ergens over wilden beklagen, dat fy dat 
doch fchriftelijk, en fonder wapenen zouden doen, 
doedt het Hof verfterken en haar wacht vermeerde¬ 
ren ; word gewaarfchouwt dat de verbondene Edelen 
Antwerpen wilden innemen; en fchrijft aan den Co¬ 
ning van Spanjen. ibid. ontbiedt de Staten van Bra¬ 
band , en wat fy defelve voorftek. p. 56(40) als ook 
de Regeerders van Antwerpen en Brufiel, fchrijft aan 
alle de Steden van Nederland, ibid. ontbiedt de ver¬ 
bondene Edelen te Hoof en antwoordt fchriftelijk op' 
haar Requeft. p. 59 (42) geeft aan de verbondeneE- 
delen mondeling befcheit op haare tweede remonftran- 
tie, en vermaant haar datfe zouden toefien datter 
doch geen difordre onder haar noch onder de Gemeen" 
te mochten oprijfen. p. 60(42) doedt een pro^ofitie 
in de Staten van Braband nopende de moderatie der 
Placcaten. p. 64(45) bericht den Raad van Antwer¬ 
pen hoemen fich omtrent het prediken der Gerefor¬ 
meerde zoude gedragen. p. 69 (49) antwoord op het 
verfoek van die van Antwerpen doorDiderik van der 
Werve en Wefenbeek aan haar gedaan, p. 70 (50J 
en op het verfoek van die van Antwerpen wegens 
hare komfte aldaar, p. 71. neemt het yoorftel door 
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Wefenbeek wegens die van Antwerpen aan haar ge¬ 
daan niet wel. p. 74 (52) verfoekt aan de verbondene 
en nu vergaderde Edelen dat fy door de Gedeputeerde 
zouden in communicatie komen, en wordt toegeftaan. 
p. 79 (5 5) merkt dat de faken der Nederlanden van dag 
tot dag erger worden , en fchrijft daar over aan alle de 
Steden en Provintien van Nederland. (56) isvolvreeie 
wegens de Beeldeftormerye , doedt het Hof met 
wacht befetten en wil vertrekken na Bergen in Hene- 
gouwe. p. 84(59) wijt aan den Graaf van Hoorn het 
ongemak dat haar ftaat over te komen , door dien hy 
haar vertrek belet hadde, en wil dat hy haar weg hel- 
pe. p. 85 (69) fiende veele fwarigheden te gemoed, 
en fchrijvens van den Koning gekregen hebbende we¬ 
gens het afftellen der Inquiiitie, ftaat het prediken by 

oogluikinge toe. p. 9ï (6?) waar van a6te §eeft* 
ibid. accordeert met de verbondene Edelen den 14 
Augufti 1566 en geeft haar Brieven van verfekertheid. 
ibid. fendt aan alle Raden en Steden het accoort met 
de Edelen gemaakt, p. 97 (69) vindt het prediken der 
Gereformeerde binnen Antwerpen niet goedt. p. 100 
(71) fchrijft aan die van Amfterdam den 1 September, 
en aan die van Uitrecht den 6 September 1566, te niete 
doende de accoorden met die van de Gereformeerde 
Religie gemaakt, p. 101 (7 2) beantwoord de fwarighe¬ 
den by den Gravevan Hoogftraten voor het aannemen 
des Gouvernements van Antwerpen gemaakt, p. 104 
(74)belaft aan denPrince van Oranjen op fijn vertrek na' 
Holland, voornamelijk op de rufte der Steden van Ui¬ 
trecht en Amfterdam te letten, p. 105 (74) wil niet toe- 
ïaten dat Antonio Coranoeen Spanjaart tot Antwerpen 
fal prediken, maar den felven geftraft hebben, b. 3. 
p. 12 5 (8 8) antwoord den Staten van Braband op haar- 
lieder remonftrantie om de opgerefene troublen te re- 
medieren. ibid. vindt het advijs der Staten van Braband 
om de predicatien door de Nederlanden te verbieden 
goedt, en ontwerpt daar over fekereforme van Plac- 
caat welk fy den Staten van Braband communiceert, 
p. ii6 (89) antwoord den Staten van Braband op hare 
remonftrantie rakende het verbieden der predicatie, en 
verklaart haar de fwarigheden die fy vond in haare an- 
notatien op het concept van het Placcaat, en levert 
haar feker gefchrift over. p. 127 (90) antwoord by 
apoftille op het gefchrift door de Staten van Braband 
aan haar overgegeven rakende het verbieden der Pre¬ 
dicatie en concept van Placcaat daar op gemaakt, 
p. 129(90) krijgt Brieven van den Coningindato den 
27 November 1566. bevelendedatmen de Placcatenen 
Inqiiifttie foude ftellen in haren eerften ftaat. p.i 3 3 (93) 
veinft, neemt volkaan, en fipekt tijd te winnen, ibid. 
fchrijft aan verfcheidene Heeten in Duitfland den Co- 
ning toegedaan, om volk op te neemen engereette 
houden, p. 13 3 (94) neemt voor haar van veele Steden 
te verfekeren, enbyfbnder Valencijn, van welk ly vee¬ 
le quade rapporten hadde ontfangen , en fendt der¬ 
waarts den Heer van Noircarmes met vijf Vaandelen 
voetknechten en vier Vaandelen Ruiters ; welk volk 
die van Valencijn weigeren in te neemen. p. 134 (94) 
verftoort op die van Valencijn om dat fy weigerden 
volk in te nemen, van andereopgeroejt zijnde, ver¬ 
klaart defelve by Placcaat voor rebellen des Co- 
nings.ibid. gerefolveert zijnde de predicatie af te ftel¬ 
len , fchrijft aan alle de Steden van de Nederlan¬ 
den, haar verwittigende van de komftedesConings 
en het vooruit fenden van den Hertog van Alba 
met een Leger, en fendt de Gouverneurs der Provin¬ 
tien elk met volk in hare Gouvernementen, met laft 
om de Beeldftormers te ftraffèn én alles weder op fijn 
iftel te helpen, p. 144 (102) vol bekommeringe om 
Groeningen en waarom , oordeelt nodig het felve door 
Guarnifoen in verfekeringe te krijgen, fchrijft felve 
eerft aan haar, fendt daar na aan den Gravevan Aren¬ 
berge, die het fo befteektdathy daar Guarnifoen in 
krijgt, p. 147(103) is van voornemens om de Gouver¬ 
neurs der Provintien, Heeren van de Ordre en deRaden 
vanStaten eenen nieuwenEed te doen doen.p. i47( 104) 
fendt aan den Heere van Brederode op het Huis te 
Cteef in Holland, en wat fy hem doedt voor houden 
aangaande den nieuwen Eed. ibid. doedt alle de Leen¬ 

mannen ontbieden om uit haar] te verftaan wat affec* 
tiefy tot den Coning hadden, en wil dat fy fulks met 
eede zullen verklaren, p. 148 (104) Weigert de Heer 
Van Bredero in perfoon felf by haar te komen om het 
derde Requeft der Edelen over te leveren, maar wiï 
wel dat hy fulks door een Edelman doedt. p. 149(105) 
antwoord by miftive aan den Heer van Brederode op 
het derde Requeft der Edelen aan haar overgeven, 
p. 150 (105) fend Commifïariflën na den Bofch om het 
volk tot een nieuwen Eed te bewegen , welk vernomen 
zijnde groote ontftelteniife baart. p. 151 (106) ver¬ 
ftoort over hetgeenein den Bofch was voorgevallen, 
fchrijft daar over , eh wil alles herftelt hebben, ’t welk 
riet volgende, doedt fy die van den Bofch by Placcaat 
in dën ban. p. 152 (107) doedt den Bofch geweldig 
benauwen, ibid. bedankt de Staten van Uitrecht over 
haar devoir tegens het overvallen der Gereformeerde 
geftelt. b. 3. p. 15 2 (107) krijgt advertentie dat Bre¬ 
derode fecrete kennis binnen Uitrecht hadde, enftelt 
ordre dat de Stad voor den Coning verfekert wordt, 
ibid. maakt fwarigheid in het voorftelder Wethoude- 
ren van Antwerpen om de predicatie aldaar te doen 
Ceflëren, en levert om fulks te doen eenige Articulen 
over. p. 15 3 (108) fchrijft aah de Steden van Holland 
en waarfchouwt defelve voor den Heer van Bredero¬ 
de, en wil dat fy den felven waar hy komt zullen doen 
vertrekken, p. 16 j (115) antwoord den Wethaude- 
renvan Antwerpen op haar Requeft, en nader verto- 
hinge over het felve, wegens de menigte der vluchte¬ 
lingen , die om de vervolginge in haar Stad quamen. 
p. 165 (116) komt niet Soldaten binnen Antwerpen , 
wordt wel ontfangen, doedt alle Huifgefinnen met 
naam en toenaam opfchrijven, als ook de wapenen 
die daar in gevonden worden, werpt fommige in de 
gevankeniflè , en doedt de Kerke der Gereformeerden 
afbreeken. p. 167(118) geeft apoftille op het requeft 
door Jooft Buik Burgermeefter van Amfterdam aan 
ha^r overgeven, p. 170 (120) laat een Placcaat uit¬ 
gaan om de beroerte binnen Antwerpen, ter fake van 
de Religie, teftillen. p. 170 (120) maakt eeninftruc- 
tie voor de Provinciale Hoven , enZ. hoe fy by provl- 
fie zouden procederen tegens die geene die onder 
fchijn van Religie in de Nederlanden beroerten had¬ 
den gemaakt, p. 171 (121) foekt het vertrek van fo 
veele menfehen die door vreefe uit de Nederlanden 
vertrokken , voor te komen, en fchrijft te dien einde 
Brieven aan alle de Steden van Nederland, p.i 72 (1 n) 

doed den Wethouderen van Antwerpen antwoordc 
op hare remonftrantie aangaande het verloop des volks 
en de verftappinge der negotie, p. 174(123) verftaan- 
de dat het volk dagelijks meer en meer ten lande uit- 
vluchtede, laat daar tegens een Placcaat uitgaan. p.i7y 
(123) foekt verder alle troublen te ftillenen het land 
in fijne voorgaande rufte te brengen, befet daarom de 
principaalfte fteden met guarnifoen, en fchrijft aan al¬ 
le de Steden datfe de gebrokene Beelden en Kerken 
wederom zullen opmaken, p. 179 (n7j fchrijft aan 
den Coning dat nu alles wederom verfekert en tot fij¬ 
nen dienft bereid was. p. 180. fchrijft aan de Wethou¬ 
ders van alle de Nederlandfe Steden, p.184 (130) t’on- 
vreden over de handelingevan den Hertog van Alba, 
en fiende dat fy niets te feggen hadde, verfoekt verlof 
van den Coning om haar van het Gouvernement te mo- 
gen ontdaan, en te vertrekken; welk haar toegeftaan 
zijnde , heeft fy van allen de Staten, enz. fchriftelijk 
aflcheid genomen; p. 186 (132.) neemt op den 19 De¬ 
cember 15 67 andermaal oorlof; levert de Brieven van 
den Coning van Spanjen over, by welke Alba geftelt 
wordt tot Gouverneur Generaal, p. 187 (133) en ver¬ 
trekt den 30 December, p. 188 (134) komt metcom- 
miilie om wederom te wefen Gouvernante der Neder¬ 
landen. b. 15. p. 214 (220) fterft. b. 21. p. 693 (11) 

Margareta van Valois wordt by approbatie van den Paus 
ontflagen van haar Houwelik met Henric de Vierde, 
b. 36. p. 587(59) 

MargelleOverfte binnen Haarlem fchrijft fcherpe Brie¬ 
ven aan die van den Haag en de Dorpen in het Weft- 
land, maar derft tegens defelve niet ondernemen. b.95 
p.7Z7(i8o) 

Maria 
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Maria Coninginne vart Hongaryê wórdt Gouvernante der 
Nederlanden indenjare 15^1--en regeert die tot den 
larei^55-b. i.p. 2(2) reift in perfoon na den Keiler, 
en brengt te wege dat het Placcaat der Inquititie wordt 
verandert en een weinig verfoekt. p. 14(10) 

Maria Coninginne van Engeland , Huifvrouw van Philips 
Comng van Spanjen fterfc den 17 November i555-b-1 • 

MaiïavanMalfen Huifvrouwe van Sonoy waarfchouwt 
haar man darmen hem tot Emmerik focht gevangen te 

neemen. b. 5. p. 3^2(240) 
Maria van Brienen Huifvrouwe vanChimay , hee t een 

mishagen aan den handel van haarman enfcheidt van 

hemaf. b 18. p-422 (4$) „ 
Maria Stuart Coninginne van Schotland trouwe met rran- 

coiiX'oning van Vrankrijk, wordt voor Coninginne 
van Engeland uitgeroepen, trouwt ten andermale met 
Darle, krijgt haren Soon Jacobus; b. 22. p. 930(55) 
doedt haar man ombrengen, trouwt ten derdemale met 
£odwel,ibid. waar over den Adel tegenshaar rebel¬ 
leert ; p. 93 i (55) vlucht na Engeland, p. 931 (56) 
houdt correfpondentie met devyanden van^ngeland. 
ibid. en met Mendofia, ibid. foekt de Coninginne van 
Engeland om te brengen en (laat na de Kroon. ibid. 
fchrijft ten dien einde aan Babington ; p. 932 (57) 
wordt gevangen en onderfocht; p- 934(59) van het 
Parlament fchuldigen doodweerdigverklaart, p- 935 
(59) veroordeelt,ter dood geleid en onthalft-p-939(^2) 

Maria van Bekenftein. b.29. p 620(15) 
Maria de Medicis trouwt met Henric de Vierde Coning 

van Vrankrijk. b. 36. p. 587 (59) 
Maria Princefle vanOranjen trouwt met den Grave van 

Hohenlo. b. 32 p. 13(8) 
Mario Homoderno word door de muitinerende Italianen 

met Brieven van Credentie aan fijn Excellentie Maurits 
gelchikt; b. 31. p. 879(78) blijft na der felverweder- 
vertoeninge in den Haag. p. 881(80) 

Marinus Brand , Kapitein onder den Admiraal den Hee- 
re vanLumei, loopt met hem uit Engeland en komt 
voor den Briel. b. 6. p. 365(265) velfekert -Gorcum 
voorden Prince vanOranjen. b.6-p. 380(176) 

Marinus Grimanus wordt Hertog van Venetien. b.32. 

pc 17(11) . , 
Mark menende Geertruidenberg te verraden Wordt ont¬ 

dekt en gehangen, b. 14. p. 292 (104) 
Mark-Grave van Antwerpen doedt fijn exctis by de Gou¬ 

vernante waarom hy tegensde Geretormeerde niet uit¬ 

trekt. b. 2. p. 69 (49) , ., 
Marmande begeeft fich onder de gehoorfaamheid van 

Henric de Vierde, b. 31. p. 806 (24) 
Marquette (Heervan) wordtbenodigtom Yperenover 

tegeven. b. 18-p.4M(49) 
Marquifinne van Bergen wil dat alle die eenigfmts de 

nieuwe Religie hebben helpen voortfetten, binnen drie 
dagen uit de Stad en het Marquifaatfchap van Bergen 
zullen vertrekken. b. 32. p. 170 (120) 

Marfilien verfekert en ingenomen, voor Henric de Vier¬ 

de. b. 33.p. 179 (‘4) 
Marten Luther kant fich tegens de Aflaten, en trekt by na 

geheel Duitfland tot fich. b.i p. 11(9) 
Marten Bayart wordt om de Religie verbrandt te Rijflel 

den 22February 1566. b.i.p. 51(36) 
Marten Taats wordt door een Spanjaart tot Uitrecht bin¬ 

nen de wacht gequetft. b. 6. p. 357 (159) 
Marten Merous Kapitein onder den Admiraal denHee- 

re van Lumei, loopt met hem uit Engeland en komt 
voorden Briel. b. 6. p. 365 (265) 

Marten Pruis wordt met fijne Compagnie door den Over- 
ften Muller gefonden binnen Haarlem, b. 6- p.421 
( 308) en door die van Haarlem met eenig volk tot afii- 
ftentievan Sparendam. p 422 (309) blijft inde be- 
ftorminge van Sparendam. p. 423 (309) 

Marten Pieterfz vander May flaat de Vriele Poort op tot 
Alkmaar en haalt des Princen volk in. b.6 p-445 (3 27) 
wordt bewilligt om uit Alkmaar na Sonoy te trekken ; 
raakt met gevaar daar uit, verricht fijn boodfehap, en 
raakt in harde woorden meteen Regent inhetNoor- 
der-Quartier. p. 452(332) wordt na den Prince van 
Oranjen gefonden. ibid. endoorden Prince vanOran¬ 

jen met Brieven aan Sonoy en die van Alkmaar , bel)eïf 
die aan Sonoy,komt omtrent de wal van Alkmaar, word 
verfchrikt , verlaat fijn Brief en ontloopt, p. 455 
(334) 

Marten Droge helpt de Antwerpfe Vloot aantallenen 
liaan. b. 7. p.495 (16) 

Marten Neyen houdt correfpondentie met eenige perfo- 
nen te Antwerpen om die Stad aan den Prince vanO¬ 
ranjen te bréngen. b. 7. p. 586 (80) wordt ontdekt en 
ontkomt met behendigheid, p. 587 (81) 

Marten Wolfswinkel lïilt den oproer tot Campen en 
verfekert de Stad voor de Staten, b. 20. p. 566(9) 

Marten Cobbe wordt Commandant van het Kafteel van 
Lingen. b. 34. p. 369(56) 

Martin Chartrop accordeert met den Prince van Oranjen 
en Staten van Zeeland wegens het nemen en arrefteren 
van eenige Schepen te wederzijds, b. 9. p.691 (i54) 

Martin de Rafon wordt gefonden tot affiftentie) van dé 
Duitfen voor Haarlem, b. 6. p. 432 (316) 

Martin de Oya levert de fieutelen van het Kafteel van 
Antwerpen in handen van den Hertog van Aarfchot. 
b. 10. p. 805 (236) 

Martin del Rio wordt gemaakt Vicè-Prefident van den 
Nieuwen Raad van Braband door Don Jan ingeftelt. 
b. 12. p. 986 (51) fterft. 987. 

Martin (Kapitein) wordt vaneen dronken Ruiter(dood 
geileken, b. 32.p. 8 (5) 

Martinus Rithovius wordt Biflchop van Yperen. b. 1. 
p. 27(19) krijgt laft van Duc d’Alba om denGravé 
van Egmond de dood aan te feggen, bidt voor hem , 
maar krijgt een ftrafté antwoordt; gaat by denGravé 
en laat hem fijne fententie leefen. b. 4. p. 239(170) 
prarfideert in het ConcilieProvintiaal tot Mechelen ge¬ 
houden. b. 5. p. 316(227) 

Martinus Eliacus wordt tot Leéuwaerden op Stoel ge¬ 
bracht en predikt aldaar, b. 2. p. 91 (64) 

Mallenbroek wordt in brand gefet en Waarom, b. 15. 
p.208(216) 

Maftricht door de Spafi jaarden ingenomen en geplondert. 
b-9.p.725 (179) fel befchotenen beftormt door Panna, 
b. 13-P-51 (io$)en met geweld ingenomen.p.65 (113) 

Matenefle van Wibifma fchrijft een en andermaal aan die 
van Leiden haar radende het pardon aan te nemen en 
fich met den Coning te verfoenen. b. 7. p. 531 (41) 
verfekert aan Baldeus dat hetwaater over de binnen¬ 
dijkenniet lopen zal, enisvanadvijs dattnendefelve 
zoude verfekeren en voor het doorfteken bewaren, 
b. 7. p. 551 (55) fchrijft nochmaal aan die van Leiden 
haar radende tot overgifte. p 552(56) 

Mathenefle (Heer van) wordt door de Staten van Hol- 
land.en Zeeland gecommitteert om met den Prince van 
Oranjen te handelen en aan hem de Souverainiteit op te 
dragen, b. 15. p. 181 (197) 

Mathieu de Carum vertoont eenige fwarigheden we¬ 
gens Cafimiraande Staten Generaal, b.12. p.987 (51) 

Matthei Procureur binnen Antwerpen wordt bedragen 
fchuldig te zijn aan den aanflag om de Stad aan den 
Prince vanOranjen te leveren, gevangen enonthalft, 
b. 7-P. 589 (82) 

Mattheus de Klerk wordt gecommitteert om nevens de 
gefielde Commilïarife te befoigneren in de fake van Jan 
Jeroenfz. b.8.0-635 (114) 

Mattheus Giflain wordt door de Staten Generaal aan de 
fijdedesConings gecommitteert tot de Gentfe Vrede¬ 
handel inge. b. 9. p-719 (174) 

Mattheo Pino fchrijft aan den Hertog van MonteMar- 
tiano, maar de Brief wordt onderfchept. b-3i.p.859 
(63) en aan Jeronimo Pino. p. 860 (64) 

Mathias wordt verfoeit tot het Gouvernement van Ne¬ 
derland , vertrekt te Huik. b. ir. p. 898 (304) komt 
tot Antwerpen en wordt heerlijk ingehaalt. p. 900 
(305) neemt aan de puneften door de Staten Generaal 
beraamt op welke hy het Gouvernement zoude aanne¬ 
men, en bedankt de Staten, p. 927. wordt treffelijk 
tot Bruflèl ingehaalt. p.930. doedt den Eed. p. 931. 
is van advijs datmen aan Don jan peen flag behoord® 
te leveren, p. 934. fchrijft aan den Keifer. p. 938. ant¬ 
woord op den Brief des Conings aan de Baron van Sel« 
les. p. 940. fendt Aldegonde op den Rijksdag te 

T Wormei 
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Worms. p. 9 <> 2.. fchrijft verfcheidene Brieven aan die i 
van Groeningen in faveur van de gevangene Staten der 
Omlanden, p. 960. verfchrijft die vanGroeningen en 
Omlanden om tot Antwerpen te komen. p. 96. fèndt 
een concept van de Religions Vrede aan de Gedepu¬ 
teerde van de Staten Generaal, p. 971. trekt in het Le¬ 
ger der Staten en fielt ordre. p. 987. fchrijft meternft 
aan de Provintien tot opbrenginge van geld. p. 998 
tracht die van Gent en de gemuitineerde Staten te ver- 
eenigen. b. 13. p. 3 (69) neemt aan de prefentatie van 
die van Gent en levert daar van a&e. p. 5 (70) wendt 
groote moeite aan om de gevangene Heeren totGroe- 
ningen los re krijgen, p. 19 (80) maakt een provifione- 
le ordinantie tufichen de Stad en Omlanden. p.zo(8o) 
verfchrijft de Staten Generaal binnen Antwerpen om 
op de faken der Provintien ordre te ftellen, en levert 
daar toe eenige poinften by gefchrift over. p. 48 (1 oc) 
krijgt tijdinge uit Maftricht. p. 51 (101) fchrijft aan de 
belegerde van Maftricht. p. 65 (112) is in groot gevaar 
binnen Antwerpen, p. 67 (114) approbeert de gearre¬ 
steerde poinéten tot ftillinge der beroerte aldaar, p. 68 
(115) tracht Mechelen tegens de praftijken van Par- 
ma te verfekeren,p. 76 (1 zo) fend Commiflarifien daar 
binnen, met Brieven aan de Gouverneur en die van de 
Stad. p. 76 (1 21) fchrijft een en andermaal aan de Heer 
van Bonrs en die van Mechelen, en refolveert op de 
overgeleverde Articulen.p 78(122) fchrijft aan die van 
Mechelen na dat de Stad met Parma veraccordeert 
•was. p. 80 (12$) verleent Pardon aan die van Meche¬ 
len. p. 14.p. 175 (192-) ontbiedt de Statenby hemen 
doet een vertoog aan defelve.p. 212(219) renuncieert 
bet Gouvernement der Nederlanden en vertrekt, p. 28 2 

(4°) 
Matthijs Kiers wordt door die van Steenwijk aan de Sta¬ 

ten gefonden om ontfet te verfoeken. b. 15. p.225 

(228) 
Matthijs Helt wordt door Heraugiere uitgekofen tot den 

aanfiag op het Kafteel van Breda. b. 27. p. 523 (12) 
helpt defelve gelukkig volvoeren, p. 524(23) verde¬ 
digt Noorddam treffelijk, p. 5 27 (25) doedt een uitval 
uitHulftmet een tamelijk goed fucces. b. 33. p. 217 
(43) kan niet verftaan tot de overgifte van Huift; p. 224 
(48) heeft commiffie in den miftuktenaanflagop Ven- 

lo. b. 34. p. 320 (20) 
MauritsGrave van Naflau wordt de Regeringe opgedra¬ 

gen en neemt defelve aan. b. 19. p. 456 (4) leverteen 
fchriftelijke propofitie in de Staten van Holland, met 
verfoek dat in den handel met Vrankrijkop de faken 
van den Huife van Oranjen mochte gelet worden. 
0.488(27) waarfchouwt die van het Noorder-Quar- 
tier van de toeruftinge en aanflag (der Duinkerkers, 
p 500 (35) antwoord aan Treftong en ftaatfijn ver¬ 
foek toe tot bevrijdinge van de Schelde, p. 509 (42) 
befiuit preparatie te maken tot het ontfet van Antwer¬ 
pen. ibid. deporteert Treftong van alle fijne Staten en 
doedt hem gevangen fetten. b. 20. p. 5 7o (12) antwoord 
op den Brief van Lycefter gefchreven in faveur van 
Treftong. p. 5 78 (18) maakt hem Houtvefter van Hol¬ 
land. p. 593(50) fchrijft aande Magiftraat van Am- 
fterdam en Burger Hoopluiden van Uitrecht, p. 656 
(79) wordt Gouverneur van Holland en Zeeland, 
krijgt fijnecommillie, en doed Eed. p. 664 (85) wordt 
gecommitteert om Lycefter te verwelkomen en krijgt 
daartoe een inftru&ie. p. 665 (85) trekt na het Noor- 

t der-Quartier, wordt wel ontfangen,en bevordert de af- 
fendinge van de Schepen aan deEems. b. 21. p. 706 
{19) valtin Vlaanderen en verrafcht Axel. p.738 (43) 
krijgt metter daad macht om fijn gefag te gebruiken 
als Gouverneur en Kapitein Generaal over Holland en 
Zeeland, b. 22. p. 894 (30) enallehetbeleidt van den 
Oorlog, het geven van commiflïen en doen van den 
Eed. ibid. reift na Medenblik omSonoy tot het doen 
van den Eed te bewegen, wordt buiten de Stad ge¬ 
houden j beraad fich daar op met de Gedeputeerde, 
fèndt aanSonoy. p. 897 (32) gaat Scheep om Sluis te 
ontfetten. b. 23. p. 17(12) vertrekt uit den Haag en 
ontkomt de toeleg van Lycefter op fijn perfoon. p. 51 
(34) verleent Brieven van Pardon voor die die mifieid 
mochten zijn in de muiterye tot Leiden, p.97 (66) 

fchrijft aanSonoy in faveur van Kapitein Root. p. 117 
(81) trekt na Enkhuifen, doedt Criftal met fijn volk 
daar uittrekken en fchrijft aan Sonoy. p. 1 r 8 (81) word 
door de Staten van Holland na het Noorder-Quartier 
gefonden om de gerefene onruften binnen Medenblik 
teftillen. p. 24. p. 191 (32) krijgt openingevandege- 
legentheid der faken en fchrijft aan Jacob Hommes en 
de Soldaten binnen Medenblik. p. 192(32) fendt Ge¬ 
deputeerden binnen Medenblik en wat diedenfolda- 
ten voorhouden, p-193 (33) fchrijft andermaal aan de 
foldaten, maar te vergeefs.p. 194 (34) komttot Hoorn, 
fteli aldaar ordre, p. 195(34) doedt een Placcaat pu¬ 
bliceren tot ftillinge van de aldaar ontftane beroerten, 
p. 196(35) ontbiedt meerder volks en antwoord op 
het fchrijven van den Raad van State over die faak. 
p. 197 (35) refolveert Medenblik te befetten, fendt al¬ 
vorens Bardelius daar binnen, maar ook die recht niet 
uit, belegert Medenblik. p. 199(37) committeert 
Bardefius en andere om met de foldaten binnen Me- 
denblik te handelen, p. 210 (45) antwoord op het 
fchrijven der foldaten. p.211 (45) fchrijft aan de Conin- 
ginne van Engeland en der felver Raden aangaande de 
procedüt'èn tegens Sonoy. p. 213 (47) fijne verdere 
handelinge met Sonoy. p. 228(58) approbeert hetac- 
coorden deafte met Sonoy gemaakt. p< 230(609 en 
met de foldaten. p. 231 (60) fendt Commifiariflènbin¬ 
nen Medenblik om de foldaten te monfteren ,en maakt 
een Placcaat over hetaccoord met Sonoy en de folda¬ 
ten binnen Medenblik getroffen, p. 23 2 (61) komt bin¬ 
nen Medenblik , wordt van de Burgeren wel ontfan- 
genen ftelt ordre op veele dingen, p. 233 (62) fend 
Bruininx en naderhand Valk en andere na ter Veere 
om met de Soldaten en Burgeren te accorderen, en aan 
Rufièl om de reden van deflèlfs ongenoegen te ver- 
ftaa.n. p. 236(63) verfoekt hetadvijs van veele Predi- 
canten uit Holland over de Vredehandelinge met 
Spanjen. p. 241 (68) is niet vergenoegt metderfelver. 
advijs, begeert nader onderrichtinge, en ftelt tot dien 
einde eenige vragen aan defelve voor. p. 242(68) ver¬ 
foekt ook het advijs van de Predicanten van Zeeland 
over defelve fake. p. 244 (70) v.indt goedt de befendin- 
geder Kerken na Engeland, mits datfe gefchiede niet 
fonderdie van Holland, p. 252(75) neemt Sonoy met 
al het fijne onder fijne Sauvegarde. p. 279(94) fchrijft 
in faveur van Sonoy aan de Staten van Holland, p. 28 3 
(97) trekt uit laft der Staten na Dordrecht, om met het 
Guarnifoen van Geertruidenberg te handelen en de 
muitinatie van het felve teftillen. p. 292(104) maakt 
een overleg om de Spaanfe Vloot tegen te ftaan, en de 
Coninginne van Engeland te affifteren en ftelt daar al- 
lefints en op alle plaatfe ordre toe, b. 25. p. 318 (5) 
komt binnen hei belegerde Bergen op Soom, geeft den 
Burgeren en Soldaten moed, en ftelt ordre op verfchei¬ 
dene faken. p. 341(23) wordtgehulttotMarquisvan 
ter Veer. p. 366(40) laat een Placcaat uitgaan op de 
Pafpoorten en Sauvegarden. p. 389 (57) refolveert 
Geertruidenberg te belegeren en het Guarnifoen tot 
reden te brengen, b. 26, p. 404 (5) meent Winkfeld 
met fijne Ruiterye met een behendigheid uit de Stad te 
krijgen, ibid. fchrijft aan hem maar tevergeefs, ibid. 
komt voor de Stad. ibid. intercipieert Brieven van Par¬ 
ma aan het G uarnifoen. ibid. is‘ voornemens de Stad met 
geweld aan te taften. ibid. fchrijft aan deQoninginne 
en deflèlfs Raden, om wat redenen hy Geertruidenberg 
belegerthadde. p. 406(7) krijgt advertentie datPar- 
ma iich gereet maakte om het guarnifoen van Geer¬ 
truidenberg tefecoureren. p.4o8(8) befchietdeStad. 
ibid. trekt af en breekt de belegeringe op. p<4©9(9) 
wordt tot Heer van Monfter gehuïdigt. p. 443 (30) 
trekt na Zeeland , ftelt aldaar ordre, p. 468 (48) fend 
volk binnen Heufden. ibid. krijgt kondfchap van het 
voornemen van Manfveld en de gelegentheid van defe 
felfs Leger, fend noch meer volle binnen Heufden. 
p. 468 (48) neemt voor de Schans tegens over He¬ 
melt te bemachtigen en tracht deTielerweert te ver- 
fekeren- p. 469(48) fchrijft aan van der MijleenOl- 
denbarnevelt om den Heer Saldaigne korte expeditie 
te doen hebben, p.477 (54) trekt na het Noorder- 
Quartier om het verfchilaldaar tufichen de Steden ge- 
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refen te bedechter). p.481 in) maakt een provifio- 
neelaccoord. 9.482(57) verklaart de beroepinge van 
Tako Sybrands tot Medenbük wettig, ibid. ftilt de 
muitinatie der Soldaten op Liefkens Hoek. ibid. wordt 
Gouverneur van Uitrecht, b. 27. p. 511 (t6) en van 
Gelderland, p. ï krijgt openinge van een aanflag 
op het Kafteel van Breda, communiceert defelve aan 
Oldenbarnevelt. p. 522 (21) doedt door Philips van 
Naflauvan defelve fpreeken met Heraugiere. p. 322 
(22) fpreekt met Heraugiere fel ve en geelt hem com- 
niilhe om defelve in het werk te ftellen. ibid. commu¬ 
niceert defelve met deGrave van Hohenloen ftelt or- 
dre om defelve te vorderen. 9.523(22) krijgt het Ka¬ 
fteel , komt daar binnen, en krijgt ook de Stad met ac¬ 
coord. p. 525 (23) maakt Heraugiere tot Gouverneur 
en Charles tot Wachtmeefter. p. 5*6(24) heeft een 
aanflag op Nimmegen maar miflukt. b. 28. p. 532 (3) 
bouwt Knodfenburg. ibid. doedt de Schanfe ter Hey- 
debelegeren dieontfet wordt. 9.533(4) beraadt fich 
met den Raad van State en breekt fijn Leger op. p. 5 34 
(4) wint het Huis teHemert, de Schanfe Telshout, 
Creveceur, het Huis te Heel, de Schanfe ter Heyde, 
Steenbergen en Rofendaal. p. 5 39 (8) krijgtadverten- 
fie van de toeruftinge der Spanjaarden te water. p. 543 
(11) neemt qualijk den inval van den Grave van Val- 

kenftein in Weftphalen. p. 549 (II0) nlaakt gereet" 
fchap om Zutphen te belegeren, en verfoekt Willem 
van Naflau om hem met 1400 man by te komen. p. 5 61 
(26) fchrijft aan den Grave van Naflau. p. 562 (26) 
wint de Schanfe voor Zutphen , komt voor de Stad, en 
krijgt defelve met accoord. ibid, belegert Deventer, 
ibid. krijgt het met accoord. p. 564 (28) ontiangt 
eenige geintercipieerde Brieven en krijgt daar door 
kondfchap van het voornemen van Panna. p. 565 (*9) 
refolveert Groeningen te belegeren, p. 5 66 (29) komt 
voordeStad. 9.567(30) krijgteen geintercipieerden 
Brief van Verdugo aan Parma.p.yóS (30) verlaatGroe- 
ningen. p. 568 (31) belegert en wint Delfzijl, den 
Opdag, Emmentil, enLetterbet, komt voor Steen- 
wijk en verlaat het wederom, ibid- krijgt advertentie 
van de belegeringe van Knodzenburg door Panna- 
P- 570(31) trekt over den Rhijn om de Schanfe te ont¬ 
fetten, ibid. flaat de Ruiterye vanParma. p. 571(3?) 
ontfet Knodfenburg. ibid. beraat lich met Oldenbarne¬ 
velt over het beleg van Nimmegen en breekt fijn Le- 
gerop. p. 572(34) belegert Huift en accordeert met 
die van het land van Waas over de contributie, p- 57 3 

(35) belegert Nimmegen, doedt de Stad een en ander¬ 
maal opeiflchen, krijgt defelve met accoord. p. 57? 
(36) geeft apoftille op de verfochte Articulen door de 
Burgers, p. 5 76 (38) doedt het lichaam van Schenk 
heerlijk begraven. 9-577(39) geeft apoftille op de 
verfochte Articulen van die van Nimmegen.p.5 82 (42) 
raakt in gefchilmet den Graaf vanHohenlo en waar 
over. 9.599(56) trekt in de Provintien van lijn Gou¬ 
vernement , ftelt daar ordre tot verfterkinge der Vaan¬ 
delen en willige refolutien in het dragen derconfribu- 
tien.b.29p.6i 3 (9)trekt naBraband, heeft een vergeef- 
fen aanflag op Maftricht, trekt na Zeeland om de Sta¬ 
ten te bewegen tot eenveerdige opbrenginge der con- 
tributien. p. 615 (10) heeft een groten aanflag voor, 
die om een kleine reden geen voortgang neemt. p. 6 27 
(18) belegertSteenwijk. 9.626(19) wordt door fijn 
wang gefchoten. (20) krijgt de Stad met accoord. 
p. 6 28 (21) wordt door de Staten bedankt. 9.629(21) 
doedt een wapen fchouwinge voor Steenwijk. p.630 
(22) fendt Cant aan de Gecommitteerde Raden van 
Holland , en doedt haar eenige dingen voordellen. 
p.633 (24) belegert Coeverden. p.6 3 3(25) komt voor 
Otmarfum en krijgt het met accoord. ibid. komtwe- 
derom voor Coeverden. p.634 (25) vindt niet goed 
het fenden van volk om den Spaanfen de overkomft 
over den Rhijn te beletten. 9.634(25) eifcht Coever- 
den op. ibid. krijgt tijdingevan de komfteder vyan- 
den over den Rhijn en van der felver gelegentheid. 
ibid. vindt niet goed het Leger daarom te fcheiden, 
maar wel om defelve af te wachten. 9.636(27) ge- 
bruiktgrote couragieen voorftchtigheid in het tegen¬ 
gaan van de befpringinge van Verdugo p.64o(jo)doed 

Coeverden andermaal opeiflchen, daar genoegfaatn 
mede gefpot wordt. p. 641 (30) weigert haar te laten 
fpreken met Verdugo. ibid. accordeert met haar. ibid. 
foekt met den vyand te treffen maar kan 11^.9.643(32) 
wil de Jefuiten uit Emmerik hebben, p. 644 (32) doedt 
eenpropofitie tot bewillinge derconfenten voor den 
Jare 1593 p.660 (43) fchrijft verfcheidene Brieven aan 
de Provintien van fijn Gouvernement, p.662 (46) bele¬ 
gert Geertruidenberg.b.30.p.69o(i6)en hetFortSteen- 
hoven, welk hem met accoort overgeven word. p. 639 
(17) krijgt dooreen bedekte Brief kenniffe van de gele¬ 
gentheid der faken binnen Geertruidenberg, doedt de 
Stad (ommeren, fchrijft aan het Guarnifoen maar te ver- 
geefs.p.696( 19) krijgt de Stad met accoord. p.698 (21) 
krijgt advertenfie van de komfte van Manfvelt voor 
Creveceur. 9.698(21) trekt fel ve daar binnen , fcher- 
mutfelt met de vyanden, befetde Fiontieren, fendt 
volk na Vriefland, en Solms om een tocht te doen in 
Vlaanderen. 9.699(21) fchrijft aan den BilTchop van 
Paderborn. 9.719(3 6) heeft een vergeeffen aanflag op 
Brugge. 9.758(64) en’s Hertogenbofch.b-31. p.783 
(5) en op Maftricht (6) ftelt ordre om de óverkomende 
Engelfe te ontfangen. p. 785 (7) maakt gereetfchap 
om Coeverden te ontfetten. p. 798(16) trekt op met 
het Leger, ftelt het felve in ordre en ontfet de plaats, 
p. 799 (17) maakt gereetfchap tot het beleg van Groe¬ 
ningen, trekt open belegert de Stad. 9.807(24) be- 
fchietdeStad. 9.808(25) fchrijft aan haar. p.809 (26) 
beantwoord haar fchrijven. ibid. is in groot gevaar, 
p.851 (42) krijgt de Stad met accoord. 9-835(45} 
trekt door veele Steden van Holland en wordt overal 
wel ontfangen. ibid. wint Hoey door het beleid van 
Heraugiere. b. 32. p, 10 (6) maakt een fecreetbeftant 
met de muitinerende Italianen; 9.879(78) fchrijft 
aan defelve. p.880 (79) vindt niet goed van Vrede 
te handelen met den Coning van Spanjen, maar wel 
met de Staten hare naburen zijnde, p. 3 7 ( 28) repli¬ 
ceert op de antwoorde van den Cancelier Liefveld.ibid. 
belegert Grol. p. 41 (31) breekt het beleg op. p. 42 
(52) veiligtde Heidetuflehen Deutecom enGrol.p.43 
(32) trekt op met het Leger na Biflich en bekomt een 
Brief van Stephano d’Ivarra aan Monfdragon. ibid. 
weigert op het verfoek van die van Geef vanderfelver 
bodem te vetrekken, en geeft reden waarom, p.46 (35) 
doedt een revue van het gantfche Leger. ibid. breekt op 
p.47. neemt het verfoek van de Claflen vanEnkhuifen 
tegen Tako Sybrands in bedenken, p.90 (71) heefteen 
vergeeffen aanflag op de Stad en het Kafteel van 
Meurs. p. 130 (104) fluit den Rouw op de Begrave- 
nifle van Philips van Naflauwen Ernft van Solms. p. 131 
(105) verfoekt van de Staten dat fy deSchanfen van 
's Gravenweerten Knodfenburg gelièfden te vifiteren* 
en defelve te doen repareren, ibid. flift de queftie tuf- 
fchen die van Nimmegen en Gorcom. b.3 3. p.i83 (18) 
trekt na Zeeland en waarom. 9.187(20) fendt eenig 
volk om Calis te ontfetten en volgt felve. (21) doedt 
Oftende fortificeren en met meer volks befetten. p.ipt 
(24) trekt, niet tegenftaande het afraden der Staten* 
felfs in perfoon binnen Oftende. p. 211 (38) fenddem 
Grave van Solms om de komfte der vyanden in het land 
van Huift te beletten , en vertrekt na Bergen op Soom. 
p. 212 (39) komt felve binnen Huift en ftelt ordre. 
p. 214(40) doedt fulks andermaal, p. 215 (42) voor¬ 
liet de Schanfe van de Raap met volk enammonitie. 
p. 217 (43) cafïeertden Kapitein Valjand metgroote 
bedreiginge. ibid. befet het gantfche Land van Huift 
met Oorlog-fchepen. ibid. -fchrijft aan de Staten en 
wordt voorften van Buskruid. 9.219(45) fehrijfcaan 
den Grave van Solms. 9-221(46) is niet wel te vrerien 
over het uitftellen van een verfterkinge te maken ach¬ 
ter het Dcivels Gat. ibid. fchrijft andermaal aan den 
Grave van Solms. p. 222(47) fencl den Brief van den 
Grave nevens het gemaakt accoord aan de Staten, p.226 
(49) ftelt die van Zeeland in het ongelijk wegens de 
caffatie van den Grave van Solms fonder daar reden van 
te willen geven. p. 2 29 (5 2) fchrijft aan Sideniski. p.267 
(80) is bekommert over het mifverftand tuflehen die 
van H olland en Zeeland wegens de Covoyen en Licen- 
ten, fchrijft daar over aan die van Zeeland om die faak 
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af te bandelen en te verdragen, b- 34. p. 300 (5) refol- 
veei t den vyand tot Turnhout te befoeken, maakt fich 
gereet om te vertrekken en dient fulks den Raad van 
State aan. p. 301 (6) trekt op en flaat defelve. p. 302. 
(6) fchrijft aan Albertus over de hondinge van quar- 
tier. p. 304(8) komt wederom in den Haag en wordt 
door de Staten over de verkregene vi&orie begroet, 
sbid. befoigneert op het tweede redres van debetalin- 
ge van het krijgsvolk en brengt het fel ve te weeg by de 
Staten, p. 319 (20) heefc een aanflag op Venlo die 
mifkikt. ibid. wendt veele devoiren aan om fijnSufter 
het Huwelijk met den Prince van Portugal te ontra¬ 
den, dan te vergeefs, p. 322(22) is metdiefaak feer 
bekommert. ibidf komt in den Haag en doedt fijne Su- 
fler het Hof ontfeggen. ibid. wil haar nochfien noch 
fpreken. p.323. doet van haar alle fijne Juwelen waar¬ 
op fijn Naam en Wapen ftondt, wederom eiflchen en 
waarom, p. 314(23) doedt Nicolaas de Waal tegens 
het aanhouden van den Raad van State, in fijnen dienft 
continueren en waarom, p. 330(28) trekt te Velde en 
wint het Kafteel van Alphen. p. 344 (38) belegert 
Rhijnberk, is in groot gevaar door een Canonfchoot. 
p. 345. doedt de Stad befchieten, opeifichen, krijgt 
defelve met accoord, en fchrijft fulks aan de Staten Ge¬ 
neraal en die van Holland, ibid. fendt aan de Staten, 
Saat defel ve van de gelegentheid des Legers onderrech¬ 
ten, en verhoeken dat fyop alle nodelijke dingen tot 
een verder voornemen geliefden te voorfien 3 p. 346 
(40) belegert, befchiet, en krijgt Meurs met accoord. 
p. 347(40) belegert Grol. ibid. neemt en befet Goor. 
p. 348 (41) befchiet Grol en krijgt het met accoord. 
ibid. fend een Convoy na Doesburg, p. 349(42) bele¬ 
gert Brevoort. p. 338(48) befchiet, beftormtenwint 
de Stad. p. 360 (50) remitteert aan de Burgers haar 
rantfoen voor drie voeder vaten Wijns. p. 361 (51) 
komt voor Enfchede en wint het met accoord. p. 362 
(51) en voor Oldenzcel welk ook overgegeven wordt, 
enOtmaerfum. p. 363 (51....) wordt door den Grave 
van Benthem met een ftuk Wijns vereert. (3 2) bele¬ 
gert en wint Oldenzeel. p. 363-.•• (34) laatLingenbe¬ 
rennen en Otmaerfen en Enfchede demanteleren. p.364 
(33) belegert Lingen. p. 363(34) wordt door die van 
Ofenbrugge met een fchoon Paard befchonken. ibid. 
befchiet en fommeert Lingen en krijgt het met ac¬ 
coord. p. 368 (3 6) fchrijft aan Cefar d’Efie en bied hem 
hulpe aan tegens den Paus. b. 33. p. 43 3 (10) heeft 
een aanflag in Vlaanderen die door een geweldige op¬ 
komende ftorm verhindert wordt. (11) fendt aan de 
Staten Generaal om aan defelve het voornemen van den 
Admirant van Arragon bekent te maken; p.487 (52) 
fchrijft aan die van Wefel en biedt haar alliftentie aan 
tegens den Admirant van Arragon. p.494 (5 7) verdeelt 
fijn Leger in verfcheiden Steden, p. 496 (39) doedt aan 
den Admirant alle mogelijke afbreuk, p.308 (67) moet 
om het hooge water van legerplaats veranderen, ibid. 
befchiet Emmerik,dwingt het Spaans Guarnifoen daar 
uit te trekken,en levert de Stad wederom aan de Kleef- 
fe. p. 309(68) maakt eenige patenten tegens deonge- 
regeltheden van het krijgsvolk, en laat defelve over al 
publiceren en aanflaan. b. 36. p. 3 28 (10) fchrijft aan 
Oldenbarnevelt en waarover, p. 332(13) breekt lijn 
Leger op voor Doesburg, p. 333 (16) komtfelf inper- 
foon binnen Bommel en geeft den Burgeren moed , 
fchrijft fulksaan de Staten en krijgt weder antwoord 
van defelve- p. 336 (17) krijgt een Brief van de Staten 
orn door de Broeders Soonvan Hohenlo duifend Rui- 
teren te doen werven, en antwoord op deielve aan Ol¬ 
denbarnevelt. p. 347(26) fchrijft andermaal aan den 
felven wegens fekere waarfchouwinge aan hem van 
verfcheidene plaatfen gedaan, p. 350 (29) en noclr 
maal om het deflein van den Admirant op Bom¬ 
mel te breeken, p. 332(30) tracht het Leger van 
den Admirant te befpringen maar heeft geen nadruk. 
p. 333 (3) fchrijft aan Oldenbarnevelt wegens het 
voornemen der vyanden om van voor Bommel op te 
breeken. p. 557 (34) en om het fenden van eenige 
Compagnien na Engeland voor een tijd op te honden 3 
p. 3 5 9 (36) en aan den felven dat by de verfochte Com¬ 
pagnien Engelfe hadde doen fcheep gaan. ibid. wordt 
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door een onweder verhindert van fijn SanflagopCre- 
veceur en den Bofch en breekt fijn Léger op. p. 362 
(39) heefc een aanflag op Wachtendonk die wel ge- 
lukt. p. 5,9(52) belegert Creveceur en krijgt de Schan- 
fe met accoord. b. 37. p. 603 (6) fielt ordre opdefel- 
ve. p.604. komt voor S. Andries en plant hetgefchuc 
daarvoor. p.6o8(9) verfterkt fich , fend aan die van 
S Andries en verfoektdat fy met hem wilden hande¬ 
len. p. 609(10) doedt het Huis te Batenburg innemen. 
p.6ro. gebruikt groote neerftigheid en voorfichtig- 
heid. (11) bekomt een Brief uit deSchanfe, handelt 
met de Brengers, en wat. p. 611 (11) fend de Heer van 
Bevere aan de Staten, om te vernemen hoe veel gelds 
men aan de Soldaten binr.cn S. Andries zoude mogen 
beloven. (12) fchrijft aan die van S. Andries, fendt 
nochmaal en prelenteert met haar te handelen, p. 61 2. 
antwoord op der fel ver eifch, en doed een bod. p. 613 
(13) bekomt eenige Brieven aan die van S. Andries, 
verdraagt met de Soldaten en krijgt de Schanfi'e. p. 614 
fielt aldaar ordre en vertrekt na den Haag. p. 613(14.) 
wint Philippine en noch een Kafteelken. p.649 (38) 
komt voor Nieupoort. p. 650 (39) fend Ernft van Naf- 
fauw tegens de aankomende vyanden. p. 631(40) re- 
fol veert de fel ve het hooft te bieden, en nodigt de fijne 
tot den flag. ibid. foekt fijn Broeder uit den fiag te hou¬ 
den maar te vergeefs, ibid. tafi den vyand aan. p. 654 
(41) bevecht een bloedige vidorie. p 633(42) komt 
binnen Oftende met den gevangenen Admirant van Ar¬ 
ragon. p. 634 (42) trekt wederom voor Nieupoort. 
ibid. breekt met het Leger van daarop, p. 633 (43) 
trekt na Zeeland en verlaat Vlaanderen, p. 638 (43) 
doedt een propofitie aan de Staren tot continuatie van 
deconfenten en andere faken. p. 680 (62) 

Maximiliaan (Keifer) belafl op poene van den Acht aan 
GraafLodewijk dat hy Groeningen (oude verlaten, b.4. 
p. 238(169) doedt een Rijxdag houden tot Spier. b.5. 
p. 316(128) fierfr. b. 9. p. 722 (176) 

Maximiliaan Kok wordt door lafi van Duc d’Alba te 
Bruflel onthoofden 1 Juny 1568. b. 4. p. 238 (16 9) 

Maximiliaan de Hennin, fieBofiil. 
Maximiliaan de Hornes Heere van Boxtel wordt dooï 

den Prince van Oranjen gemaakt Gouverneur van Dor¬ 
drecht. b. 6. p. 379 (276) 

Maximiliaan van Longeval Gedeputeerde van denCo- 
ning van Spanjen op de Vredehandelinge totCeulen, 
b. 13. p- 52 (103) 

Maximiliaan gekoren Coning van Polen nevens Sigifmun- 
dus wordt door den felven geflagen en gevangen, b. 24. 

p.270(88) * 
Maximiliaan Heere van Kruiningen komt wegens die van 

Zeeland wederom in den Raad van State. b. 34. p. 344 
(37) 

Mayken in den Hert, Kapitein van een bende Vrou¬ 
wen maakt een Bolwerk binnen Sluis. b. 2 3. p. 6 (4) 

Meauxverfoentfich met den Coning Henric de Vierde* 
b. 30. p.767(71) 

Mechelaars raken intwifi met het Guarnifoen, houden 
de Commifiarifien van den Eerts-Hertog en de Gede¬ 
puteerde van Antwerpen gevangen ,¥en antwoorden 
denEerts-Haitogop lijnfchrijven aan haar. b.i 3^.76 
(i 21) accorderen met Parma en worden dapper ge- 
foolt. p.80(123) antwoorden op het tweede fchrij¬ 
ven van den Eerts-Hartog aan haar. p. 81 (124) jagen 
haren Gouverneur den Heer van Bours weg. b.i 5.^84 
(126) 

Mechelen heeft de elfde Stem ter Generaliteit, b. 1. p. % 
(1) wordt tot een Aards-Bifdom gemaakt, p. 23(17) 
ingenomen voorden Prince van Oranjen. b. 6. p. 401 
(292) ingenomen endeerlijk gehandekdoor den Har- 
togvanAlba. p. 409(299) verlbekt neutraal te blij¬ 
ven , wordt afgefiagen, voegt fich met de Staten Gene¬ 
raal. b. 9. p. 720(174) fendt Gedeputeerde om met 
defelve Staten te handelen, p. 720(175) verrafchten 
ingenomen door den Heer van den Tempel, wordt ge- 
plondert. b. 14. p. s75- (192) met accoord aan Parma 
overgegeven, b. 20. p. 696 (41) 

Medalie gemaakt by de verbondene Edelen, b. 2. p, 6c 

(43) 
Medalie door Lycefier gefiagen en aan verfcheidene op 
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fijn vertrek tot een gedachteniflè vereert, b. 24. p. 153 

(4) " : 
Medenblïk verfekert voor den Prince vanOranjen. b.6. 

77 (^*74) 
Medina Cafli (Hertog van) wordt voorgeftelt tot Hooft 

om de Oorlog in Nederland te voeren, b. 3- p. * 34- (94) 
uitSpanjen na de Nederlanden komende om in plaats 
van den Hartog van Alba te gouverneeren, wordt van 
de Vlilfingers aangetaft, zijn Vloot geruineert, en hy 
ontkomt te naauwer nood tot Sluis in Vlaanderen, 
b. 6. p. 393 (286) is niet wel tevreden over fijne eer- 
ftc ontmoetinge , reift ha den Hartog en blijft een 
wijle tijds byhem, wil de Regeeringe des Lands niet 
aanvaarden, en waarom, verfoekt en krijgt verlof om 
wederom na Spanjen temogen Reeren. p. 393 (286) 

MedinaSidonia (Hertogvan) Generaal van deSpaanle 
Vloot, gaat’t zeil wordt door ftorm overvallen.komt 
ih de Caronge, raakt ilaags met de Engelfe, vecht 
Hechts verwerender wijfe,raakt andermaal flaags.komt 
voor Wicht, raakt wederom Haags, en ankert voor 
Calis. b.25. p. 316....(4-...) isonvergenoegtopPar- 
ma omdat hy hem met fijne macht niet by de Vloot 
voegde, p. 324. (to) vlucht voor de Engelfe Branders 
en Oorlog-fchepen na de Noord-Zee en komt feer ver- 
ftrooit wederom in Spanjen, p. ,326 (11) 

Meenen door deMalcontenten ingenomen en geplondert. 
b. 13. p. 3 (68) verrafcht door Balfour. b. 14. p. 140 

(166) 
Megen (Grave van) Gouverneur over Gelderland en 

Zutphén. b. i.p.22 (16) binnen Antwerpen zijnde 
en blijvende geeft grote fufpitie aan den Gereformeer¬ 
den. b. 2. p-73(^2) fteltordre in fijn Gouvernement 
tot het weeren der Predicatie, accordeert met die van 
Elburgdat fy de predicatie zouden verlaten , en alles 
dat in de Kerken gebroken waS weder opmaken $ 
brengt Nimmegen en Harderwijk met accoord tot ftil- 
te, en ftelt daar de Predicatien af. b. 3. p, 145 (102 
doedt den nieuwen Eed by de Gouvernante voorge¬ 
ftelt. p. 147(104) komt met eenigvolk omtrent den 
Bofch, en meent daar binnen te komen om de Stad 
voor den Coning te verfekeren, welkmifiulkt. p. 151 
(106) trekt op van den Bofch, komt met fijn Regi¬ 
ment binnen Uitrecht, verfekert de Stad voor den Co- 
ning, befetVredenburg, ên maakt een Blokhuis tot 
Vreeswijk om fijn volk te verfekeren. b. 151 (107) 
vervolgt de Soldaten van Brederode, achterhaalt eeni- 
ge van defelve , die naderhand opgehangen worden, 
p. 169(119) Gouverneur van Vriefland , enz. wordt 
gebruikt om delnquiiitieen Biflchoppen in Vriefiand 
in te voeren, b. $.p. 260 (187) fendt Copye van de 
Confeflien van eenige geexecuteerden aan de Raden 
van Cleef, tegens Sonoy en den Heer van Druinen. 
p. 3*2 (240) belegert Woerden, b. 8- p. 648 (123) 
derft haaftigtot Swol. b. 6 p- 357 (259) 

Megen door Parma ingenomen, b. 2i. p. 708 (22) 
Melchior Hofman daat op tegens het Paufdom , komt 

tot Embden en predikt aldaar een wijl, trekt na Straats¬ 
burg, fpreekt veel feldfame prophetien, wordt gevan- 

, genen derft indegevangenifie. b. 1. p. i j (9) 
Melchior van Swartfenburg commandeert binnen Ma- 

dricht. b. 1 3. p. 36 (91) 
Melroy trekt door ordre van de Staten Generaal na Ma- 

dricbt, dilt de muitèrye en draft de muitemakers. b. 12. 
P- 9fo(if) 

Melve (Heerevan) wordt door den Prince vanOranjen 
met fijne Apologie na Schotland gefonden, en om dien 
Coningte waarfchouwen van de Ligue des Pausen Co- 
nings van Spanjen tegens Schotland en Engeland, b. 16. 
p. 251(17) 

Mendoce doedt een aanval op Bommene onder het par- 
lamenteren en wordt afgeHagen. b. 8. p. 65 1 (126) IMennoSimons leert datmen geenfweerd mach dragen 
en neemt het Ampt der Overigheid weg. b. 1. p. 13. 

(9) 
Mennoniten binnen Middelburg weigeren den Burger- 

Eed te doen enz. addrefieren haar aan de Magiftraat, 
krijgen geen gehoor, fenden aan den Prince van Oran- 
jen, verfoeken Brieven van voorfchrijven aan de Ma¬ 
giftraat en verkrijgen defelve. b. 12. p.993(56) 

Menfchen voor Haarlem gebleveh t icoOk b. 6. p. 444 
(3ió) 

Meppel ingenomen door de Statife. b. i<. p. ziö 

(»?) 
Mercure (Hertogvan) helpt de Spaanfe in Bretaigne, 

en komt daar door in een groten haat by deFrance. 
b.28. p.544(12) verfoent iich met den Coning en ac¬ 
cordeert wegens de overgevinge van Nantes en andere 
Steden in Brittange. b. 33. p.435 (12) 

Merodeoverrompelt Aalft en neemt het in. b. 17. p. 322 
(22) heeft eenaanflag op Grevelingen maar gaat niet 
voort. b. 16. p. 287 (44) 

Merrién (feerfchone) wofdèn door de Staten aan den 
Coning van Schotland vereert, b. 32. p. 29 (21) 

Merwe (Heervan) Toekende de Ruiters van denBofch 
in een embufcade te lokken, wordt geflagen engevan- 
gen. h. 34 p. 328 (16) 

Meus van Haviren wordt gefchotennn den ftorm op de 
Boshuifen Schans en rterft. b. 7. p. 3 3 z (42) 

Michaél Drutius heeft fecrete commifiie om Inquifitaur 
te zijn, en laaj: (met tegenftaande de fwarigheden te¬ 
gens de Inquifitie gemaakt) niet af om fijne commif- 
fie heimelijk in het werk te ftellen. b. 1. p. 14 
(IO) . . ,, , 

Michaêl Panelius Scriba in het Synpdus Nationaal gehou¬ 
den tot Middelburg. b.16. p. 161(24) 

Michel, Schots Kapitein , blijft by Nieupoort. b. 37. 
p.651(40) 

Michiel Herlijn Overfte van Valencijnen fijn Soon wor* 
den door laft van Noircarmes onthalft. b. 3. p. 142 
(io°) _ . . . . 

Michiel, (Kapitein) komt met fijn volk tot aftïftentie 
van die van Haarlem, b. <5. p. 4 23 (310) 

MichielCrok, Hopman, bedrijvende grootemoetwil, 

wordt eerft door Sonoy .vermaant,naderhand gevangen 
en onthalft. b.6. p. 434(318) 

Michiel Samplon gelegen hebbende binnen Alkmaar 
wordt befchuldigt van wandevoir, verantwoord fich 
en wordt onfchuldig verklaart, b. 6. p. 457 (3 37) doet 
met fijn volk een tocht in Vriefland, en plondert hel 
Dorp Balk. 0.8^.647(123) 

Michiel van der Wiele heeft een aanflag om Antwerpen 
aan de fijde van den Prince van Oranjen te brengen, 
b. 7* P- 586(80) wordt daar over gevangen, gepijnigd 
ontdekt den aanflag. p. 587 (81) en gevierendeelt. 
p.589(82) 

Michiel Jooften een van de gevangene vagabonden in het 
Noorder-Quartier, wordt feberpelijk ondervraagt, en 
wathybekent. b. 8. p.624 (166) 

Michiel Lauterbeck wordt tot Leeuwaarden gevangen., 
bekent van Verdugo gefonden te zijn o,m den Graaf 
vsln Naflauw te doorfchieten, wordt daar over ter 
dood gebracht, b. 23. p.u (8) 

Michiel Renichon wordt tot Breda uit fufpitiegevan- 
gen, en bekent opgemaakt te zijn om fijn Excellentie 
Mauritste vermoorden, b. 31. p. 784 (6) houdt fijne 
Dekentenifie ftaande in het bywefen van. Hartius en 
Comans. p. 815 (30) krijgt fijne fententie en wordt 
onthalft. (31) 

Middelburg gemaakt tot een Bifdom en geftelt onder het 
Aards Bitdom van Uitrecht, b. 1. p. 23(17) wordt 
gevidualieert door den Heer van Beauvois. b. 6. p.449 
(5 3°) geeft fich over aan den Prince van Oranjen. b.7. 
p. 480 (6) verbindt fich voor het geld door deConin- 
ginne van Engeland aan de Staten ter hand eeftelt.b. 11. 
p. 902(306) 

Middelburgers in een Hechte Haat. b. 7. p. 476 

(0 
Middelen om geld by leeningen te krijgen hoe in het 

werk geftelt door den Prince van Oranjen en Staten 
van Holland, b. 7. p. 508(25) voorgeflagen om met 
de gemuitineerde Spanjaarden te accorderen te ver¬ 
geefs. b. 9. p. 715 (171) door de Staten aan Lycefter 
ter hand geftelt tot onderhoudinge van den Oorlog, 
b. 21. p. 691 (9) door Willem van Nalfauw voorgefla¬ 
gen om Groeningen tot reden te brengen, b.21. p.698 
(14) door Diego Botellio voorgeflagen aan de Staten 
om gemakkelijk aftiftentie te konnen krijgen voor Don 
Antonio tegens Spanjen. b. 23. p. 119 (75) voor- 

V < geflagera 
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geflagen om Rhijnberk te ontfetten. b. 27. p. 50$' 

O o) 
Mijne in het beleg van Groeningen wordt aangefteken en 

doedt groote werkinge. b. 31. p. 8 31 (42) 
Minnebroeders tot Uitrecht mogen tegens de Gerefor¬ 

meerde Predicanten niet prediken, noch defelve fchel- 
den. b. 2. p. 91 (63) ja mogen niet prediken , maar 
moeten in hare Clootters blijven, ibid. tot Amfterdam 
worden uit haar Clooftergejaagt. p. 103 (73) tot Ui¬ 
trecht weigeren Eed te doen aan de Staten, worden 
daar over ter Stad uitgefet. b. 12. p. 95 3 (46) en ook 
te Antwerpen, ibid. fommige daar van worden te Gent 
en Brugge om Sodomie verbrand, ibid. tot Leeuwaer- 
denwordenuitgeleit. b. i4-p-162(183) Monni¬ 
ken (Grauwe) 

Mirambeau wordt door den Coning van Vrankrijk ha 
Nederland gefonden om te vernemen watterwas van 
hetgepaHeerderilet Anjou tot Antwerpen, heeft au¬ 
diëntie by de Staten Generaal en wat hy daar voorftelt. 
b. 17.p. 348(41) 

Mifnoegen op de Heer Willugby en waar over. b. 23. 

P- 374 (46) 
Miftrooftigheid binnen Haarlem over de nederlage van 

het volk dat gekomen was om haar te ontfetten feer 
groot. b. 6- p.440 (323) 

Miftrouwen groot binnen Enkhuifen. b. 6. p. 373 (171) 
onder de Regeringe der Staten neemt toe. b. 2 3. p. 3 4 
(23) is het fekerfte middel om fich te behouden tegens 
fijne vyanden. b. 24. p. 243 (71) tuflchen de Staten en 
Schenk wordt gemindert en weggenomen, b. 23 .p. 3 73 
(46) tuflchen de Burgeren en hetGuarnifoen van den 
Briel wordtbygelegt. b. 26. p. 477 (34) 

Mifverftand tuflchen de Coninginne van Engeland en 
Gouvernante der Nederlanden , vermeerdert geweldig 
de verbittertheden. b. 1. p. 29(21) in Zeeland houd de 
ontfettinge van Zierikzee terugge. p. 668 (138) tuf- 
fchen de Engelfe en Zeeuwen wordt bygelegt, p. 691 
(134) ontftaat wederom op nieuws en wordt ten ander¬ 
maal bygelegt.p. 692 (x 54) tuflchen Hohenlo en Sonoy 
bygelegt door den Prince van Oranjen. b. 18. p. 378 
(17) tuflchen fijn Excellentie van Naflau en den Over- 
ften Sonoy. b. 22. p. 897.... (31....) tuflchen de Staten 
enEduartNorritsworcfnedergelegt. b. 28. p. 387 (46) 

Mifverftanden tuflchen Lycefter en de Staten blijven. 
b. 23. p. 23 (16) worden bygelegt. p. 24(17) 

Moderatie foektmen in allen deelen te verbergen, doch 
tevergeefs, b. 2. p.6 2 (44) wordt aan de Leden der Ste¬ 
den geweigert, en konnen de Copye daar af niet ver¬ 
werven. p. 66(46) 

Moeite tot Uitrecht wort bygelegt. b. 18. p. 392 (26) 
binnen Hoorn feergroqt en waar over. b. 23. p. 10 

(7; 
Moerbeke (Heerevan) wordt door de Staten Generaal 

gefonden aan Don Jan tot Hoey. b. ió. p. 771 
(zu) 

Moefel fo hoog van water als ooit by menfchen gedenken 
geweeftwas. b. 32. p. 14(9) 

Moetwil der Soldaten wanneer die ongeftraft blijft is 
oorfake van veele ongemakken, b. 6, p. 413 (302) 

Moetwilligheid der foldaten van den Prince van Oranjen 
brengt een fchrik in veele Steden, ib dat fè haar poor¬ 
ten voor defelve gefloten hielden, p.402 (293) der 
Burgermeefteren van Amfterdam is oorfaak dat deBur- 
geren van de benefitie van de pacificatie verfteken blij¬ 
ven. b. i o. p. 739 (203) en van het dilajeren der fatis- 
faftie. p. 811 (240) 

Monceau wordt door de foldaten binnen Groeningen ge¬ 
vangen genomen, b. 10. p. 73 x (198) 

Monnik (een Barvoeter) door de Beeldeftormers te 
Antwerpen uit de gevangenifle verloft. b. 2. p. 84 

(19) 
Monnike Bajum ingenomen door de Geufen. b. 6. p.348 

(279) 

Monniken van Adewaart kanten haar hevig tegens den 
Biflchop van Groeningen, ontbieden den Abt van 
Marimont die den Biflchop dapper wederftaat, doch 
accorderen ophetleftvoor eenefekere jaarlijkfefom- 
me met den Biflchop. b. 3. p.263 (190) van Marien- 
gaarde moeten door ordre des Biflchops haar Habijten 

Y S E R 

en Cappen veranderen en wereltlijke Canonniken wor¬ 
den. ibid. van Wittewierum kanten haar lang tegen* 
den Biflchop van Groeningen eer fy hem haar Cloofter 
Willen inruimen , maar worden door het fcherp fchrij- 
venvanden Paus enDucd’Alba gedwongen om met 
hem te accorderen , moeten haare Cappen en Kleede- 
ren veranderen en weerlijke Canonniken worden, 
ibid. 

Monniken (Grauwe) worden uit Amfterdam gefet. b.i 1. 
p.93 3 (27) prediken geweldig tegens de bekeringe van 
Henric de Vierde, b. 30. p. 706(26) fie Minnebroe¬ 
ders. 

Monnikendam verfekert voor den Prince van Oranjen. 
b. 6. p. 377 (274) bewilligt niet in de refolutie om de 
Landen aan Vrankrijk op te dragen, b. 19. p. 495 

(i1) 
Monnikendammers flaan en verjagen de Amfterdammers. 

b. 7.p. 37° (70) 
Monnikerzijl ingenomen door Hohenlo. b. 15. p. 211 

(2.8) 
Monftlragon ontfet ter Goesop een wonderbaarlijke wij¬ 

fie. b. 6. p. 394 (287) fterkt en voorliet Middelburg, 
p. 4 3 3 (317) wordt Gouverneur van Middelburg.p.449 
(330) hoewel in groote benautheid binnen Middel¬ 
burg , wil echter de Stad niet opgeven, Tonder voor- 
weetenvanden Gouverneur Generaal, b. 7-p. 479 (3) 
fchrijft aan den fielven , en wat hy van hem ver- 
fioekt. ibid. wordt op fijn woord los gelaten, en 
belooft wederom in gevangenifle te komen indien 
hy den Heer van Aldegonde niet kon doen vry {tel¬ 
len, ’t geen hy befwarelijk te wege brengt, b. 7. p. 481 
(6) neemt de Fijnaart, Cluindert en Ruigenhil in. b.8. 
p, 644(120) is van gevoelen dat Duiveland door 
het water wel kan ingenomen worden, p. 649 (124) 
commandeert in die tocht de Duitfe en Walfe foldaten. 
ibid. fpreekt de Spanjaarden hart in. ibid. vaart voort 
met debelegeringe van Zierikzee. b- 9. p. 678 (143) 
belegert Lillo. b. 19^.468(14) verlaat de plaats door 
ordre van Parma. ibid. verbrand veertien fchepen der 
Statenop het Saftinger Land. b. 28. p. 374 (36) volgt 
fijn Excellentie Maurits om Grol te ontfetten en brengt 
het te weeg. b. 3.2. p-42 (31) flaat Philips van Naf- 
fauw. p. 44 (3 3) praftifeert eenige aanflagen op de 
Cleeffe en Gulikfê Steden, p. 45 (35) verfchoont die 
Steden in het optrekken van fijn Leger om hetadver- 
tiflement der Staten vals temaken, p. 46(34) weigert 
op het verfoek van die van Cleef dien bodem te ruimen 
voor en al eer de Statife fulks gedaan hadden, ibid. 
breekt echter eerftop. p. 47 (33) fterft. b.33.p.i67 

(5) 
Monfter in den Jare 1364. geworpen van eenSeugete 

Bruflel. b.i.p. 30(21) (een wonderlijk) geboren in 
de Voorftad van Luik. b. 4. p. 220 (136) 

Monftreul begeeft fich onder de gehoorfaamheid van 
Henric de Vierde. 0.31^.806(42) 

Montenegro trekt uit Amiens en levert de Stad over aan 
Henric de Vierde, b. 34^.382(63) 

Montesjou doorfchiet in koelen bloede den Prins van 
Conde gevangen in den llag voor Jernak. b. 5. p. 270 

(194) 
Montfoort hoewel onfchuldig wordt echter betrokken 

in de fententie voor Duc d'Alba over de Staten van Ui¬ 
trecht uitgefproken. b 3. p. 328 (237) ftaat toe dat 
de Souverainiteit der Landen van Uitrecht volkomen 
Tonder eenige voorwaarde aan de Coninginne van En¬ 
geland overgegeven worden. b. 21. p. 723 (32) 

Montgommery quetft de Coning Henricus van Vrankrijk 
dodelijk in een fteekfpel. b.i-p. 18(13) komt binnen 
Bergen in Henegouwe tot affiftentie van Graaf Lode- 
wijk van Naflauw. b.6.p. 378 (273) 

Montigny (Heerevan) is Gouverneur over Doornik en 
Doorniker Land. b. 1. p. 22(16) wordt gedeputeert 
om na Spanjen te reifen en waarover, b. 2^.60(43) 
komt in Spanjen en maakt de gelegentheid der Neder¬ 
landen aan den Coning bekent, als mede het verfoek 
der Edelen tot moderatie der Placcaten. enz. p.62(44) 
fchrijft uit Span jen dat de Coning over deBeeldftor- 
merye niet wel te vreden was, en vermaant datmen in 
tijdsdoch daar in zoude voorfien en fijne Majefteitte 

vreden 



van Perfonen en Saktn. 

vreden te ftellen eer hy andere middelen by der hand 
aam. p.108 ( 76) wordt in Spanjen onthooft, b.4 p.25 5 

182) 
Montigny (Baron van) Hooft van de mmtinerende Wa¬ 

len omtrent Gent. b. 12.. p. 999 (6o) houdt verftant 
binnen Meenen, neemt het in en vermoort alles wat in 
de wapenen was. b. 13. p.*3 (68) plondert Poperingen 
en Belle. ibid. accordeert met la Motte en begeeft hem 
met al fijn volk aan de fijde desConings. b. 13. p.46 
(99) neemt Mortaigne met geweld, b. 14. p.15-9 (180) 
belegert Duinkerken, b 18. p. 371 (12) wint het Sas 
van Gent voor Parma , en Huift en Axel. p. 401 (33) 
tracht ter Tolen in te neemen , doedt een forcen aan¬ 
val, wordt afgewefen, doedt een nieuwen aanval en 
die ook te vergeefs, b. 15. p. 3x8 (3) gequetft voor 
Corbeil, fterft te Bergen inHenegouwe. b. 28. p. 549 

Montkoft in de belegeringe van Leiden Hechten welke. 

b- 7'P’ 5 56 (59) „ , 
Moor in het Huis vanSonoy, brengt door jaloersheid 

een fieke om den hals, begaat byftere dingen , wordt 
gevangen en onthalft. b. 24. p. 290 (10 3) 

Moord (lelijke) te Berchem aan de Paftoor en onder- 
Paftoor gepleegt. b. 5. p. 3 3 3 (140) van Parijs en def- 
felfs omftandigheden. b. 6. p. 402.403. (293. 294) 
der Spanjaarden tot Naarden groot en afgrijfelijk. b. 6. 
p. 418(308) tot Antwerpen. b.9-p. 73'(183) bedre¬ 
ven aan den Prince van Oranjen, wordt felf van de 
Spaanfgefinde vervloekt, b. 18. p. 43 3 (3 0 

Morée Schots Kapitein wordt door de Staten afgedankt 
en waarom, b. 3 i.p. 78 2 (5) accordeert wederom met 
defelve. p. 783. 

Morgan komt uit Engeland en wordt Gouverneur van 
Bergen op Soom in plaats van Drury. b. 23. p. 340 
(22) vervoert de Dochter van de BaronPeterfon waar 
uit groote moeite ontftaat, die in der minne word ver¬ 
dragen. p. 381 (51) 

Moi lans wordt door Henric de Vierde aan deConingin- 
ne van Engeland en Staten gefondenom reden te gee- 
ven waarom hy van Religie verandert was- b- 30.P.719 
(36) komt in den Haag en doedt fijne propofitie. p.725 

Mortainge met geweld ingenomen door Montigni. b. 14. 
p. iy9(180) 

Mortaigne verdedigt Denremonde treffelijk, maar wordt 
door de Burgers gedwongen de plaats aan Parma over 
tegeven. b. 19. p. 469 (14) 

la M otte , fie Valentijn Pardieu, 
Movillerie wordt door de Staten na Vrankrijk gefonden 

om de Landen aan den Coning op tedragen. b. 19: 

p. 462 (10) wat hy daar handelt, ibid. 
Mout-Koeken gebakken binnen Leiden, b. 7. p. 550 

(f4) 
Muis-Jaar feer groot. b. 3 3. p. 267(80) 
Muitinatie der Spanjaarden doedt groot voordeel aan 

Holland, b. 6. p. 449 (3 30) der Spanjaarden tot Ant¬ 
werpen wordtgeftilt. b. 7. p. 493 (17) hervat, p. 493 
(16) verachtert geweldig het voornemen van den 
Groot Cammandeur. ibid. van het Scheeps-volk in het 
Noorder-Quartier. b. 8. p. 658 (130) der Spanjaarden 
begint na het innemen van Zierikzee. b. 9. p. 681 
(147) tot Weefop over de invoeringe van de Gerefor¬ 
meerde Religie. b. 13.P.87 (118) binnen Steenwijk 
door de voorfichtigheid der Hopluiden geftilt. b. 15. 
p. 226 (229) der Rennenburgfe voor Steenwijk wordt 
door hem felve met goede woorden geftilt. b. 13 -p. 2i.6 
(229) der Roomfe binnen Bruflel feer groot, en waar 
uitontftaan. b. 16. p. 259(22) binnen Oftende geftilt 
door Treftong. b. 19. p.5 23 (51) van het Scheeps-volk 
binnen Rotterdam , en die feer bedenkelijk word ge¬ 
ftilt. b 22. p. 893 (29) binnen Leiden en deflèlfsoor- 
fake. b. 23. p. 93 (63) opSchenkenfchans. b. 26. p.460 
(43) wordt geftilt. p. 463(44) der Spanjaarden in de 
Bommeler Weert recht tijdig voor defe Landen, b. 26. 
p 470 (49) binnen Swartüuis wordt geftilt. b.27. p. 5 22 
(21) op Liefkens Hoek wordt geftilt. b. 26. p.482 
(57) der Italianen hoe afgelopen, b. 31. p.877. 

(77....) is tot voordeel der Nederlanden en waar in. 
p.880(79) 

Muiteryen (veele) derEngeïïè worden door het fchrfj'- 
ven van de Coninginne geftilt. b. 24. p. 292(104) 

Muitmakers gevlucht uit Leiden geven een verontfchul- 
diginge uit voor die geene die daar over geexecuteert 
waren, en ontdekken allo het geheim van diengant- 
fchen handel, b. 23. p. 97(66) 

Murrei Schots Kapitein, blijfcby Nieupoort. p.37. p.65 r 

(4°) 
Murgy, Schots Colonel, word gefchoten. b. 36. p. 5-53 

(iO 
Munte in Nederland in groot misbruik > en waar door 

toegekomen, b. 27^.491 (1) 

N. 

NAamen (vreemde) door de Gereformeerde aan de 
Steeden, Landen en Perfonen gegeven, b. 5. p. 310 

(227) 

Naamen der verflagene Burgers van Delft die uitgetrok¬ 
ken waaren om Haarlem te ontfetten. b. 6. p.439 
(322) derfevenvijftig Burgeren binnen Haarlem die 
buiten het Pardon gefloten waaren. p-443 f325) van 
de Perfonen die buiten het Pardon van den Coning 
worden gefloten afgekondigt door den Groot Com¬ 
mandeur. b. 7. p. 513 (29) der Gedeputeerde door de 
Staten Generaal na Vrankrijk gefonden om de Landen 
aan dien Coning op te dragen, b. 19^.495(32) van 
de uitgewekene en wederom ingeroepene Burgers tot 
Antwerpen, b. 19. p. 502 (37) der Muitmakers bin¬ 
nen Nimmegen , door welker toedoen de Stad aan 
Parma overgegeven is. b. 20. p. 563 (7) de Bergver¬ 
kopers. b. 26.p.414... (12...) dereerfte Studentenin 
het Staten Collegie tot Leiden, b. 29. p. 657 (41) van 
de Spaanfe en andere Officiers gebleven in den flag van 
Vlaanderen, b. 37. p. 65 3 (42) 

Naarden verfekert voor den Prince van Oranjen. b.6. 

p. 381 (277) ellendiglijk verwoeft door de Spanjaar¬ 
den. p. 419(306) en door ordre van Don Frederic 
door de Goyfe Boeren gerafeert. p. 420 (307) 

Naardenaars fluiten de gemuitineerde Sóldaten van A- 
mersfoort buiten, en fenden na Enkhuilen om Kruid 
en Ammonitie te koopen tot wederftant van den 
vyand. p.416(304) verfoeken volk en toefeg van 
ontfet, maar krijgen niet dan fchoone woorden, p.417 
(305) fiende haar felven verlaten, wordenbevreeft, 
fenden aan Don Frederic om genade voor de Burgeren 
te bidden, p.418 (305) maar krijgen geen gehoor, ibid. 
de vellen verlatende komen in het Stadhuis om den 
Coning Eed te doen, maar worden aldaar jammerlijk 
vermoott. ibid. 

Namen heeft de achtfte Stem ter Generaliteit, b. 1. p. 2 

(«) 
Nanning Coppefe wordt door de vagabonden in het 

Noorder-Quartier bedrogen, b. 8- p. 624(106) aan- 
getaft en gevangen genomen, p. 625 (107) tegens de 
vagabonden geconfronteert. ibid. ontkent alles. ibid. 
drieëntwintig-maal op een ongehoorde wijfe gepij- 
nigt, komt door de pijne tot confeifie, word ter dood 
veroordeelt, wederroept alles, wordt geexecuteert. 
p. 627(108) 

Nannink van Foreeft wordt gecommitteert tot de Vrede- 
handelinge te Breda. b. 8. p. 597 (88) wordt Raads- 
Heer in den Hogen Raad in Holland opgerecht, b. 17. 

P-33°(29) r , 
Naflauwfe onder Graaf Lodewijk niet voorfichtig ge¬ 

noeg in het ftellen van fchildwachten worden door 
de Spanjaarts overvallen en geflagen. b. 7. p. 490 
(12) 

Natiën der vreemde Koopluiden worden door den Prin- 
cevan Oranjen tot Antwerpen’t fi jnen Huife ontbo¬ 
den en beloven na voorgaande verfekeringe aan haai 
gedaan dat fy niet zullen vertrekken, en hare weg-ge- 
ïondene goederen wederom zullen ontbieden, b. 2* 

p. 100(71) 

Nederlage van der Staten volk uitgetrokken om Haar¬ 
lem te ontfetten maakt een groote verfchrikkinge over 
geheel Holland, b.6. p.440 (323) van der Staten volk 
aandefijde des Conings. b. 9. p.715 (172) 

Neder- 



BLAD 
l^ederland heeft tot Gebaren Ooft-Vriefiand , Munfier, 

Cleef, Ooien, Vrankrijk. b.i. p. i (i) wordt verdeelt 
in 17 Provintien, waar onder vier Hertogdommen, 
fevén Graaffchappen, vijfHeerlikheden. b. i.p2(i) 
hoe veel Stemmen die ter Generaliteit uitmaken. ibid. 
voor de beroerte voorfpoedig en machtig, nam toe 
in Koopmanfchap, én was voorfien met treffehjkeen 
wijfe Regenten, b.i.p. 2(2) verliet veeleandere Lan¬ 
den. ibid. en is een van de vruchtbaarse en gefontfté 
Landen van de wereld, ibid- inden Jare 1565-in groo- 
ter onruft en veranderinge als te vooren , en waar door: 
b. i.p. }i (21) inden Jare 1566 in een fobereitaat door 
het invoeren der Biflchoppen en Inquifitie. b. 2. p. 5 2 
(37) houdt in tijd van Vreede geen Ooi logs-Vloot, 
b. 4. p 179 (12.6) en is vry van krijgs-volk ibid. 

Nederlanden door Kaifer Carel aan fijn Soon Philips 
overgegeven in den Jare 1535- b. i.p. 1 (1) zijn alle 

ekomen onder een Heer Carel de Vijfde, p. z (i) heb- 
en twee honden en acht bemuurde Steden, hondert 

vijftig opene Vlecken, en meer dan fes duifend drie 
hondert Dorpen,alle wel met volk bewoont; is vrucht¬ 
baar en wel voorlien. ibid. worden altijd door Princen 
van dedbloede geregeert. (z) en zijn door Houwelijks 
en andere contra&en onder Bourgondien gekomen, en 
naderhand mede onder het Huis van Ooitenrijk. b. 4.. 
p. 178 (izó) afgewekew van de gunfte der Francen 
door den handel van Anjou. b. 18. p. 391(17) opge¬ 
dragen aan den Coning van Vrankrijk. b. 19. p.402 
(i°) 

Nederlanden (Vereenigde) na de fatisfaftie aan Lycefter 
gegeven in meerder gedeeltheid als te voren. b. 23.p. 3 5 

(14) „ , 
Nederlanders hoedanig van natuur.b. 1 .p. z( 1) drijven gro¬ 

ten handel in alle LSnden en Koningrijken, Waardoor 
veele van de Roomle Religie afgetrokken zijn. p. 13 
(9) waren voor het vertrek Philips a! vry wat van hem 
vervreemt door vreefe datmen de Inquifitie daar te 
lande wilde invoeren, b. 1. p. 18 (13) ontftelt en in 
vreefe over het gevangen neemen van de Graven van 
Egmond en Hoorn vluchten met groote menigte, b* 4. 
p. 1 Ss (131) (gevluchte) doen een remonftrantie en 
Itlachte op de Rijxdag tot Spier, b: 5. p 316 (zi8) 
(gebannene) moeten met de aankomlte van Anna van 
Ooftenrijk uit Emmerik vertrekken, p. 323(*3?) (ge- 
bannene en gevluchte) horende de ftant der faken tot 
Enkhuifen trekken daar na toe, ftijven de Burgers re¬ 
gens de Burgei meefteren , en foeken door alle midde¬ 
len de Stad aan de lijde van den Prince van Oranjen te 
brengen, b.é.p 372(270) fo wel Catholijke als ande¬ 
re hebben een dodelijken haat tegens den Hartog van 
Alba. p. 4449 (330) binnen Rotterdam piefenteren 
een Ibmfne van penningen op feekere conditiën, b. 7. 
p. 508(15) foeken vreemde Vaerten. P6Z3C53) 

Nemours (Hertog van) wordt door de Burgers van 
Lyons vafl gefet- b. 30 p. 754 (6z) ontkomt uit fijne 
gevangenifleteLyons. b. 3ï p. 800(19) verfoentfich 
met den Coning van Vrankrijk Henric de Vierde. b. 3 3. 

P- >77 (>3) 
Nering vermindert groteliks tot Antwerpen door het 

Placcaat van de Inquifitie. b x. p. 14(10) der Neder¬ 
landen wordt door de wreetheid van Duc d'Alba over¬ 
gebracht na andere plaatfen. b. 5 p. 267(191) 

Nevers wordt door Henric de Vierde na Romen gefon- 
den, vertrekt, komt te Romen en voor den Paus, doedt 
een oratie, verfoekt met alle fubmiffie ontflag van den 
ban, krijgt afflag, vervat fijn legatie in gefchrift en 
vertrekt onverrichter fake. b. 3c p. 709 (28) nacht 
eenig volk binnen Chaflelet te brengen , maar miflukt. 
b. 3 z. p. z6 (19) 

Nicafius Hefius, Priefter door ordre van Lumei binnen 
den Briel opgehangen, b. 6 p. 367 (z66) 

Nicafius Silla wordt door de Staten Generaal na Loven 
gefonden om met de ProfefToren aldaar te adviferen of 
ook de pacificatie tegens de Roomfe Religie en autori¬ 
teit des Conings wasb.io.p.766 (zo8)en naGroeningen 
om de onluften tuflchen de Stad en Omlanden by te leg¬ 
gen. b. 11. p. 91 z (< 15) fi jne verrichtinge aldaar, b. 1 2 
p.961 (33) en door den Eerts-Hertog na Mechelen, 
om die Stad tegens de pradijken van Parm a te verfeke- 

W V $ E It 
ren, en levert daar toe eenige Articulenover. b. ij. 
p-7Ó(izi) wordt gevangen gehouden, p. 77 (m) 
trekt eenige poinften uit de pampieren van Paret en 
maakt eën dedudie over defelve. b. ii. p. 755 (55) 
worde door de Staten na Engeland gefonden om aan 
de Coninginne de Souverainiteit op te dragen, b. zz. 
p. 871 (14) en in Ambafïade nd Denemarken, b. 24, 
p.296 (107) en aan fijn Excellentie Maurits om hem 
de refolutie der Staten aan te dienen en eenige andere 
faken bekent te maken. b. 32.. p. 49(37) wederom na 
Denemarken, b. 3 3. p. £36 (58) fijne verrichtinge....;... 
hochmaal na Denemarken. b. 36. p. 570(44) fijne vér- 
richtinge.... 

Nicolaas Stork in Saxen trekt inde Jaren 15ZI én 1522. 
veele menfehen tot fich b. i.p. iz(p) 

Nicolaas de Caltro wordt BifTcbop van Middelburo- b 1 
p.z7(V9) * ' * 

Nicolaas a Terra Nova wordt Bifichop van Haarlem. 
b. i. p. z7(19) 

Nicolaas Rufchavèr krijgt commifiie Van den Prince van 
Oranjen als Kapitein ter Zée. b. 5.p. 289(2o8) door 
liorm in het Vlie gedreven, plondert eenige Schepen en 
rantibeneert defelve. p. 330(138) loopt met Lumei 
uit Engeland en komt voorden Briel. b.6.p.3Ö5 (165) 
wordt met een deel foldaten door den Grave van der 
Mark gefonden tot hulpe van die van Enkhuifen. 
P- 374 -(27*) door Sonoy gefonden na Meden- 
blik om met de Overigheid te handelen dat fy haar 
zouden begeven Onder den Prince van Oranjen met uit- 
fluitinge der Spanjaarden, p. 377 (274) komt binnen 
Medenblik en helpt de Stad vèi fekeren voor den Prin¬ 
ce van Oranjen. ibid. wordt van den Prince van Oran¬ 
jen gefonden na Medenblik óm de aldaar ontdane be¬ 
roerte te Dillen. p-4>ï(304) komt binnen Alkmaar, 

en wil van de Wethouders kort befcheit hebben offy 
Guarnifoen zullen innemen dan niet. p. 445' (327) \yei- 
gert de commifiie om totWormer te commanderen,b.7. 
p. 488 (11) Weert iich kloekelijk tegens de Spanjaarden 
aan de Geeftbrugge. p. 504 (zz) komt binnen Ant¬ 
werpen om den aanfiag van den Prince van Oranjen op 
die St&d te bevorderen, p. 386(80) krijgt commilfie 
om Amfterdam te helpen verfekeren voor de Staten 
van Holland, b.i 1. p. 906(310) wordt in koelen bloe¬ 
de tot Amiterdam omgebracht, p, 908 (312) 

Nicolaas Camerlings handelt van wegen den Prince van 
Oranjen met verfcheidene Edelen van Holland, en 
waar over. b 5. p 333(241) wordt Raads-Heer in 
het Hof van Holland binnen Delft. b. 6. p, 414 
(3Ci) 

Nicolaas Holbeek, Kapitein van de Vrybuiters komt 
tot hulpe van die van Enkhuifen. b. 6. p. 374 

(272) 
Nicolaas van der Laan wordt Rekenmecfter van Hol¬ 

land. b 6. p. 414 (302) 
Nicolaas van Valkenfiein wordt geftelt tot Raadsheer ia 

her nieuwe «pgerechte Hof van Holland, b. 6. p. 4x4 

Nicolaas de Voogt wordt binnen Antwerpen door den 
Provöoft Comargo gevangen, en met de pijnbank ge- 
dreigt. b. 7 p. 589(82) 

Nicolaas Salfedo heeft een aanfiag op het leven van An¬ 
jou en den Prince van Oranjen , wordt gevangen, b. 17, 
p. 351 (30) na Parijsgevoert, en aldaar mét Paarden 
van een getrokken, p. 332(30) 

Nicolaas van Haarlem verrafcht Hafièlt voor de Staten, 
b- '7-P- W(*0 

Nicolaas van Suilen wordt door den Prince van Oranjen 
na Vriefland gefonden om het gefebil tuflchen de Ste- 
den en platte Landen van Vriefiand over de Regeringe 
byteleggen, b. 18. p. 376 (15) 

Nicolaas Brumink wordf door den Prince van Oranjen 
na Uitrecht gefonden om de gerefene beroerte aldaar 
byteleggen, b. 18. p. 389(25) 

Nicolaas Cafenbrood voorname oorfaak dat Chimay 
Gouverneur van Brugge wordt, b.i 8^.406(36) wordt 
gewaarfchouwt van den Prince van Oranjen, en krijgt 
fufpitieopChimay. ibid. 

Nicolaas de Drijvere heeft commifiie van Lycefter tegen* 
de Lorrendra jers; fielt defelve op een onbefcheidene 

wijfe 



van Perfoncn en Saken. 

wijfe in het werk, wil van fijne onbefchoftheid niet af- 
ftaan, bejegent de Wethouders van der Goude bits, 
weigert den eed hem voorgefteltte doen , wordt uit 
ter Goude en Holland gebannen, b. 21. p. 757 (17) 

Nicolaas Maulde aanlegger van de muiterye binnen 
Leiden wordt gevangen, b. 23. p. 94 (64) komt tot be- 
kenteniflfe. ibid. wordt bgklaagt, veroordeelt, p. 95 
(65) enonthalft. p-97(66) 

Nicolaas Bruininx wordt door Mauritsna terVeere ge- 
fonden en fijne verrichtinge aldaar. b. 24. p. 135 (63) 
verwittigt Oldenbarnevelt van de inneminge van het 
Kafteel en de Stad Breda. b. 27. p. 525 (24) 

Nicolaas Meetkerken wordt door de Staten van Uitrecht 
na Engeland gefonden, met een gemecne en fecrete 
infiruótie. b. 24- p. 304 (114) komt te Londen en 
fchrijft aan defelve Staten, p. 305 (115) begeeft fich 
mede op de tocht der Engelfe tegens Span jen. b. 2 6. 
p. 432 f23) 

Nicolaas van Suilen van Drakenborg wordt door den 
Grave van Meurs herftelt in het Schout-Ampt van Ui¬ 
trecht. b. 25. p. 347 (27) doedteeneifch van4oo Ar- 
ticulen tegens Deventer, b. 23. p. 350(29) ftaat over 
de conferentie tufichen Conchardus en Blokhoven. 

b. 30. p. 741 (5 5) . , . 
N. vander Noot verwittigt uit fijne gevangenitie binnen 

’s Hertogenbofch het voornemen van Manfveld om 
Heufden te belegeren, b. 26. p. 468 (48) 

Nicolaas Smeltfing wordt in Lucfemburg door de Span¬ 
jaarden gevangen, b. 5 2. p. 8 (4) komt vry door wif- 
felinge. ibid. 

Nicolaas de Salmuer komt onder fchijn van wat anders in 
den Haag, levert een Memorie aan de Staten aangaan¬ 
de de te maken Vredehandelinge, fpreekt daar van 
breet onder de Gemeente, maar krijgt laft om te moe¬ 
ten vertrekken. b. 32 p.127 (101) 

Nicolaas Brulaart Gedeputeeerde van Henric de Vierde 
opde Vredehandelinge te Vervins. b. 35. p.443 (18) 
fijne verrichtinge op defelve.... 

Nicolaus Arnoldi de Palude propheteert over de gele- 
gentheid der Nederlanden, welke prophetie in het Jaar 
T566 gevonden wierdt. b. 1. p. 31 (22) 

Nicolaus du Viver wordt van de Walfe Gereformeerde 
Kerke tot Antwerpen gedeputeert om metdenPrince 
van Oranjen middelen te beramen tot fiiilmge der be¬ 
roerte enz. b. 2.0.98(69) 

Nicolaus Sellin wordt van de Walfe Gereformeerde Ker¬ 
ke tot Antwerpen gedeputeert om met den Princevan 
Oranjen middelen te beramen tot ftillinge der beroer¬ 
te enz. b. 2. p. 98 (69) 

Nicolaas Piek (Pater) door ordre van Lumei binnen den 
Briel opgehangen, b. 6.p. 36, (266) 

Nicolaus S:opingius wordt wegens het meerendeel der 
Kerken gecommitteert om na Engeland te reifen en 
aan de Conninginne te verfoeken dat in de Vredehan¬ 
delinge voor de Gods-dienfl: en vrye oeffeninge derfei- 
ver mochtegeforgt worden, komt in Zeeland, en wat 
hy daar verricht, b. 24. p. 252(75) komt in Engeland 
en fijne handelinge aldaar, p. 254 (76) 

Nicolaus Polinius ontdekt getrouwelijk aan den Coning 
van Vrankrijk al het voornemen der Ligeurs, geeft raad 
hoe fich te dragen, maar wordt niet opgevolgt. b. 24. 
p. 271(89) 

Nigri (Cancellier) wordt genoemt tot Bifichop van Ant¬ 
werpen, maar komt niet in de befittinge. b. 1. p. 26 

(J9) 
Nimmegen neemt aan en approbeert de Unie tot Ui¬ 

trecht gemaakt. b- 13. p. 30(87) door de Roomfge- 
iindeaanParma overgegeven, b. 20. p. 563(7) bele- 
gerten gewonnen door fijn Excellentie Maurits. b. 28 
P-575 (}6) 

Nieuhoven ingenomen door den Heer van Tourfy. b. 14. 

p.175 (‘91) 
Nieupoort verbindt fich voor het geld door de Coningin- 

ne van Engeland aan de Staten ter hand geftelt. b. 11. 
p.902(?oó) door Parma belegert en aan hem overge¬ 
geven. b. i8. p. 372 (r 2) belegert door fijn Excellentie 
Maurits. b. 37. p. 650(49) enverlaten. p.655 (41) 

Nieuwerfijl belegert door Verdugo wordt kloekelijk be- 
fchermt en wederom verlaten, b. 16.p. 286 (42) 

Nieuwe-Stijl wanneer ingegaan, b. 8. p. 644 (120) 
Nieuwe-Stijl aangenomen in verfcheidene plaatfen. b ï 7. 

P-336(33) ingevoert door Gregorius de Dertiende. 
P- 337C34) 

Nisbet Schots Kapitein blijft even voor het aangaan van 
den flag in Vlaanderen, b. 3 7.p. 651 (40) 

Nivelle wordt gedwongen geld en viólualie te geeven 
voorliet volk van den Prince van Oranjen. b.6.p.402 
(293) ingenomen door Manfvelt. b. 12. p. 935 (13) 
wederom voor de Staten, b.14. p. 159(180) en weder¬ 
om door Parma. b. 15. p. 223 (226) 

Nivelle verdedigt Bommene treffelijk, b. 8- p. 651 

(lu) 
Nyenoort (Heer van) krijgt commiffie van de Gedepu¬ 

teerde Staten om een Regiment foldaten te mogen op¬ 
lichten. b. 15-p. 266(229) plant fich in Winlum en 
doedt goedendienft. ibid. komt te Blokfiel en ontfec 
Norritsin S. JansCamp. b. 16. p. 233 (4) ontiet Win- 
fum. p. 239 (7) belegert Auwerderfijl , en wordt 
door de Rennenburgfe gefiagen. p. 272(32) verlaat 
fijn Schanfen in de Omlanden en trekt na Vriefiand. 
ibid. befchanft fichinOldeborn, wordt van Verdugo 
hevig befprongen, verweert fich treffelijk en fet hem 
af. b. 17. p. 316(19) verjaagt den vyand uit Otter- 
dum en maakt het fterk. b. 18. p. 392 (26) derft te 
Otterdum. p. 402(34) 

Nynoveningenomeadoor Parma. b. 17. p. 3 35-(3 2) 
Noël Touremine wordt om de Religie verbrandt te Rijf- 

fel den 22 February 1566. b. 1. p 5 r (36) 
Noël de Carpn wordt door de Staten Generaal aan An- 

jou gefonden om hem de Landen op fekere conditiën 
op te dragen, b. 15. p. 214 (220) en na Engeland , 
om zulks ook aan de Coninginne te doen. b. 20. 
p, 635 (63) en wegens de Coninginne van Enge¬ 
land aan de Staten, en wat hy aan defelve rappor¬ 
teert. b. 26 p. 423 (18) wordt ordinaris Gefant der 
Staten by de Coninginne van Engeland, b. 28. p. 555 
(20) verwittigt den Staten van de blijdfchap der Co¬ 
ninginne over de veroveringe van Zutphenen Deven¬ 
ter. p. 567 (30) fchrijft aan Oldenbarnevelt in faveur 
van Eduart Norrit*. p. 587 (46) fendt den Brief van 
Burchley aan Oldenbarnevelt en fchrijft aan hem we¬ 
gens het voornemen der vyanden om Oftende te bele¬ 
geren. b. 30. p. 695 (19) fchrijft aan de Staten liet 
voornemen van de Coninginne van Engeland omtrent 
het Rooms worden van Henric de Vierde, p. 705 (25 ) 
fchrijft aan Oldenbarnevelt wegens de grote Peft 
in Engeland, p. 713 (31) verwittigt Oldenbarnevelt 
van de groote beroerte binnen Londen, wegens de 
dierte van het Koorn en andere eetwaren, b. 3i. p. 47 

(35) fchrijft aan Oldenbarnevelt en waarover, p. 149 
(119) fchrijft andermaal aan den fel ven wegens de val- 
fche geruchte van de dood van de Coninginne van En¬ 
geland. p. 150(121) fchrijft aan de Staten fijn weder¬ 
varen met den Grave vanEifex. b. 33. p. j8i (16) en 
van de komfte van Bodley in Engeland, p. 186(19) als 
ook van die van Boullon en Sanflyen Caluart. p. 192 
(24) en van het genoegen der Coninginne omtrent de 
Staten, p. 206 (35) fchrijft aan Oldenbarnevelt de fo- 
lemniteiten van de Coninginne van Engeland gebruikt 
in het doen van den Eed over het verbond tufichen haar 
en de Coning van Vrankrijk gemaakt, p. 236 (57) 
verwittigt den Staten van het voornemen der Conin¬ 
ginne van Engeland om tegens Spanjen te equiperen, 
p. 293 (90) komt uit Engeland en brengt Brieven van 
de Coninginne. b. 34. p. 316(17) vertrekt wederom 
na Engeland en krijgt verhoginge van traóbement. 
p. 3 21 (21)fchrijft aan deStaten en waar over. p. 3 79 (64) 
krijgt commilfie nevens de andere Gefanten om niet de 
Coninginne te handelen van haar te doen continueren in 
den Oorlog met Span jen. b. 35. p. 41.3 (4) fchrijftaan 
Cecil wegens de Vredehandelinge tufichen Span jen en 
Engeland.b. 36. p.530 (x 1) en aan Oldenbarnevelt aan¬ 
gaande het mifnoegen der Coninginne over de trage 
betalinge der Staten, p. 531 (12) fchrijft aan Oldenbar¬ 
nevelt wegens fijn wedervaren met den Groten The- 
fauner van Engeland, p. 551(30) krijgt een inftru&ie 
van de Staten na welke te handelen heeft met de Co¬ 
ninginne. b. 36. p.553 (31) fchrijft aan Oldenbarne- 
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velt fijn dagelijks wedervaren aan het Hof. p. 560 (36)1 
en aangaande de Galeyen toegeruft door FredericSpi- 
nola. p. 564(39) komt uit Engeland en verklaart lij¬ 
nen laft die hy van de Coninginne hadde. p. 584 (57) 
fchrijft aan de Staten over verfcheidene faken. b. 37. 
p. 619 (17) fchrijft wegens de prefenten die de Gefan- 
ten van den Coning van Marocco medebrachten voor 
de Coninginne. p. 659 (46) komt uit Engeland om 
de Staten te onderrichten van de bedenkingen der Ko- 
ninginne. p. 665(50) 

Noircarmes (Heere van) Gouverneur van Valencijn han¬ 
delt met die van de Religie dat fy hare ingenomene 
Kerken zoude verlaten, mits dat men haar plaatfen 
buiten de Stad zoude aanwijfen; is by die van de Reli¬ 
gie niet vertrouwt; laat fich oproden, en komt niet op 
de gefielde tijd om het accoord te tekenen, enz. b. 1. 

p. 108(76) wordt met eenig volk na Valencijn ge ton¬ 
den, die hem weigeren in te neemen. b. 3. p. 134(94) 
belegert Valencijn flerk en neemt S. Amant in, om 
die van Valencijn in vreefe te houden, p. 141 (99) 
houdt niet het accoord met die van Valencijn ge¬ 
maakt, en doet'er veele van de Religie vangen en om 
halsbrengen. p. 142(160) verbiedt de Predicatie en 
exercitie van de Gereformeerde Religie; en fielt de 
Geeflelijken in haren vorigen flaat. ibid. flaat die van 
Doornik, komt door het Kafleel in de Stad , befet de- 
felve metGuarnifoen en doedt de Predicanten en an¬ 
dere Hoofden der Gereformeerde die hy heeft konnen 
krijgen ophangen; verbiedt de foldaten by Placcaat 
die van de Religie in haar Godfdienfl te hinderen of te 
befchimpen, ibid. befchiet Valencijn met 21 Stukken 
Canon, en krijgt het felve by accoord den 24 Maart 
1567. ibid. fijnaanflag op terGoude, hoe beleidt en 
ontdekt, b. 7^.484(8) fterft binnen Uitrecht, p.492 

Nood binnen Leiden feer groot. b. 7. p. 556(59) 
Noordam door de Spanjaarden verlaten, b. 7. p. 556 

(59) 

Noorde wind redt op een wonderlijke wijfe de Noord- 
Hollandfe Oorlog-fchepen die voor Amflerdam be- 
vrorenlagen. b. 6. p. 420 (307) 

Noorder-Quartier niet wel geflelt ten tijde van het over¬ 
gaan van Haarlem. b. 6. p. 446 (328) 

Noord-Holland kan fich nietverflaan met dievanZuid- 
Holland op het ftuk van de contributien. b. 19. p. 454 

(?) 
Noord-Hollanders gemoedigt door de vi&orie op de 

Amflerdammers, doen eenige Schepen toemaken om 
de Zuider-Zee te vermeefteren , en de Ooflerfe Vaart 
op Amflerdam te beletten, b. 6. p. 413 (301) zijn feer 
verblijd over de afliflentie door den Prince van Oranje 
aan haar gefonden. 0-452(333) 

Noord-Ooflen windt beneemt alle hoop tot het ontfet 
van Leiden, b. 7 p- 55^(59) 

Noord-Weflen wind drijft het water geweldig hoog op 
voor Leiden, b. 7-p. 555 (59) 

Normandie komt wederom onder de gehoorfaamheid 
van Henric de Vierde, b. 31. p. 800 (19) 

Norrits komt te Swartfluis, verrall Ötto van Sant en 
neemt hem gevangen, b. 15. p.227 (229) flaat een 
deel Rennenburgfeen trekt na Griethoren. b. 16.P.231 
(3) in groote nood , ontkomt, trekt naBlokfiel, en 
wordt van Hennenburg belegert, p. 232 (3) doedt 
groot devoir om Steenwijk te ontfetten. p. 236(4) 
tchanfl na de Stad toe. p. 237(5) doed Kruid enPro- 
viande in de Stad brengen, ibid. proviandeert de Stad 
andermaal, ibid. ontfet de Stad en fchrijft fulksaande 
Gedeputeerde Staten, p. 238 (6) flaat de Rennenburg- 
fe by Monnikerfijl. p-275(35) wordt van Verdugo 
geflagen by Noort-Hoorn. p. 285 (41) trachtStanlei 
te bewegen tot het behouden van Deventer, maar te 
vergeefs, heeft'een aanflag op die Stad, maar wordt 
ontdekt, b. 22. p. 886 (25) komt in Zeeland en ver¬ 
trekt na Engeland. b. 23. p. 12(9) doedt fijne propo- 
fitie in den Raad van State. b. 25.p. 361 (37) dient 
den Staten van Holland aan het believen van de Conin¬ 
ginne om alle mifverflanden te weeren, enz. p- 363 (38) 
drijft geweldig om den Coning van Spanjen in fijne 
eigene Coningrijken te beoorlogen en doedt te dien 

Y S E R 

einde een propofitie in de Staten Generaal, b. 26. p.430 
(22) verfpilt veel gelds om defe tocht voortgang te 
doen hebben , wordt O verfle over de Vloot, doedt de 
Nederlandfe Koopvaardy-fchepen^arrefteren , han¬ 
delt met de Schippers om voor drie maanden op de 
Vloot te dienen, fielt defelve eenige Articulen voor. 
P- 431 (l3‘) protefleert tegens dè onwilligheid der 
Schippersen Bootfgefellen , wil een mangeflraft heb¬ 
ben, en fchrijft daar over aan deHeerOrtel. p.433 
(24) gaatt’Zee, en wathy op die tocht verricht heeft. 

P- 434-- (25.) 
la Nove flaat een deel volks van la Motte. b. 13^.47(99) 

neemt Warwijk, flaat de Malcontenten een en ander¬ 
maal en neemt verfcheidene plaatfen in. b. 14. p. 140 
(166) belegert Ingelmunfler, heeft een aanflag op 
Rijflel, wordt ontdekt, befprongen van den Burg- 
Grave van Gent, en gevangen, b. 15. p. 195(206) ge- 
wiflèlt tegens Egmond. b. 20. p. 6i9(5i)ontfchuldigt 
Aldegonde. p. 620 (51) ontfêc Senlis en flaat deLi- 
geurs. b.26.p.4Ó3 (45) wordt gefchoten en fterft. b.28. 
P- 572(34) 

Noyelles (Heere van) licht door ordre van de Staten van 
Vlaanderen een Regiment voetknechten tegens de ge- 
muitineerde Spanjaarden, b. 9. p.715 (171) wordt 
gevangen door het volk der Staten, b. 14. p. 159 (180) 

Noyelles belegert en gewonnen door Henric de Vierde, 
b. 28. p-571 (34) wederom belegert en gewonnen door 
Manfvelt. b. 30. p. 680 (8) 

Nuis ingenomen en geplondert door den Graaf van Nieu¬ 
wenaar. b. 20. p.024 (54) wederom belegert, befcho- 
ten,beftormt en ingenomen door Panna. b. 21.P.737 

(4i) 

O. 

OBberhuifen (Kapitein) wordt door de Staten van 
Holland gecafieert en waarom, b. 34, p. 324 (2$) 

OckeFrefèDroft tot Embden neemt al de krijgruftinge 
uit het Schip van Popke Ufkens die een aanflag op 
Vliffinge hadde, waar door defelve tenietgaat, b. 5. 
p. 316 (117) 

Oftavio Gonlaga wordt door Don Jan gefonden aan de 
Staten Generaal om te verfoeken een leeninge van 
200000 Kroonen, welke op fekere voorwaarde toe- 
geftaan wordt. b. 10. p. 804 (235) neemt Carpen ftor- 
menderhand, en bedrijft aldaar groote wreetheid.b.i 3. 
p. 2.5 (84) 

Oöravio Farnefe Vader van den Prince van Parma fterft. 

b- ii-p- 753(54) 
O&avio van Manfvelt krijgt lafl om Tholen te bemachti¬ 

gen , doedt een forcen aanval, wordt afgewefen, her¬ 
vat defelve, met het felve gevolg, b. 23. p. 328 (x 3) 

Oeffening van de Roomfe Religie word verboden binnen 
Antwerpen, b.16. p. 275 (35) en binnen Uitrecht, 
b. 2.4. p. 304(114) 

Oetingen (Heere van) wordt door de Staten vanBra- 
brand,enz. gefonden aan den Prince van Oranjen om 
te bandelen van een pacificatie en op wat conditiën, 
b. 9. p. 717 (17 3) en door de Staten Generaal aan de 
lïjdedesConingsgecommitteert tot de Gentfe Vrede- 
hardelinge. b. 9. p. 7 19 (174) 

OMïcien in Holland worden na de dood van den Prince 
van Oranjen by provifie gecontinueerd b. 19. p.454 

(3) 
Officiers binnen Geertruidenberg antwoorden op den 

Brief van de Heer Willugby wegens de muiteryeen 
ongeregeltheden van het guarnif’oen. b. 25. p. 365 

(4°) 
d’Oignies wordt Biflchop van Doornik, b. 1. p. 27 (19) 

tekent eerft de Unie tegens de Spanjaarden en der fel- 
veraanhangers, b. 20^.769(210) 

Oldenzeel in groote benautheid. b.15. p i 18 (223) wórdt 
belegert door Rennenburg en aan hem overgegeven, 
p. 219 (223) belegert door fijn Excellentie Maurits 
vanNaffouw. b. 34. p. 362(51) wordt overgegeven. 

P- 3<54(53) 
Olivier van den Tempel fluit het voornemen van Eg¬ 

mond die Brufi'el meende te vermeefteren. b. 13. p. 66 
(113) heeft 



van Perfoncn én Sakert. 

(113) heeft een aanflag op Mechelen, verrafcht de 
Stad, en levert aan de Staten van Holland alle de Pro- 
ceflendie van Holland aangaande, b. 14. p. 175(191) 
overrompelt Aelft en neemt het in. b. 17. p. 311 

(11) 

S. Omaer wordt tot een Bifdom gemaakt én geftelt onder 
het Aards-Bifdom van Camerik. b. 1. p. 23 (17) ac¬ 
cordeert met la Motte. b. 13. p. 48 (100) 

Omlanden en Groeningen zijn te mets ter Generaliteit 
verfchenen , en hebben fomtijds een getneene, fomtijds 
ieder een byfondere Stem gehadt, maar waren boven 
't getal van deSeventien Provintien. b. i.p. i(r) moe¬ 
ten 6000 guldens geeven tot de twee milioenen in 
plaats van den tienden en twintigften penning, b. 7. 

p. 310 (223) 
Omlanders feggen het Verbond tuflchen haar en de Stad 

Groeningenop. b. 11^.910(313) 
Onbefchoftheid van een Regent in het Noorder-Quar- 

tierfeer groot. b. 6^.452(332) 
Oneenigheïd in Vriefland doedtveele goede gelegenthe- 

den voorby gaan. b. 18. p. 423(48) tuflchen die van 
Over-Yflel en Vriefland over het befetten van Coever- 
den. b. 29. p. 641 (31) fie, Queftie, Twift j of Ver- 
fchil. 

Ongeregeltheid gepleegt in de Kerke tot Antwerpen- 
b. 2. p. 83(58) , . , 

Ongunft tegens de wrede executien vermeerdert in net 
Jaar i5 5odoorhetPlaccaatvandeInquifitie. b.i.p.i 3 
(io) 

Onkoften vereifcht tot de Fortificatiën van fommige 
plaatlèn in Holland en Zeland, hoe veel die belopen, 
b. 10. p. 75 3 (199) gedaan op de Ceulfe Vredehandel, 
hoe veel die voor rekeninge der Staten bedragen heb¬ 
ben. b. 13. p. 114(147) 

Onluft in het Noorder-Quartier tuflchen de platte Lan¬ 
den en Steden wegens de Regeringe. b. 8. p.Ó59 

C131) 
Onne van Eufum wórdt door die van Embden gevangen- 

b. 21. p. 694(11) 
Onruft tot Uitrecht waar uit ontftaan. b. 16. p. 280 

Ontfchuldiginge van die van Leiden» fchriftelijk aan den 
Bloed - Raad gedaan aangaande de troublen. b. 4. 
p. 217(154) door HeerHenric van Berchem aan den 
Hertog van Alba en Bloed-Raad overgélevert aan¬ 
gaande de troublen. p. 218(154) 

Ontfet van Haarlem ondernomen tegens wil en meininge 
van den PrinCe van Oranjen. b. 6. p. 44° C 3't 3) mift* 
ibid. vanZierikzee een en andermaal ondernomen ge¬ 
lukt niet. b. 9. p. 679 (145) van Sluis wordt ter hand 
genomen. b,-i 3. p. 17(12) 

Onweder. b. 16. p. 291 (47) fèer groot. b. 31.P.782 (5) 
tot Delft. p. 830 (41) 

Oogft in het Jaar r 5 5 7 fo groot in de Nederlanden als die 
binnen den tijd van 100 Jaren geweelt was. b. 1. p. 15 
(xi) 

OomHedding Kapitein onderden Admiraal den Heere 
van Lumei, loopt met hem uit Engeland, en komt voor 
den Briel. b. 6. p. 365 (265) 

Oordeel over het doorfteken der Dijken tot ontfet van 
Leiden niet eveneens, b. 7. p. 551 (56) 

Oorlog tuflchen Spanjen en Vrankrijk gaat aan alle kan¬ 
ten wederom aan. b. i.p, 15(11) word wredelijk ge¬ 
dreven. b.6.p. 393 f286) te water omtrent Haarlem 
neemt toe. p. 436(319) in Holland op het felfte. b.8. 
p.653 (127) in Bretaigne tuflchen de Koning van 
Vrankrijken Ligeurs hevig. b. 28^.556(21) 

Oorlogs- faken ftaan na de dood van den Groot Comman¬ 
deur ftil. b.8.p.667(i37) 

Oorlog-fchepen van Vijflingen worden in Engeland ge- 
arrefleert, waar uit groote moeite ontftaat. b.9.p.69i 
(154) fie. Schepen van Oorlog. 

Oorlaak van het overgaan van Enkhuifen aan de fijde van 
den Prince van Oranjen. b. 6. p. 371 (269) van de mui- 
teryebinnen Leiden, b. 23. p. 93 (63) 

Oorfaken waarom Duc d’Alba de Graven van Egmond en 
Hoorn heeft doen onthalfen, tweederlei. b.4.p. 241 
(172) waarom Lumei niet wordt te recht geftelt. b. 6. 
p.43°(315) vvaarom den Coning van Vrankrijk wei¬ 

gert de Nederlanden te aanvaarden. Ij. 19, p. 463(11) 
waarom den Grave van Meurs niet kan conlenteren de 
affettinge van het Eerfte Lid uit de Staten van UR 
trecht. b. 22. p. 858 (4) 

Ooften wind belet den aanflag van den Prince van Oran» 
jen op Enkhuifen. b.5. p.330 (228) waait niet in veer- 
tien of vijftien weken. b. 17. p. 336(33) 

Ooftergoe is een Lid van de Staten van Vriefland. b. 5. 
p. 266 (191) 

Ooftmahorn voor den Prince van Oranjen ïngenomert 
b. 9. p. 677(144) wordt wederom verlaten, ibid. 

Ooft-Vliefland door de Spanjaarden geplunderten ver¬ 
brandt. b.8.p.653(127) 

Opbreekinge van des Princen Leger by Bergen veroor- 
oórfaaktgroote veranderinge. b.6.p. 408 (297) 

Opdracht van deSouverainiteitvan Holland en Zeeland» 
fo lange den Oorlog duurt aan den Prince van Oranjen. 
b. 15. p. 183 (198) wordt geoordeelt tegens de Unie 
tezijn. p. 187(201) 

Openinge van de affairen van Staat aan Anjou. b. i 7 .p. 3 xd 

(*3) 
Opgeblafèntheid vanDucd'Albagetoontin het afkondi¬ 

gen van het Pardon. b. 5. p. 319 (230) 
Oppofitie van die van Bruflel tegens den tiende en twin- 

rigfte Penning loopt het geheele Land door. b.6.p. 361 
(262) 

Oproer binnen Antwerpen groot en waar over. b,i. p.80 
(56) wordt weder geftilt. ibid. in Doornik groot. b. 2. 
p. 89(63) alsook in Doornikker-land. ibid. tot Ant¬ 
werpen door die van de Religie aangerecht, wordt 
eindelijk geftilt en op wat wijfe. b. 3. p,i57.... 
(in) tot Amfterdam waar uit ontftaan en hoe geftilt. 
p. 159(112) tot Amfterdam die aanftaande was over 
de Brieven van la Torre wordt met voorfichtigheid 
door fommige Gereformeerde Burgeren geftilt. p. 162 
(114) (nieuwe) in Vrankrijk en waar over. b.4-p. 219 
(156) te Medenblik tuflchen de Burgeren en Soldaten » 
wordt geftilt. b. 6.p. 4x5 (303) Waar uit ontftaan.ibid. 
totGent, en waar uit ontftaan. b. 11. p. 904 (308) tot 
Bruflel verwekt door den vremden handel van Cham- 
pigny. b. i2. p. 988(52) gevarelijke tot Valencijn. 
wordt geftilt. p.996 (58) tot Gent. b. 13. p. 8(72) 
binnen Antwerpen en waarover, p. 67(114) binnen 
Uitrecht en waar over. p. 70(116) tot Haarlem op> 
Sacraments-dag en waar over. p. 73 (118) te ’s Her- 
togenboflche tot bloedvergietens toe. p< 73 (119) bin¬ 
nen Mechelen tuflchen de Stad en het Guarnifoen. 
p.76 (129) tot Bommel, p.75 (120) binnen Brug¬ 
ge, waar uit ontftaan en hoe afgelopen, ibid. tot Groe¬ 
ningen verwekt door deSpaanfgefinde. p. 114(147) 
tot Campen en hoe geftilt. b. 14. p. 14 j (167) tot Ui¬ 
trecht en waar over. ^.172(189) der Burgeren van 
Uitrecht tegens de Magiftraat. b. 18. p. 381 (19) tot 
Nimmegen door de Catholijken aangerecht, b. 20 
p. 563 (7) tot Campen verwekt door de Roomfe. 
p. 566 (9) in Schotland, b. 20. p.663 (84) binnen 
Groeningen en waarover, b. 31^.809(27) binnen 
Londen en hoe geflilt. b. 32. p. 47 (36) der Boeren in 
Ooftenrijk. b. 32. p. 140(112) 

Opflag befcbanft door die van Vriefland. b. 15. p. 209 
(216) ingenomen door Hohenlo. p.211(218) door 
Rennenburgbelegert, gewonnen en geflecht. p. 216 

(222) belegert en ingenomen door fijn Excellentie 
Maurits. b. 28. p. 569 (32) 

Oranje, fie Wilhem Prins van Oranjen. 
Orchies voegt fich met de Staten Generaal aan de fijde de3 

Conings tegen de Spanjaarden, b. p.p, 721 (175) ac¬ 
cordeert met den Prince van Parma. b. 13. p. 9^ 

('34) 
Ordre in het vergaderen der Staten gebroken, b. 2. p. 62 

(44) geftelt binnen Leeuwaarden in Vriefland tegens 
de Geufen. b. 6. p. 382.383 (278) op de Politie in 
Hollandfeerflecht, wordt herflelt. b. 7^.482(7) in 
Holland en Zeeland geftelt tot waarneminge van de 
Spaanfe Vloot. p. 519(40) van de Staten van Holland 
op de veranderinge der Guarnifoenen. b.27. p. joö 

(") 
Orleans verfoentfich met Henric de Vierde, b. 31.P.804 

(22) 

Orlby 
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Orfoy gefortiffceert door den Admirant van Arfagon- 

b. <vP-4^S (sO , . , 
Ortel wordt na Engeland geionden om te vernemen na de 

qefintheid vande Raden der Coninginne omtrent defe 
Landen, vertrekt en krijgt fijne inftrusftien. b. x 9. p. 482 
(23) Ichrijft aan de Staten van Holland fijn wederva¬ 
ren in Engeland. p. 485 (26) en het antwoord der Co- 
ninginne. p. 487 (16) Ichrijft verfcheidene Brieven uit 
Engeland aan de Staten, b. 20. p. 619 (5 9....) waar- 
fchouwt de Staten vandeoverkomfte van Jork en an¬ 
dere. b 21. p. 739(44) wordt aangenomen tot een der 
Gefanten om deSouverainiteit der Landen aan de Co¬ 
ninginne op te dragen. b- 22. p. 872(14) fendtaanden 
Heer van Oldenbarnevelt de lecrete inftruffievan Ly- 
cefter. p. 906 (38) fchrijft aan de Staten van Holland 
watter was van de Vredehandelinge tullchen Engeland 
en Spanjen. b. 23. p.3 3 (23) komt uit Engeland met laft 
om den Staten iets aan te dienen , welke hy weigert te 
openbaren voor en al eer de Ambafladeur van Enge¬ 
land de fijne löude geopent hebben en waarom, p. 130 
(90) wordt wederom door de Staten na Engeiand ge- 
fonden op de Vredehandelinge. p. 136 (93) ichrijft aan 
de Staten dat de belegeringe van Geertruidenberg door 
fijn Excellentie Maurits, niet we! van de Coninginne 
genomen wierdt. b. 26. p. 40j-(6) nochmaal aan de- 
felve over de gelegentheid van hare faken in Enge¬ 
land. p.419 (13) derft in Engeland, b. 28. P./40 

(9) 
Orville wil het Kafleel van Han niet overgeven aan Fuen- 

tes, handelt met Humieres en levert het over ten 
dienfte van dén Coning van Vrankrijk. b. 32. p. 19 

d’Öfiat wordt door Henric de Vierde aan den Paus gefon- 
den om volkome abfolutie voor hem te verfoeken, 
krijgt fijne inftruéfcie. b.32.p.99....(78,...) Ichrijft fijn 
wedervaren aan de Heer van Villeroy. p. 107 (84) 

Oftende verklaart fich met de Staten, b. 18. p.421 (46) 
wordt door de Staten en fijn Excellentie Maurits voor¬ 
den van volken Ammonitie. b. 33- p. 192 (114)enbe- 
figtigt van Albertus. b. 34^1.382(66) 

Otmarium belegert en gewonnen door fijn Excellentie 
Maurits. b. 29. p.633 (23) weder ingenomen door Fre- 
deric van den Berg. b. 30. p. 715 (33) andermaal be¬ 
legert en ingenomen door fijn Excellentie Maurits. 

b 34- P 3^3 (h) 
Otto van Sant wordt verralchten gevangen van Norrits. 

b. 13. p. 227(229) 
Otto vanPotlits, Gouverneur binnen Bon, defendeert 

de Stad treffelijk tegens de Spanjaarden, b. 24. p. 237 
(64) 

Otto de Beyland Afgefant des Keifers komt in den Haag, 
levert de Brieven des Keifers over en doedt een Propo- 
fitie in de Staten Generaal, b. 28. p. 590(48) handelt 
met de Gecommitteerde der Staten tot verfekeringe 
van den Hertog en het Hertogdom van Kleef. b. 32. 
p.147(118) 

Otto van Gent wordt Pagie de Honneur van den Prince 
Frederic Henric. b. 30. p 679(8) 

Otto Hartius komt in den Haag, levert een Brief van 
Erneftus aan de Staten, cn doedt een propofitie aan de- 
félve om van Vrede te handelen, b. 3,1. p.810... (27...) 
wordt by Renichon in de gevangenifi’e gebracht, en 
hoort deffelfsconfellïe. p. 815 (30) trekt wederom na 
Brabant en doedt rapport van fijn wedervaren, p. 817 

(H) 
Oudenaarde ingenomen door den Hartog van Alba. b.6. 

p.412(301) door Parma belegert en aan hem overge¬ 
geven. b. 17. p.321 (22) 

Oudewater ingenomen door den Prince van Oranjen. b. 6. 
p. 378(275) door de Spanjaarden belegert. b.8.p.644 
(121) befchoten en ftormenderhand ingenomen, p.645 
(121) en in brand geileken, p.646 (121) wederom 
door den Heer van Swieten ingenomen, b. 9. p. 727 

(18°) 
d’Ovelens K apiteinen onder den Admiraal den Heere van 

Lumei, loopen niet hem uit Engeland, en komen voor 
den Brief b. 6. p. 365 (265) 

Overgifte van Haarlem maakt een groote verbaad:heid 
binnen Alkmaar, b. 6. p. 444 (3 26*) 

Overloper) (Engels) wordt binnen Sluis opgehangen* 
b. 23. p. 7(5) 

Overftein (Gravevan) komt met fijn Regiment binnen 
Antwerpen en belooft niet te zullen toelaten datter 
eenig ander krijgsvolk binnen Antwerpen komt fon- 
der confent van den Raad van State en Champingy. 
b. 9, p. 694 (156) ontdekt aan Champigny wat men 
hen hadde gedwongen te ondertekenen, p. 727(180) 
willende vluchten uit Antwerpen, verdrinkt, p. 721 
(183) • 

Overftein vidtualieertRhijnberk met geweken Haat de 
Spaanfe. b. 26. p. 480(56) 

Overften in het Leger des Conings van Spanjen worden 
mee namen genoemt. b. 1. p. 17(12) als ook die van 
het Leger des Conings van Vrankrijk. ibid. 

Over-Yfièl heeft de feftiende Stem ter Generaliteit met 
Vriefiand. b. 1. p. 2(1) wordt niet geroepen om van 
de moderatie te fpréeken. b. 2. p.62 (44) is door Trac- 
taat tot de Nederlanden gevoegt. b. 4. p. 178(126) 
met de Drenthe moeten 94 000 guldens geven tot de 
twee milioenen in plaats van den tienden en twinti»- 
ften penning. b. 5. p. 310(223) 

Oyenburgde voornaamfte oorfaak van Rennenburgs af 

val wordt gefchoten en fterft. b. 16^.239(7) 

P. 

PAcieco Ingenieur van den Hertog van Savojen trekt 
met den Hertog van Alba na de Nederlanden, b. 4. 

p. 181 (128) bouwt het Kafteel van Antwerpen, p.219 
(155) komt tot Vijflingen, wordt aldaar gevangen, 
vraagt na de Spanjaarden , krijgt geen antwoord* 
b. 6.p. 369 (268) kan fich qualijkter dood begeven, 
biedt veel gelds tot rantfoen om fijn leven te behoudenj 
maar te vergeefs, bidt om het fweerdt, en wordt on¬ 
der veele fchimpredenen en befpottingen opgehangen.' 
p.370(268) 

Pacificatie van Gent. b. 9. p. 739 (91) is niet ffrijdig te¬ 
gens de Roomfe Religie noch auftoriteit desKonings. 
b. 10. p. 767 (208) fie Vredehandelinge van Gent. 

Pals-Grave antwoord de Gouvernante op haar fchrijven 
om volk voor den Coning aan te neemenengereet te 
houden, en excufeertfich. b. 3. p. 13 3 (94) 

Pals-Grave Frederik doedt 150000 Ducaten van den Co¬ 
ning van Spanjen aanhouden, op voorgeven dat defel- 
veniet vertok waren. b. 4. p. 230 (ï63) 

Pampieren van Heflel Ayfma worden door de Staten van 
Vriefiand verfekert en gevifiteert , en onder defelve 
veele Brieven van Deventer gevonden, b 23. p. 106 
(73) 

Pandfchap van Woerden en Liefveld door Philipsgege- 
ven aan Erik van Bi unfwijk, waar uit ontftaan. p) 749 

(58) 
Papen weigeren op het bevel van de Wethouders van 

Hoorn de Leere des Paufdoms voor Afgodifch te ver¬ 
klaren, b. 6. p. 414( 302) worden uit Amfterdam ge- 
fet. b. 12. p. 953 (26) lie Monniken. 

Papiften, fieCatholijke. 
Pardon-Briefvan den Hartog van Alba wordt wederlegt. 

t>. 6. p-435 (3*9) 
Parijs ftreng belegert door Henric de Vierde, wordt door 

Parma ontfet. b. 28. p.535 (4) en doorBrifak over¬ 
gegeven aan Henric de Vierde, b. 31. p. 805 (23) 

Parker vervolgende de Ruiterye van Parma voor Bergen 
opSoom, vecht dapper, komt in het naauw en wordt 
door de Baxen ontfet. b.25. p. 3 39 (21) 

Parlement van Engeland verklaart Maria dood-fchuldig. 
b. 22. p. 935 (59) bewegen de Coninginne om het 
vonniflere bevefligen. p. 938 (61) van Aix verföent 
fich met Henric de Vierde, b. 31. p. 8oi (19) van Pa¬ 
rijs wederroept de macht van Majenne als Stedehou¬ 
der van de Kroon. p. 806(24) 

Parma, fie Alexander Prince van Parma. 
Parochianen op het Kil buiten Antwerpen verjaagt, waar 

van de eene wordt opgefochten wederom ontboden, 
en laft gegeven om in fijne oude Kerk wederom te pre¬ 
diken. b. 2. p. 7ƒ (53) 

Paf- 
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Pafquillen by menigte geftrooit over het invoeren van de 
Inquifitie. b. 1^.43(30) te Bruflel tegens de modera- 
tie. b. 2. p. 5 7 (4°) 

Partyichap in Vriefland verhindert veel goede voorne¬ 
mens. b. p. 714 (32) 

Paftoren (Geeftelijke) ten platten lande feer bevreeft. 
b. 5. p. 5 33 (140) 

PafcalisCiconia Hertog van Venetien fterft. b. 31. p. 17 
(n) 

Patiëntie, eenSchanfe, wordt door de Franfe verkocht 
aan de Spanjaarden, b. 3 5 - P- 43 3 (11) 

Paulo Emilio Martenigo wordt voor rantfoen uit fijne 
gevangenifle ontflagen. b. 36. p. 361 (39) 

Paulus de Vierde, Paus, fchenkt aan Henric de Tweede 
Coningvan Vrankrijkeen verguld Rappier, b. i.p. 15 
(11) fterft den 18 Auguftus 1539- p. 18 (13) onder 
hem is het Concilie van Trenten begonnen 3 en door 
hem is de Ordre der Jefuiten beveiligt, ibid. 

Paulus Eberus, Paftor tot Wittenberg wat die gevoelt 
van het Avondmaal, b-3. p. 120... (84...) 

Paulus Buis Penfionaris tot Leiden reift in ftilte na den 
Prince van Oranjen, verhaalt hem het voorftel des 
Hertogen vanAlba, aangaande den tienden penning, 
de gelïntheid der Staten als ook des volks, keert in 
groter haaft wederom na Holland, en houdt geftadige 
correfpondentie met den Heer vanSwietenen Calfia- 
gen. b. 5. p. 189(108) wordt Raad neflènsden Prince 
van Oranjen om op alle voorvallende faken te difpone- 
ren. b. 6^.450(330) en gecommitteert tot deVre- 
dehandelinge te Breda. b. 8. p. 597 (88) en om met 
den Prince van Oranjen te adviferen wegens het ver- 
foek van aftiftentie by vreemde Potentaten fonder de 
Landen van den Koning te fepareren. p. 641 (118) 
wordt door den Prince van Oranje en Staten van Hol¬ 
land en Zeeland na Engeland gefonden, om de Sou- 
verainiteit der Landen aan de Koninginne op te dra¬ 
gen. p.661 (131) en gecommitteert tot de Gentfe Vre¬ 
dehandeling. b- 9. p 719 (174) en door den Prince van 
Oranjen aan Bolfu en de Staten van Uitrecht om te 
handelen op het ftuk vande Satisfaélie. b. 10. p. 791 
(iz6) doedt fijne propofitie. ibid. fchrijft aan Leem¬ 
put, en waarfchouwt hem dat Don Jan voornemens is 
het Gefchut van Vredenburg van daar na Braband te 
voeren, p. 801(235) verfoekt inftruébie van de Staten 
van Holland, b. 13. p. 21(81) verkrijgt defelve. ibid. 
drijft fterk datmen in het opdragen der Landen Enge¬ 
land voor Vrankrijk behoorde te prefereren, b. 19. 
p.482(23) refigneert fijn dienft. p.495 (32) wordt 
door de Staten na Engeland gefonden om de Souverai- 
niteit der Landende Koninginne op te dragen, b. 20. 
p. 635 (63) weigert het commiffchap van de nieuwe 
Kamer van Finantien, en vaart dapper uit tegens Rijn- 
gout. b. 21. p. 722(32) wordt gevangen en ftriktelijk 
bewaart tot Uitrecht door laft van Lycefter. p. 725 
(34) ontkomt uit fijne gevangenifte. b. 22. p.889 (26) 
komt in den Haag en ftelt aldaar borge, en doedt be¬ 
lofte juratoir de judicio, &C. p. 890(27) fterft op het 
Huis van Cappelle. b. 3r. p. 8c6 (24) 

Paulus van Loo komt met een Schip vol Soldaten voor 
Enkhuifen, en meent defelve met lift binnen der Stad te 
brengen, maar wordt ontdekt, b. 6. p. 372(270) be- 
vreeit voor de dreigementen van die van Enkhuifen, 
vertrekt met fijne Soldaten, ibid. tragt met lift de Stad 
Naarden te verfekeren voor den Koning, welk hem 
miflukt. p. 381 (277) 

Paulus van Waalwijk Cappellaandes Biflchops van Roer- 
mondeword door de Soldaten van den Prince van O- 
ranjen in fijn Cloofter omgebracht, b. 6. p. 399 
(290) 

Paulus van Hoove wordt Procureur Generaal van den 
Hove van Holland, b. 6. p. 414 (302) 

Paulus Vliechuitisde eerfte inde Moes-fchanfeen ont- 
fangt daar voor de gefielde pra;mie. b. 7. p. 532(42) 

Paulus Tucher wordt gevangen wegens het overgeven 
van Dieft, verantwoord fich fchriftelijk , en wordt 
vrygefproken. b. 18.p. 367(8) 

Paulus Vos wordt gecommitteert om deBrievengead- 
drefteert aan den Prince van Oranjen te openen, b. 19. 
P* 454(3) 

Paulus Bax flaat een groot Convoy der Spanjaarden, b. 2 r - 
p. 709(22) flaatdrie Vanen Ruiters van Parma voor 
BergenopSoom. b. 25.p. 339(21) wordt Ridderge- 
flagen door Willugby. p. 342(23) fchrijft aan Olden- 
barnevelt en trooft hem over het verlies van Geertruï- 
denberg. b. 26. p. 420 (16) verraicht, plundert en ver- 
laatThienen. p.424(ig) doedteen inval in Braband 
en keert met groote buit wederom, b. 28. p. 548 (14) 

Paulus Dialijn Afgefant van den Coning van Polen, komt 
in den Haag en doedt een Oratie in de Staten Generaal, 
b. 34. p. 3 3 2(29) en een propofitie aan de Coninginne 
van Engeland, en krijgt een mondeling en fchriftelijk 
antwoord, p. 350(43) vertrekt, p. 354(46) 

Paufen fiende dat haare Hoogheid, door het veranderen 
der Religie begint te vallen, rokkenen veele ja alle 
Pi ineen en Potentaten op tegens alle die haar tegens de 
RoomfeKerk fielden, b. r.p. 13(9) 

Pedro Pacieco, fie Pacieco. 
Pedro Maldonado, zijnde van den aanflag om het Ka- 

fteel van Antwerpen aan den Prince van Oranjen te le¬ 
veren , wordt daar over gevangen, gepijnigt en ge- 
quartiert. b. 7. p. 484 (8) " 

Pedro de Menendes Admiraal Generaal van de Spaanfe 
Vloot, monftert fijn volk, doedt het fcheep gaan, fterft 
fchielijk. p. 7. p 5 3c (41) 

Pedro de Pas blijft in den ftorm op Denremonde. b. 19. 
p. 469(14) 

Pedro de Taxis blijft in den ftorm op Denremonde.b. 19. 
p.469 (14) 

Pedro Valdes Kapitein van een Galeye in de Spaanfe 
Vloot wordt door Draak genomen, b. 25. p. 322 

(9) 
Pedro de Morales afgefonden door Verdugoom Graaf 

Willem van Nafl'au om te brengen, wordt gevangen, 
komt tot bekenteniflè, wordt onthalft. b. 28. p. 534 

. (4) 
Pedro d'Agnyo doedt uit laft van den Admirant van Ar- 

ragon den Grave van den Broek vermoorden, b. 35» 
p. 484(49) 

Pedro de Leon fchrijft aan Gonfalo Enriques, maar de 
Brief wordt geintercipieert. b. 31. p. 858 (63) 

Pedro de Porto Carero doedt een feilen aanval op de mui- 
tinerende Italianen, wordt door den kop gefchoten en 
fterft. b. 31.p. 878(78) 

Peerken Quaat-Gelaat wordt tot Leiden als een verrader 
gevierendeelt. b. 7. p. 507 (24) 

Pelgrom van Loon wordt Raads-Heer in het Hof van 
Holland tot Delft. b-6. p. 414 (302) reift uit bevel van 
Lycefter na Middelburg om de ontflaging van Tref- 
long te bevorderen en wat hy daar omtrent uitwerkt, 
b. 20. p. 578(19) 

Penning gefiagen en vereert aan de Soldaten die het Ka- 
fteel van Breda hadden helpen innemen, b. 27. p. 526 

(24) 
Penfionariflèn van fommige Provintien en Steden worden 

door laft van den Hertog van Alba gevangen genomen, 
b. 4-p 209(148) 

PeregrindelaGrange Predikant tot Valencijn menende 
te vluchten, wordt gevangen, na Doornik gevoert. 
en na veel difputerens op den 31 May 1567 opgehan¬ 
gen. b. 3.p. 142(100) 

Periche de Cabriere blijft dood in de flag by Winfchoten. 
b-4.p. 235 (167) 

Peronne komt onder de gehoorfaamheid van Henric de 
Vierde, b. 31. p. 846 (5 3) 

du Perron wordt door Henric de Vierde aan den Paus ge¬ 
fonden om abfolutie voor hem te verfoeken. b. 3 2.P.99 
(78) fijne verrichtinge... 

Pefch (Baron van) heefteen aanflag op Maftricht, mis¬ 
lukt, krijgt commiffie om 200 Paarden te lichten, en 
fterft korts daar aan. b. 31. p. 78 3 (6) 

Peil in het Leger der Staten en Spaanfe in Vriefland. b.16. 
p. 285 (41) inEngeland. b.3o.p. 713(31) in Duitfland 
inden Jare 1598. b. 35. p. 511 (69) 

Petrus Viretus reformeert de Kerke van Geneven in het 
Jaar 1555. b.i.p. 13(9) 

Petrus Curtius wordt Biffchop van Brugge, b. 1 .p. 27 (19) 
is aan de Wet en Inwoonderen hatelijk, en wil niet 
gedogen dat de vremde Koopluiden aldaar begraven 

Y wor- 
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worden, b. i. p. 40 (19) klaagt over de Wethouders in 
den Raad van Vlaanderen, p.41 (19) 

Petrus RithoviusPaftoor te Loven wil openbaarlijk de 
Predicant van het Kil berifpen , maar wordt door den 
fel ven overtuigt en den mond gehopt; waar door onder 
het volk en tot Antwerpen een gevarelijke onruft on¬ 
tlaat. b. 2. p. 81 (5 7) 

Petrus Dathenus wordt befchuldigt van met Imbife te 
hebben doen drukken hetBoekskentegensden Prince 
van Oranjen. b. 15. p. 86 (128) wordt gevangen op 
fufpitie, verantwoord tïch, wordt ontflagen, trekt na 
Elbing en fterft daar. b. 19- p. 518.... (48) 

Petrus Alloftanus wordt door de Staten van Braband aan 
de Staten Generaal, enz. gefonden , om den nood van 
het Land bekent te maken en den handel met Vrankrijk 
te bevorderen j endoedteen propolitie ten dien einde, 
b.19 p. 475 (18) 

Petrus Hakkius predikt tot Leidentegens het Huwelijk 
van Prins Willem met Coligny, welk van dePrinceflè 
niet wel genomen wordt, en klaagt daar over aan de 
Staten van Holland, b 19^.488(27) 

Petrus Bert fchrijft aan de voorllanders van de Gemeente 
binnen Uitrecht over de Leere en het leven van Hui- 
brechtDuifhuis, b. 21. p. 851 (207) 

Petrus Plantius induceert die van Amfterdam om de 
Vaart na Indien te toeken, en oordeelt dat fulks beft 
doenlijk was boven Nova Sembla onder den Polus Ar- 
dicusdoor. b. 31. p. 867 (69) geeft aan de Staten van 
Holland een nieuwe remonftrantie over tot lafte van 
Cornelis Wiggertz. b. 3 2. p. 81 (6 3) 

Peter Panne wordt om fijnen aanllag op het leven 
van fijn Excellentie , door Schepenen van Leiden 
ter dood verwefen en geexecuteert. b. 35. p- 453 

(26) " , 
Philibertde Bruxelles Raads-Heerdoedt een Oratie we¬ 

gens den Keifer Carelde Vijfde, rakende de oveigiite 
der Nederlanden aan fijnen Soon Philips, b. i.p. 3.4. 

(2. 3. 4.) 
Philip de Tweede, Koning van Spanjen , getrouwe met 

Maria Koninginne van Engeland komt te Bruflel in het 
begin van den Jare 1535, en wordt Hooft van de Oi- 
dre van het Gulde Vlies- b.t .p. 3 (*) aanvaart de Heer- 
fchappye der Nederlanden, p. 5 (4) en doet een kor¬ 
te aanfpraak. ibid. vernieuwt, beveiligt en vermeer¬ 
dert groteliks de Placcaten tegens de Ketteis in het 
laar 13 36 den 26 Augufti, en in het Jaar 1363 den 20 
Maart, en doedt defelveftraftelijk executeren, waar 
door veele menfehen om hals quamen en gedoodt wier- 
den. b. 12(9) trekt na Engeland, en brengt aldaar te 
wepe dat den Oorlog tegens Vrankrijk wordt ver¬ 
klaart • en komt daar na wederom in Nederland, p. 13 
(n) kennis hebbende dat Vrankrijk het Koningrijk 
van Napels van hem focht af te wenden , valt in 
Vrankrijk, belegertMarienburg, maar trekt haalt ig 
weder op en belegert S.Quintin. ibid. laat al fijn krijgs¬ 
volks in Artoys "by den anderen vergaderen , komt 
felve in’t Leger, fterk 30000 mannen en 14000 Peer- 
den, van meeninge zijnde om met den vyandteftaan. 
p. 17(11) doedtvoor fijn overledene Huifvrouw op 
den 13 December tot Bruflel een heerlijke uitvaart 
doen. (15) maakt gereetfehap om na Spanjen te ver¬ 
trekken. p. 18 (13) en waarom, ibid. maakt Vreede 
met Vrankrijk om de Luthrianen te beoorlogen, ibid. 
doet en levert op den 26 Augufti 1339 overeenpropo- 
fitie aan de Staten Generaal, p. 19(14) neemthetver- 
foek der Staten wegens het vertrek der Spaanjaarden 
niet ten beften, en wil daar ongaarne aan, doch be¬ 
willigt eindelijk daar toe. p. 22 (13) vergeeft voor fijn 
vertrek na Spanjen verfcheide Gouvernementen der 
Nederlanden; trekt na Vijflingen en van daar op den 
26 Auguftus met een voorwind na Spanjen en komt 
den 8 September te Laredo in Spanjen: doedt binnen 
Sivilien een menigte van mannen en vrouwen om de 
Religie verbranden op den 24 September 13 3 9 (16) en 
in OAober te Valedolit. ibid. ontfangt en beflaapt fijn 
Bruid Ifabella te Guardalujura in January 1360. p. 23 
(16) antwoord de Staten van Braband over het inftel- 
len der Biffchoppen. p. 28(20) antwoordden Prince 
van Oranjen, Graven van Egmond enHoorenop ha¬ 

ren Brief van den £ 1 Maart 1563. p. 19.(20. nj fend 
Brieven , by welke belaft wordt alle de gevangene We- 
derdoperen te doden. p. 31 (22) fchrijft aan deGou- 
vernante over het afftellen derlnquifitie en moderatie 
derPlaccaten. b. 2^.93(67) tijdinge gekregen heb¬ 
bende van de Beeldeftormerye en de"To Ychielijke ver- 
anderinge der Religie j neemt voor op het aanhouden 
der Gouvernante en Staten felf na de Nederlanden te' 
trekken, omdefelve wederom in haaien eerften ftaat 
te ftellen , en openbaart fijn meeninge aan den Raad 
vae Spanjen, die fulks niet goed vincit. b. 3. p. 3 4 (94) 
waarom by van meininge verandert, en befchrijftaïle 
de Raden van Spanjen binnen Madrid, om middelen 
te beramen hoemen de Neder landfe beroer ten bequa- 
melijkft zoude ftillen. ibid. fchrijft aan de Gouvernan¬ 
te en adverteert haar van de refolutie in Spanjen ge¬ 
nomen , met bevel om onderwijlen de Placcaten "te¬ 
gens de Ketters in het werk te ftellen. ibid. niet tegen- 
ftaande het fchrijven der Gouvernante, blijft echter 
van voornemen fo als hy voorgeeft om na de Neder¬ 
landen te reifen, en belaft den Hertog van Alba fijne 
reife derwaarts te fpoedigen. b. 4. p. j 80 (127) fchrijft 
aan alle fijne Stadhouders, om haar krijgsvolk dat 
met den Hertog van Alba na de Nederlanden zoude 
trekken, inder haaft na Lombardien te fenden. p. 180 
(127) approbeert de Sententie door de Raden van de 
Inquiiltie in Spanjen over de troublen der Nederlanden 
uitgefproken. p. 226 (160) fendt veel volk en geld 
aan den Hertog van Alba. p. 255 (182) trouwt met 
de Dochter van Keifer Maximiliaan zijnde fijn Sufters 
Dochter, b. 5. p. 313 (225) befluit een generaal Par¬ 
don over de troubelen der Nederlanden den 16 No¬ 
vember 1569. p. 319 (230) antwoord aan de Wet¬ 
houders en Geeftelijke van Uitrecht op haar tweede 
Requeft, waar by fy verfocht hadden ontlaftte mo¬ 
gen worden van het Spaans Guarnifoen. p. 353(255) 
fchrijft aan den Hertog van Alba wegens het Requeft 
door de Geeftelijke en Wethouders van Uitrecht aan 
hem gefonden, waar by fy verfoeken van Spaans Guar- 
nifoen ontlaft te mogen blijven, p. 340 (246) vindt 
goedt den raadt van den Groot Commandeur om fich 
meefter ter Zee te maken, en doedt een arreft op al¬ 
le vremde Schepen in Spanjen. p. 523 (36) en een 
groote Vloot toeruften, ibid. verfiet veele Nederland- 
fe Heeren met eertituls. p. 571(70) doedt doordi- 
fpenfatie van den Paus te niet de Contraófcen met de 
Genevoilen, waar door fijn credit geweldig vermin¬ 
dert. b. 8-p. 654 (128) beveftigt het Gouvernement 
der Landen na den dood van den Groot Commandeur 
op de Raad van Staten, p. 663(134) en fchrijft daar 
over aan de Staten Generaal, ibid. bedankt de Staten 
van Braband voor haar devoir aangewent in het ma¬ 
ken van het accoort met Don jan. b. 10^.789(227} 
en approbeert het felve binnen Madrid, ibid. fend den 
Baron van Selles aan de Staten Generaal meteen Brief 
eninftru&ie- b. i2.p.938(16) arrefteertalledeHol- 
landfe Schepen in Spanjen. b. 14. p. 160 (181) ruft 
fich toe tegens Portugaal, verjaagt Don Anthonio, 
en maakt fich daar meefter van. p. 178 (194) doedt den 
Prince van Oranjen by openbare Placcate in den Ban. 
p. 198(209) ftelt twee Seminarien van Paftoren tot 
Leuven en Douay. b. 15. p.215(221) wordt door de 
Staten Generaal verklaart vervallen te zijn van deHeer- 
fchappyeder Nederlanden. b.i6. p.276 (35) in Portu¬ 
gaal Koning gekroont. b. 17. p 317 (19) bewijftde 
Hollandfe Schippers binnen Liflabon veel vriendfehap. 
ibid. fendt een Hellebardier na Enkhuifen met Brie¬ 
ven van Pardon, p. 388(20) fend op nieuw Brieven 
aan de Hoofden der Burgerye. p. 319 (21) verheft 
twee Soonen. p. 338(34) doedt lijn Soon huldigen 
in Spanjen. b. 19. p. 507(40) vereert Panna met het 
Gulden Vlies. p. 620(50) doedt de Engel fe Schepen 
in Spanjen arrefteren. b.2o. p. 622 (53) eneen Vloot 
toe maken om Engeland te overmachtigen en de Ban 
van de Paus tegens de Koninginne uit te voeren, b.25. 
p. 316(4) geeft een verklaringe uit dat hy den Oor¬ 
log tegens Vrankrijk aanneemt om deflelfsgevange¬ 
ne Koning re verloflen. b. 27. p- 516 (18) komt over 
een met Perez om de dood van Elcovedo op hem te ne¬ 

men. 
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men. b.2g.^-6\o(6) neemt euvel dat Perez degele- 
gentheid dier fake voor de Juftitie geopenbaart hadde. 
p. 610 (6) wil dat PereZ in een eeuwige gevangenifle 
gehouden wordt. ibid. foekt hem aan de Inquifitiete 
brengen, ibid. refol veert fich van die van Arragonom 
het voorftaanvan hare Privilegiën te breeken. p. 611 
(7) geeft lalt aan Vergas om met een Leger na Arra- 
gon te trekken, ibid. verbreekt alle de Voorrechten 
van dat Land. ibid. endoedt den Opperrechter en veel 
andere om hals brengen, p. 612 (8) fendt Parmaenna 
defl'elfs dood Manfveld, en den Hertog van Feria na 
Vrankrijkomde Ligeurs teaflifterenin de verkiefmge 
van eenen nieuwen Koning, en geelt aan Feria een in- 
ftruttie. b. 30. p. 674(3) geeft Woerden en Liefveld 
in Pandfchap aan Hertog Erick van Brunfwijk, en 
waarom, p. 748 (58) fchrijft verfcheidene Brieven aan 
fijnen Ambaffadeur by den Keifer, maar defelve wor¬ 
den geintercipieert. p. 774 (76) geeft een verklaringe 
uittegens die van Henric de Vierde, b. 31. p. 17(12-) 
geeft Sauvegarde aan die van de Over-Betuwe om haar 
Quartier te bedijken, p. 12.8(193) ontflaatalledege- 
arrefteerde Nederlandfe Schepen, p. 140(111) geeft 
een Placcaat uit om onderhouden te worden in het ge¬ 
ven van de Titulenfo in het fchrij ven als in het fpree- 
Iten. b. 33. p. 173 (10) fchrijfc aan de Staten van Bra- 
band en fendt de Credentie voor Albertus. b. 34. p.405 
(81) geeft een Placcaat uit aangaande fijn Wiflelenen 
het opnemen van Geld. p. 318 (19) accordeert met de 
Hooffe Negotianten, voorfiet lich van geld en waar¬ 
om. b. 35.p.434(11) verleent Procuratie op Alber¬ 
tus tot de Vredehandelinge met Vrankrijk. p 444 (19) 
tranfporteert de Nederlanden aan fijn Dochter Ifabel- 
la. p. 461 (31) fchrijfc aan Albertus. p.466 (36) en 
aan de Staten van Braband. p. 467. fterft. p. 470 
(39) fijn leven, fterven en begraeffenifle. p. 470... 

(4°...) 
Philip Montmoranci Grave van Hoorn tracht volk in 

Theonville te brengen, welk hem milt. b.i.p. 16(11) 
fchrijft den 19 September 1561 aan den Coning van 
Spanjen over de nieuwe Bifdommen. p. 27. (10) en op 
den n Maart 1563 van het mifnoegen dathetmeefte 
desvolkshadde over de autoriteit van Granvelle. p. 18 
(10) doedt een fchriftelijke vertoninge aan de Gou¬ 
vernante, en onthout lich uit den Raad van State, 
p. 19(11) wordt na Doornik gefonden om de opgere- 
fene beroerte te dier plaatfe te (tillen en de Stad en het 
Kafteel te bewaren , komt aldaar den 30 Augufti, 
vindt alles in roer, en doedt met groofe moeite de Ge¬ 
reformeerde de wapenen af leggen , uit de Kerk 
fitheiden, en buiten de Stad prediken, en het Kalteel 
met proviande, volk en geichut voorfien, maakt op 
het goedvinden der Gouvernante feekere Articulen 
van Accoord 3 wordt wederom te Hoof ontboden, 
en verftaat dat fommige, het geene hy te Doornik 
hadde gedaan, ten quaadftenhaddenuitgelegt, waar 
over hy hem beklaagt, en vertrekt van Bruffel na fijn 
Huis te Weert, fonder fich verder met eenige faken te 
willen bemoejen. b. 2^.89(63) neemt geweldig qua- 
lik dat fijne Handelinge tot Doornik fo qualijk wordt 
uitgelegt. p. 108 (76) komt tot Brufièl, doedt rapport 
van fijne handelinge tot Doornik, is niet wel te vre- 
den datmen hem miftrouwt; vertrekt van Bruffel, en 
fchrijft alle fijne handelingen over aan den Coning van 
Spanjen. p. in (78) fchrijft ook aan fijn Broeder in 
Span jen zijnde, en beklaagt fich ten hoogften. p. m 
(79) wordt niet gevergt om den nieuwen Eed te doen 
by de Gouvernante voorgeftelt en waarom. b. 3.P.147 
(104) is Admiraal ter Zee. b. 4. p. 179(127) heet den 
Hertog van Alba welkom, en wordt verfoeht tot 
Bruffel te komen, alfo den Hertog Brieven van den 
Koning aan hem hadde. p. 181(129) komt te Bruffel; 

wordt van den Hertog van Alba met groot Samblant 
onthaalt om hem geen achterdocht te geven • en ont- 
fangt van hem twee Brieven des Konings. p. 184 (131) 
komende uit den Raad , wordt nergens minder op 
denkende, door laft van Alba gevangen genomen, 
p. 185 (131) wordt van Bruffel na het Kafteel van 
Gentgevoert. p. 188(134) in de gevangenifle onder¬ 
vraagt, en niet tegenltaaude fijne proteftatie, gedwon¬ 

gen te antwoorden, p. 189(133) ontfangen hebbende 
Copye van fijne befchuldiginge, antwoord opdefelve 
van ftuk tot ftuk. p. 19 3 (r 3 9) wordt van Gent na Bruf- 
fel vefvoert, veroordeelt en den 3 Juny 1568 onthalfh 
p. 238 (170 en 172) fijn geboorte,afkomft,leven,enz. 
p. 241(172) 

Philip Grave van Buren en naderhant Prince van Oranjen 
Wordt door Alba te Loven van de Academie gehaalt en 
na Spanjen gefonden. b. 4^.222(157) door den Co¬ 
ning van Spanjen in vryheidgeftelt, en komt met Al¬ 
bertus na Nederland. b. 52. p. 151 (122) antwoord op 
den Brief der Staten aan hem gefchreven. p. 154(124) 
komt in Nederland, b. 3 3. p. 167 (y) komt by lijn Su- 
fter de Gravinne van Hohenlo. p. 246 (65) trekt na 
Oranjenen wordt aldaar gehuldigt p. 5 39 (19) 

Philip d’Aelts wordt door laft van Duc d’Alba te 
Bruffel onthalft den 1. Juny 1568. b. 4. p. 238 
(f69) 

Philip Trift wordt door laft van Ducd'Alba te Bruf. 
fel onthooft den 1 Juny 1568. b.4. p. 238 (169) 

Philip van Wingelen wordt door laft van Duc d’Alba 
te Bruffel onthooft den 1 Juny 1568. b. 4. p. 238 
(169) 

Philip Marbais wordt door laft van Duc d’Alba ont= 
halft. b. 4. p- 256 (183) 

Philip van Marnix wordt van den Prince van Oranjen ge* 
fonden in de vergaderinge van de Staten van Holland 
vergadert tot Dordrecht. b,6.p. 386 (181) cnwathy 
aldaar voorftelt. ibid. verbindt lich wegens den Prince 
van Oranjen aan de Staten van Holland met eede dat 
die niets zal doen fonder advijs en confènt van de Sta¬ 
ten van Holland. p. 388(283) ftelt wegens den Prince 
van Oranje inde vergaderinge der Staten van Holland 
voor de vryheid van de Religie, p.389(283) komt met 
commiflie van den Prince van Oranjen tot Haarlem 
en verfetde Wet. p. 412(309) wordtgevangenvande 
Spanjaarden, p. 472 (348) wederom ontflagen. b. 7. 
p 482(7) komt by den Prince van Oranjen daar hy 
wel ontfangen wordt. ibid. krijgt door bevel van den 
Groot Commandeur laft om te fchrij ven aan den Prin¬ 
ce van Oranjen, om middelen te vinden tot Vreede. 
p. 5 3 2 (42) en wordt weder in die handelinge gebruikt, 
p. 543 (43) wordt gecommitteert tot de Vredehande¬ 
linge te Breda. b 8.p. 597(88) en tot deGentfe b. 9, 
p. 719 (174) en door de Prince van Oranjen en Staten 
van Holland en Zeeland na Engeland gefonden, om 
de Souverainiteit aan de Coninginne op te dragen, 
p. 661 (13 2) en door de Staten Generaal na Groeningen 
om de onluften tufichen de Stad en Omlanden by te leg¬ 
gen. b. 12. p. 912 (315)fijne verrichtingealdaar, p pTj 
en 961.... (315 en 31) wordt door de Staten op den 
Rijks-dagte Wormsgegefondeu. p. 952(26) komt te 
Worms en doedt een Oratie voor de Rijks-Verga- 
deringe. p. 953 (27) fchrijft aan defelve, eu be¬ 
richt haar van veele faken. ibid. en door den Prince van 
Oranjen aan de Staten der Geünieerde Provintien, 
om haar te induceren tot een korte en finale refo- 
lutie, om door defelve uit veele fwarigheden te ge¬ 
raken. b. 14. p. 128 (185) ftelt ten dien einde aan 
defelve eenige Articulen voor. ibid. en om het ontfec 
van Groeningen te verhinderen, b. i5-p. 204(213)611 
door de Stateti Generaal aan Atijou om hem de Landen 
opfekereconditiën optedragen. p. 213(210) fchrijfc 
uit Engeland met verfekeringe van de genegentheid 
van Anjou tot de Nederlanden, b. 17. p. 295 (2) wei¬ 
gert te refideren by den Hartog van Anjou en waar¬ 
om. b. 18. p. 369(9) heeft een aanflag op Lier, die 
miflukt. p. 407 (37) wordt gewaarfchouwt van den' 
toeleg van Parma op Antwerpen, b. 19. p. 466(12) 
verhaalt aan de Wethouders het geene hemwasaan- 
gedient. p. 467(13) dringt hart op het doorfteken van 
den Blaeuwgaren-Dijk. ibid. belichtigt de plaats en 
doedt rappoit. ibid. doedt een voorflag om een Schans 
te maken op de Kruis-dijk en den Conwenftijnfen-dijk 
door te fteken, maar heeft geen voortgang, p. 5 00 (3 6 ) 
fendtverfeheidenmaal na Holland en Zeeland om af- 
fiftentie. p. 507 (41)fchrijft aan die van Zeeland, p.568 
ftelt fich heftig tegens het accorderen met Parma. 
b. 20. p. 600 (56) brengt teweeg datmen tof Antwér- 
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pén een nader onderfoek van het Koorn zoude doen. 
b. 20. p.6oi (37) moet beloven datmen Parma falon- 
dertaflen van een generaal verdrach. p. 601 (37) 
fehrijft ten dien einde aanParma. p. 602(38) doedt 
fchrijven door van Damme, en prefenteert om ielve by 
Parana te trekken, p, 603(38) trekt na Parma om 
van Verdrag te fpreken. p. 605 (4°) wordt in het by- 
fonder van Parma gehoort, welk tegens hem een gro¬ 
te opfpraak verwekt ibid. wordt geweldig befchul- 
digt en waarover, p. 608 (42) fchrijtt dathetAcoord 
met Parma gemaakt was. p. 610 (43) fehrijft verfchei- 
dene Brieven aan verfcheidene Staten en Perfonen. 
p. 614. .. (46..-) komt fonder pafpoort in Zeeland, 
p. 619(50) fehrijft aan den Heer van der Mijle. b. 21. 
P'753 (54) wordt door de Staten verfocht en gecom- 
mitteert om den Bijbel uit het Hebreeus in de Ne- 
derduitfe Tale te tranflateren. b. 31. p. 874 (74) ont¬ 
cijfert den geintercipieerden Brief van Jan Baptifla 
Taffis aan de Staten des Conings tot Bruflel. b. 32. 
p. 123 (98) fterft. b. 35. p. 510 (68) 

Philips van der Aa, wordt door den Prince van Oranjen 
na het Noorder-Quartier gefonden om de Steden te 
doen fortificeren.' b. 6. p= 444 (326) verfekert Bom¬ 
mel. b. 13. p. 75 (120) 

Philip Dirkfz is de eerfle in de Boshuifen Schanfe en ont- 
fangt daar voor de gefielde praemie. b. 7. p. 532 

(42) 
Philips de Alderoy wordt door den Keifer gefonden om 

Vreede te maken tuffehen Don Jan en de Staten, b. 10. 
p. 770(211) 

Philips de Derde wordt geboren, b 12. p. 951 f25) in 
Spanjen by het leven van fijn Vader gehuldigt. b. 19. 
p. 507 (40) conformeert fichmet de Credentie door 
fijn Vader aan Albertus gegeven, en fehrijft daarover 
aan de Staten van Braband. b. 34- P-4°5 (81) appro- 
beert het tranfport der Nederlanden op fijn Suffer Ifa- 
bella. p. 464 (34) fehrijft met eigener hand aan Alber¬ 
tus wegens de dood van fijn Vader Philip de Tweede, 
b. 35. p. 470 (39) trouwt met Margareta van Ooften- 
rijk. p. 471. doedt de Schepen en goederen der Ne¬ 
derlanders arrefteren en de Schippers en Bootfgefellen 
opdeGaleyefetten. b.36. p- 5*7(9) klaagt aan den 
Coningvan Vrankrijk en waar over. P- 586 (59) her- 
fteltdie van Arragon in alle hare Privilegiën, p. 591 
(63) foekt de Nederlanders allen handel te benemen, 

b. 37- p. 658 (46) 
Philip Mornay wordt met inftru&ie door de Staten Ge¬ 

neraal gefonden op den Rijxdagte Augsburg. b. 17. 
p. 324(24) 

Philip Rattaller wordt door de Wethouders van Uitrecht 
na Engeland gefonden met een inftrn&ie over de caf- 
fatie en herftellinge van het EerffeLid der Staten van 
Uitrecht, b. 22. p. 860(6) komt in Engeland, fielt fij¬ 
ne Commillie in het werk, en voltrekt defelve na fijn 
begeren, p. 866 (11) 

Philip van Naffau wordt door de Staten van Holland ge¬ 
maakt tot Gouverneur van Gorcom. b.22.p 893(29) 
doedt Eed aan Maurits. b. 22. p.906 (38) wordt 
Gouverneur van Nimmegen. b. 28 p-577 (39) en 
met eenige Vaandelen gefonden tot affiftentie van 
Henric de Vierde, b. 29. p. 604 (3) doedt een tocht 
in Lutfenburg, heeft eenaanflagop S. Vijt, die mis¬ 
lukt, fehrijft aan Oldenbarnevelt. b. 30. p. 678 (7) 
komt wederom, ibid. heefteen vergeeffen aanflag op 
Limburg, b. 30. p. 757(64) loopt met een dronken 
hooft op de breffe van het ravelijn voor Groeningen en 
komt daar door in groot gevaar, b. 31. p. 831 (42) 
maakt fich meeffervan een gefprongen ravelijn, ibid. 
heeft een aanflag op-Roermonde, maar tevergeefs, 
p. 844(52) toont fich feer genegen tot de tocht na 
Vrankrijk. p.847(54) vertrekt, Helt fich inflachor- 
dre, marcheert voort en komt by den Hertog van 
Boullon.ibid. helpt veele Steden in Lutfemburg inne¬ 
men. b.22.p_5 (1) valt in eenembuicadederSpaanfe.en 
is in groot gevaar, p. 8 (4) komt wederom t’huis. p. 28 
(21) krijgt commiffie om de wachten van denvyand 
van haar Leger af te fnijden, trekt op, raakt handge¬ 
meen, wordt geflagen, gequetft , gevangen; en fterft 
van fijn quetfure. p. 43.... (33-—) 

W Y S E R 

Philip van Egmond gefonden tot affiftentie van de Li- 
geurs, gebruikt een feer onvoorfichtige en hoogmoe¬ 
dige taal. b. 27. p. 519 (20) fie Egmond. 

Philip Grave van Hanau fterft. b. 27. p. 529 (26) 
Philip Grave Van Hanau trouwt met Charlotte van 

Bourbon, b. 33. p. 240(65) 
PhilippaChriftina, Princefi'e van Efpinoy , draagt haar 

manlijk inde verdedinge van Doornik, b. 16. p. 287 

(43) 
Philippine wordt overgegeven aan fijn Excellentie Mau¬ 

rits. b. 37. p. 649(38) 
Philippeville door Don Jan belegert, en met accoort 

overgegeven, b. 12. p. 951 (25) 
Pierede Worchum tekent eerft de Unie tegens de Span¬ 

jaarden en der fel ver aanhangers, b. 10, p. 769 
(210) 

Piere Difpinjak protefteert tegens de Oratie van den Bifi- 
fchop van Bourges, rechtvaardigt de fake der Ligeurs. 
b.30. p. 688 (15) vervloekt de Ketters , en wil de 
Roomfe Religie in Vrankrijk verfekert hebben, p. 689 

. (*?) 
Piere de Barrière voornemens zijnde om Henric de Vier¬ 

de om te brengen, wordt gevangen, komt tot be- 

kenteniffe, en wordt om hals gebracht, b. 30. p. 700 

(28) 
Piere du Four voorgenomen hebbende fijn Excellentie 

Maurits om te brengen , wordt te Bergen opSoom 
gevangen en geexecuteert. b. 31. p. 882(81) 

Piet El wordt door Pieter Nanningfz befchuldigt als me¬ 
deplichtig aan het verraad in Noord- Holland, en daar 
over by de kop gevat. b. 8. p. 629(2*0) wil niet uit 
kracht van de pacificatie ontflagen zijn, maar verfbekt 
recht. p. 637(115) wordt door het Hof van Holland 
by handtaftinge ontflagen, fielt fich ter purge, en le¬ 
vert Requeft over aan de Staten van Holland en Zee¬ 
land- p. 638, 639 (116,117) 

Pieter Titelman gefubdelegeerdelnquifiteur. b. i.p.14 
(id) eerfte Inquffiteur in Vlaanderen, b. 1. p.40 
(28) 

Pieter Ernft Grave van Manfveld is Gouverneur over 
Lutfenburg. b. i.p. 22(16) doedt den nieuwen Eed 
by de Gouvernante voorgeftelt. b. 3. p. 147 (109) komt 
binnen Antwerpen met Guarnifoen. p. 167(118) ge- 
waarfchouwt zijnde en bevreeft door het gevangen 
neemen van Egmond en Hoorn, vertrekt met haaft uit 
Bruflel. b. 4.p. 185(131) komtby degemuitineerde 
Spanjaarden tot Herentals en biedt haar Pardon en geld 
aan, maar tevergeefs, b. 9.?p. 692(155) belegert en 
wint Eindhoven, b. 18. p. 366 (7) en Dienft,ibid. vero¬ 
vert Wefterlo. ibid. valt in de Bommeler Waart. b. 20. 
p. 666 (87)belegert Wachtendonk en windt het.b. 35. 
p. 343 (24) wordt na de dood van Parma Gouverneur 
der Nederlanden by provifie. b. 29. p. 662 (45) breekt 
by Placcaatde Quartierenen Sauvegarden. (5.30^.676 
(6) trektopom Geertruidenberg teontfetten. p. 695 
(19) breekt weder op en vertrekt, p. 697 (20) komt 
voor Creveceur. p. 698 (21) fchermutfelt roet het Le¬ 
ger van Maurits, breekt op, vidtualieert’s Hertogen- 
bofch en fend volk na Vrieftand. p.699 (21) 

Pieter Pieterflen Schout van Amfterdam, komt met groot 
rumoer in de Kerk, en meent het breeken der Beelden 
te beletten, maar wordt door het volk ter Kerke uit- 
gejaagt. b. 2. p. 91 (65) doedt de Beeldeftormers uit 
het Kathuifers Kloofler vertrekken, neemt vier der 
felver gevangen, maar moet defelve weder laten lo¬ 
pen. p. 103 (75) belet het accoord van die van Am¬ 
fterdam met den Prince van Oranjen. b. 10^,759 (203) 
isoorfaakdathaar die Stad niet voegt met den Prince 
vanOranjen. b. n. p. 874(287) 

Pieter d’Andelot wordt door lall van Duc d’Alba te Bruf- 
fel onthooft den 1. Juny 1568- b. 4. p. 238 (169) 

Pieter d’Aelts wordt door lall van Duc d’Albate Bruf* 
felonthalftden 1 Juny 1568. b. 4. p.238 (f69) 

Pieter van Eemskerk , Griffier van het Hof van Vrieftand 
doedt met confënt van den Hove onderrichtinge aan 
Ducd’Albaop wat wijfe de Staten van Vrieftand ver¬ 
gaderen. b. 5. p. 266 (191) 

Pieter Ripperda biedt fijne hulpe aan den Prince van 
Oranjen door Sonoy. b. 5. p. 311 (124) 

Pieter 



van Perfonen en Saken. 

Pieter Adriaanfz. van der Werve heeft commiflïe om geld 
te collecteren tot hulpe van den Prince van Oranjen. 

b. 5. p. 312- (22 5) 
Pieter Afca , Leekebroer door ordre van Lumei binnen 

den Briel opgehangen, b. 6.p. 367 (266) 
Pieter Kies heeft coipmiihe om de Stad Haarlem aan de 

fijde van den Prince van Oranjen te brengen. b.6.p-372 

PieterHeinfz wordt tot Enkhuifen Kapitein gemaakt, 
om de Burgers in vrede te houden, b. 6. p. 372 (270) 
en Burgermeefter, doed Eed om de Stad en Prince van 
Oranjen getrouw te zijn. b. 6. p. 374 (272) 

Pieter Buiskens krijgt Commiflïe van den Prince van O- 
ranjen om Enkhuifen en de Scheepen van den Hertog 
van Alba in te neernen , openbaart fijne commiflïe aan 
de Burgerye, en doedt groote belofte vanontfette- 
gens den Hertog van Alba, gaat buiten naPaulusvan 
Loo, vraagt wat hy daar met de Soldaten te doen laad¬ 
de , met bedreiginge dat hy hem, ingevalle hy niet met 
gemoede vertrekt, fulks zal doen doen- b. 6. p. 372 
(270) fielt fich tegens het aannemen van een Vaandel 
Burgers tot Enkhuifen, en raakt daar over in groote 
moeiten metBurgerraeefteren. p. 373(271) laatfich 
volgens affpraak met de Burgeren als Overfte vinden 
op’t Noord Spoy. b. 6. p. 374(271) neemt op fijne 
commiflïe 3 30 Soldaten aan uit de Burgerye van Enk¬ 
huifen. (272) wordt Burgermeefler tot Enkhuifen, 
doedt Eed om de Stad en Prince van Oranjen getrouw 
te zijn. ibid. hulpe gekregen hebbende van de Vrybui- 
ters, dankt de 3 5 o Soldaten die hy aangenomen hadde 
wederom af. ibid. 

Pieter Cornelifz Burgermeefler tot Enkhuifen ontijdige 
forsheid, wordt dapperlijk beantwoord, en hyin fijn 
voornemen om een Oorlogs Boot uit te brengen, door 
weinig perfonen verhindert, b. 6. p. 373(271) 

Pieter vanFritem Raad in het Hof van Vriefland, trekt 
met Billy na Sneek, om ware het mogelijk het felve 
voor den Hartog van Alba te verfekeren, maar doedt 
riet op, en heeft groote moeite om daar wederom uit 
te geraken, b. 6. p. 382 (278) 

Pieter van de Meeren word geftelt tot Raads-Heer in het 
nieuwe opgerechte Hof van Holland. b.6.p.4i4 (302) 
trekt eenige poinófcen uit de papieren van Paret en 
maakt een dedu&ie over de felve. b. 21 p. 75 5 (5 5) 

Pieter Janfz Raat Wordt gefchoten op het Blokhuis by 
de Kruispoort tot Haarlem en fterft. b. 6. p.423 

(?10) 
Pieter de Rijke wordt door den Prince van Oranjen ge- 

fonden na het Noorder - Quartier wegens den twifl: 
tnflchenSonoy en de Noord-Hollandfe Steden, en wat 
hy aldaar verricht heeft. b.6. p. 438 (321) wordt ge- 
commirteert tot de Gentfe Vredehandelinge. b. 9-p.719 
(174) door den Prince van Oranjen na Uitrecht 
gefonden, om de gerefene beroerte aldaar by te leg¬ 
gen. b. 18. p- 389(23) fterft. b. 23 .p. 179(15) 

Pieter Govertfz gefloten buiten het Pardon, wordt bin¬ 
nen Haarlem omgebracht, b. 6. p. 443 (325) 

Pieter Wafteel wordt Raad neffens den Prince van Oran¬ 
jen om op alle voorvallende faken te difponeren. b. 6. 
p. 450(330) 

Pieter Bak entert het Schip van Bofiu en helpt het felve 
veroveren, b. 6. p. 456 (3 35) 

Pieter Torqueau krijgt commiflïe van den Prince van O- 
ranjen om dennanflagop het Kafteel van Antwerpen 
te helpen beidden, b. 7. p- 48 3 (8) 

Pieter Jan Teeuwen heeft een aanflagomterGoude te 
brengen onder den Coning. b. 7. p. 484 (8) wordt daar 
over gevangen en onthooft, p. 487(1 o) 

Pieter van Don wordt Ritmeefter over de Ruiteren bin¬ 
nen Leiden, b. 7. p. 507 (24) 

Pieter Jacobfz de Vries een van de gevangene vagabon- 
deninhet Noorder-Quartier wordt fcherpelijk onder¬ 
vraagt, wat hy bekent en wie hy bedraagt, b-8. p.624 
(106) 

Pieter Cornelifz wordt door de gevangene vagabonden 
bedragen, b. 8. p. 625 (107) 

Pieter Nanningfz wordt befchuldigt, gevangen, afgrijfe- 
lijk gepijnigt, komt tot bekentenifle, en wie hy be¬ 
draagt. b. 8. p. 619 (119) wil uit kracht van de pacifi¬ 

catie niet ontflagenzijn, maar verfoekt recht. p.637 
(115) wordt door het Hof van Holland by handtaftin- 
ge ontflagen en fielt fich ter purge. p. 638 (116) le¬ 
vert Requeft over aan de Staten van Holland en Zee¬ 
land. p. 639(117) 

Pieter de Bevere wordt door de Staten Generaal aan de 
fijde des Conings gecommitteert tot de Gentfe Vrede¬ 
handeling. b. 9. p. 719 (174) 

Pieter Willemfecorrefpondeert met Sonoy om Amfter- 
damintenemen. b. 8. p. 655(128) 

Pieter d’Avila doedt een uitval uit Vredenburg in de 
Stad. b. 10. p. 779(219) maar word dapper gehavent. 
ibid-. 

Pieter Ruifch wordt door de Burgeren van Uitrecht ver- 
focht om voor haar het woord te doen by Boflu. b. 10. 
p.780(217) 

Pieter Panis tot Mechelen om de Religie gevangen, word 
onthalft. b. 10. p. 820 (247) 

Pieter Willemfe houdt onder dekfel van koopmanfchap 
correfpondentietot Amfterdatn. b. n.p.906 (710) 

Pieter Lupus trekt de fake der Politie tot Mechelen gé- 
heel aan fich, en brengt te weeg dat die Stad met Par- 
ma accordeert, b. 13. p. 80 (113) blijft doodt. b. 14. 
p.175(192) 

Pieter Cornelifle wil tot Leiden met fijn Collega Cafpar 
Coolhaas niet dienen, waar uit groote moeite ontfiaat. 
b. 14. p. 143 (169) wordt van fijn dienft afgefet. p. 144 
(170) en wederom gerefiitneert. p. 145(170) 

Pieter van Berenfiein blijft in den flag by Noorthoorn. 
b. 16.p. 285 (41) 

Pieter Gentil is voornemens om dePrinceflè vanChimay 
te vergeven, maar miflukt, b. 18. p. 4 22 (48) 

Pieter Dominike voorname oorfaak dat Chimay Gouver¬ 
neur van Brugge wordt. b. 18. p-406 (36) 

Pieter Bakker blijft in het befpringen van de Schepen van 
Parma. b. 19. p. 501 (36) 

Pieter Damart wordt gefchoten te Sluis en feer beklaagt, 
b. 23.p. 9(6) 

Pieter Boom Burgermeefter van Amfterdam breekt heC 
deflein van Lycefter, en doedt Harmen Betfe Roden¬ 
burg van Lycefier vertrekken. b. 23.P.63 (42) 

Pieter van der Does neemt het Galjoen vanDiegoPie- 
montel. b. 25. p. 325 (10) wordt gequetfl: voor Au- 
werderfijl. b. 31. p. 807 (25) wordt Overfte van het 
Gefchut en de Artillery. b. 3 2 p. 153 (124) en in het 
Leger by Huift aan fijn Excellentie met geld gefonden. 
b. 3 3-p. 215 (41) neemt affcheid van fijn Excellentie 
om als Admiraal met de Vloot tegens Spanjen uitge¬ 
ruft, te vertrekken, b. 36. p. 554(32) loopt in Zee. 
p.'565 (41) fijne verrichtinge.... fterft. ibid. 

Pieter van Moucheron wordt door de Staten na Engeland 
gefonden om de Gefanten te afllfteren in de dingen ra¬ 
kende de Trafijke en Negotie, b. 26. p. 428 (21) 

Pieter Moyalen wordt in het Leger by Huift aan fijn Ex¬ 
cellentie met geld gefonden. b. 33^.215(41) 

Pieter Harinkman wordt in den Haag onthalft om den 
aanfiagdie hy hadde vanTertolen in handen der vyan- 
den te leveren, b. 34-p. 377 (62) 

Pieter Hogerbeets fterft. b. 36. p. 584(57) 
Pilaar opgerecht op de plaats van het afgebroken Hof 

van denGrave van Cuilenborg door laft van den Her¬ 
tog van Alba, wordt naderhand door het volk aan 
ftukkengeflagen. b. 4. p. 248(177) 

Piron heeft een vergeeffen aanflag op Huift. b. 3 3. p. 247 

«U) 
Placcaat van Lycefter verbiedende den toevoer van lijn¬ 

tocht na de vyanden. b, 21. p. 703 (17) wordt eenig- 
finsgematigt. p. 705 (19) 

Placcaten (de bloedige) en uitvoeringe der felve kon- 
nenden yver voor deGods-dienft niet ftremmen. b. 1. 
p- 13(9) 

Pius de Vierde wordt Paus en beveiligt de Bulle van fijn 
Voorfaat Paulus de Vierde, b. i.p. 18 (13) 

Pius de Vijfde doet de Coninginne van Engeland Elifii- 
beth in den Ban. b. 5. p. 271 (195) vereert Ducd’Alba 
een goud Swaard en gouden Hoet. p. 270 (194) fterft. 
b. 6. p. 371 (269) 

Plonderinge van Haarlem wordt voor een groote lom- 
megeldsafgekocht, b,6. p.441 (323) ^ ^ 



B L A D W 
Polwijkr Haat de handelinge friet de Staten af. b. i o.p.8i 3' 

(mO , r 
Pol (Kapitein) wordt gevangen en befchuldigt vad wan- 

devoir. b. 23. p. 5 (4) 
Poi&iers houdt den Coning buiten en kieft de fijde van 

deLigeurs. b. 26. p. 46 3 (43) 
Pojet neemt met een aardigheid Geertruidenberg in voor 

den Prince vanOranjen. b. ö.p.437 (336) 
Pompejus Ufkens biedt fijn hulp aan den Prince van O- 

ranjen door Sonoy. b. 5. p. 311 (224) hebbende een aan- 
flag op Vli(linge,en nu vaardig zijnde, wordt door 
den Droft van Embden daar in verhindert, p. 316 (227) 
wordt te Groeningen gequetft. b. 10. p. 752 (198) is 
een treffelijk Patriot, en ontdekt aan de Geünieerde 
Staten en Prince van Oranjen den handel van Rennen- 
burg. b. 14. p. 167 (186) wordt door den Prince van 
Oranjen na Rennenburg gefonden om hem te induce¬ 
ren tot Campen by den Prince te komen. ibid. trekt 
uit Groeningen en waarfchouwt veele voor Rennen¬ 
burg. p. 168 (186) blijft in de dag by Hardenberg. 
b.i5.p.207(215) 

jPomponius Bellievre gemachtigde van Henric de Vierde 
op de Vredehandelinge tufïchen Spanjen en Vrankrijk. 
b. 33. p. 443(18) fijne verrichtinge.... fieBellievre. 

Pontoife door Villeroi overgegeven aan Henric de Vier¬ 
de. b. 31. p. 800 (19) 

Pöntus de la Garde wordt van den Coning vanSweden 
gefonden aan denGrave van Embden, en waar over. 
b. 6. p. 3 5 7 (2 5 9) deflelfs komfte is feer fufpeét by die 
van de Religie, ibid. 

Pontus de Noyelles neemt aan het Kafteel van Antwer¬ 
pen aan de fijde der Staten te brengen, begeeft hem met 
fijn Vaandel in wapenen, verklaart fich voor de Staten, 
en verfekert het Kafteel. b. 11^.853(271) Gouver¬ 
neur binnen Mechelen. b. x 3. p- 76 (120) flaat in de 
wind de goede waarfchouwinge van de Heer van Fro- 
mont, en antwoord opdeflelfs Brief. p. 82 (125) wordt 
uit Mechelen gejaagt, en over al met de nek aangefien. 
p.84(126) 

Poorter van Leiden mach door niemand als door Schepe¬ 
nen vart Leiden gevonnift worden.'b. 3. p. 267 (192) 
aan goed niet meer verbeuren dan feftig ponden van 
40 groten't pond. ibid. en niet ter dood gewefen wor¬ 
den dan na fijn eigen confelfie buiten pijn en banden, 
ibid. 

Popke Roorda wordt door de Staten van Vriefiand na 
Over-Y (Tel gefonden om met de Staten aldaar te hande¬ 
len tot verfekertheid van den Lande, komt te Swol 
en doedt fijne propefitie. b. 14. p. 166 (183) 

popke Everardi wordt door die van Groeningen gecom- 
mitteert om met fijn Excellentie Maurits van de over- 
gevinge te handelen, b. 31^.832(43) 

popke Rooda begint binnen Huift van appoin&ement 
tefpreken. b. 33. p- 220(43) maakt het volk flaauher- 
tigen dringt fterkom te accorderen, p. 223 (47) 

Portugaal vermeeftert voor den Coning van Spanjen door 
Ducd’Alba. b. 14. p. 178 (194) 

Poftella meefte roervink in de twiften in Vriefiand, is 
oorfaak van het fchrijven van Lycefter aan die van O- 
ftergo, enz. b. 23^.44(19) is een befpotter van de 
Religie en van een ergerlijk leven. ibid. fchrijft aan 
den Prefident van Vriefiand. p. 43(30) enfendaan 
hem copye van den Brief van de Coninginne van En¬ 
geland aan de Staten van Vriefiand. ibid. 

Potlis weigert het commando binnen Schenkenfchansab- 
folut aan te nemen, b 26. p. 461 (43) ftilt de Hoofden 
der Soldaten, p.462 (44) vertrekt uit de Schanfe. p.462 
(44) viftualieert Rhijnberk met geweld en fiaat de 
Spaanfe. p. 480(56) 

Pottelsberge foekt meer volks binnen Cortrijk te brengen, 
fchrijft daar over aan die van Vlaanderen, b, 14. p. ï 7 5 

(19l) 
Potwalvis firant tuflchen Katwijk en Schevelingen. 

b- 3F-P-433 (!I) , , . 
Prefentatie door de Gedeputeerde der Staten aan Sonoy 

gedaan, b. 24. p. 228 (58) 
Pretenfien van de Gravinne van Meurs op het Sticht Geu¬ 

len. b. 29. p. 660(44) 
'Praets Secretaris van den Bloed - Raad levert aan den 

V SER 
Grave van Hoorn Copye over van de Articulen fijnér 
befchuldinge. b. 4. p. 189 (135) 

Predicant (Luitherfe) binnen Woerden predikt tegensde 
Staten en houdt fijn gevoelen fchrifcelijk ftaande. b.i6„ 
p. 283(40) 

Predicanten der Gereformeerde beloven in de Vrouwe en 
5. Joris Kerke tot Antwerpen niet te zuilen prediken. 
b-2.p. 87 (61) en leveren een gefchrift over aan de Ma- 
giftraat. ibid. ontfchuldigen baar van de Beeldeftorme- 
rye, en beloven aan den Penfionaris Welenbeek, dat 
hy antwoord zal hebben op de voorfiellinge aan haar 
gedaan, ibid. het meerendeel van Holland vergaderen 
binnen Amfterdam, om teberaatflagen of men de Pre- 
dicatien, overmits de ftrenge vervolginge, zoude op- 
fchorten of niet, maar refolveren van neen, tot fo 
lange als defelve by openbaar Edi& zouden wefen ver¬ 
boden. b. 3.p.163(113) fo Gereformeerde ais Luther- 
fe vertrekken uit Antwerpen, p. 166 (117) Luthérfe 
verfoeken , behalven de Pafpoort aan haar door de 
Wethouders van Antwerpen gegeven, ook atteftatie 
van den Prince van Oranjen, die haar wordt gegeven, 
b. 3. p. 166(117) leveren haar gevoelen aangaande het 
Onderfcheid tuflchen de Poiitike en Kerkelijke Rege- 
ringe fchriftelijkover aan de Staten van Holland, b. 14» 
p.143 (159) van de Augsburgfe Confelfie binnen Woer¬ 
den leggen haren dienft op en waarom, b. 14. p. 147 
(171) verfoeken aan Lycefter een Synode te mogen 
houden en verkrijgen het. b. 21. p. 718 (29) van de 
Minnebroeders Kerke tot Uitrecht klagen aan ver- 
fcheideneClaflèsover Huibrecht Duifhuis, b. 21 .p.833 
(108) van Delft antwoorden op de klachte van die van 
de Minnebroeders tot Uitrecht over Huibrecht Duif¬ 
huis. b. 21. p. 834 (109) van Uitrecht worden altefa- 
men gelicentieert. b. 21. p. 840 (113) en geven een 
Credentie Brief aan Modet om na Engeland te reifen. 
b. 22. p.861 (8) van Nederland fenden Gecommitteer¬ 
de aan Lycefter om hem te verwelkomen, b. 23.P.23 
(16) uit Holland verfebijnen inde Vergaderinge van 
de Staten van Holland , en leveren een vertoog aan de- 
felve over uit naame van de Hollandfe Kerken, b. 23. 
p. 72(49) krijgen een kort en fcherp antwoord, p.74 
(50) van Holland worden door Maurits verfocht om 
haar ad vijs te geven over den Vredehandel met Span¬ 
jen, het geen fy doen. b. 24. p. 241 (68) enantwoor- 
den op de nader vragen haar ten dien einde voorge- 
ftelt. p. 243(69) en ook die van Zeeland, p. 244(69) 
van het Sticht overleggen om een befendinge na Enge¬ 
land te doen, de Coninginne te verfoeken en te bidden 
om in de Vredehandelinge met Spanjen vrye oeffenin- 
ge van de Religie te bedingen, vinden goed dat fulks 
van wegen alle de Kerken zoude gefchieden, en fen¬ 
den daar toe Gedeputeerden aan defelve, die defe be¬ 
fendinge meerendeel goed vinden, b. 24. p. 251 (74) 
veele zijn niet wel te vreden over de geconcipieerde 
Kerkenordeninge, en willen dat de Predicanten die 
daar over gedaan hadden zouden gecenfureert wor¬ 
den. b. 28. p. 561 (2f) van Uitrecht fchrijven aan 
Oldenbarnevelt over de droevige toeftant van haare 
Kerke. b. 30. p. 739 (50) eenige fchrijven aan de Sta¬ 
ten van Holland over de fake van Cornelis Wiggertfz 
Predicant tot Hoorn. b. 32. p. 72 (55) 

Predicatie gefchied te Limburg fonderBeeldeftorminge. 
b.2.p. 89(63) (heimelijke) over al door gancfch Ne¬ 
derland gedaan, waar in het volk in de Godfdienft ge- 
oeffent wierdt. b. i. p. 13 (9) houden niet op. p.Ó2(43) 
komen aan het licht. b. 2. p. 63 (44) worden in het 
openbaar gedaan, p. 66(47) met de wapenen in de 
hand. p. 7 s (5 3) tot Antwerpen noch machtigen p. 80 
(56) krijgen grooten toeloop, p. 82 (58) worden met 
geweld verftoort. p. 163 (115) 

Predicaren van Antwerpen en den Bofch vluchten met 
haare Ornamenten en Brieven, b. 12^.930(9) 

Predik-Heeren tot Uitrecht mogen tegens de Gerefor¬ 
meerde Predicanten niet prediken, noch defelvefcbel- 
den. b. 1. p. gï (63) ja mogen niet prediken, maar moe¬ 
ten in hare Cloofters blijven, ibid. 

La Preé wordt door de Staten na Vrankrijk gefonden om 
Henric de Vierde geluk te wenfehen met de Kroon, en 
de faken defer landen aan hem te recommanderen.b.26. 

P- 47? 



van Perfoncn en Sak'en. 

p.' 477 (f4) verwittigt den Staten van den toeftant der 
faken in Vrankrijk. b. 28.p. f 35 (f)fterft. b.30. p.710 
(zj) 

Prelaten zijn een Lid van de Staten van Vl iefland, b. f. 
p. 166 (191) van Braband doen een prefentatie op het 
verfock van den Groot Commandeur, mits dat de Ste¬ 
den medeconfenteren enandersniet. b. 7. p. f73 (71) 
antwoorden op het verfoek van de Colonellen, enz. 
wegens de Religions Vrede. b. u. p-973 (41) van 
Vrankrijk aan de fijdedes Conings antwoorden op de 
declaratie van den Hertog van Meyne. b. 30. p. 673 
(4) 

Preiïdent van Holland tot Uitrecht gevlucht, fchrijft een 
en andermaal aan de Steden van Holland, b. 9. p. 682 

(148) 
Preftor taft de Galeafle van Moncado aan en verovert de- 

felve. b. 25. p. 314 (IO) 
Priefters binnen Uitrecht wordt de exercitie van de 

Roomfe Godfdienft verboden, en mogen met hare 
kleederen niet langs de ftraat gaan. b.if.p. 212(218) 
in Vrankrijk prediken geweldig tegens de bekeringe 
van Henricde Vierde, b. 30. p. 706 (26) 

Prince, Major, doedt een uitval uit Huift die wel ge¬ 
lukt, maar wordt gequetft. b. 33. p-217 (43) komt in 
communicatie met fijn Excellentie over de gelegent- 
heid van Huift en den aanflag op Abfdaal. p. 220 

(47) 
Princen van Vrankrijk aan de fijde des Conings, ant¬ 

woorden op de declaratie van den Hertog van Meyne. 
b. 30.p.673 (4) 

Prior van Mariengaarde moet door ordre des Bifl'chops 
zijn Habijt en Cappe veranderen en een weerlijk Ca- 
nonnik worden, b. 5. p. 26 5 (190) 

Privilegiën van Brederode worden vernietigt, b.3. p. 169 
1(19) van Uitrecht worden door den Hertog van Al- 
baopgeeifcht. b. 6. p. 358 (259) geweigert. ibid. on¬ 
der proteftatie overgegeven, en opVredenburg ge¬ 
bracht. p.361 (261) 

Promotien op de Univerfiteit van Leiden hoe gefchieden 
moeten, b. 29. p. 678 (42) 

Proceflen tegens de Graven van Egmond en Hoorn fijn 
qualijk gehouden. b.4. p. 238(170) die van Holland 
aangaande worden uit Mechelen aan de Staten van 
Hollandovergelevert. p. 175(192) 

Procellien (dochvandemeeftegeveinfdelijk) gehouden 
in de Nederlanden over het flaan en weg trekken van 
den Prince van Oranjen. b. 4 p. 257 (184) 

Procureur Generaal van Vriefland komt tot Harlingen , 
en doedt veeledie uit het land meinden te vluchten, 
verraden, en die gevangen waren op de Galeye letten 
én ophangen, b. 3. p. 170(120) van den Bloed-Raad 
levert fijnen eifch tegen de Staten van Uitrecht fchrit- 
telijkover, aan den Bloed-Raad, en levert daar van 
een ongeautentifeerde Copye aan den Procureur van 
de Staten van Uitrecht, b. 5. p. 290(209) repliceert 
Op de antwoorde van de Staten van Uitrecht, p. 292 
(210) van Holland flaat de gevangenifTe tot Schagen 
op en brengt de gevangene aldaar fittende r.a Delft. b.8. 
p.638(116) 

Profeflören van Loven adviferen dat de pacificatie niet 
tegens de Roomfe Religie noch au&oriteit desConings 
is. b. 10. p. 766 (208) 

Profeflören der Theologie binnen Leiden fchrijven aan 
de Staten van Holland over de fake van Cornelis Wig- 
gertfe Predicant tot Hoorn. b. 32. p. 72.(55) fenden 
haar oordeel over de Leere van Cornelis Wiggertfz 
aan de Staten van Holland, p. 76(58) 

Pruneaux doedt een voorftel in de Staten Generaal om te 
te weten op wat conditiën de Provintien in het ge- 
mein en ieder byfonder, genegen zijn de Landen aan 
den Coning op te dragen. 0.19^.465(11) doedt een 
byfondere voorftel ten felven einde in de Staten van 
Holland, ibid. handelt met de Gefanten der Staten in 
Vrankrijk. p. 528 (55) 

Prop, Schots Kapitein, wordt door de Staten afgedankt, 
b. 31. p. 782 (51) accordeert op nieuws metdefelve. 
p. 783. 

Provence vérfoent fich met Henric de Vierde, b. 31 .p.801 

Proviant-Meefter van Barfolt Entens klaagt over de bè- 
talinge der Soldaten, enfcheldtde Staten voor verra¬ 
ders. b. 6^.424(310) 

Proviande binnen Steenwijk wordt onderfocht, gevon¬ 
den en ten gemeenen behoeve geconfifqueert. b. 16. 
p. 236(5) 

Provinciale Raden, fie Raden Provintiaal. 
Provins komt onder de gehoorfaamheid van Henric de 

Vierde, b. 31^.806(24)’ 
Provintien van Nederland hebben elk haare byfondere 

Hertogen, Graven en Heeren gehad. b. i.p. 2(1) 
vol wantrouwen en onordre. b. 15.P. 221 (227) 

Provintien onder den Coning gehorende konnen niet ac¬ 
corderen in de quote die ieder dragen zoude in de twee 
milioenen, geèifcht door den Groot Commandeur, en 
wat ieder der felve daar op antwoord, en prefenteert 
tot redemptie van den tienden en twintigften penning, 
b. 7. p. 576 (73) worden gedwongen leeninge te doen. 
b. 8- p. 657 (130) 

Provintien (Geünieerde) fenden aan den Grave van Ren- 
nenburg om hem te begeven in de gemaakte Unie. 
b. 13. p. 32(89) protefteren tegens den felven. ibid. 
nemen by provifiedeaéte van dien Graafaan. ibid. fen¬ 
den ten andermaal aan hem. p. 3 3 (89) in een flimmer 
ftant als voor de Ceulfe Vredehandelinge, zijn lang- 
faam in hare refolutien, waar door veele goede faken 
achterweeg bleven, b. 14. p. 128(158) fenden Gede¬ 
puteerden aan den Eerts-Hertog en Prince van Oran¬ 
jen om te antwoorden op de Propofitie door den 
Eerts-Hertog aan de Generale Staten voorgehouden, 
ibid. 

Provintien (veele) luifterennaderefolutie vandeStaten 
van Holland en Zeeland aangaande dé affweringe des 
Conings. b. 13 . p. 91(151) 

Provintien (nader Geünieerde) befoigneren om Gecom¬ 
mitteerden na Engeland te fenden. b. 20. p. 634 
(62) 

Provifie in het Leger van fijn Excellentie voor Groenin- 
genovervloedig, b. 31. p. 808 (25) 

Publicatie van het Pardon doedt weinig vruchts, door 
het miftrouwen op het felve. b. 5. p. 321 (232) 

Purmereinde verfekert voor den Prince van Oranjen. b.6. 

P-?77(i74) 
Purmerland ingenomen door de Spanjaarden, b. 7. p.496 

(»7) 
Py rton Engels Kapitein blijft in den flag van Vlaanderen, 

b. 37.p. 653(42) 

Q: 

QUeftie tuflehen Hohenlo en Norrits wordt bygèlegt, 
b. 22. p.966 (82) tuflehen Grave Edhard en de 

btad Embden, waar uit ontftaan en hoe afgelopen, 
b. 3 2. p. 57... (44-.) tuflehen die van Gorcom en Nim- 
megen. b.33. p. 183 (17) wordt bygelegt door fijn Ex- 
cellentie. (18) tuflehen de Staten Generaal en die van 
Groeningen en de Omlanden over het dragen van hare 
quote wordt bygelegt. p. 237 (58) tuflehen die van 
Vriefland, Over-Yflel, Groeningen, Omlanden en 
Drenthe over de Fortificatie van Coeverden. p. 238 
(58...) vervolg van defelve. p. 268... (81.... fieTwift, 
ofVerfchil. 

Quickel (Kapitein) wordt met fijne Adelborflen van de 
Burgermeefters van Enkhuifen in de Stad gelaten, maar 
moet en haar geweer in de Poort afleggen, b. 6. p. 371 
(269) komt met fijn Soldaten voor Enkhuifen, wordt 
door de Burgers buiten gehouden , raakt evenwel met 
lift met fijn volk, doch fonder geweer, binnen, krijgt 
met loosheid het geweer binnen, verftout fich om door 
trommelflag fijn Soldaten voor fijn Herberg te doen 
vergaderen, maar wordt door de Burgers met al fijn 
Soldaten ter Stad uitgedreven. (270) 

Quintijn Benot wordt door laft van Duc d’Alba tc 
Brufl'elonthalft den 2 Juny 1568. b. 4. p. 238 (170) 

Quintin du Prets wordt door de Staten Generaal aan de 
fijde des Conings gecommitteert tot de Gentfe Vrede¬ 
handelinge. b. 9. p. 719(174) 

Quirih' 
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Quirijn de Païme, Predicant, wordt door laft van Vitelli 

opgehangen, b. 7.p. 531 (41) 
Quirijn Dirkfz een van de gevangene vagabonden in het 

Noorder-Quartier wordt fcherpelijk ondervraagt, wat 
hy bekent, bn wie hy bedraagt, b. 8.p.Ó2$ (107) 

R. 

RAad van Braband ftaat de Vryheid der Landen voor, 
en ftelt fich tegens het Placcaat van de Inquifitie. 

b- r.p. 15(10) houdt het werk der Inquifitieflepen- 
de, en antwoord aan de Wethouders der Hooftfteden 
van Braband. p. 36 (26) antwoord aan de Hooftfteden 
van Braband op haareremonftrantie. p. 3,9 (2JO 

Raad van State overlegt hoemen het werk der Bilichop- 
pen beft zoude mogen dreflèren, en Tendt tot dien ein¬ 
de de Heere van Montigny na Spanjen. b. 1 • p. 2.8 (zo) 
vordert het werk der nieuwe Biflchoppen geweldig, 
en fchrijft al om Brieven tot invoeringe der felver. p. 3 5 
(1?) handelt om de ftrafheid der Placcaten te mode¬ 
reren. b. 2. p. 37(40) beraatdaagt haar hoe en op wat 
wijle men beft den Coning van alle dingen zoude mo- 
t?en onderrichten; en belluit dat twee Riddeis van het 
Guldenvlies na Spanjen zullen reilen, p.60(43) be- 
ftaat uit de voornaamfte Heeren des Lands, enz. en 
worden by den Lands-Heer felfverkoren, b.4- j). 178 
(126) wat die te verrichten heeft. p. 179 (126) was 
voor delen een met den Secreten Raad. ibid* wordt 
van nieuws ingeftelt. b. 6. p. 4$o( 330) formeert een 
«dvijs over de Vredehandelinge om aan den Coning ge- 
levert te worden, b. 8. p*6i 3 (98) wordt na de dood 
van den Groot Commandeur by provifie gecommit- 
teerttot het Gouvernement der landen. p.66j (134) 
is niet eens over het accoord met die vanZierikzee te 
maken. b. 9. p. 679(145) verbiedt allen handel met 
die van Holland en Zeeland, p. 681(147) fchrijft aan 
de Prefident en Raad van Holland gevlucht tot Ui¬ 
trecht , met laft om den Brief des Conings aan die van 
Holland over te fenden. p. 681(147) verklaart de ge- 
xnuitineerde Spanjaarden by Placcaat voor rebellen, 
p. 693 (155) geeft een breeder verklaringe tegens de- 
felve. ibid. cafteert de Hoogduitfe binnen Antwerpen, 
p. 694 (m 6) fend den Heer van Raflengemaan den Co¬ 
ning om hemde ftant en gelegentheid des lands te vei- 
tonen- p. 704(163) binnenBruflel in verlekeiinge ge- 
ftek, op de fufpitie dat fy kennifle hadden van het geene 
door de Spanjaarden gedaan wierdt. p. 712(169) (het 
meeftendeel) wordt los gelaten, begint wederom te 
befoingneren en doedteen Placcaat publiceren tegens 
de gemuitineerde Spanjaarden , en onbehoorlijke ufur- 
patievan het Gouvernement door Roda. p-7*4 (l7°> 
iji) fchrijft aan Sanchiod’Avila dat fy niet gevangen 
maar vry waren,en tonen fulks met der daad. p. 715(171) 
fchrijft andermaal aan hem waarom hy deGuarnifoe- 
nen hadde opgelicht Tonder haar bevel. p-7*S( ‘ 7i) vind 
ooedt de refolutie der Staten Generaal genomen tegens 
de Spanjaarden.p.719(17+) geeft een Placcaat uit waar j 
by die van Antwerpen gemachtigt worden om hare 1 
goederen door de Spanjaarden gerooft te mogen vin¬ 
diceren. p. 735 (187) belet heimelijk dat veele Steden 
na de Pacificatie geen fatisfaétie neemen van den Prin- 
ce van Oranjen. b. 10. p-754 ^99) advifeert op het 
verfoeit van de Staten Generaal over de Pacificatie van 
Gent. p. 768(108) beveiligt de Unie gemaakt tegens 
de Spanjaarden en der felver aanhangers, b. 10. p. 770 
(211) fchrijft aan de Staten van Uitrecht dat fy haarde 
concipieerde Articulen waar op fy fatisfa&ie begeeren 
van den Princevan Oranjen zullen overfenden. p. 793 
(117) fuftineren dat de Staten van Uitrecht ongehou¬ 
den fijn fatisfaétie van den Prince van Oranjen te ont- 
fangen. ibid. en maken daar eenige Articulen van. 
ibid. fchrijft aan de Staten van Uitrecht dat fy haar 
uitgedrevene Soldaten zullen verdelen opdeStichtfe 
Dorpen, p. 800 (23 2) bekommert over het geene haar 
van Don Jan was aangedient wegens den aanftag op 
lijn perfoon, dienen fulks de Staten Generaal aan.p. 805 
(235) doedteen Eed om niet tegenftaande de atlwe- 
ringe van Don Jan den Coning getrouw te blijven, 
b. 12. p. 931 (u) wendt groote moeite aan om de ge¬ 

vangene Heeren tot Groeningen los te krijgen, b. 1$, 
p. 19 (80) doedt openinge aan Anjou van de affairen 
des Lands. b. 17. p. 310(13) fendtaandeConinginne 
van Engeland om te verfoeken dat fy dehandelinge 
met den Coning van Yrankrijk wilde bevorderen 
P-47o(ï5) 

Raad (meefte) van Leeuwaerden laat toe dat de Beelden 
in de Kerken afgebroken worden, b. 2. p. 91 (64) en 
helpt de Gereformeerde Predicanten gewapent op 
Stoel brengen, ibid. 

Raad (breeden) van Antwerpen is tegens het prediken 
der Gereformeerden, b. 2. p. 70 (49) en maakt een Or¬ 
dinantie daar tegen. ibid. cloedt een voorftel aan de 
Gemeente om alle vremdelingen bekent te maken.p.73 
(ƒ2) vergadert en waar over. p. 76 (54) andermaal 
vergadert en waar over. b. 3. p. 166(118) refolveert 
om Guarnifoen in te nemen, Tonder eenige conditie 
of befprek. p. 167. 

Raad van Troublen, fieBloed-Raad. 
Raad Provinciaal, uit wat voorperfoonen beftaat, en 

wat die te verrichten heeft. b. 4.p. 179(126) 
Raad (fecrete) uit wat voor perfonen beftaat, en wat tc 

verrichten heeft. b. 4. p. 179 (xzó) was voortijds een 
met den Raad van Staten, ibid. 

Raad van Finantie wat die is en wat defel vete verrichten 
heeft. b. 4. p. 179 (126) maakt dagelijks verandering 
in de Convoyen en trekken de penningen na haar, 
waar door grote onordre ontftaat. b. 21. p. 
(56) 

Raad van Mechelen weigert de Wethouders van Amfter-' 
dam in appel te ontfangen over een condemnatie ten 
haren lafte en behoeven des Hertogen van Alba, door 
het Hof van Holland verleent, b. 5. p. 346 (250) 

Raad opgerecht van de Staten van Holland en Zeeland , 
neffens den Prince van Oranjen wordt macht gegeven 
om op alle voorvallende faken te difponeren. b.6.p-45ó 

(330) 
Raad van State (der nader Geünieerde Provintien) wordt 

gecommitteert om alle de Brieven geaddrefleert aan 
den Prince van Oranjen te openen, b. 19. p. 454(3} 
wordt by provifie nevens Maurits de Regeringe der 
Landen opgedragen. p-455(4) antwoord op de re- 
monftrantie van die van O ver-Yflel5aangaande het ver- 
woefteader plattelander), p.499 (35) antwoord op het 
verfoek van Treflong, en ftaat hem toe ’t geene hy ge- 
eifcht hadde om de Schelde te bevrijden, p-509 (42) 
befluit preparatie te maken tot het ontfet van Antwer¬ 
pen, ibid. fchrijft aan Trefiong om de Schepen na Ant¬ 
werpen varende, wel te convoyeren. p. 524(52) ftelt 
ordre tegens den inval der Malcontenten op de Ve- 
luwe. b. 20. p. 559 (4) deporteert Trefiong van alle 
fijne Staten en doedt hem gevangen fetten. p.570 (12) 
wordt door Lycefter geauthorifeert tot het Gouverne¬ 
ment in fijn afwefen. b. 21. p. 784 (47) ftelt nevens 
de Staten Generaal ordre op veele faken terwijle Ly¬ 
cefter in Engeland is. p. 789 (78) verklaart Jork en 
Stanlei by Placcaat voor verraders, b. 2z-p. 881 (21) 
geeft aan de Generale Staten eenige fwarigheden in be¬ 
denken over het Placcaat op de vrye Navigatie, p 887 
wordt voor drie maanden gecontinueert. p. 892 
(28) verfoeken aan denGrave van Nienwenaardat hy 
de verfamelinge van eenige Provintien in het parti¬ 
culier tot Uitrecht geliefde af te doen. p.907(38) or¬ 
donneert aan Sonoy het Vaandel van Criftal na Zee¬ 
land te fenden, het geen hy niet doedt, maar fendt 
volk van fijn eigene Compagnie, b. 23. p. 118 (81) 
krijgt het beftier der Regeringe, mits het vertrek 
van Lycefter. p. 14; foo) ftelt CommifTariflen -om 
met den Grave van Meurs de gerefene gefchillen 
tuffehen fommige Edelen en de Staten vanUitrechc te 
vereffenen, b. 25. p. 161 (io) fchrijft aan Sonoy. 
p. 182 (25) maakt eenige aanteikeningen op de Arti¬ 
culen van Sonoy door Moftaert aan haar overgelevert. 
p. 185 (27) fchrijft aan Sonoy. p. 186 (28) fchrijft 
aandeBevelhebheren binnen Medenblik. p. 190(31) 
en aan Sonoy. p.191 (32) vrefende voor meerder onheil 
door het ontbieden van meerder volks in het Noorder- 
Quartier fchrijven daar over aan fijn Excellentie Mar¬ 
rits. p. 197 (35) fenden Bardefius met fchrijven aan 
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den fel ven om de fake van Medenblik fonder wapenen 
by te leggen.p. i98( 36) fchrijft aan Ruffel en foekt hem 
het quaad vertrouwen dat hy hadde op de Staten te 
benemen.p.234 (62) wordt na het vertrek vanLycefter 
de generale Regeringe aan bevolen , maakt fwarigheid 
op de acfte haar dien aangaande gegeven , verfoekt ont- 
flagen te zijn , draagt de Regeringe aan den Staten op, 
Weigert verder in de faken des Landste befoigneren, 
vergadert te mets tot nader ordre pro forma. p. 237 
(65) doedt het Huis te Brakel van Guarnifoen ontla¬ 
den. p. 307 (116) communiceert den Brief van den 
Grave van Meurs aan de Staten Generaal, onderricht 
haar van de gelegentheid der fake, en verfoekt hare 
voorfieningeda-aromtrent. p-44^(34) lencit aan den 
Coning van Schotland om de verleeninge van repre- 
lalien, over het achrerwefen van den Colonel Stuart 
af te doen. b. 23. p. 373 (47) fielt ordre rotverfeke- 
ringe van ’s Gravenwaart. b- 27. p. 509 (14) antwoord 
op de klachten van de Gedeputeerde van Luik. b. 28. 
p. 543 (11) fchrijft aan Franqojs Veer, en willen dat 
hy fijne tocht na Vriefiand zal achterwege laten. b. 30. 
p. 715(33) (end aan de Staten Generaal om te delibe¬ 
reren watmen noch in het lopende laifoen ter hand 
zoudeneemen. b. 31. p. 874(74) fchrijft aan de Rid- 
derfchap en Steden van het Vorftendom Cleef, en 
waarfchouwt delelve van het voornemen der vyanden 
tegenshaar. b. 32. p. 43 (33) maakt een ordonnantie 
op de logeringe van het krijgsvolk, p. 132 (113) be- 
foigneert op het ftuk van de Fortificatie van Coever- 
den. b. 3 3-p- 214(41) advifeert hoemen beft fijn Ex¬ 
cellentie fal alhfteren en den vyand voor Huift afbreuk 
doen.p. 213. weigeren na Middelburg of Bergenop- 
Soom te gaan, ten ware het Leger van geld en behoef¬ 
ten voorden wierde. ibid. informeert fich op de jufti- 
ficatie van den Grave van Solms. p. 218 (13) maakt 
den Grave van Solms Colonel overeen Regiment te 
voet. p. 230(52) vergadert met de Staten Generaal 
en Raad van State om de propofitie van den Hertog 
van Boullon aan te hooren. p. 258 (73) doedt een pro¬ 
pofitie in de Staten Generaal, en fendt Gecommitteer¬ 
de na Vriefiand, om haar te bewegen tot het dragen 
der confenten volgens haar eerfte en tweede verfoeit, 
b. 34. p. 3 26 (24) handelinge en uitdag van die befen- 
dinge.... fchrijft door hare Gecommitteerde aan ver- 
fcheidene Kapiteinen over de ftroperijen der Soldaten 
en dellen ordre daar tegen. p. 331(28) doedt een pro¬ 
pofitie aan de Staten om te behouden het geene ge¬ 
wonnen was, en te beletten dat den vyand niet we¬ 
der over Rhijn kome. p. 38; (6) maakt een nieuwe 
lijft van de Convoyen en Licentenom de queftie tul- 
fchen die van Holland en Zeeland by te leggen, p. 383 
(67) doedt een propofitie in de Staten Generaal tot het 
dragen der confenten voor den Jare 1398; p. 402 (79) 
vertoont aan de Staten het achterdeel veroorfaakt door 
het niet opbrengen der confenten , en verfoekt dat de- 
felve geconfenteert worden voor den Jare 1399? 
p. 488.. (32) doedt een nader vertoninge ten ielven 
einde; p. 490(54) en een propofitie totopbrenginge 
der confenten voor den Jare 1601 ■ b. 37. p. 680 (61) 
noch een tweede om middelen te vinden tot voortfet- 
tinge en vervolginge van de exploiften en defteinen van 
fijn Excellentie Maurits.(Ó2) doedteen befendinge aan 
de byfondere Provintien ten Ielven einde. p. 684 

(64) 
Raad van State wegens Holland, vindt haar befwaart 

in de oprechtinge van een nieuwe Kamer van Finan- 
tien door Lycefter, en toont dat fy behoudens ha¬ 
ren Eed fulksniet konnen toelaten. b. 21. p. 721 (31) 

Raad van State in Braband antwoord op het fchrijven 
desKonings. b. 34. p. 406(82) 

Raad van den Prince van Oranjen wordt na de nederlage 
te Gemblours meerderopgevolgt. b. 12. p. 93 5 (14) 

Raad (privé) van fijn Hoogheid in Holland afgefchaft. 
b. 17- p- 330(29) 

Raad ter Admiraliteit wordt door de Raden van de Fi- 
nantie de middelen benomen om ordre op het fcheeps- 
volk te houden, en klagen daar over aan de Staten van 
Holland, b. 21. p. 757 (56) vindt niet geraden het 
voornemen van Lycefter om de haven vau Sluis te 

floppen, en fchrijft daar over aan hem. b. 23. p. 28 
(19) wordt van nieus opgerecht, b. 26. p. 446 (33) 
van haren ouden Eed ontfiagen en van nieuws gein- 
ftalleert. b. 34. p. 391 (72) van Holland en Zeeland 
wordt in den Haag ontboden om te helpen raden 
aangaande het onderftant van eenige Oorlog-fchepen 
datmen aan de Koninginne van Engeland zouden 
doen, en hoe hoog de onkoften zouden belopen; 
maakt een overdag en geeft haar advijs fchriftehjk 
over. b. 3 3. p. 181 (16) 

Raad van Engeland klaagt aan de Gefanten der Staten 
over veele dingen federthaar vertrek in de Nederlan¬ 
den gefchied. b. 22. p-94i (64) is jaloers over Mau- 
rits en deffelfs avancement. p. 951 (71) komt by de 
Gefanten der Staren, en wat fy met defelve verhande¬ 
len. b. 24. p. 155 (6) antwoordt op den Brief van 
Maurits aangaande de belegeringe van Geertruiden- 
berg. b. 26. p. 407(7) handelt met de Gefanten der 
Staten over het Placcaat tegens de Bergverkopers, 
p 449(35) geeft Apoftille op de Articulen der Sta¬ 
ten regensËduard Norrits. b. 18. p. 186 (45) 

Raad van Venetien fendt Gefanten aan Henric de Vierde 
om hem geluk te wenfehen in fijne Regeringe. b. 32. 
p.S(4) 

Raad van Thouloufe wordt wederom ingeftelt. b. 33. 

P- *77 (m) 
Raden van Spanjen te Madrid ontboden zijnde om mid¬ 

delen te beramen hoemen de Nederlandfe beroerten 
bequamelijk zoude ftillen, zijn van verfcheidene opi¬ 
nie, doch wordt by meerderheid van ftemmen einde¬ 
lijk befloten , fulks door geweld van wapenen en ftraf- 
fe te doen 3 en de onkoften daar toevereifcht goed te 
maken uit de confifcatien. b. 3. p 134(99) handelen 
lang eer fy konnen overeenkomen om een Hooft te 
verkiefen 3 en valt de verkiefingeop FerdinancfdeTo- 
ledo, Hartogvan Alba ibid. 

Raden (Provinciale) van Uitrecht, verbieden aan de Sol¬ 
daten, van den Heer van Brederode eenige toevoer te 
doen op lijfftraffe. b. 3. p. 15 3 (107) 

Raden (Provinciale) van Holland, verbieden aan dc Sol¬ 
daten van de Heer van Brederode eenige toevoer te 
doen op lijfftraffe. ibid. vertrekken met alle de Regi- 
fteren en Prothocollen uit den Haag , en komen voor 
Haarlem, b.6. p.396 (288) trekken na Uitrecht, p.397 
(289) 

Raden der Provintien en Steden krijgen laft van den Her¬ 
tog van Alba, om geen meerder kennifie te neemen 
van faken de trouhlen aangaande, maar dat defelve al¬ 
leen aan den Bloed-Raad zullen gelaten worden, b. 4. 
P 185 (131) 

Raden van de Inquifitie in Spanjen geven Sententie over 
de troublen der Nederlanden, b. 4. p. 226 (160) 

Raden (Gecommitteerde) van Zeeland (laan niet toe de 
beftellinge ter Zee door Navarre uitgegeven, en be¬ 
laften Treflong geen Equipagie ten dien einde te gedo¬ 
gen. b.15. p. 213(219) 

Raden (Gecommitteerde) van Holland enWeft-Vrief- 
land fchrijven aan de Raden ter Admiraliteit om te re- 
lo! veren op de veilinge van de Zee en andere faken, 
b. 34. p. 321 (21) 

Raden van Vriefiand geven Apoftil op het Requeft V3n 
die van Oftergoe, verfoekende dat de Souverainiteit 
aan de Koninginne van Engeland mochte opgedragen 
worden, en approberen het felve. b. 22. p. 88 j 

(M) 
Raden van Holland tot Uitrecht gevlucht, fchrijven een 

en andermaal aan de Steden van Holland, b. 9. p. 68a 
(148) 

Raden van Gelderland verfoeken de originele Brieven 
vanCriepte mogen hebben en waarom, b. 30. p. 746 
(56) worden gewaarfchouwt van het voornemen der 
vyanden om in de Betuwe te komen en communiceren 
liet felve met den Raad van State en fijn Excellentie 
Maurits. b. 36. p. 5 29 (10) 

Raden van Gulik klagen aan den Raad van Staten over 
den tocht der Statifein Lutfenburg. b. 3 3. p. 193(25) 

Rammekens ingenomen door de Zeeuwen, b. 6. p. 449 
(330) geeft llcli over aan den Prince van Oranjen. b.7. 
p. 480 (6) 

Aa Rant- 
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Rantfoen van die van Brevoort wordt geremitteert voor 

drie voeder vaten wijn. b. 34. p. 361 (51) 
Rapporten wegens de verbondene Edelen worden qua- 

lijk gedaan ten Hoof. b. 2. p. 94 (66) 
Rallingem ( Heere van) wordt gecommitteert tot de 

Vredehandelinge te Breda. b. 8. p. 597 (88) doedt 
een propofitie in de Vergaderinge te Breda wegens 
den Koning, en levert de Apoltille over op het Re- 
queft van die van Holland én Zeeland, ibid. en dooi¬ 
den Raad van State aan den Koning gefonden om hem 
den Staat des Lands te vertonen, b. 9. p. 704(136) 

Recht van alle oude tijden gebruikt by de Ridder- 
fchap, Edelen en Steden van Holland, b.23. p. 82 

(56) 
Recht van Aubeine wordt in Vrankrijk verkregen voor 

de Nederlanden en wat het felve zy. b. 32. p. 33 
(25) 

Rechtdag (eerffe) van het Hof van Holland wordt tot 
Delft gehouden den 13 February 1573. b. 6. p.414 

(302) 
Reenen (laat toe dat de Souverainiteit der Landen van 

Uitrecht volkomen fonder eenige voorwaarde aan de 
Coninginne van Engeland zal overgegeven worden, 
b. 21.p. 723 (32) 

Rees wordt befet door den Admirant van Arragon. b. 35. 
p. 491 (55) belegert en verlaten door het Leger der 
Duitfe Vorften. b. 36. p.558 (35) wordt verlaten 
door de Spanjaarden, p. 562. (3 8) 

Regeringe van Don Louis Requeiens neemt fijn aanvang 
in de Nederlanden. 6.7.^478(3) Kerkelijke en Po- 
litike hoe verre over een komt en verfchilt. b. 14. 
p. 143 (169) der Staten Generaal vol onordre en wan¬ 
trouwen. b. i$.p. 2ii (225) der Nederlanden valf ge¬ 
ilek niet langer als drie maanden. 6.19.^459(7) der 
Sellien Mannen binnen Parijsneemt een einde. b. 28. 
p. 588 (47) 

Reginaldus Beluenfis doedt een Oratie in de Vergaderin¬ 
ge te Zurene, en raadt ieder tot vrede enaliegginge 
van alle paffien. b. 30. p. 688 (15) repliceert opdere- 
den van den Biflchop van Lions. p. 689(15) wederlege 

defelve. ibitf. 
Reigersberg vindt goedt om het voornemen der vyanden 

op Tertolen te openbaren, en de voorgenomene at- 
trapeaftefnijden. b. 31. p- 783 (6) 

Reyer Symonfz binnen Haarlem ontkomt op een won¬ 
derlijke wijfe uit de handen der Spanjaarden, b. 6.P.441 

(3 24) 
Reinerus Donteklok difputeert opentlijk tot Leiden te- 

gens Coornhart aangaande de merkteekenen van de 
lichtbare Kerke, K13.P.23 (82) krijgt commiflie van de 
Zuid-Hollandfe Synode om de fake van de Kerke van 
Uitrecht te bevorderen, b. 34 p. 731 (44) 

Reinier Cant heeft grote correfpondentie met den Prince 
van Oranjen. b. 5. p. 310(223) krijgt commiflie van 
den Prince van Oranjen om een collette van penningen 
te beforgen onder de gevluchte Gereformeerde, p. 312 
(224) preft de fchepen van den Prince van Oranjen op 
deEemsleggende voort. p. 332(240) wordt door de 
Staten van Holland na het Noorder-Quartier gefon¬ 
den om den Oorlog met den Overflen Sonoy te belei- 
den. b. 6.p. 413 (302) en door de Geünieerde Provin- 
tiennaden Landdag in Over-Yflel gefonden, om de 
Unie te bevorderen en den Grave van Rennenburg te 
affiliëren, b. 13. p. 3 3 (90) wordt door de Staten in Ge- 
fantfehap na Denemarken gefonden. b. 31. p. 826 (38) 
fijneverrichtinge-... endoor de felvegedeputeert om 
de gefchillen tuffichen Grave Edfard en deStadEmb- 
den by te leggen, b. 32. p. 59.(54) fijne verrichtin¬ 
ge.... 

Reinier Duin Raads-Heer in het Hof van Holland wordt 
op het verfoek der Gouvernante na Amlterdam gefon¬ 
den , om de opgerefene moeyelijkheden daar ter plaat- 
fe, te helpen (lillen, b. 2. p. 103 (7 3) commiflie heb¬ 
bende om veele Gereformeerde binnen Monnikken- 
dam te vangen, komt aldaar, maar vindt niemand, 
alfo fy gewaarfchouwten weg gevlucht waren. b.4. 
p. 230 (163) 

Reinier Stoutink Oudt Burgermeefler tot Enkhuifen ge¬ 
bruikt groote vry moedigheid tegens Burgermeefleren 

om de foldaten van Duc d’Alba buiten de Stad te hou¬ 
den, en wordt daar over qualijk bejegent en gedreigt. 
b.6.p. 371 (270) 

Reinier van Linter Minderbroeder word tot Roermonde 
door de foldaten van den Prince van Oranjen voor het 
Sacraments-Huisjen doordeken, b. 6.p. 399(296) 

Reinier Sittert weert hem deftig tegens de Spanjaarden 
teYlpendam, en vlucht al vechtende na Purmerende. 
b. 7. p. 496 (17) 

Reinier Pieterfz wordt door de gevangene vagabonden 
bedragen, b. 8. p. 625 (107) 

Reinier van Oldenbarnevelt geeft het Bergfe Hooft met 
accoord over aan Haultepenne. b. 20. p. 657(57) 

Rekelinkhujfen overgegeven aan den Admirant van Ar¬ 
ragon. b. 35. p.492 (55) 

Rekenkamer van Holland vertrekt uit den Haag, komt 
voor Haarlem en vertrekt na Uitrecht, b. 6.p. 397. 
399 (288. 289) wordt gehouden in S. Paulus Clooder. 
ibid. 

Religie wordtin veele plaatfen van Vrankrijk verandert, 
b. x. p. 13(9) door den Prince van Oranjen vry geilek, 
b. 6. p. 389 (283) Lutherfe wordt alleen geoeffent bin¬ 
nen Woerden, b. 14. p. 145 (170) Roomfe voor een 
tijd gefchord binnen Brufiel. b. 16. p. 26c (23) 

Religions-verwanten tot Leiden verklaren haar felve te 
zijn van de Confeffie van Augsburg. b. 2. p. 107 (76) 

Religions Vrede verwekt groote jaloufie onder dePro- 
vintien. b. i2.p. 975 (42) 

Remigius Drutius wordt Biflchop van Leeuwaerden. b.i. 
p. 27 (19) en naderhand van Brugge, ibid. wordt door 
de Staten Generaal aan Don Jan gefonden. b. rx. p.874 
(287) 

Renes Kapitein van een Vaandel foldaten voor den Heer 
van Brederode te Vianen wordt gevangen, en nader¬ 
hand onthald. b. 3. p. 169 (119) 

Rennenburg wordt door de Staten Generaal aan de fijde 
des Koningsgekoren tot Luitenant Generaal tegens de 
Spanjaarden, b. 9. p. 719 (174) krijgt het Kafleel van 
Gent met accoord.p.7 27 (179) verfekert Valencijn voor 
de Staten,en windt het Kafleel.b. 10 p.750 (196) wordt 
Gouverneur van Vriefiand en Groeningen. p. 75 2(198) 
komt te Groeningen en wordt door de foldaten met 
groote blijdfehap ingehaalt en ontfangen.ibid. toont 
fijn commiflie en brengt daar alles in flilte. ibid. tekent 
eerft de Unie tegens de Spanjaarden enderfelver aan¬ 
hangers. p. 760(210) fielt fijne commiffie in het werk 
in Groeningerland, neemt de gevangene in verfeke- 
ringe, krijgt Delffiel, rekent af met de foldaten bin¬ 
nen Groeningen, doedt een Landdag der Omlanden 
binnen Groeningen befchrijven, tot rufle van't Land 
enonderhoudinge van de Roomfe Religie, p.783 (220) 
doedt een Landdag houden tot Vriefiand omdie Pro- 
vintie in ruft te brengen, p. 784(221) doedt de Pacifi¬ 
catie van Gent tot Groeningen en door Vriefiand ver¬ 
kondigen. ibid. fend na Brufiel om rapport te doen 
aan de Staten van fijn wedervaren, ibid. verfoekt aan 
defelve dat het Kafleel mochte gedemolieert worden, 
welk toegeftaan wordt, en raakt daar over in grote 
gunfteby deGroeningers.ibid. flecht het Kafleel. ibid. 
verfoekt noch meer andere dingen ibid. accordeert 
met de foldaten leggende in de fchanfen van Vriefiand, 
en fielt de Boeren op geweer, b. ii.p. 872. fchrijft 
een Landdag uit tot Groeningen. p. 910. verfekert 
eenige van de Raden van het Hof van Vriefiand,maakt 
andere, verfet de Magiftraten in de Steden, doedt den 
Biflchop Cuneus Petri gevangen fetten, en geeft be- 
ftellingen om volk aan te neemen. b. 12. p, 950 (24) 
wordt Gouverneur van Over-Yflel. p. 996(36) tracht 
de Hoogduitfe uit de Steden te krijgen, met accoort, 
dat niet lukt, neemt andere middelen voor, belegert 
en wint Campen. ibid. dreigt die van Leeuwaarden te 
ftraffèn over het breken der Beelden, p. 966 (59) bele¬ 
gert Deventer. p. 1001 (62) en wint het felve. p. 1004 
(64) neemt aan en approbeert de Unie tot Uitrecht 
gemaakt, b. 13. p. 31 (88) maakt fwarigheid om hem 
in de Unie te begeven en welke. p. 32(88) begeeft 
hem in defelve,onderfekereconditiën.p.3 3 (89)neemt 
defelve abfolutelijk aan. p. 34 (90) fchrijft een Land¬ 
dag uit binnen Vifchvliet, vertrouwt de Groeningers 

niet. 



van rerionci 

„iet brengt volk in de Omlanden, belegert Groenin¬ 
gen ’ accordeert met haar. b. 13.P* 8.8 (128) tekent 
dea&evan de Unie abfolutelijk, komt binnen Groe- 
nincren.verfetde Weten doedt de Religions Vrede pu¬ 
bliceren. p.89 (129) trekt na de Drenthe en brengt 
daar alles in ordre. 9.89(13°) doedt Coeverden ver- 
fterken, reift na Uitrecht en krijgt aldaar commiiiie 
om volk aan te nemen. ibid. heeft een exploiót voor¬ 
dat om de muitinatie der foldaten geen voortgang 
heeft, p. 95 (133) klaagt aau de Staten der Geünieer¬ 
de Provintien over de Beeldeftorminge tot Zutphen en 
Hattera. p. 136 (163) word fufpeft en waar door. 
p. 162(182) wordt verfchreven by de Staten van de 
nader Unie, maar komt niet. ibid. raakt noch meer 
in fufpitie. p. 166(185) fet Abel Frankena gevangen, 
ibid maakt dat de Boeren muiten en fchent delelve 
den foldaten op den hals. p. 166 (185) fijn handel word 
klaar ontdekt welk hem feer perplex maakt. p. 167 
(186) is bevreeft voor de komfte van den Pr'mce van 
Oranjen. p. 168(186) antwoord geveinfdelijk op de 
vra^e van Jacob Hildebrantle. ibid. verklaart hch 
Spaans, valt den Staten af en neemt Groeningenin. 
(187) doedt de Gereformeerde binnen Groeningen ge¬ 
vangen nemen. ibid. de reconciliatie met denConing 
publiceren en befweeren, en tracht veele aan h jne fijde 
te brengen, ibid. abufeert den Prince van Oranjen. 
p. ï69 (187) fchrijft aan de Over-YfTelfe Steden, maai¬ 
de Brieven worden geintercipieert. ibid. is feer ont- 
ftelt over het flaan van het volk van Parma, en heeft 
by na berouw van fijnen handel, maar wordt aange- 
moedigt door fijn Sufter. p. 172(189) heeft berouw 
van fich te vroeg geopenbaart te hebben, wordt een 
hartingefproken, en grijpt weder moet. p.20 3(2i2) 
is bedroeft over de dood van Entens en waarom- p.205 
(214) belegert Delffiel. p. 209 (216) trekt voorden 
Opflag,en Haat het Vaandel van Rinfwoude.ibid. doedt 
een aanval op Dockum maar wordt afgeflagen. p. 210 
(217) fchrijft aan Parma over de vi&orie bevochten 
by Hardenberg. p. 211(218) fchrijft andermaal aan 
den fel ven, maar de Briefwordt geintercipieert en bin- 
nen Groeningen gefbnden. ibid. ilaat vier Vaendelen 
van het volk der Staten, p. 215(221) komt voor Au- 
werderfijl, moet vertrekken , komt wederom en krijgt 
defchanfe. p. 216 (221) belegert den Opflag, krijgt 
de plaats en doetfe Hechten. p.2i6 (222) flaat Ho- 
henlo by de Bourtang. p. 217 (222) komt weder voor 
Coeverden en wint het. p.218 (223) belegertSwol 
maarte vergeefs, p.219(22 3) en Deutecom,ook vruch¬ 
teloos. p. 219 (224) en Steenwijk. ibid. wordt hoog¬ 
moedig en heeft een deel y dele grootte gedachten in 
het hooft. p. 221 (225) fchrijft aan die van Enkhuifen 
haar radende om met hem te accorderen, ibid- wil 
Steenwijk hebben of fterven. p. 226 (229) ftdt de mui- 
terye van fijn volk met goede woorden, p-226 (229) 
foekt die van Steenwijk met lift uit te lokken, p.230 (2) 
fchrijft aan die van Steenwijk haar radende tot over- 
gifte. p.231(2) beftormt Norrits. p-2^2 (3) bele¬ 
gert Norrits in S. Jans Camp. ibid. trekt daar wederom 
af. p. 233 (4) beraadt fich om van Steenwijk te trek¬ 
ken en breekt op. p. 237 (6) verfiert een valfcheBrief 
en fendt die binnen Steenwijk. p. 239 (7) fterft. p. 276 

Rennenburgfe nemen de Kuinder in en plonderen het fel- 
ve. b. 15. p.220 (22^) flaan eenige Vaandelen van 
Hegeman. p.226 (228) beftormenSwartfluisen wor- 
den°geilagen. p. 227 (229) verlaten S. Jans Camp, 
muitineren en verlaten ook Steenwijker Wold. b. 16. 
p.233 (4) worden geflagen by Dieveren. p. 236 
(5) befchieten bet Leger van Norrits. p. 136(5) be- 
fchieten en beftormen de Schans van Norrits , maar 
worden gedwongen af te trekken, p. 237 (5) 

Renty (Baron van) gefonden tot ontfet van Bergen 
wordt aangetaft en geflagen door de Spanjaarden, b.6. 

P* 397, 398 (*89)“ 
Requeft der Gereformeerde ftaat veele te Floot niet aan. 

b. 3. p. 124(87) 
Reteiois (Princevan) komt binnen Camerijk. b. 3243.53 

(4°) 
Reux (Grave van) Gouverneur van Vlaanderen , heeft 

en Saken. 

het gebiedt over de Soldaten tegens de gemuitineérde 
Spanjaarden, b. 9. p. 715 (171) 

Rhetorijk Kamers van Holland komen te famentotLei- 
den.b. 33. p. 202... (32...) 

Rhijnberk belegert door Parma wordt gevi&ualieert 
door den Grave van Meurs, enz. b. 25. p. 382(52) 
wordt andermaal gevidtualieert met geweld, b. 26. 
p. 480 (56) na een ftrenge belegeringeaan Manfveld 
overgegeven, b. 27. p. 506 (11) belegert, befchoten 
en overgegeven aan fijn Excellentie Maurits. b. 34. 
p. 345 (38) andermaal belegert door den Admirant 
van Arragon. b. 35. p. 486 (52) 

Richard Claafz van Enkhuifen wordt gebruikt indehan- 
delinge om Enkhuifen aan den Prince van Oranjen te 
brengen. [3.5^.323 (233) 

Richard Barent wordt gecommitteert om den Prince van 
Oranjen tot BrufTel te affifteren. b. 11. p. 874 (287) 

Richard van Simmeren komt tot Heidelberg en preten- 
deertde voogdyfchap over den jongen KeurvorftFre- 
deric. 0.29^-604(3) fterft. (3.35^.432(10) 

Richard van den Sande heeft een vergeeffen aanilag op 
Steenwijk. b. 34. p. 320 (i 1) 

Richardot wordt door Parma na Spanjen gefonden, en 
brengt te weeg dat Parma over alle fijne tegenftrevers 
triumpheert. b. 26. p.457 (4ï) gemachtigde op de 
Vredehandelinge tufichen Spanjenen Vrankrijk. b.35. 
p. 443 (18) fijne verrichtinge..,. fielt fich tegens het 
advijs om Schenkenfchans te belegeren.b. 36.p.53 3( 15) 

Ridders van de Ordre van het Gulden Vlies houden alles 
fufpeift dat uit Spanjen komt en waarom, b. i.p.22 
(16) dringen aan om de Spanjaarden uitbet Land te 
doen vertrekken, en hebben het Requeft ten dien einde 
door de Staten Generaal overgegeven, mede onder¬ 
tekent. ibid. door haar overdadigheid in groote fchul- 
den geraakt; welk van veele voor een oorfaak der be¬ 
roerten in de Nederlanden gehouden wierdt. b. 1. p.31 
(22) fien veele Iwarighedenen bloedftortingen te ge¬ 
moed , en vertonen zulks menigmaal aan de Regente, 
enbefluiten een befendinge te doen aan denConing* 
ibid. veele fpotten met de vermaning van Viglius Swi- 
chemius en fijne verklaringe van S. Andries. b. 2. p. 55? 
(37) worden ten Hoof ontboden en waar over. ibid. 
komen ten Hoof. p. 57 (40) mogen niet anders 
als voor de Ridders van defelve Ordre te recht geftelt 
worden, b. 4. p. 188 (134) 

Ridderfchap van den Lande van Uitrecht, hoewel on- 
fchuldig, wordt echter evenwel betrokken in de Sen¬ 
tentie door Duc d’Alba gegeven. 13.5^.328(237) 
blijft uit de vergadering der Statenen waarom, b-18. 
p. 38o( 18) antwoord op hetgeene haar doordeCom- 
miftariffen van den Prins van Oranjen was voorgeftelt, 
p. 391(26) verfchijnen wederom inde Staten/p. 392 
(26) antwoord op de prefentatie van de Wethouders, 
en levert/een contra prefentatie over aan den Grave van 
Meurs. b. 12. p. 803 (8) eenige uit defelve fchrijven 
aan den Grave van Nieuwenaar en fenden een prote- 
ftatie aan den felven. b. 23. p. 144 (100) antwoord op 
depropofitie van den Grave van Meurs. b. 24. p. 160 
(9) antwoord op de Gefchrifteii van de dolerende Ede¬ 
len* p. 176 (71) 

Ridderfchap prefenteert de faak van Lumei in Juftitie te 
termineren. 0.6^.430(315) 

Ridderfchap van Holland maakt een Unie met de Edelen 
en Steden waar in de Hoge Overigheid aan den Prince 
van Oranjen wordt opgedragen, b. 8. p. 64» (118) 
verfoekt Ocfcroy en Privilegie in conformite van de 
Privilegiën van veele Steden in Holland, aangaande 
Breuken, Deliéten, enz. b. 30. p. 679(8) 

Rijhoven doedt binnen Gent Aarfchot en andere Heeren 
gevangen neemen- b. 11. p. 904 (308) kan niet ver¬ 
daan tot het ontflag der fel ve. p.905 (309) verfekert 
Brugge voor de Staten, b. 12. p. 950 (25) weigerttot 
hulp van die van Cortrijk te trekken, vooral eer dat 
Hefièls en Vifch gehangen waren. b. 13^.6(70) ge- 
waarfchouwt van den aanflag van Imbife op Denre- 
monde, fielt ordre daar tegens, en neemt eenige ge¬ 
vangen. b. i8.p. 420(46) commandeert op de tocht 
der Statife in de verraflchinge van Echternach. b. 33. 

P- I93 (2$) 
Rijk 



BLAD 

Rijk van Boekhoven verfekert het Slot van Abcoude, 
p. 9,1. 

Rijker Claafz verwittigt aan Sonoy tot Breemen het over¬ 
gaan van Enkhuifen aan de Tijde van den Prince van O- 
ranjen. b. 6. p. 374 (272) 

Rijkert Adriaanfz wordt door die van Naarden aan Don 
Frederic gefonden om genade te bidden voor de Bur¬ 
geren en maakt accoort met Juliaan Romero. b. 6. 

p.418(30?) 
Rijksdag tot Spier. b. 5. p. 516 (228) tot Regenburg uit- 

gefchreven door Rudolphus. b. 31-p-850 (57) wat 
op defelve verhandelt is. ibid. 

Rijks-Vorllen (Protefantfe) fufineren dat de Neder¬ 
landen als met Leen aan het Keiferrijk verbonden, de 
Religions-Vreedebehoorden tegenieten. b. 5. p. 318 
(229) 

Rijks-Vorf en fenden Gefanten aan Parma en aan de Sta¬ 
ten Generaal, b. 28. R 544 (12) fchrijven aan de Sta¬ 
ten en verfoeken palpoort voor deGelanten diefy aan 
haar fenden zouden, b. 33. p. 191 (23) beraden haar 
om den Rijksbodem te fuiveren van alle vremd krijgs¬ 
volk. b. 36. p. 595 (66) 

Rijngout Itelt middelen voor om het Land veel duikenden 
te doen profiteren, b. 21- p. 722 (31) wordt Thefau- 
rier van de nieuwe Kamer der Finantien. p. 722(329 
vat een grooten haat op tegen Buis. ibid. brengt by den 
Raad van State voorfchrijvens te weege voorParet,om 
hem tot Uitrecht te fenden , kan tot lijn oogmerk niet 
geraken, trekt daar over felveby Lycefer. P-755(55) 
wordt verfekert door laf! van de Staten van Holland, 
raakt los door de liftigheid van Lycefer, verloekt en 
verkrijgt fijne pampieren, loopt over tot de vyanden 
en wordt Paaps. b. 21. p.776(69) 

Rijp of Dronrijp ingenomen door de Geufen. b.6.p. 384 
(279) en naderhand door de Waaien geplondert en 
verbrand, ibid. 

Riilfel accordeert met den Prince van Parma. R13.P.95 

(«34) 
Rijfenburg wordt door de Staten V3n Uicrecht gecom- 

mitteert om het Gefchut opVredenburg te inventari- 
feren en in de Stad te brengen, b. 10. p. 802 (233) 

Robert Beale wordt uit Engeland aan den Prince van 
Oranjen gefonden om het mifverf and wegens het ne¬ 
men en ariefere» van eenige fchepen wederfijds weg 
te neemen. b. 9. p. 691 («54) 

Robert Cock van Mereinen verkoopt aan Tiefiong een 
gouden Keting die Paciecoin het ontkleden ontviel 
b. 6. p. 370(268) 

Robbert Leeman Water-Baljouw in Zeeland wordt om 
het geven van pafpoorten buiten ordre van lijn ampt af- 
gefet. b. i6. p. 253 (19) 

Robberc Veer wordt gevangen indenflagby deLippe. 

b. 32 p. 44 (34) , , J rT 
Robol Kapitein onder den Admiraal den Heere van Lu- 

mei, loopt met hem uit Engeland en komt voor den 
Briel. b. 6. p. 365 (267) fteektde Noordt-poorte van 
den Briel in den brand en doedt defelve oplopen, p. 366 
(265) als ook de Spaanfe Schepen voor den Briel 
p. 367 (266) wordt met een deel foldatert dooi¬ 
den Grave van der Mark gefonden tot hulpe van die 
van Enkhuifen. p. 374(272) gevangen door de Span¬ 
jaarden. p. 393 (288) 

Roche (Grave van) Gouverneur van Uitrecht, herdelf 
by provifiedie van Uitrecht wederom in haar geheel, 
b. 7. p. 498 (18) geeft fchoone woorden op haar Re¬ 
enetten anders niet. p. 501 (20) houdt Baldeus met 
fijne Spanjaarden buiten Uitrecht, p. 503 (22) lalt 
hebbende om van Vrede te handelen neemt de fake by 
der hand. p. 532(42) fchrijftophet verfoek van eeni¬ 
ge uitgewekene Burgers aan de belegerde binnen Lei¬ 
den haar radende tot overgifte. p. 552 (56) wordt ge- 
committeert tot de Vredehandelinge te Breda. b. 8. 
p.597(88) 

Rochus Meufien, doedt één heldhaftige daad voor den 
Briel. b. 6. p. 367 (266) 

Rodrico Merges houdt correfpondentie met eenigean- 
dere om de Coninginne van Engeland door vergift om 
het leeven te brengen, b. 31. p. 784 (6) 

Rodi igo de Toledo wordt in den ftorm op Haarlem ge- 
quefth b. 6. p. 432 (317) 

W Y S E K 

Rodrigo de Silva, Hertog van Paftrano, komt in het 
land. b. 32. p. 17(11) fterftaan een hartvang, p. 27 
(19) 

Roeland de Rijk Penfionaris van Loven wordt door laffc 
van den Hertog van Alva gevangengenomen ,en wat 
hem wordt te laf e gelegt. b. 4. p.210 (149) antwoord 
op fijne befchuldinge. p 2 1 1 (149) 

Roeland Jork wordt Gouverneur van de grote fchanle 
voor Zutphen. b. 21 p. 752 (53) verraad en levert de 
fchanfe voor Zutphen aan Taxis. b. 22. p. 879(20) 
woi'dt voor verrader verklaart, p. 881 (21) 

Roelof van Stakenbroek krijgt commiffie van den Prince 
van Oranjen om tot Woerden te commanderen, b. 6. 
p. 408(297) wordt Droft van Breda voorden Prince 
van Oranjen. b. 11. p. 857(275) 

Roelof Schul blijft inde flag by Noorthoorn. b. 16.R285 
(41) 

Roels, Penfionaris, wordt gecommitteert om aan fijn Ex¬ 
cellentie het voornemen der vyanden opTertolente 
openbaren, en te overleggen hoemen fich daarin zal 
gedragen, b. 3 1. p. 783 (6) en door de Staten om met 
den Cancelier Liefveld van Vreede te fpreeken. b. 32. 
p. 37(28) 

Roermonde wordt tot een Bifdom gemaakt en geftelt on¬ 
der het Aards-Bifdom van Mechelen. b. i.p. 23(17) 
weigerende het Leger van den Prince van Oranjen te 
vi&ualieren, wordtdoorhem ingenomen, b. 6. p. 399 
(290) door Hohenlo belegert en Don Janontfet. b.i 1. 
p. 897 (303) 

Roeroort ingenomen door Schenk, b. 22. p. 878 (19) 
RogerusEduarduswil wat nieus inde Religie invoeren. 

b.2i. p. 849(118) 
Rogier Joofen Schoolmeefer tot Leerdam wordt door 

laf van Vitelli opgehangen, b 7. p. 531 (41) 
Rombert Uienburg wordt door de Staten van Vriefiand 

met een inftruétie gefonden aan de Staten van Holland. 
b.23.p. 43 (28) 

Romeinen rechten voor Parma na fijn dood een eeren- 
beeld op- b. 29. p. 662 (45) 

Ronfe overvallen door de Malcontenten, b. 14. p. ijï 

(*59) 
Roof door de Spanjaarden gevoei t uit Mechelen gefchat 

op ettelijke mihoenen. b. 6. p. 409 (299) 
Roornfê binnen Antwerpen verfoeken van Anjouvrye 

exercitie van hare Religie, die haar op conditie toege- 
ftaan word. b. 17. p. 303 (8) vinden haar befwaart om 
den Coning af te fwcren. ibid. binnen BrufTel verfoeken 
aan Anjou vrye exercitie van hare Religie, p. 318(17) 
binnen Nimmegen verwekken een gevarelijke oproer, 
drijven de foldaten buiten en leveren de Stad aan Par¬ 
ma. b. 10. p. 563 (7) in Over-Yflel fieken geweldig 
de hoofden op. p. 566(9) binnen Doesburg verjagen 
het Guarnifoen en accorderen met Parma. ibid. fie, Ca- 
tholijke. 

Roomfe Godfdienf wordt binnen Uitrecht verboden* 
b. 24. p. 304(114) 

Rofendaal ingenomen door fijn Excellentie Maurits. 
b. 28. p. 539(8) 

Rofne (Mons'de) windt de Cafieelen Guynes en Ba¬ 
rnes. b.33. p. 193(25) wordt voor Huif het hooft 
afgefchoten. p. 2 r 9 (44) 

Rolhgnol draagt geen forge fo het behoort binnen Me¬ 
chelen, en raakt de Stad quijt. b. 14. p 175(192) 

Rotman wordt door de f leer Wilkes na Uitrecht gefon¬ 
den aan de Burger Hopluiden over het cefferen van het 
eerfle Lid der Staten, b- 22. p. 857 (4) 

Rotterdam verlof van de Spanjaarden en ingenomen 
door den Grave van der Mark. b. 6. p. 395 (280) 

Rotterdammers weigeren de Spanjaarts de ingang in haar 
Stad, worden verfchalkt, en ellendig gefoolt. b.6. 
p. 367(267) 

Rouaen door Vilars weder overgelevert aanHenricde 
Vierde, b. 3 1. p. 800(19) 

Roubaixwint liet Sas van Gent voor Parma en Huift en 
Axele- b. 18. p 401 (3 3) 

RuardusTappert heeft fecrete commiffieomInquifiteur 
te zijn, en laat (niet tegenfaande de fwarigheden te- 
gensde Inquilïtie gemaakt) nietafom fijnecommiffie 
heimelijk in het werk te feilen, b. i.p, 14(10) 

Rudol- 



van Perfdnen eh Saken. 

Rudolphus, Keifer, antwoord den Staten der Nederlan¬ 
den op haar fchrijven. b. 9. p. 715 (178) fendt Gefan- 
ten na Nederland om Vrede te maken tuflchen Don Jan 
endeStaten. b.10. p. 770 (221) fehrijft aan de Staten 
Generaal wegens haren handel met Anjou. b.15. p.196 
(107) geeft een mandaat uit tegens der Staten Oorlog¬ 
schepen op den Eems leggende, b. 20. p. ƒ63 (7) fend 
Gefanten aan de Staten om ware het mogelijk Vréde te 
maken tuflchen den Coningvan Spanjen en Staten der 
Vereenigde Nederlanden, b. 28. p. 589 (48) fehrijft 
ten dien einde aan de Steden van Nederland, p. 590(48) 
befchrijft een Rijksdag tot Regensburg en waarom, 
b. 31. p. 850(57) is niet gefint een RoomsConing te 
maken. p. 851. fehrijft een Brief aan de Staten en re¬ 
commandeert op het hoogh de Vreede. b. 3 i.p.38 (28) 
fehrijft andermaal aan de Staten en verfoekt pafpoort 
voorde Gefanten die hy aan haar fenden zoude. b. 33. 
p. 191 (23) antwoord op de propofitie van den A-dmi- 
rant van Arragon. p. 289(95) 

Ruigenhil wordt overvallen van den Spanjaarden, b. 7. 
p. 48 3 (7) noenmaal ingenomen door de Spanjaarden. 
D. 8. p. 044(120) 

Ruisbroek wordt door de foldaten binnen Groeningen 
gevangengenomen, b. 10.p. 751 (198) 

Ruitertocht der Statife in het Land van Limburg en Lüt- 
femburg. b. 36. p. 527 (9) 

Ruiters van Parma worden door de Baxen geflagen voor 
Bergen op Soom. b. 25. p. 339(21) der Staten bedrij¬ 
ven groote moetwil in het Sticht van Paderborn. b. 30. 
p.719 (36) 

Rutger van den Boetlêlaer wordt door de Staten van Hol¬ 
land gecommitteert in den Raad van State. b.i9-p.459 

Rutgert van Harfolte wordt door de Staten na Engeland 
gefondenomdeSonverainiteit der Landen aan de Ko- 
ninginne aan te bieden. b.20.p.635 (63) 

S. 

SAbina Gravinne van Egmond, doedt door verschei¬ 
dene Requeften aan den Hertog van Alba verfoe¬ 

ien, dat haar Man, als zijnde Ridder van het Gulden 
Vlies, voor de Ridders van defelve Ordre, mach te 
recht geftelt worden, enz doch daar op geen ant¬ 
woord tot haar genoegen krijgende en bevreeft zijnde 
dat haar man na Spanjen mocht vervoert worden, le¬ 
vert ten dien einde een Requeft over aan den Staten van 
Braband. b-4.p. 188(134) fehrijft aan den Keifer enz. 
om hulpe ten einde haar man voor de Ridders van 
het Gulden Vlies mocht te recht geflelt worden , en 
doedt daarom verfcheidene Requeften aan den Her¬ 
tog van Alba overleveren, b. 4. p. 189(135) 

Sabina van Egmond trouwt met den Grave van Solms. 
b. 32. p. 13 (8) 

Sackedrager aangenomen hebbende een Brief van Dirk 
de Vries en eenige uitgewekene binnen Haarlem te 
beftellen wordt daar over geftraft met de koorde, b. 6. 
p. 412(308) 

Sacrament van Miraculen door de Wethouders van Bruf- 
fel voor leugen verklaart, b. 16. p. 260 (23) 

Sailly fehrijft aan Oldenbarnevelt wegens den toeftant van 
debelegeringe van Amiens. b. 34. p. 380 (64) 

SaldaigneFinancier van Henric de Vierde komt in Ne¬ 
derland , om het geld aan den Coning door de Staten 
belooft in te vorderen, b. 26. p. 477 (54) 

Salentinus Keurvorft van Ceulen komt met twee duifent 
Ruiteren tot afliftentie van den Hertog van Alba; raad 
datrnenmetdenPrinceflaanfoude, maar denHartog 
wil niet. b.6. p. 402 (293} 

Samenvoeginge van het Leger van Anjou met dat van de 
Staten waar door belet. b. 11. p. 998 (5 9) 

Sanchio d’Avila flaat de Geufen by Dalem. b. 4. p. 134 
(166) wordt door den Hertog van Alba gemaakt 
Overfte van het Kafteel van Antwerpen, p. 219(155) 
ruft fich toe om Middelburg te vi&ualieren , begeeft 
fich ter Zee, en wordt door de Zeelanders geflagen. 
b. 6.p. 433(317) ruft fich andermaal toe om Middel¬ 

burg te vi&ualieren, raakt in gévecht met de Zeeu¬ 
wen, lijdt groote fchade, maar vidualieert Middel¬ 
burg eenigfints. ibid. Overfte van deSpaanfe Armade, 
heeft groote begeerte om Middelburg te ontfetten, 
fteektaftegenswind enftroom. b. 7^.479(4) komt 
voor Vijflingen, ibid. maar horende de nederlaag van 
Romero, licht fijn anker en vertrekt met groote vree- 
fe. ibid. vergadert veel volk, komt tot Maftricht, trekt 
Graaf Lodewijk te gemoet, fijn oordeel van het volk 
van de Graaf, ordonneert een embufeade, en fcher- 
mutfelt met het felve. p. 489(12) flaat de Nafl'aufe. 
p. 490 (12) neemt voor de Naflau wfe te doen vertrek¬ 
ken , en taft defelve dapper aan ; ibid. ftelt fijn Leger 
in ordre, trekt tegens de vyand,en flaat defelve. p.491 
(14) weigert aan de muitinerendeSpanjaartshaar ver- 
foek , en wil niet van het Kafteel trekken noch haar de 
fleutelen overgeven, p.495 (16) krijgt laft en maakt 
fichgereetom de Spanjaarden na Philips land over te 
voeren, b. 8. p. 649 (124) paft niet op den Raad van 
State en bewijft den gemuitineerden alle gunft. b. 9. 
p. 704 (id 3) toont h^m opentlijk met de gemuitineer- 
de, doedt defelve afliftentie en ontbied de Spanjaar¬ 
den uit Holland na Braband. p. 715 (171) antwoord 
aan den Raad van Staten waarom hy de guarnifoenen 
fonder haar bevel hadde opgelicht en neemt aan fuik 
des nood zijnde te verantwoorden, ibid. fehrijft aan die 
van Bruflel met bedreiginge fo fy den Raad van State 
niet ontfloegen. ibid. maakt een fchanfe over de Schel¬ 
de en befet die met Spanjaarden- ibid. wil felf de fleu¬ 
telen van het Kafteel van Antwerpen niet overgeven, 
b.ïo. p.805(236) 

Sanchius Overfte der Switfers is de voornaamfte oorfaak 
dat Henric van Navarre Coningvan Vrankrijk wordt, 
b. 26. p. 466 (46) 

Sancy doedt een propofitie aan de Coninginne van Enge¬ 
land om een nader verbond tuflchen haar en den Co¬ 
ning van Vrankrijk te maken ; b. 33. p. 251 (68) han¬ 
delt daar over met Cicelj p. 252. fluit het 3 p. 255 

(71) 
Sas van Gent ingenomen voor Parma. b. 18. p. 401 

3 3) 
Safaval brengt Amiens onder de gehoorfaamheid van 

Henric de Vierde, b. 31.p. 846 (53) 
Sasbout wordt door Don Jan aan den Prince vanOranjen 

gefonden om de faak van Amfterdam wegens de fatis- 
fa&ie te bemiddelen , maar te vergeefs, b. 10. p. 811 
(240) 

SchaafKapitein wordt Gouverneur van Rhijnberk. b. 34. 
p. 346(40) 

Schamperheid wordt met fchamperheid betaalt, b. 6. 
p.431(316) 

Schanfe voor Zutphen door Jork verraden en gelevert aan 
Taxis. b. 22. p. 879 (20) 

Schanfen in Vriefland worden geflegt. b. 11. p.870 (284) 
Scharamufl'a wordt door de muitinerende Italianen toe 

Sergeant Major gekoren. b. 31. p. 878(78) 
Schattingen in Holland en Zeeland tot vervallinge der 

oorlogs-lafteningeftelt, hoewel befwarelijk, worden 
echter opgebracht, b. 6 p. 449 (330) 

Schelto Jarges blijft, b. 16. p. 272(32) 
Schenk wint Stralen, b. 13 p. 34(90) heeft een aanflag 

opdeMonfter-Heeren van de Geünieerde Provintien, 
maar miflukt. ibid. ontfet Blyenbeek. b. 14. p. 177 
(193) Overfte der Malcontenten tot het ontfet van 
Groeningen, flaat der Staten volk. b. 15»p. 207 (215) 
komt voor Delftïjl, trekt na den Opflag , flaat het 
Vaandel van Rinfwoudeen bedrijft groote wreedheid 
aan de gevangene, p. 209(216) belegert felftijn in 
de Schans voor Goor en krijgt hem gevangen, b. 16. 
p. 286 (42) wordt gevangen , gerantfoeneert en los 
gelaten, b. 17. p. 320(22) verlaat de fijde der Spaanfe, 
begeeft hem in dienft der Staten en waarom, b. 20 
p. 623 (53) handelt met de Staten om volk te lichten, 
p. 638(66) flaat de Weftphaaliè Boeren, b. 2r.p.67o. 
(ij) plondert Werleen verlaat het. (16) wordt Rid¬ 
der geflagen door Lycefter. ibid. flaateenige Spaanfe 
Soldaten en de Ruiters van AppioConti. p.693(11) 
neemt Werle in. p. 699(15) bouwt Schenkenfchans. 
p. 712(14) heeft een aanflag om binnen Venlo te ra- 

Bb ken 
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ken die raiflukt. p. 713 (25) vermeeftert Roeroort. 
h. 2.1. p. 878 (19) overvalt en verrafcht Bon, en fchrijft 
fulks aan de Staten Generaal en Staten van Holland, 
b. 23. p 143(99) prefenteert de Stad aan deEuange- 
life Vorften, fterktdefelve en verfoekt afiiftentie van 
de Coninginne van Engeland, p. 144(100) heeft een 
ongenoegen op de Staten, fchrijft aan den Raad van 
State, en aan Bartholt en Cornelis van Gent, heeft een 
vergeeffen aanflag op Nimmegen, waarom en om wat 
redenen hy milhoegen hadde tegen de Staten, b. 25. 
p. 379(50) vi&ualieert Rhijnberk. b. 25. p. 382(52) 
viétualieert Rhijnberk andermaal, b. 26. p. 458 (41) 
flaat feven Vaandelen en drie Cornetten Spanjaarden 
op de Lipperheide. p. 459 M heeft een aanflag op 
Nimmegen, fteltdefe.lve in herwerk, wordt te rug 
gedreven, valt in het water en verdrinkt, ibid. wordt 
van de Spanjaarts gevonden en na fijn dood verachte¬ 
lijk gehandelt. p. 460 (43) na fijn dood van de galge 
genomen en door ordre van Maurits heerlijk teNim- 
megen begraven, b. 28. p. 5 77 (39) 

Schenkenfchans wordt gebout. b. 21. p. 711 (24) bele¬ 
gert en befchoten door den Admirant van Arragon. 
b. 36. p. 535 (17) wordt verlaten, p. 536. 

Schepen zoo uit Denemarken en Ooftland komen op een¬ 
maal geladen met Koorn en Tarwe in de Nederlanden. 
(Oorlogs) der Engelfe fchieten onder de Francen in 
deflagby Grevelingen. p. 16(12) van den Princevan 
Oranjen worden dagelijks fterker, neemen veele Sche¬ 
pen en doen grooteichade. b.f.p. 334(241) van Oor¬ 
loge der Noord-Hollanders voor Arnflerdam door een 
harde Vorft belet, worden op een wonderlijke wijfe 
tegens alle hoopegeredt. b.6. £.420(307) van Oor¬ 
loge worden door Duc d’Alba toegeruft tot Amfter- 
dam en Enkhuifen, om de Mafe in te neemen, den 
Gravevan der Mark te bedwingen, en onder dat dek- j 
fel volk binnen Enkhuifen te brengen om die Stad te j 
verfekeren, alfo hy daar een cjuaad vermoeden van I 
hadde. p. 371(269) der Spanjaarden tot fes in het ge¬ 
tal worden door het volk van den Prince van Oranjen 
genomen, p. 433 (3x7) des Prince van Oranjen kon- 
nen niet beletten het bemachtigen van de Meer door de 
Spanjaarden, p-436 (319) der Noordt-Hollanders 
komen in Zee tegens de Vloot van den Grave van Bol- 
fu, en liaan defelve. p.456 (335) tot het onfet van 
Leiden komen aan de Soetermeerfe landfcheidinge.b. 7. 
p. 554(57) van den Prince van Oranjen verbranden elf 
Kromftevens der Spanjaarden, b. 8. p.647 (123) der 
Hollanders en Zeeuwen worden in Spanjen gearre- 
fteert. b. n.p. 897 (303) vervallen in het uitvaren van 
Sluis op een droogte, v/orden genomen, ten oorlogh 
toegeruft en verhinderen het in en uitvaren van de Stad. 
b. 2°3.p. 5(4) der Nederlanders in Spanjen worden op 
het verfoek van Albertus door Philips ontflagen.b. 3 2. 

p. 140 (11 2) 
Schepenen van Leiden weigeren den Commiflaris, ge- 

gefonden om de Sententien van den Bloed-Raad te 
doen publiceren en executeren, afllftentie, doen den 
felven infinueren. b. 5. p. 267 (192) van Mechelen 
verwijfen PieterPanis na de Pacificatie van Gent orn 
de Religie ter dood. b. 10. p. 820 (247) van Uitrecht 
geven Sententie tegens Deventer, bannen hem uit den 
lande van Uitrecht en verklaren hem inhabil. b. 25. 
p. 358(35) van Leiden conclemneren Peter Panne, om 
fijn toeleg op het leven van fijn Excellentie, ter dood. 

b. 35-P 453 (i6) 
Schermutfel tuflehen het volk van den Prince van Oran¬ 

jen en Hertog van Alba, alwaar ten wederfijden vee! 
volks blijft, b.4. p. 256(183) (heftige) tuflehen het 
Leger van Don Jan en dat van de Staten, b. 12. p. 999 
(61) tuflehen het volk van de Staten en Prince van Par- 
ma en welfcherp. b. 13.P. 36(92) voor Steenwijken 
diehevig. b. 16. p. 237 (5) tuflehenhet volkvanAn- 
jouen Panna onder Gent. b. 17. p. 334 (31) tuflehen 
Hohenlo en Haultepenne valt gelukkig uit voor de 
eerfte. b. 23. p. 9 (6) 

Schetter (Hopman) opent de Sluis van Eertfwoude om 
die van Alkmaar te ontfetten. b. 6. p. 453 (334) 

Scheuringe tuflehen die van de S. Jacobs en Minnebroe¬ 
ders Kerke tot Uitrecht, b. 21. p. 8 3 3 (108) 

Y S E R 
Schildwacht binnen Haarlem paft niet op waardoor byna 

een groote ongelegentheid was ontftaan. b. 6. p.432 
(lU) 

Schinkeren Droft op Gnlik handelt met Criep om het 
Huis aan den Coning over te leveren, b. 30. p. 747 
(5-6) 

Schippers (Hollandfe) ontfangen groote vriendfehap van 
Philips binnen Liflebon , komen s’huis en roemen de¬ 
felve geweldig, b. 17. p. 317 (19) Nederlandfe wor¬ 
den in Engeland gearrefteert om te dienen op de Vloot 
der Engelfe in de tocht tegens Spanjen. b. 26. p.432 

(u) 
Schomberg laat hem gebruiken om twift in het Leger van 

den Prince van Oranjen te ftooken. b. 4. p. 257 
(184) 

Schonewalie (Heere van) gevangen omtrent Bergen 
word onbekend tot Oudenaarde gebracht, ennader- 
hand verloft. b. 6. p. 398 (289) fie, Noël de Ca- 
ron. 

Schoonhoven door Lumei belegert en ingenomen, b. 6. 
p. 381 (277) belegert en ingenomen door de Spanjaar¬ 
den. b. 8. p. 646 (122) verkrijgt fatisfa&ie van den 
Prince van Oranjen. b. 10. p. 778 (216) 

Schoorfteen-geld opgeftelt in Holland en Weft-Vriefl- 
land. b. 37. p. 683 (64) 

Schotland verandert opentlijk de Religie, b. 1. p. 13 

(9) 
Schotten komen over om Zierikzee te ontfetten. b. 9. 

P' 679 (145) 
Schout van ’s Hertogenbofch wil de Brieven van de In- 

quifitie doen uitroepen, waar uit groote fwarigheid 
ontftaat. b. 1. p. 36(26) van Monnikkendam waar- 
fchouwt de Gereformeerde voor den toeleg van den 
Hertog van Alba om haar te doen vangen, b. 4. p. 230 
(163) 

Schouten in het Noorden-Quartier krijgen aanfchrijven 
om de ordonnantie van dc wacht wel te beforgen, en 
alle vagabonden by de kop te vatten, b. 8. p. 621 
(ï°4) 

Schouwen door de Spanjaarden verlaten komt weder aan 
den Prince van Oranjen. b. 9^.727(179) 

Schrijvers oordelen en fchrijven qualijk van het gevangen 
fetten van Treflong. b. 20. p. 570 (12) 

Schriften der Leeraren helpen veel tot het voorfetten der 
Religie, b. 1 p. 13 (9) 

Schuilenburg Kapitein ter Zee voor Duc d’Alba willende 
fijn Brood fcheep brengen fonder eerft te betalen 
wordt van den Bakker gemaant; waar over hy ge- 
ftoort zijnde veele haatelijke woorden van fich geeft 
en fweertdathy het de Enkhuifers fwaarder zal doen 
vergaan als die van Rotterdam.b.6, p. 371 (269) word 
in de flag op de Zuider Zee genomen en gevangelijk na 
Hoorngefonden. p. 456 (3 35) 

Schuilenburg ingenomen door deSpaanfe. b. 35. p. 492 
(55) wederom verovert door Willem van Naflauw. 
b.36.p. 5 56 (34) 

Schutters van Arnflerdam antwoorden op de voorftel van 
de Regenten aan haar gedaan wegens hetweeren der 
Predicatién buiten en binnen de Stad. b. 2. p. 77 (54) 
beletten het verdere Beeldftormen met manierlijkheid. 
p 91 (64) worden medegecommitteertom na den Prin¬ 
ce van Oranje te reifen.om te fpreken over de Articulen 
door deMagiftraat van Arnflerdam overgegeven op het 
Requeft der Gereformeerde waar by fy verlbeken dat 
deHeer van Brederode mocht geilek worden tot Over- 
fte over de Soldaten, b. 3. p. 163 (115) tot Enkhuifen 
fier,de de Burgerye na het Stadhuis komen verlopen en 
laaten deMagiftraat alleen op het Stadhuis. b.6.p.374 
(272) van der Goade willen om de moeite die over 
den tienden en twintigften penning ontftaan xnochte 
riet een voet verbetten, en leggen fulks deMagiftraat 
in het aangeficht- b. 6. p. 378 (277) in grootachtingc 
by den Prince van Oranjen, worden mede ter dag¬ 
vaart geroepen om te refolveren over de middelen tot 
hetontfet van Leiden, b. 7.p. 508(15) van Delft ge- 
londen tot bewaringe van den Briel. b. 13. p. 74 

("9) 
Schutteryen tot Arnflerdam worden wederom opge¬ 

recht, b. 12. p. 9fi (26) der fel ver wederoprechtinge 
is 



van Perfoncn en Saken. 

ïs den twift-appel tufTchen de Wethouders cn die van ' 
de Gereformeerde Religie, p. 953. 

5ebaftiaan Venier , commandeert de Venetiaanfe Zee¬ 
macht tegens den Turk. b. 5.p.$54(156) 

Sebaftiaan Craanhals foekt Frederic de Toledo wijs te 
maken dat het water van de geopende Sluifen en door- 
geftekene Dijken in het Noorder-Quartier hem niet 
deeren kan, maar te vergeefs, b. 6. P- 4S 5 ( 3 54-) ac- 
cordeert met den Prince van Oranjen wegens Haar¬ 
lem, om het fel ve wederom onder delfelfs Gouverne¬ 
ment te brengen, b. 10. p. 7 5^ (201) word Landdrofl: 
en op fijn Hofftede tot Bergen door de foldaten ver¬ 
moert...!), n-p. 869(183) 

Sebaftiaan Coning van Portugaal oorlogt in Barbanen, 
wordt geflagen en vermift. b. 13. p-2.3 (82) 

Sebaftiaan Lofen word Raad neffens den Prince van O- 
ranjen om op alle voorvallende faken te defponeren. 
b. 6. p. 450(550) weigert om indecommiliie te tre¬ 
ilen over de fake van Jan Jeroenfz en verdere gevange¬ 
ne in het Noorder-Quartier. b. 8. p- 635- (114) krijgt 
commillie om als Raad met de Gedeputeerde van het 
Noorder-Quartier te befoigneren. b. 8. p. 6Ó0 (132) 
wordt door de Staten na Engeland gefonden op de V re- 
dehandelinge. b.2;. p-136 (95) wederom na Engeland 
omeenigegerefenemifverftanden byteleggen, krijgt 
fijne Credentie en inftruftie. b. 26. p. 425 (19) fijne 
handelinge aldaar, p.488 (21) wordt door de Staten 
gecommitteert om de verfchillen tuflchen Groeningen 
en d’Omlanden byte leggen; b. 32^.14(9) fijne ver¬ 
richtinge.... wederom in Gefantfchap na Engeland, 
-b. 3 3-p. 144(63) fijne verrichtinge.... 

Sebaftiaan, gemeinde Koning van Portugal komt te Ve- 
netien, wordt na Spanjen gevoert, en hoe met hem 
aldaargehandekis. b. 37-p.610... (18...) 

Secretary e der Staten van Uitrecht wordt door ordre van 
deMagiftraat opgefmeten, en de refolutie der Staten 
daar uitgenomen, b 22.p.8^9(5) 

Sefte welke drijft darmen noch Predicant noch Leeraar 
van noden heek. b. 1 • p- * 3 (9) 

Sedten opgerefen ih veele Landen en waar door. b-i. p. 12 

(9) 
Sedan (Heer van) Haat de Lottheringers voor Beaumont. 

b.29. p. 660(43) 
Segel te gebruiken by Lycefter moet fijn het Segel van de 

Staten Generaal, b. 21. p.714 (33) van de Kerken-Raad 
tot Uitrecht word door lalt van de Magiftraat verbro¬ 
ken. p. 840(113) 

Seger Franfz begeeft fich met fijn fchipen volk door den 
Hertog van Alba toegei uft aan de lijde van den Prince 
van Oranjen. b. 5. p. 334(241) 

Segwaartfe Weg wordt niet fonder moeite befchanft. b. 7. 

p. 5^5(5 9) 
Selim Turks Keifer ruft fich toe tegens Spanjen en neemt 

Tunis en Goleta. b. 7. p. 571 (71) derft. p. 589 

(81) 
Selles wordt door den Koning met een Briefen inftru&ie 

gefonden aan de Staten Generaal, en wat hy uit krach- 
te van dien gehandek heeft. b. 12. p.938.... (16....) 
heeft een aanfiag op Bouchain die mifiukt. b. 15. p. 197 
(208) wordt gevangen, p. 198. fterft in de gevangenif- 
fe. ibid. 

Seminarien var. Paftoren ingeftelt door Philips te Loven 
enDouay. b. 1 5. p. 215 (m) worden uit de goederen 
van den Prince van Oranjen onderhouden, ibid. 

Senlis valt af van den Coning, begeeft fich wederom on¬ 
der deflelfs gehoorfaamheid, wordt door die van Pa¬ 
rijs belegert» en door Longeval en la Nove ontfet. 
b. 26.p.463(43) 

Sententie van het Hof van Holland tegens Cornelis de 
Hoge hem uitgevende voor een Soon van Keifer Ka¬ 
rei, "b. 18. p. 364(6) 

Servaes van Steland levert Huift en Axel verraderlijk aan 
Parma. b. 18. p. 401 (33) 

Sefte (Hertog van) fchrijft aan den Koning van Spanjen, 
de Brief wordt onderfchept, uit welke de argliftighe- 
den van den Coning tegens Vrankrijk en Nederland 
vernomen wordt. b. 31. p. 786 (8) fchrijft andermaal 3 
p. 790(11) ten derdemaal, p. 792 (13) en aan Fuentes • 
p. 794 (14) en aan den Hertog van Feria. ibid. noch- 

maal aan Feria. (15) en aan den Eerts - Hertog van 
Ooftenrijk. p. 7Q7 (17) 

Seftien Mannen binnen Parijs maken haar de Regering? 
machtig en bedrijven veel moetwils. b. 28^.588(46). 
handelen met den Koning van Spanjen om de Kroon 
van Vrankrijk op den jonge Hertog van Guife te bren¬ 
gen. p. 588 (47) worden geftraft door Mayenne. , 
ibid. 

Sevenaar wordt overgegeven aan fijn Excellentie Mau- 
rits. b. 34. p. 491 (45) 

Seven Stuivers luiden wie die zijn. b. 4. p. 289 (208) 
Sevenwolden zijn een Lid van de Staten van Vriefland. 

b. 5. p. 266 (191) kiefen Karei Roorda om harent we¬ 
gen in de Staten van Vriefiand te verfchijnen- b.32. 

P-172(9) 
Sichem door Parma ftormenderhand ingenomen, b. 12. 

. P-934(1?) 
Sidney vak in Vlaanderen en verrafcht AxeL b. n.p. 738 

(43) heek een aanfiag op Grevelingen te vergeefs. 
iDid. wordt gefchoten voor Zutphen en fterft tot Aarn- 
hera. b. 21. p. 751 (52) 

Sidney Gouverneur van Vliftlngen fchrijft aan Brienen 
wegens het redres op het ftuk van de vrybuiters; b.3 4. 
p 395 (74-j adviteci top de middelen daar toe voorge- 
fiagen. (75) fend fijn advijs aan den Raad van State. 
p.396. 

Siekte van Oldenbarnevelt veraehtert veel voornemens 
tegens de vyanden. b. 28, p. 580 (40) 

Siewert Beima willende uit het Land vluchten wordt 
door fijn Schipper verraden , gevangen en op het Ka- 
fteel te Harlingen gefet. b.3. p. 169 (119) doorlaft 
van Ducd’Alba te Brufiel onthooft den 1 Juny 1568. 
b. 4. p. 238 (169) 

Siewert Janfz Crommedijk wordt tot Enkhuifen Kapitein 
gemaakt om de Burgers in vrede te houden, b-6. p.3 72 

(27°> , , 
Siewert Aartfe krijgt tijdinge uit der Goude dat alles ge- 

reet is om de Stad te verfekeren voorden Prince van 
Oranjen. en communiceert dit met den Heer van Swie- 
ten. b. 6. p. 378 (275) 

Sigifmundus wordt Koning van Polen enfiaat Maximi- 
Iiaan. b. 24. p. 270(88) trouwt met Anna van Ooften- 
rijk. b.29. p-626 (18) wordt Coning van Sweden. 
p. 663 (46) doedt alle de Nederlandfe fchepen tot 
Dantfig arrefteren. b. 34. p.475 (41) wordt verklaart 
vervallen te zijn van de Kroon van Sweden. 6.36^.563 

(19) 
Simon Mein Burger van Enkhuifen trekt met HansCoI- 

terman na die Stad om defelve te helpen verfekeren 
voor den Prince van Oranjen. b. 6. p. 372 (270) 

Simon Simonfz Predicant tot Haarlem wordt onthooft. 
P-442 (324) 

Simon Meynertfz wordt door de Staten van Holland ge¬ 
committeert in den Raad van State. b. 19. p. 459 
(7) en door de Staten in Gefantfchap na Denemarken 
gefonden ; b. 31. p. 826 (38) fijne verrichtinge... 

Simon Autumes weigert uit Pontaudeoer te trekken,doed 
het. b. 31. p. 800 (19) 

Simon van Veen Fifcaal van het Hof van Holland ver¬ 
klaart geen ftof te hebben om tegens Joos de Menin 
criminelijk te procederen, b. 3 1. p. 890 (87) 

Simon van der Lippe fendt een Brief van den Keifer Ru- 
dolphus inwelkehy de Vreede feer hoog recomman¬ 
deert. b. 32. p. 38(28) Generaal van het Leger der 
Duitlè Voiften om het Land van Cleef te bevrijden. 
b-36.p.557 (34) wathy op dien tocht verricht heeft... 
fterft. p. 568 (43) 

Simonetti Studico wordt door de muitinerende Italianen 
aan fijn Excellentie Maurits gefonden. b. 31. p. 879 
(78) blijft na derfelver wederverfoeninge in denHa- 
ge en krijgt een jaarliks tradement. p. 881 (80) 

Simpol (Grave van) ruft fich toe om Dourlans te ontfèt- 
ten. b. 32. p. 39(29) 

Sinode der Gereformeerde wordt tot Dordrecht gehou* 
den, en het geene daar verhandelt is. b. 7.P.744 (yo) 
in het Noorder-Quartier wordt gehouden tot Alk¬ 
maar. b.8. p- 620 (103) der Gereformeerde gehouden 
tot Dordrecht, b. 12. p. 981 (47) Nationaal tot Mid¬ 
delburg. b. 16. p. 16 ï (24) Nationaal gehouden in den 

Haag, 



BLADWYSER 
Haag, arrefteerteen Kerkenordeninge. b. 2i.p.790... 
(79....) extraordinair gehouden in Zeeland , com¬ 
mitteert Daniël de Dieu om metSopingiusen Helmi- 
chius wegens het meerendeel der Kerken na Engeland 
te reilen, b. 24. p. 253 (76) van Zuid-Holland cöiti- 
mitteren eenige om de fake van de Kerke van Uitrecht 
te communiceren met Oldenbarnevelt. b. 30. p. 731 
(44) van Noord-Holland fufpendeert Cornelis Wig- 
gertlê van fijnen dienft en klaagt over den fel ven aan de 
Staten van Holland, b. 3 2. p.Ó2(47) leveren een re- 
monftrantie aan de Staten over der iel ver verbod van in 
die fakeniet te refolveren. p. 7* (55) 

Synoden (particuliere) afgedeelt indeSynodus tot Mid¬ 
delburg. b. 16. p. 270 (3 r) 

Sixtus de Vijfde wordt Paus van Romen. b. 20.p. 596 
(31) befchenktP^rmameteen Hoed en Swaard. b. 21. 
p. 738(43) doedtdeConinginne van Engeland in den 
Ban. b. 2f.*p. 315(3) fterft. b- 28. p. 559(8) 

Slag te Winfchoten. b. 4. p. 23.5(167) voorgevallen op 
op den 23 May 1568) p. 236. by Jemmingen. p. 244 
(174) voor Jernak in Vrankrijk den 13 Maart 1569. 
alwaar de Prins van Conde gevangen en gedoodt word. 
b. 5. p. 270 (194) te waaterop de Haarlemmer Meer 
ongelukkig voorde Schepen van den Prince vanOran- 
jen. p. 456(320) ter Zee tuffelsen Boflu en de Noord- 
Hollanders. p. 457(335) op de Moker-Heide. p. 491 
(13) teGemblours. b. 12. p. 934 (13) der Malconten¬ 
ten tegens het Statenvolk by Hardenberg. b.i5.p.207 
(215) by Noorthoorn. b. 16. p. 285 (41) te watertuf- 
fchen den Coning van Spanjen en Don Antonio. b. 17. 
p. 3 38 (34) by Courtras. b.23. p. 147(102) tot Turn¬ 
hout. b. 24. p. 302 (7) van Vlaanderen, b. 37. p.65 ï... 
(40...) 

Slag gefienin de lucht tot Uitrecht twee maanden voor 
de fiag op de Mokerheide, b. 7.P.492 (14) 

Slijkenburg ingenomen door Graaf Willem van Naflauw- 
b. 20. p. 624(54) 

Slochteren belegert en gewonnen door Parraa. b. 28- 

P-573(35) 
Sloten befchoten door en overgegeven aan de Vrieien. 

b. 16. p. 239 (7) 
Sloterdijk afgebrand door de foldaten vanLumei- b*6. 

p. 404(294) 
Sluis weinig voorfien van krijgsvolk en vivres. b. 23. p. 5 

(3) wordt belegert van Parma-ibid. dapper befchoten. 
p. 7(5) met accoord aan Parma overgegeven, p. 18 

(•3) 
Sluifen in het Noorder-Quartier worden geopent om 

die van Alkmaar, b. 6. p-453 (334) en inhetZui- 
der-Quartier om Leiden te ontfetten. b. 7. p.549 

Smeltfink wordt door de Hoofden van het Leger der 
Duitfe Vorften aan fijn Excellentie Maurits gefonden 
en waarom, b. 36. p. 558 (35) 

Smit (Engels Capitein) heeft een aanfiag om Bergen op 
Soom aan Albertusover te leveren, wordt ontdekt en 
loopt over by den vyand. b. 3 3. p. 236 (58) 

Snater (Hopman) moedigt de Burgeren van Uitrecht 
aan tegens de gemuitineerde Spanjaarden en doedt dap¬ 
pere wederftant. b. 7. p. 584 (79) 

Sneek vry van Beeldftorminge, maar moet de Mille en 
dienftnalaten. b. 2^.91(64) weigert den Heere van 
Billy fijne komfte binnen de Stad. b.6. p. 382 (278) 
i'erfeekert voor den Prince van Oranjen. p.383 (278) 
neemt aan en approbeert de Unie tot Uitrecht ge¬ 
maakt. b- 13. p. 30(87) 

Sneekers befeffende dat fyqualijk gedaan hadden met het 
buiten fluiten van den Heere Billy, verfien haar Stad 
met Koorn, en nemen de Geulen binnen. b.6.p. 383 
(278) 

Soetelaars voor Sluis gevangen, b. 23. p. 7. (5) 
Soetermeer verlaten door de Spanjaarden, b. 7. p. 555 

(<9) 
Soeterwoude verlaten van de Spanjaarden, b. 7-p. 558 

(60) 
Soldaat aangenomen hebbende om een Brief van den 

Grave van Bolfu aan Hugo Janfz Burgermeefter tot 
Delft te beflellen, brengt die aan den Heer van Baten- , 
burg. b. 6. p. 431 (316) 

Soldaten van den Heer van Brederocle fpolieren het Clöo- 
fter van Marienweert en nemen den Abt gevangen, 
b. 3. p. 152 (107) fecretelijk binnen Antwerpen aange¬ 
nomen trekken na Dambrugge , van daar na Walcheren 
in Zeeland, doch worden verhindert om te lande te 
komen, begeven haar na Outferwele doch worden 
door den Prince van Oranjen gelaft te vertrekken, maar 
weigeren fulks, bedrijven grote moetwil, en worden 
door den Droft van Braband geflagen.p. 156(110) door 
de Heer van Brederode en andere geworven trekken 
(mits het overlijden van dien HeeiQ na Vianen, komen 
omtrent Amfterdam, trekken na Sparendam, plonde- 
ren het Cathuifers Cloofter 3 en gaan voorts na F.g- 
mond , welk fy ook beroven, van daar na Medenblik, 
gaan fcheep en vluchten uit het land. p. 168 (119) 
binnen Valencijn muitineren, nemen haare Officieren 
gevangen , maar worden daarover ftrengelijk geftraft. 
b- 5- P- 329 (237) met Treflong na Vlfffingen gefon¬ 
den zijn meeft ongewapent, en gekleet met de Cap- 
pen en Cafuifelen der Geeftelijke; en meeft Burgeren 
van Rotterdam, Delft, den H-age en Briel ; worden 
voor Vliffingen met geweer voorfien, gemonftert en 
in de Stad gebracht, b. 6. p. 370 (269) van ’t Seraarts 
bedrijven veel moetwils in Vlaanderen en beroven alle 
Kerken en Kloofters. p. 393 (280) van den Prince van 
Oranjen leven feer ongefchikt en wredehjk met het 
volk en de geeftelijke binnen Roermonde. p. 399 
( 290) van Maerten Schets vertrekken op het aanfchrij- 
ven van den Heer van SVieten. p.4ii(3oo) verlaten 
alledeSteden van Gelderland, Zutphenen Over-Yf- 
fel, vluchten en verlopen, p.415 (303) binnen A- 
merfvoort muitineren , willen de Stad verlaten en 
dreigen de Poorten te zullen openen voor Frederic dc 
Toledo, en haare Hopluiden gevangelijk over te le¬ 
veren. p. 416(304) binnen Haarlem moeten haar ge-' 
weer afleggen en in de Bakkeniffier Kerk gaan. p. 441 
( 323 ) worden meeft al ter dood gebracht, ibid. 
Spaanfe blijven onbetaalt en worden met leeninge on¬ 
derhouden. b. 7. p. 573 (71) van den Prince van O- 
ranjen bedektelijk binnen Antwerpen, p. 586 (80) der 
Staten aan de fijde des Conings worden geflagen door 
de Spanjaarden, p. 715 (172) binnen Groeningen wei¬ 
geren eenen nieuwen Eed te doen aan Billy, nemen 
hem en veele andere Officiers gevangen en verklaren 
haar voor de Staten, b. 10. p. 751 (198) halen Stella 
uit de gevangenifle, doen aan hem Eed indennaam 
van de Staten Generaal, en kiefen nieuwe Officiers.ibid. 
ruineren de ftroppadecorda. ibid. fpijkeren een Sauve- 
garde en af beeltfel van Duc d’Alba aan de kaak. p.742 
(198) trekken uit Groeningen door het beleid van 
Rennenburg. p.784 (220) vertrokken uit Uitrecht 4 
fteken de voor-flad in de brand , komen tot Wijk te 
Duurftede, foeken de Vaart in te nemen, welk mis¬ 
lukt, maken een aanfiag op Amersfoort, snaar wordt 
ontdekt, fchrijven aan die van Uitrechten leggen dc 
fchuld van de brand op de Burgeren, p. 798 (231) bin¬ 
nen Zutphen ftormen de Beelden. b. 14. p. 136 (163) 
in Delffijl verraden hare Overftens en geven de Schans 
op. b. 13. p. 211 (218) binnen Sluis laten hare Vaan¬ 
delen op de wallen te gelijke met die van de Bur¬ 
gers wajen tot een teken van eenigheid. b. 23. p. 5 
(4) doen een tweden uitval die wel gelukt, p.6 (4) en 
eenderde, p. 7(5) en een vierde, ibid. doen noch een 
uitval en die gelukkig.ibid.op hetKafteel van Sluis doen 
een teeken van de overkomft van Herts.p. 6. binnen 
de grote fchans te Sluis verfchalken de Beleggers en 
doen onder defelve groote fchade. p. 7 (5) binnen Sluis 
fijn feer godvruchtig, p. i6(ir) van Medenblik mui¬ 
tineren, p. 187(29) willen niet horen na de voorfte! 
Van de Commiflaris Parafis, en beantwoorden defel ve 
fchriftelijk. p. 188(29) gaan voort in haremuiterye 
en fweeren malkanderen getrouw te blijven, p. 290 
(31) binnen Medenblik antwoorden op het fchrijven 
van Maurits, kiefen de fijde van Sonoy en maken een 
verbond met hem. b. 24. p. 192(33) binnen Hoorn 
weigeren Eed te doen aan de Staten en fijne Excellen¬ 
tie , worden gecaffeert, blijven hartnekkig, worden 
onder de hand geftijft, laten haar voor het meeftege- 
feggen, en wederom in dienft aannemen. p-*95(34) 

binnen 



van Perfonen èn Saken, 

binnen Medenblik antwoorden aan de Gedeputeerde 
van fijn Excellentie op haar voorftel, willen ten vollen 
betaalt zijn, perfifteren by die refolutie en antwoorden 
op het (chrijven van fijne Excellentie, p. 194 (54) blij¬ 
ven ftijfby haar opfet. p. 199(57) houden haar, feer 
trots, willen nergens na horen, voor en aleer het Beleg 
voor de Stad opgebroken was p- 220 (52) binnen Me¬ 
denblik verblijven haare fake aan den Heer Willugby. 
p. 25 i (60) op Schenkenfchans muitineren. b. 26. 
p. 460 (43) op Liefkens-Hoek muitineren. p.482 

(57) 
Solms (Grave van) doedt Eed aan fijn Excellentie van 

Naflau b. 22. p. 906 (38) wederftaat kloekelijk den 
aanval van Montigny op Tholen , en doedt defelve 
vruchteloos aflopen, b. 25. p. 328(13) wordt door 
Maurits gemaakt Commandeur van Huift. b.28. p 574 
(36) doedt een tocht in Vlaanderen met weinig iuc- 
ces. b. 30. p. 699 (22) trouwt met Sabina Dochter van 
den Grave van Egmond, en wordt door de Staten tref¬ 
felijk befchonken. b.32.p. 13(8) fchrijft aan fijn Ex¬ 
cellentie wegens de gelegentheid der faken van Huift 
en Hulfter-land. b. 33 p 219 (39) wordt gequetft 
binnen Huift en fchrijft andermaal aan fijn Excellentie; 
p. 214 (41) fchrijft nochmaal en verfoekt alliftentie 
van volk; p. 215. fchrijft wederom en verfoekt nodi¬ 
ge provilïe; p.217 (43) nochmaal van het welgelukken 
van den uitval; ibid- en noch een en andermaal; p.218. 
doedt een mijne fpringen ; p. 220(45) fchrijft. p. 221 
(46) doed een uitval op Abfdaal. p. 222. fchrijft dat 
alle faken in de Stad noch wel ftonden. 47) fendt een 
Tamboer aan den Cardinaal om in communicatie te 
komen, komt in communicatie en geeft de Stad over 
met accoord ; p. 225 (49) fchrijft fulks aan fijn Excel 
lentie; ibid. fend het accoord; p. 226- komt in den 
Haag (50) doedt rapport, ontfchuldigt fich van de 
overgifre ; p. 227. geeft een Juftificatie uit. (51) ftrooit 
onder het volk de a&e by welke hy door deKapitei- 
nentothet appoi élement verlbcht was ; p. 228. be¬ 
klaagt fich over den Raad van State en de Staten Gene¬ 
raal , en doedt fijn beklag aan de Staten Generaal dat 
die van Zeeland hem gecafleert hadden; p. 229 (52) 
fuftineert dat hem ongelijk gefchiedt, foekt der Sta 
ten meininge te verftaan, en doedt grote inftantie om 
verklaringe te hebben op fijn verfoek;ibid. doedt een 
nader inftruétie; ibid. verklaart de offenfie aan hem ge¬ 
daan te remitteren en prefenteert om in den dienft van 
het Land te continueren; ibid. verkrijgt continuatie 
van fijn traélement en een Regiment te voet, neemt 
het aan en doed Eed aan de Generaliteit; p. 230. be¬ 
klaagt ftch over den af keer van den Raad van State en 
Staten Generaal, p. 246(65) Overfte van denRhijn- 
fen Krijch in het Leger der Duitfe Vorften om het 
Land van Cleefte bevrij len b. 36. p. 557 (34) windt 
de Qthanfe Albertus. b. 37. p. 650 (39) 

Sonoy weigert den Eed te doen door de Gouvernante 
vooigeftelt, en geeft reden van fijne weigeringe, b. 3. 
p. 148(104) Wordt door den Prince van Oranjen ge- 
fonden aan de verbondene Edelen om haar het voorne¬ 
men van den Prince bekent te maken. b.4. p.234 (166) 
komt op den 17 Juny 1568. in het Leger van den Pnn- 
ce van Oranjen met 1300 roers. p. 237(168) commif- 
fie hebbende van Graaf Lodewijk begeeft fich in Zee, 
neemt een fchip voor Embden, en doedt alle neerftig- 
heid om Boshuifen aan te tallen. (169) komt met fijne 
genomene fchepen onder Delfliel; trekt na Graaf Lo¬ 
dewijk m het Leger, en krijgt ordre om het Leger te 
provianderen, en komt met fijnefcheepen onder Emb¬ 
den. p. 244(174) heeft groote correfpondentie met 
den Prince van Oranjen. p. 310(223) krijgt commif- 
fie van den Prince van Oranjen om geld te vorderen in 
Holland en het Sticht van Uitrecht, p 3 12 (224) heeft 
een aanflag op Anna van Ooftenrijk Bruid van Philips 
de Eerfteenhaargefelfchap. p 323 (233) houdt com¬ 
municatie binnen Enkhuifen om die Stad van den Her¬ 
tog van Alba af te trekken en aan den Prince van O- 
ranjen te brengen. dan den aanflag miflukt. (233) han¬ 
delt met Jan Coenenflbon en Jan Beth Janfz Amfter- 
dammers om feker Schip met alle de goederen den 
Koopluiden te ontvoeren, en hoe het felve is afgelo¬ 

pen. p 325(235) Overftevande fchepen op de Éems 
verneemt waarom de Grave van Embden defelve aan¬ 
gehouden hadde. p. 331(239) falveert de fchepen die 
op de Eemfe lagen ten dienfte van den Prince van O- 
ranjen. p. 3 3 2 (240) bevreeft voor den aanflag om hem 
te vangen, klaagt daar over heftelijk, en dorft fich 
binnen Embden niet onthouden, p. 333 (2.40) doedt 
groot devoir om die van Uitrecht te bewegen, datfy 
Laar in haar oude vryheid Hellen, en van deflavernije 
der Spanjaarden bevrijden zouden, en biedt haar hul- 
pe aan. ibid. handelt heimehk metFIoris Tin om Ui¬ 
trecht van de Spanjaarden te verloflen. p. 324 (241) 
wordt door den Prince van Oranjen gefondenaan de 
Coningen van Sweden en Denemarken om hulpe te ver- 
foeken tegens den Hertog van Alba. ( 242) fijne 
verrichtinge aldaar, p. 5 3 5 — 3 39 (242— 245) neemt de 
Diemer Dijk in. p. 437(320) en fteekt hem doör.ibid. 
krijgt inftruélie van den Prince van Oranjen wat hy zal 
voorhouden aan veele E.delen en andere om geld te 
krijgen, p. 362(262) (êndt volkenGaleyen totonder- 
ftant van Grave Willem van den Berg in Gelderland, 
p. 381 (277) fendt eenig volk tot aftiftentie van die van 
Haarlem, p. 396 (288) doedt Kapitein WijbeZuirfe 
die hy na Sardam hadde gefonden om het felve te belet¬ 
ten en fulks niet gedaan hadde ophangen, p. 397 (289) 
fendt een ander Vaandel volks om fulks te doen, maar 
dat komt te laat. ibid. commiflie hebbende van den 
Prince van Oranjen om te zijn Gouverneur van Enkhui¬ 
fen en ’tgeheele Noorder-Quartier, handelt met ver- 
Icheidene Overften om volk en fcheepen aan te nee- 
men, en foekt ten dien einde eenig geld te krijgen vart 
de Nederlandfe Koopluiden die tot Bremen en Ham¬ 
burg gevlucht waaren. p. 372 (270) wordt tot Bre¬ 
men verwittigt van het overgaan van Enkhuifen aan de 
fijde van den Prince van Oranjen , fchrijft fulks aan 
den Prince. p. 374(272) en maakt fich vaardig der¬ 
waarts te reilen. ibid. reift per pofte van Embden,loopt 
perijkel van gevangen te worden , komt tot Meden¬ 
blik en van daar binnen Enkhuifen, toont fijne Com- 
miffie en wordt aldaar blijdelijk ontfangen. p. 3 7 5 (17 2) 
krijgt commilïie en inftruétie van den Prince van Oran¬ 
jen om te wefen Luitenant Generaal in het Noorder- 
Quartier. b 375 (272) ftelt alles in goede ordre bin¬ 
nen Enkhuifen. p. 376(273) fendt na Medenblik om 
met de Overheid te handelen dat fy haar fouden bege¬ 
ven onder den Prince van Oranjen met uitfluitinge 
der Spanjaarden, p. 377(274) verkrijgt Hoorn en de 
verdere Steden van het Noorder-Quartier en Water¬ 
land, en verfekert defelve voorden Prince van Oran¬ 
jen. ibid. krijgt laft van den Prince van Oranjen om 
met den Admiraal Boshuifen heimelijk te handelen, 
p. 404 (294) fendt Willem Bardefius om fijnent wegen 
te compareren in de Staten van Holland vergadert tot 
Haarlem 3 die hem in diequaliteit niet willen ontfan¬ 
gen. ibid. doedt Sardam innemen en de Sluifen befchan- 
fèn, de Waterlandfe Dijken bewaren en maakt een 
Blokhuis op den nieuwen Dam. p 413(301) vergadert 
een deel volks en legert fich te Egmond buiten Alk¬ 
maar. p. 43 3 (317) geeft raad om een Bolwerk te ma¬ 
ken by het Huis ter Hert om die van Haarlem te beter 
te konnen ontfetten, kan fijn volk qualijk in bedwang 
houden, p.434 (318) doedt Kapitein Michiel Krolc 
vermanen, gevangen nemen en onthalfen. ibid. foekt 
met alle middelen de Soldaten op den Diemerdijk te 
ontfetten, wordt verlaten en raakt in groot gevaar, 
p. 4 3 7 (320) doedt andermaal fijn beft om haar te ont¬ 
fetten , maar krijgt tijdinge dat den Dijk door de Sol¬ 
daten verlaten was. ibid. raakt over het verlies van den 
Diemer-Dijk in kleinachtinge. b 6. p. 437 (321) 
fchrijft fulks over aan den Prince van Oranjen ,- en 
verfoekt dat iemand van qualiteit mocht overgefonden 
worden om hem op de faak te informeren. (321) krijgt 
quaad vermoeden op Boyfot, fchrijft aan den Prin¬ 
ce van Oranjen, en beklaagt fich geweldig. P.43S 
(321) weigert het Gouvernement van Noord-Hol- 
land af te ftaan en dat van ter Veer aan te nemen, Word 
gecontinueert in fijn dienft ibid. neemt andermaal 
den Diemerdijk in, befchanftfich, en houdt de plaat- 
fe tegen het geweld van de vyand. p.439 (322) 

C« fendt 



bladwyser 
fendt Wouter Hegeman om de Duitfe foldaten die uit 
Haarlem door de Spanjaarden na Gelderland gevoert 
wierden re ontfetten. p. 441 (314) fchrijft aan den 
Prince van Oranjen over de toeftant van het Noorder- 
Quartier na het innemen van Haarlem, p. 446(52.8) 
beantwoord den Brief van die van Alkmaar en belooft 
haar met alle mogelijke middelen te zullen ontfetten. 
p. 451 (331) doedt om de verdere inbreuk der Span¬ 
jaarden in het Noorder-Quartier te beletten vier fchan- 
fen maken. p. 451 (331) verneemt door fijne naarftig- 
heid de eigentlijke gelegentheid van het Leger der 
Spanjaarden voor Alkmaar, en fchrijft die over aan 
den Prince van Oranjen. (333) doedt in het Noorder- 
Quartier de Sluifèn openen en Dijken doordeken om 
Alkmaar te ontfetten. p. 45 3 (3 34) en een Dank-en- be¬ 
dendag uitlchi ij ven door Noord- Holland o,fer de vic¬ 
torie tegéns Bofl'u.p.4S7 (336) wordt dodelijk krank, 
en wederom genefen. p-471 (3+8) fchrijt aan Cor- 
nelis Suis datmen den Heer van S. Aldegonde wel zal 
trafteren, of dat men den Grave van Boflu even fo zou- 
deonthalen. b. 7. p. 481(6) trekt na Wormei en field 
daarordre. p 488(11) verwittigt van het voornemen 
van Louis Requefens belet enfierktde fchanfenin het 
Noorder-Quartier p.496(17) fchrijft aan de Staten 
van het Noorder-Quartier wegens de gevangene Span¬ 
jaarden en fend aan den Prince van Oranjen om hem 
de viftorie in Waterland bevochten te doen weeten. 
ïbid. beraad fich met de Staten van het Noorder Quar- 
tier om ordre te ftellen tegens de komfie van de Spaanfe 
Vloot, p 3 2.9 (40) raakt in twifi met de Gedeputeerde 
van het Noorder-Quartier, defelve wordt bygelegt en 
hy doedt rekeninge. p 371 (70) maakt een ordonnantie 
op het bijten in het Noorder-Quartier. b. 8.p. 616 
(i o i) fchrijft aan den Prince van Oranjen datter iets 
tegens fijn perfoon en leven door de vyanden onderno¬ 
men wierdt. p. 617 (102) heeft een aanfiag op het 
Barnde-gat. p.618(102) communiceert die aan den 
Prince van Oranien. ibid neemt het in, befchanfi fich, 
fchrijft aan die van het Noorder-Quartier om allifien- 
tie, wordt niet na behoren gefecondeert, protefteert 
daar over tegens de Gedeputeerde Staten van het 
Noorder-Quartier, ibid. en klaagt daar over aan den 
Princevan Oranjen. p.6io(io3) maakt verfcheidene 
Ordonnantiën op de Wacht en tegens de vagabonden 
ïn het Noorder-Quartier. p.621 f104) doedt een ge¬ 
nerale vifitatie doen, en alle vremde per<bnen gevan¬ 
gen nemen, p 624(106) fielt Commifiariflen om de 
gevangene vagabonden in het Noorder-Quartier te 
examineren. 13.624(166) heeft de hand in deonmen- 
fchelijke wreedheid gepleegt aan de gevangene Huis¬ 
luiden in het Noorder-Quartier; wiljan ieroenlzby 
de kop gevat en tot Alkmaar gebracht hebben, kan 
niet tot lijn voornemen komen, fchrijft daar over fcher- 
pelijk aan de Wethouders van Hoorn. p. 629(110) en 
fend ten dien einde een Gedeputeerde aan den Prince 
van Oranjen. p.633 (113) doedt grote inftantie by den 
Prince van Oranjen dat doch de gefielde Commifla- 
riflen, over de gevangene in het Noorder-Quartier 
van nieuws mochten in het werk treden, maar doedt 
nietop. p.633 (143 handelt met Roorda wegens de 
Viiefle faken. p. 634(118) heeft een aanfiag op Am- 
fterdam en handelt daar over in het heimelijk, ibid. 
doedt alfiftentie aan Bartholt Entens op der Schelling. 
b-9.p-677 (144) neemt Muiden met geweld, ibid. en de 
Diemer-dam. ibid. verlaat defelve wederom en vlucht, 
p.678(144) raakt daar door in grote opfpraa k , maar 
verontfchuldigt lich ibid. doedt affiand van alleOnt- 
fang en Sauvegarde , en rekeningen van fijnen Ontfang 
en Adminiftratie. p. 711(168) befet de Beverwijk, 
p. 717(180) verbied dat niemand fonder conl'ent na 
Haarlem mach reifen. b. 10. p. 733 (10c) endoetfulks 
by a&e afkondigen ibid. hervat den aanfiag op Am- 
fterdam. p. 738 (201) fchrijft aan den Prince van Oran¬ 
jen om yets op eenige Over-Yflelle Steden re onderne¬ 
men. b. 11. p. 874 (287) antwoord aan die van Am- ) 

fterdam uit wiens lafi hy de Stad met volk omfet hadde. 
b. i 2. p. 921 (3) komt met eenige Vaandelen Soldaten 
voor Campen. p. 966(36) doedt groote naarftigheid 
omdieStad te vermeefieren. p.967. krijgtcommiflie 

om volk aan te nemen. b. 13. p. 89 (130) antwoord 
aan de Staten der Geünieerde Provintien op haar 
fchrijven wegens de Beeldefiorminge tot Zutphen. 
b. 14. p. 136 (164) wordt met eenig volk gelonden 
tot afiiftentie van die van Vriefiand. b. 14. p. 165 
(183) en in de Swarte-fiuis. p. 166 (185) verfekert 
Campen. p. 170(188) krijgt commilhe om de Paffen 
van Coeverden en de Bourtange te beletten, ibid. doedt 
Coeverdenfterken maar kan door gebrek van geld het 
felve niet voltrekken, p. 171 (188) als ook de Bour¬ 
tange het geene om defelve reden onvol voert blijft. 
(189) ftiltde muiteryeder foldaten die voor Groenin- 
gen gelegen hadden, p. 209(116) befet en verfterkt 
Harlingen. p. 209(217) fendt veele Proviandena den 
Opfiag. p. ito. wordt na Holland gefonden om alli- 
ftentiete verfoeken voor die van Delffiel. p. 210(217) 
en door de Staten van Holland verfocht om de or¬ 
dre door haar geftelt tegens het verloop der foldaten in 
Groeningerland uit te voeren, p. 217(122) verfterkt 
Blokziel. b. 16. p. 231 (2) heeft correfpondentie te 
Vollenhoven , communiceert fulks aan de Staten en aan 
Norrits, komt voor de Stad en krijgt defelve. p. 233 
(4) wint Stavoren , belegert het Kafteel en krijgt bet 
metaccoord. p 251 (17) krijgt ordre vande Staten van 
Holland om Enkhuifen te befetten en fich aldaar te 
onthouden tot voorkominge van alle onheil diete rij— 
fen ftond uit de Brieven des Conings geldlieven aan de 
Hoofden der Burgerije aldaar b. 17^.319(11) komt 
te Enkhuifen en biengt alles in ftilte. p. 310 (ii)fioorü 
de vergadcringe der Roomfè in het Noorder-Quartier. 
b 18 p. 363(7) komt in mifverfiand met Huhenlo, 
fendttendien einde aan den Prince van Oranjen, die 
het felvebylegt. p. 378(19) krijgt commiliie van Ly- 
cefterom hem vanEmclen te verlekeren. b. 21. p. 693 
(n) wil dat de platte Landen van het Noorder-Quar¬ 
tier hare quohieren van de Geeftelijke Goederen aan 
Moftaart zullen overleveren, p.760 (3 7) antwoord den 
Staten op haar fchrijven over die laak. ibid. wil de plat¬ 
te landen daar roe dwingen, ibid. wordt met fijne com- 
millie in d( n Haag ontboden . trekt na het Noorder- 
Quartier, van daar na Over- Yffel, fielt ordre in ver¬ 
fcheidene plaatfen , en verwittigt de Staten en fijn Ex¬ 
cellentie van Nnffau van de gelegentheid derwaarts 
over. b. 22 p 893 (30) is niet wel te vreden datmen 
fijne Compagnie uit Medenblik hadde willen lichten, 
p. 893 (31) krijgt commilhe van fijn Excellentie als 
Overfte over het krijgsvolk in het Noorder-Quartier, 
en Caftelein van het Huis te Medenblik. ibid. weigert 
Eed te doen aan fijn Excellentie en excufeert fich 
fchriftelijk. p. 896(31) kiijgtadvertentie datmen op 
hem een quaad genoegen hadde. ibid. weigert aan fijn 
Excellentie den ingang van Medenblik, p. 897 (32) 
fendt Moftaart aan fijn Excellentie om fijn excufe daar 
over te doen. ibid. antwoord op het geene hem door 
de Gecommitteerde van fijn Excellentie wasvoorge- 
ftelt. p. 898(32) verdere handelinge omtrent die fake. 
ibid— veradverteert Barnevelt van de moeite tot 
Hoorn, trekt daar na toe en ftilt defelve. b. 23. p. 10 
(7)fend aan Lycefter wegens fijne commiflie op nieuws 
te ontfangen van Mauritius en verfoekt fijn advjjs daar 
over. p. ii (8) verwittigt Lycefter van het fchrijven 
van Maurits voor den gevangenen Kapitein Root. 
p. 118(81) fcbrijftaan de Staten van Hollanden wei¬ 
gert den gevangenen Kapitein na den Haagtefenden. 
ibid. gehoorfaamt niet den lafi van den Raad van State 
en fchrijft daar over aan defelve. p. 118(82) is feer ver- 
ftelt over die fake dan verlaat hem op Lycefter. p-H9 
(82) fchrijft aan de Hopluiden van fijn Regiment om 
te blijven by den Eed aan Lycefter gedaan en geen an¬ 
deren tedoen. p. 120(86) geeft een verantwoordinge 
uitteger.sdebelchuldinge van den Grave vanHohen- 
lo. b 24. p. 17923) antwoord op het fchrijven van 
den Raad van State p. 182(23) miftrouwt den Staten 
en doedt tot Amfterdam eenig Buskruit opkopen, ont¬ 
biedt meerder volks binnen Medenblik, ibid. en fendt 
Jan Michielfe na Engeland, p. 183 (26) fend Moftaart 
na den Haag aan den Raad van State om weg te nemen 
het verfchil tuffehen hem en de Staten, er. doedt door 
den felven eenige Articulen aan haar overleveren. 

p. 184 



van Perfonef 

p. 184 (17) geeft den Commiflaris Parafis Brieven 
mede aan de Staten van Holland, p. 190 (ji) doedt 
een fchriftelijke prefentatie aan de foldateo binnen 
Medenblik. ibid. wordt niet aangenomen, p. 191^1) 
is perplex, foekt tijd te winnen, verfoekt te mogen- 
vertrekken, welk hemgeweigert wordt. ibid. brengt 
te wegedatdefoldaten fijne fijde kiefen , oordeelt de 
faak van groot nadenken , voegt fich, en maakt een 
verbond met haar. p. 192.(3 5) fchrijft aan de foklaten 
van fijn Regiment in Over-Yflel en raad haar te blijven 
by den Eed aan Lycefter gedaan, p. 19? (33) fterktfich 
om niet overvallen te worden, p. 197 (36) fend na 
Campen en verwittigt de foldatendegelegentheid der 
faken binnen Medenblik. p. 199 (37) neemt fijn beraad 
op de prefentatie der Gedeputeerden en maakt fwarig- 
heden. p^Z2g(^g) neemt de nader prefentatie aan. 
p. *30(60) beklaagt fich dat het accoort met hem ge¬ 
maakt niet gehouden wierde. p. 17 9(94) wordt met 
veele fmaatheid bejegent en door fijn Excellen¬ 
tie met al het fijne in Sauvegarde genomen, ibid. die 
van Holland feggen hem haar dienftop. p.280 (95) 
verfoekt een eerlijk affcheid, krijgt het. ibid. heeft 
geen genoegen in het fel ve, verfoekt een eerlijker, te 
vergeefs, p. 181 (96) levert verfcheidene Requeften in 
om fijne afrekeninge, kan tot geen einde raken, fchrijft 
verfcheidene Brieven aan Lycefter. p. 181 (96) ftelt 
fijn vertrek na Engeland om de dood van Lycefter eeni- 
gen tijd uit, hout geftadigaan om afrekeninge fonder 
iets op te doen, doet een verklaringe van fijnecon- 
queften, trekt na Engelandt, wordt wel ontfangen , 
heeft gehoor by de Koninginne, en levert aan de lelve 
een memorie in wat poindlen het accoord met hem 
gemaakt niet gehouden was. p. 183 (97) fchrijft aan 
de Staten van Holland, p. 183(99) wordt van defelve 
voorfien voor hem en fijn Dochter met een jaarliikfe 
lijfrente, p. 187 (100) levert een verantwoordiginge 
over aan de Coninginne, ibid. wordt doordeConin- 
ginne begiftigt met een deel verdronken lands, kan 
met de Engel fe niet te recht raken, vertrekt, komt in 
Ooft-Vriefland, veft daar fijne woninge, wordt door 
een apoplexie overvallen, fterft. en word tot Peters- 
burn begraven, p. 189(101) wat voor een en van wat 
voor een gefiacht hy geweeftzy. ibid.... 

Sorbonne te Parijs ontilaat het volk van den Eed aan den 
Coning gedaan, b. 13. p. 391 (58) is niet wel te vrede 
over de gunftdes Conings aan de Gereformeerde be- 
wefen , en leveren ten dien einde een remonftrantie 

over. b. 33.p»4f1 (m) 
Souverainiteit van Holland opgedragen aan den Prince 

van Oranjen en op wat conditiën, b. 8. p. 641 (x 19) der 
Nederlanden aan de Coninginne van Engeland, p. 66 r 
(131) van Holland en Zeeland aan den Prince van O- 
ranjen fo lange den Oorlog duurt opgedragen binnen 
Amfterdam b. 13.183 (198) die felveeerft weigert, 
en daar na aanneemt. ibid. 

Spaanfe fiaandeFrance voor S.Quintin. b.i.p.16 (17)en 
nemen het felve korts daar na in. ibid. fie, Spanjaarden. 

Spaanfe Overftens niet wel vergenoegt dat fy uit het land 
moeten trekken worden door Don Jan te vreedege- 
ftelt. b. io. p.867(237) 

Spaanfe Vloot en deiïelfs toeruftinge. b. 25. p. 316(4) 
gaat t’feil. p. 321(8) wordt door ftorm overvallen, 
p. 321 (8) gaat weder't feil en komt onder Engeland, 
p. 322 (8) komt voor Wicht, raakt fiaags met de En- 
gelfeen ankert voorCalis. p. 323 (9) wordt door de 
af komende Branders der Engel fe gedwongen meton- 
ordrete vluchten. p.3i4(io) vlucht na de Noord-Zee 
en komt feer verftrooit wederom in Spanjen. p. 326 
(tl) wordt door onweder verftrooit in den Jare 1596. 
b. 33. p. 249 (67) 

Spaanfgefinde in Vriefland fteken na de Nederlage van 
der Staten volk het Hooft op. b. 12. p. 950(24) tot 
Groeningen verwekken een oproer, vinden tegen- 
ftant, verlopen, een gedeelte der felve wordt gevan- 

en en gebannen, b. 13. p. 114 (147) binnen Swol 
ebben een aarifiag om de Stad aan de Malconten over 

te geven, maar worden verhindert, b. 15. p. 208 (216J 
binnen Antwerpen ftrojen een quaad gerucht uit van 
den Prince van Oranjen. b. 18. p. 367(9) tot Gent 

eü Saken. 

willen de Vrede-Articülen met Parma door dringen., 
p. 420 (46) 

Spanjaart Raad des Coninks waarfchouwt Egmond en 
andere op het Schaakberd fpelende dat het ingelever¬ 
de Requeft wegens het doen vertrekken der Spanjaar¬ 
den feer qualijk ten Hoof genomen wierdt. b i.p.22. 
(16) verklaart aan Egmond datter ten Hoofbefloten 
was om alle die het Requeft tot vertrek der Spanjaar¬ 
den getekent hadden te doen doden. p. 22 (16) 

Spanjaarden komen met Philips in’t land tot fijn lijf¬ 
wacht, die daar blijven en inde guarnifoenen tegens 
Vrankrijkgelegt worden; diemen na het vertrek van 
Philips hier wilde laten. b. i.p. 18(13) ftan na ver¬ 
fcheidene Kapiteinfchappen en Staten.ibid. waaruit 
groote morringe en opfpraak niet alleen onder de Ge¬ 
meente maar ook by allen Staten ontftaan is als zijnde 
tegens de Privilegiën die alle Princen in het aanvaarden 
de Lande befweeren moeten, en Philips ook gedaan 
hadde. p. 19 (14) kopen een menigte van lange roe¬ 
ren , waar uit groote opfpraak ontftaat. b. 2-p.66 (47) 
vernemende het vertrek van Graaf Lodewijk willen 
den felven vervolgen, en fchelden denGravevanA- 
renbergedie fulks niet wilde toeftaan voor een Luthe- 
riaan. b.4. p. 235 (107) krijgen een grooten buit in 
de fiag by Jemmingen. p. 245 (175) te BruflTel bedrij¬ 
ven groote triumphe over het fiaan en weg trekken 
van den Prince van Oranjen. p. 257 (184) zijn niet wel 
vernoegt over het Beeld doorDuc d’Alba opgerecht, 
p. 258 (184) trekken voor een tijd lang uit Uitrecht 
en worden gelegt in Leiden en Alkmaar en Delft en 
waarom, p. 334(241) bedrijven groten moetwil tot 
Uitrecht en doen den Burgeren grote overlaft. p. 394 
(252) binnen Uitrecht bedrijven alle moetwille, fon¬ 
der daar over geftraft te worden, b. 6. p. 357 (279) tot 
Uitrecht willen perforceleeninge hebben , ofdreigen 
by weigeringe daar in te voorfien. p. 358 (259) binfien 
Uitrecht hebben cenen forgelijken aanflag, welke ont¬ 
dekt wordt, en den aanleider daar van geftraft. p. 366 
(266) vertrekken uitUitrecht. p. 367(266) komen 
voor den Brie!, fteken een Huis aan brand , maar ne¬ 
men , mits het inlaten van het water, alle de vlucht, 
ibid. van den Briel gevlucht komen voor Dordrecht! 
alwaar haar den ingang geweigert wordt; ibid. komen 
met lift binnen Rotterdam en bedrijven aldaar veeï 
moetwilsenmoords. p. 368 (267) nemen Delfthaven 
en bedrijven aldaar veel moetwils. ibid. voor Vijflin¬ 
gen raken door dienmen op haar fchoot in vreefe trek¬ 
ken haare zeilen op, fnijden de touwen daar mede fy 
vaft lagen af en begeven haar na Middelburg, p. 369 
(268) uit Rotterdam beftaan een ftouten aanflag om 
Koorn te krijgen, p. 397 (288) uit den Haag komen 
voor Haarlem, p. 396(288) verlaten geheetHolland 
en trekken na Uitrecht, daar haar den ingang gewei¬ 
gert wordt. p. 397 (289) bedrijven veel moetwils op 
de platte landen, ibid. vallen in het Leger van den Prin¬ 
ce van Oranjen, en brengen een groote fchrik in het 
felve. p.408 (297) bedrijven groote moetwil en wreet- 
heid binnen Zutphen. p-4i5 (303) voor Haarlem 
bereiden haar tot den ftorm, nemen de wal in eer fulks 
van binnen vernomen wierdt. p. 432 (317) beraden 
haar om Haarlem te verlaten, p. 432 (317) doen gro¬ 
te fchade op de Dorpen tuflchen Haarlem en Alkmaar, 
p. 433 (317) fchieten een Duive die een Brief over- 

. bracht waar uit fy verftaan dat de Prince van Oranje 
groote gereetfchap maakte om Haarlem te ontfetten. 
b. 6. p-439 (322) en naderhand noch meer andere, 
waar door fy alle de gelegentheid van de Stad en het 
ontfet te weete quamen. ibid. verfchalken en fiaan der 
Staten volk dat Haarlem meende te ontfetten en nee- 
men al de Proviand-wagens, ibid. komen voor Alk¬ 
maar. p. 444(327) worden uit de Voorftad van Alk¬ 
maar gedreven, breken haar Leger op, trekken we¬ 
derom voor Haarlem, muitineren , en fteeken het 
Dorp Egmont in brand. p. 445(327) nemen den Haag 
en Maaflandfiuis. p-472 (348) overvallen den Rui- 
genhilen bedrijven aldaar veel moetwils. b. 7. p. ^83 
(7) verlaten Waterland, p. 488(11) muitineren na de 
flagop de Mokerheide, komen tot Antwerpen, ne¬ 
men het Stadhuis in, worden mits ontfangende een 

grote 
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groote fommegelds, gefluit. p. 493 (15) muitineren 
op nieuws binnen Antwerpen, p. 495 (16) binnen 
Antwerpen geld ontfangen hebbende leven forgeloos 
en goddeloos, b. 7. p. 495 (16) op het Kafleel van Ant¬ 
werpen muitineren, en wat fy hebben willen, ibid. in 
Waterland worden ge(lagen.p.496(i 7) en veelegevan¬ 
gen die groot gevaar lopen van omgebracht te worden, 
abid. komen wederom in Waterland, nemen Ilpendam 
en Purmerland, trekken na Purmerende en worden 
wederom gedreven, p.496 (17) bedrijven veel moet- 
wils op de platte landen van Uitrecht, p. 504 (22) 
verlaten Soetermeer. p.755 (59) en de Noordaa.p 556 
(59; lijden groote fchade in het verweeren van deSoe- 
termeerfeBrug.p.555 (59) verlaten Lammen en vluch¬ 
ten. p. 559(61) in Holland muitineren, verlaten het, 
komen voor Uitrecht, doen een aanval op de Meer, 
maar worden afgelagen. p. 583 (78) gemuitineerde 
beklimmen Uitrecht maar worden gedwongen af te 
trekken, p. 584.(79; peilende Dieptens omtrent Phi¬ 
lips Land en informeren den Groot Commandeur van 
de onmogelijkheid om defelve te pafferen. b. 8. p. 648 
(12;) varen na Philips Land, trekken te voet door het 
water na Duivelanden nemen het felvein. p. 649(114) 
doen een aanval op Zierikzee maar worden afgefla- 
gen.ibid. nemen Brouwershaven, p 650 (115) bele- 

eren, befchieten, en beflormen Bommene en nemen 
et ftormenderhand in. p 65 r(iz5) komen met Sche¬ 

pen op de Haarlemmer Meer en worden dapper geha- 
vent. p. 653 (117) beginnen na de veroveringe van 
Zierikzee te muitineren. p. 681 (147) (gemuitineerde) 
verlaten Zierikzee, trekken na Biaband, luifteren na 
geen vermaninge, kiefen een Eledo, jagen haar Of¬ 
ficiers weg, komen tot Herentals, weigeren de pre- 
fentatie van Pardon en geld aan te neemen.p.692 (155) 
willen hare volle betalmge hebben, fchrijven aan de 
Magiftraat van Mechelenom paflagie door, en loge¬ 
ment inde Stad, maar worden afgewefen , zijn daar 
over feer geftoort, bedreigen die van de Stad gewel¬ 
dig , en komen tot Grimbergen, ibid. vertrekken na 
Affiche. p. 693 hebben het oog op BrufTel, trekken 
na Vlaanderen, komen voor Aalft, hangen een Ser¬ 
geant en andere Officiers des Conings op, beftormen 
de Stad, nemende defelve met geweld in, bedrijven 
aldaar veele moetwil en brengen alle de Parochiën 
daaronder behorende onder contributie, ibid binnen 
BrufTel in groot perijkel. p.693 (155) (gemuitineerde) 
worden door den Raad van State by Placcaat voor Re¬ 
bellen verklaart, ibid. komen over de Schelde Tonder 
fchade. p. 715 (171) fortificeren haar in de ftedenen 
plaatlendaar fy meetier zijn. p. 715(171) relolveren 
om Antwerpen te overmeefteren. b. 9. p. 718 (181) 
van het Kafleel fchieten met grofGefchutin Antwer¬ 
pen. p. 719(182.) doen een furieufe-nuitval, worden 
te rug gedreven> hervatten defelve, overrompelen 
de Stad , plonderen defelve en bedrijven aldaar een on¬ 
gehoorde moetwil en moord. p. 730... (181...) op het 
Kafleel Vredenburg doen een uit val in de Stad en ftich- 
ten brand, b- 10. p. 777 (2.16) beginnen te fpreken 
vanaccoort. p. 780(118) en geven het felveover aan 
Boffu. p. 781. trekken uit het Kafleel van Antwerpen 
en voeren een grote fchat met haar. p. 805 (136) ver¬ 
trekken uit de Nederlanden, p. 807 (137) komen op 
de Veluwe, en doen een inval in Vriefland. b.i8.p 363 
( 5) Haan deVriefen in de vlucht.ibid.komen andermaal 
op de Veluwe en vertrekken van daar door gebrek, 
b. 18. p. 407.(37) vallen inde Bommeler Waart en ko¬ 
men ingrootgevaar.b.2o p 666 (87) eninVrieflanden 
bedrijven aldaar grouwelijke ryrannie. b.io-p-óyi (1 o) 
in de Bommeler Weert muitineren en verloflèn het 
Land daardoor van grote bekommeringe. b.26-p.47o 
(49) onder Zuninga muitineren en nemen Kortrijk in. 
b. 27. p- 509 (13) binnen Dieft, Loven en Herentals 
muitineren. b. 28.p. 548 (15) vallen in het Sticht van 
Uitrecht en doen een grote plonderinge. p. 549 (15) 
onder Manfvelt muitineren en verfekeren haar van 
eenige plaarfen. b. 30. p. 710 (30) 

Sp'srendam ingenomen en verbrand door de Spanjaarden 
b. 6. p. 393 (283) wordt na een hevige wederftand 
ftormenderhand door deSpanjaarden ingenomen.p.413 

W Y S E R 
[ (309) door de Spanjaarden verlaten en Harmen Hel¬ 

ling wederom befet. b. 9. p. 7 27 (180) 
Spelle, fie Jan Grovels. 
Splinter van Elelmich verdedigt het Huis te Wel treffe¬ 

lijk, en wordt door fijne Soldaten met force gedwon¬ 
gen het felve over te geven. b. 21^.714(26) 

Stark wordt door fijn eigen Soldaten gevangengenomen 
en na Groeningen gebracht, b. 10. p. 75a (198) 

Staat van Nederland ten tijde van de komfte van Don 
LouisdeRequefensis feerflecht. b.7. p.478(3) der 
Religie binnen Uitrecht, b. 30. p. 718 (42) 

Staat van verfchil om bedifputeert te worden tuflchen 
Coornhart enSaravia. b. 18.P.405 (36) 

Staat en gelegentheid van den Vorftende Landen van 
Kleefender fel ver Regeringe. b. 32.p. 145... (116...) 

Stanlei wordt Gouverneur van Deventer. 6.21^.752(53) 
verraat en levert de Stad aanTaxis. b. 22. p.879(2o) 
wordt voor verrader verklaart, p. 881 (21) 

Stantvafligheid van de belegerde binnen, en de beleggers 
buiten Steenwijk in het verdragen van gebrek en ar¬ 
moede. b. 16. p. 236 (5) 

Staten Generaal van Nederland hebben om den Oorlog 
tegens Vrankrijk te voeren, wel veertig millioenen op¬ 
gebracht. b. 1. p. 2 (1) antwoorden op de propofitie 
door den Coning gedaan en overgelevert,- p. 21 (15) 
vertonen by Requeft de fwarigheid die ontdaan zoude 
indien de Spanjaarden op de Frontieren bleven, en ver¬ 
hoeken dat hy defelve wilde mede neemen; p. 22(15) 
worden verhindert om by den anderen te komen, en 
krijgen afflag op haar verhoek om fulks te mogen doen3 
b. 2. p.63 (44) welkeen groote ontftelteniflè en ver- 
bitteringe onder het volk maakt; ibid. hebben een 
groot mishagen in de komfte van Alba met fo veel 
volks; b. 4. p. 182(129) worden tot Bruflel door Al¬ 
ba ontboden over den honderden en tienden penning, 
b. 5. p. 280(201) bewilligen in den honderften pen¬ 
ning voor een reife , en geven by gefchrifte hare fwa- 
righeden wegens den twintigften en tienden penning, 
aan Alba over; p. 285(205) confenteren den tienden 
penning over de patrimoniale landen, doch met re- 
ftnftie; p.286(206) confenteren aan Alba twee mi¬ 
ljoenen des Jaars voor twee Jaaren in plaats van den 
tienden en twintigften penning; p 3 <0 (223) zijnt'on- 
vreden over het Placcaat van de wederophef van den 
tienden en twintigften penning, en vertonen haare 
fwarigheden aan AlOa, maar te vergeefs ; p. 348 (251) 
hebben een goed gevoelen van Louis de Requefensen 
waarom 3 b.7. p.478 (3) geven een remonftrantieover 
op deflelfspropofitiej p. 518 (33) krijgen Apoftille; 
p. 519. geven een nader Remonftrantie over ; p. 520 
(34) zijn twiftig onder malkanderen over het werk 
der gemuitineerde Spanjaarden ; b 9 p.704 (163) kie¬ 
fen een Veld-Oerften tegens de gemuitineerde, en 
ruften haar toe om defelve het Hooft te bieden 3 p- 719 
(174) fchrijven aan den Coning tot verdediginge van 
hare goede meininge;p. 720. willenaandie van Me- 
chelen de Neutraliteit niet toeftaan; ibid. fchrijven aan 
den Coning de grote overlaft en wreedheid der Span¬ 
jaarden; ^p. / 21 (175) fenden een Gedeputeerde aan 
den Keiler Maximiliaan ten felven einde ; (176) ja 
fchrijven aan den Paus en veifcheidene andere Heeren 
en Vorften; p. 724 (178) refolveren om Antwerpen 
te verfekeren,- p 727 (180) fenden volk na Antwer¬ 
pen ; p. 7 29 (181) hebben geen goed ooge maar groot 
achterdenken op de komfte van Don Jan > vreefen voor 
eenen geveinfden handel, en zijn voornemens om hem 
voor geen Gouverneur Generaal aan te neemen, ten 
fy de Spanjaarden alvorens uit de Nederlanden ver¬ 
trekken ; p.742(192) hoeken haar na de Pacificatie te 
verfekeren tegens de Spanjaarden; b, 10. p. 750 (196) 
doen Valencijn verfekeren,- ibid. fenden Stella na Vrief¬ 
land en Groeningen ten felven einde,- (197) fenden 
Gedeputeerde na Uitrecht om geld 3 p. 752(198) zijn 
feer verblijd over de verfekermge van Groeningen en 
fenden Rennenburg daar henen voor Gouverneur; 
ibid. weigeren Don Jan te ortfangen en te gehoorfa- 
men ten fy hy alvoren de Spanjaarden doe vertrek¬ 
ken ; p. 761 (204) fenden Gecommitteerden na Lut- 
femburg om mondeling met herfi te communiceren, 
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leveren fekere Articulen over en wat fy in defelve ver- j 
foeker;(ïo^) repliceren op de ApoftiHen van Don Jan • j 
p.763 (206) leveren noch een gefchrifc aan den ielven ; 
p. 764. fenden na Loven om advijs te neemen of de Pa¬ 
cificatie van Gent tegens de Roomfe Religie en auto¬ 
riteit des Conings was ; p. 766 (2.08) trachten met 
alle middelen aan Don Jan contentement te geven en 
hem te perfuaderen dat c’e Pacificatie niet ftrijdig is 
tegens de Roomfe Religie noch audoriteit des Co¬ 
nings , en verfoeken daar over het advijs van den Raad 
van State; ibid- fenden Gedeputeerde aan Don Jan tot 
MarcheenFamine; p. 770(2.11) vinden niet goed om 
tot Hoey te handelen en waarom j ibid. verklaren de 
capitulatie met Don Jan gemaakt voor nul en van geen¬ 
der waarden, ibid. fenden Gedeputeerden aan Don 
Jan tot Hoey ; p. 771. en Boflu na Holland om die 
van Uitrecht met raad en daad te aflifteren; p. 778 
(216) ftaan toe aan Rennenburg dat hy het Kafteel 
van Groeningen zal demolieren, en antwoorden op 
fijn verder verfoek; p. 784(221) fenden aan den Prin- 
ce van Oranjen het accoord met Don jan gemaakt, en 
verfoeken fijn advijs op fekere Articulen van het felve, 
p. 790 (12.5) maken eenafte op het verfoek van den 
Prince van Oranjen, dat fy voornemens zijn om de 
Pacificatie van Gent te handhavenj p. 791 (226) ant¬ 
woorden aan den Prince van Oranjen op fijnen Brief 
gefchreven in faveur van die van Uitrechtj p.800 (232) 
confenteren dat het Cafleel Vredenburg aan defijde 
van de Stad afgebroken wordt; p. 802/233) fenden 
het Requeft der Wethouderen en Burgeren van Ui¬ 
trecht, waarby verfocht wordt, dat de Stad en Lan¬ 
den van Uitrecht van alle foldaten mogen ontledigt 
worden, aan Don Jan,- p. 803 ("234) appoftilleren op 
de Articulen van Don Jan voorgeftelt om het vertrek 
der Spanjaarden te verhaatten; ibid. ttaan toe aan 
Don Jan op fijn verfoek, onder fekere voorwaarden , 
een leeninge van twee honderd duifend Kroonen; 
p. 804(235) nomineren den Hertog van Aarfchot tot 
Gouverneur op het Kafteel van Antwerpen ; ibid. on¬ 
derhoeken wat daar was van den aanflag op de per- 
foon van Don Jan ; p. 805. verfchonen haar by Anjou 
wegens het verfekeren van Bonniveten Bellangrevil- 
le; (236) fchrijven aan den Prince van Oranjenover 
het geene haar van Don Jan , wegens den toeleg op def- 
felfsPerfoon wasaangedient, en verfoeken dat hy de 
goede hand aan de Vreede der Provintien geliefde te 
houden; ibid. verfoeken aan Efcovedo dat hy fijn beft 
wilde doen om ook de Hoogduitle Soldaten uit Ant¬ 
werpen te doen vertrekken ; p. 806 (236) fchrijven aan 
den Prince van Oranjen in faveur van die vanAmfter- 
dam; p. 810 (239) nemen defifdankinge van de Hoog- 
duitfe en Waaien ter hand; p.812 (243) confenteren 
geld aan Don Jan om de Hoogduitle te doen vertrek¬ 
ken ; p. 813(243) committeren de Heeren Grohben- 
donk en Leoninus aan den Prince van Oranjen en Staten 
van Holland om verfcheidene faken met haar te han¬ 
delen ; p. 814 (244) ftellen ordre tot afrekeninge en 
afdankinge van de in en buitenlandfe foldaten/ ibid. 
doen verfcheidene prefentatien aan de Duitfe Collo¬ 
nellen ; p. 820(247) bieden defelve vier maanden be- 
talinge , doch te vergeefs; verfoeken de Ambafladeurs 
des Keilers om het befte daar in te doen, welk mede 
Vruchteloos afloopt, fchrijven daar over aan Don Jan ; 
p. 822 (248) en aan de Magiftraten der Steden in welke 
Hoogduits guarnifoen was, en verfoeken dat Don 
Jan infgelijks geliefde te doen ; p. 823(249) antwoor¬ 
den op het fchrijven van Don Jan uit Mechelen ; ibid. 
hebben geen achterdocht op fijnaverechtfehandelen 
dathyde Hoogduitfen oprooide; p. 824 (250) inge- 
luidt door Efcovedp, zijn voornemens hem met een 
Jaar-geld te begiftigen,' laten alle argwaan op Don 
Jan varen en fchrijven aan den Coning; p.825 (250) 
antwoorden op de poindten door Grobbendonk, uit 
laft van Don Jan voorgeftelt 3 p. 8 28 (2 5 2) ontfet over 
de inneminge van het Cafteel van Namen refolveren 
om aan Don Jan te fenden en te verfoeken dathy we¬ 
derom tot Bruflel geliefde te komen ; p.834(258) re¬ 
folveren op de poindten en Brief haar van wegen Don 
Jan toegefonden; b. 11. p. 837 (260) verfekeren het 
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j Cafteel van Antwerpen; p. 849 (262) vinden foër 
vreemt de Articulen haar wegens Don Jan overgelé- 

. yert; ibid. antwoorden op defelve. p 840(262) ont¬ 
dekken den geveinfden handel van Don Jan met de 
Hoogduitle. p. 841 (26 3) en ook met andere door af- 
afgeworpene Brieven van Efcovedo ; p. 842. ant¬ 
woorden op den bedriegelijken Brief van Don Jan; 
p. 858(275) nemen voor tegens Don Jan uit de mond 
te fpreeke-n en hem het momaangeficht af te trekken; 
p. 860 (278) fchrijven aan den Coning en verfoeken 
een ander Gouverneur in plaats van Don Jan; p. 866 
(281) verfoeken den Prince van Oranjen tot Bruflel te 
komen en wat fy hem voorftellen ; p. 872 (285) ver¬ 
foeken hulpe van Cafimir tegens Don Jan ; p 87 3 (286) 
fenden met advijs van den Prince van Oranjen aan 
Don Jan en doen hem eenige Articulen voorftellen; 
p. 874(287) fchrijven aan haare Gecommitteerde by 
Don Jan zijnde; p. 876(288) geven tegens Don Jan 
een Juftificatie uit. p.877(289) fenden defelve aan al¬ 
le Chriften Potentaten; p, 881 (292) houdeft goede 
correfpondentie met de Coninginne van Engeland, len¬ 
den een en andermaal aan defelve en verfoeken afli- 
ftentie tegens Don Jan; p. 900 (305) geven Brieven 
van indemniteit aan de Steden die haar verbonden 
hadden voor het geld door de Coninginne verfchoten; 
p.902 (306) audioriferen de Staten van Vlaanderen 
om met de Coninginne te handelen tot verlenginge van 
de Obligatie ; p. 903 (307) fenden aan de Coninginne 
en maken een Verbond met haar; ibid. neemen qualijk 
het arrefteren van Aarfchot en andere Heeren tot 
Gent, fonden Liefveld daar heenen om de gevangene 
tedoenontflaan ; p. 905(308) fchrijven aan den Prin¬ 
ce van Oranjen wegens de overvallinge van Amfter- 
dam. p. 908(312) fenden Aldegonde en Silla na Groe¬ 
ningen om de onluften tuflehen de Stad en Omlanden 
byteleggen, b. 1 2. p. 912 (315) verklaren Don Jan 
en alle die het met hem houden voor vyanejen. p. 917 
(317) zijn verdeelt onder den anderen, accorderen 
wederom , en beramen pundten op welke iSlatthias het 
Gouvernement zoude aanvaarden, p. 927 ^Jaiitwoor- 
den op het verfoek van die vanMattricht. ^,929(9) 
ontdaan de gevluchte en gearrefteerde goederen van 
de Predicanten tot’s Hertogcnbofch. p. 930. beramen 
een Eed om door de Raad van Staten gedaan te wor¬ 
den. p. 931(11) fijn flap in haar toeruftinge tegens 
Don Jan en waarom, p. 933(13) beraadflagen of men 
Don Jan zal flag leveren of niet. p.934. antwoorden 
op de voorftellinge van den Grave van Swartfenburg. 
p. 936 (14) antwoorden aan den Baron van Sellesop 
lijn fchrijven. p. 941 (18) wat fy verder met hem ge- 
handelt hebben, ibid.-.j geven een verklaringe uit te¬ 
gens de befchuldiginge van Don Jan. p. 944.(20....) 
refolveren Oflènfive tegens.Don Jan te oorlogen, p. 948 
(23) ftellen verfcheidene laften op. ibid. verveerdigen 
den F.ngelfen Ambafladeur Leiton af, en verfoeken 
door hem aan de Coninginne byftand van volk, p. 949 
(24) bedanken Anjou voor fijne aangebodene hulpe, 
en doen een befendinge aan hem. p. 950. fenden 
Aldegonde op den Rijksdag te Worms. p.952(26) 
fchrijven verfcheidene Brieven voor de gevangenen 
Staten der Omlanden binnen Groeningen. p. 961(32) 
verfchrijven beide die Staten om tot Antwerpen te ko¬ 
men. p. 962(33) geven redenen waarom fy genoot- 
faakt wierden om met Anjou te handelen, p. 975 (42) 
accorderen met den felven. p. 976 (43) met eenige re- 
fervatie. p.978 (45) verfoeken de Ambafladeurs van 
den Keifer, Coning van Vrankrijk en Coninginne van 
Engeland om de Vreede te bemiddelen, antwoorden 
op der fel ver propofitien en leveren haar eenige Art i- 
culen op welke fy te vreeden zijnde Vrede met Don 
Jan te fluiten, p. 979.... antwoorden op het gefebrift 
der Engelfe Ambafladeurs rakende de ftilftant van wa¬ 
penen. p. 181(47) krijgen veel volks en liaan haar Leger 
by Rijmenant. p-987 i)befchanfenhetfelve.ibid. la¬ 
ten de advijfen der Provintien over de Religions-Vree- 
He in Druk uitgaan. p. 991 (f5) zijn in, der:uiterfte 
rood door gebrek van geld. p. 998(59) trachten de . 
faken tuflehen die van Gent en-de gemuitineerde Waa¬ 
ien te bemiddelen. b. 13.p. 3 (69) nemen aan de pre- 
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fe'ntatien van die van Gent en geven daar van ade. p. 5. 
(70) geeven Brieven van indemnite aan die van Gent 
wegens de gepafièerde Obligatie ten behoeve v^n de 
Coninginne van Engeland, p. 11(74) antwoorden aan 
den HeerPruneaux op fijne voorftellinge gedaan we¬ 
gens den Hertog van Anjon, p. 12(75) fenden aan den 
iel ven Hertog om te toonen het leetwefen dat fy heb¬ 
ben over fijn vertrek,met verfoek dat hy in het land wil¬ 
de blijven, p. 13(7?.) antwoorden op de remonftrantie 
vanCafimir. p. 17(78) breeken haar Leegerop. ibid. 
wenden groote moeite aan om de gevangene Heeren 
tot Groeningen loste krijgen.p. 19(So) fenden Gede¬ 
puteerden aan de Walfe Provintien om haar te bidden 
dat fy by de generale Unie wilden blijven, p.37 (93) 
antwoorden op den Brief van de Staten vanRijflel en 
Orchies. p*43(97) verklaren la Motte voor vyand. 
p. 46 (99) antwoorden op het fchrijven van Panna, 
p. 47(100) verlengen den gefielden tijd van de Gede¬ 
puteerde op de Vredehandelinge tot Ceulen.p.68( 115) 
beginnA dóór nood geparft te luifierennadeaanbie- 
dinge van Anjou. p. 91 (131) willen den Coning van 
Spanjen verklaren vervallen te zijn van fijn gefag in 
Nederland, ibid. houden aan de Staten van Holland 
eenige redenen voor waarom men met Anjou behoor¬ 
de te accorderen, p. 91 (13 2) antwoorden op de Brie¬ 
ven van de Keiferlijke Commifiarifièn. p. 103 (139) 
ontbieden haareGefanten t’huis en laten lafi aaii twee 
om den handel te continueren, p. 108 (114) Penden 
aan defelve een infixudfie om over te geven aan den 
Grave van Swartlenberg. p.no (144) fchrijven aan 
de Keiferlijke Commifiarifièn en antwoorden op de 
overgeföndene Articulen van Vreede. p. 115 (147) 
antwoorden op de Propofitie van den Heer van Stubin- 
gen Keiferlijke Commifiaris tot Geulen, p. 118 (149) 
beraden haar op middelen om Parma tegen te liaan, 
b. 14. p-150 (17) handelen van verfcheidenegewich¬ 
tige faken. p. 131 (174) antwoorden aan den Baron 
vanlnchy op fijn fchrijven, enftaan toedathyincas 
van nood volk inneme van den Hertog van Anjou. 
p. 139 (180) antwoorden den Keifer op fijn fchrijvens 
wegens haren handel met Anjou, b. ij-p-196 (207) 
worden by den Eerts-Hertog ontboden, lenden eeni¬ 
ge Gedeputeerden tot hem en wat hy defelve voor- 
llelt; p. 212 (119) antwoorden op de voorftellinge 
van d’enEerts-Hertog 3 ibid. refolveren om met Anjou 
të handelen en hem de landen op fekere conditiën op 
te dragen, en Penden ten dien einde Gecomitteerden 
aan den felven; p. 214 (220) accorderen met hem; 
ibid. vergaderen op de aanfchrijvinge van den Prince 
van Oran jen tot Delft en handelen aldaar over wichti¬ 
ge faken; p. 222 (223) krijgen Brieven van hare Ge¬ 
deputeerde en der Pelver wedervaren met Anjou; 
p. 224(127) en van Anjou. p. 223(228) Hellen eenen 
Land-Raad in.b.iö.p. 241 (8) antwoordenden Prin¬ 
ce van Oranjen aangaande den Ban des Conings tegens 
hem uitgefproken. p. 231 (17) verbieden den handel 
op Spanjen en Portugaal p. 233.(18) verklaren den 
Coning vervallen te zijn van de heerfchappye der Ne¬ 
derlanden. p. 276 (33) maken een forme vaneen nieu¬ 
wen Eed by welke den Coning afgefworen wordt, 
p. 280( 38) fchrijven aan de Magiftraat van Woerden 
om haar te informeren op het prediken van de Luterfe 
Predicant aldaar tegens het affweeren van den Coning. 
p. 283 (49) geven verfcheiden Placcaten uit. p. 292 
(47) fenden Gedeputeerden op den Rijxdag te Augs- 
burg b. 17. p. 324 (24) antwoorden Anjou op fijn 
fchrijvens. p. 343 (39) fenden Commifiarifièn aan hem 
om te hooi en wat middelen hy foude voorfiaan om tot 
een goed verdrag te komen. p. 343 (40) refolveren 
om haar wederom met Anjou te verfoenen en maken 
een pro'vifioneel accoord. p. 333 (46) hebben veel 
werks, zijn niet eens, en fenden daarom hare Gede¬ 
puteerde by Anjou.b. 18.p.369 (1 o)fendenMeetkerken 
aan den fel ven. (11) treden in handelinge om wederom 
met Anjou te verfoenen. p. 392(27) doen de Unie re;- 
fumeren en de 4 onvolkomene poinéten volmaken, 
p. 404(34) fenden Hohenlo na deVeluwe om op de 
Spanjaarden te pallen, p.407 (37) fenden aanChimay 
en fchrijven aan defelve en aan de Wethouders van 
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Brugge, p. 410 (39) handelen op nieuws met Anjou. 
p. 423 (48) neemen het volk van Truxes in haren dienft 
over. p. 423(30) doen de grote Schans voorZutphen 
belegeren, ibid. verklaren die van Brugge en het vrye 
voor vyanden. p. 426 (20) verbieden den toevoeraan 
vyanden.ibid.geven affeheid aan de Gefanten van Ooft- 
Vriefland. 

Staten van de nader Geünieerde Provintien fenden eenige 
Articulen aan den Prince van Oranjen en verfoeken 
daar op defielfsadvijs en antwoord, b. 14. p. 131' (160) 
fijnlangfaam in het beraden, en Hellen flappe ordre 
totherflel van veele vervaliene faken, waar door vee- 
le goede gelegentheden voor by gaan. p. 135 (163) 
fchrijven aan den Gouverneur van Gelderland over de 
BeeldefiormingetotZutphemalsook aanSonoy. ibid. 
en krijgen fufpitie op Rennenburg en ontbieden hem. 
p. 162(182) antwoorden aan Hohenlo en laHen hem 
’s Hertogenbofch te benouwen en ware het mogelijk 
te verfekeren. p. x 38 (163) fenden den Heer van Swie- 
ten na Gelderland om de oneenigheid tuflehen de Boe¬ 
ren en Soldaten by te leggen, p. 177(193) fchrijven 

' aan die van Holland om ordre te Hellen op het verloop 
der Soldaten, b. 13. p. 217(222) antwoorden op het 
verfoek van het Guarnifoen vanOldenfeel. p.2i8(223) 
fchrijven trooH-brieven aan die van Steenwijken be¬ 
ginnen ordre te Hellen tot het ontfet. p. 226 (228) 
fchrijven aan Norrits wat hem na het ontfet van Steen- 
wijk te doen Hont. b. 16. p. 238 (6)en aanSonoy. ibid. 
ruHen fes Oorlog-fchepen toe ten behoeven van Don 
Antonio. b. 17. p. 322(23) doen ter gedachtenifle van 
den Prince van Oranjen een koftelijke tombe maken, 
b. 18,0.437 (34) nemen een eenparige voet op de Re- 
geringe van de Landen; verfoeken Maurits dat hy de 
Regeringe van den landen wilde aannemen, willigen 
geld in en beramen de middelen daar toe. b. 19. p.456 
(4) maken een inftruétie voor Maurits en den Raad 
van State. ibid. fenden na Vrankrijk om den Coning 
de Landen op te dragen, p.462 (10) Penden deprotefta- 
tie en RemonHrantie van die van Gent in de Staten van 
Holland, p. 478 (21) refolveren de Landen aan Vrank¬ 
rijk op te dragen, p, 493 (32) Penden Gedeputeerde ten 
dien einde derwaarts, ibid. refolveren om de Dorpen 
onder den vyand gelegen te verwoeflen, trekken de¬ 
felve in. p-499 (35) antwoorden aan Don Antonio 
op fijn verfoek en Haan hem toe de havens van Sluis en 
Oofiende. p. 321 (30) verbieden by Placcaat de toe¬ 
voer van leeftocht aan de Steden onder Spanjen geho¬ 
rende. p, 5 22 (31) delibereren om na Engeland te fen¬ 
den en de Souverainiteit aan de Coninginne op te dra¬ 
gen. p. 3 39 (63) doen Lief kens Hoek en andere Ichan- 
ièn innemen, b. £0. p. 393 (31) antwoorden op de 
Propofitie van Adolph van Ofenbrugge wegens de 
Hanfle Steden, p. 626 (36) refolveren om deSouve- 
rainiteit van den Lande aan de Koninginne van Enge¬ 
land te prefenteren. p. 629(59) fchrijven aan de Co¬ 
ninginne en Lycefier. p. 631(60) fenden Gedeputeer¬ 
den aan de Coninginne. p. 63^ (63) handelen met 
Nieuwenaar en Schenk om volk te lichten en maken 
een refolutie daar van. p. 638(66) approberen het ac¬ 
coord met de Coninginne van Engeland gemaakt, 
p. 646(71) verfien Bergen opSoom.ibid. trekkende 
licenten van alle eetwaren in ibid. geven lafi tegens de 
Lorrendrajers. p. 646 (72) krijgen fchrijvens vanLy- 
cefier. p.651 (75) reduceren eenige Vaandelen niet 
fonder moeite,- ibid. antwoorden op het verfoek der 
Burger Hopluiden van Uitrecht; p. 6 5 3 (77) fchrijven 
aan deProvintien en waar over; p- 665 (86) beraden 
haar op het defereren van de auftoriteit aan Lycefier. 
p. 685 (5) en nemen refolutie. ibid. accorderen met 
Lycefier. p. 686(6) en geven hemcommifiïe. p.687 
(6) antwoorden op de fwarigheid der Coninginne van 
Engeland aangaande het al te groot gefag aan Lyce- 
fter opgedragen en doen haar contentement. p. 698 
ftellen aan Lycefier de middelen ter hand tot on- 
derhoudinge van den Oorlog, p. 691 (9) antwoor¬ 
den op de voorftel van Lycefier om meerder mid¬ 
delen tot onderhoudinge van den Oorlog, p. 691 (9) 
dragen hem het hoogfte gebied op en doen fulks by 
Placcaat publiceren, p. 692(10) neemen cjualijkde10- 
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i verve van hare Ruiteren in het Sticht Paderborn en ne¬ 
men voor delelve op het fcherpftete (Haffen. p. 719 
(36) refolveren ten verfoeke van Lycefter meerder 
Ruiteryeaan te neemefc. p. 711(31) antwoorden op 
liet fchrijven van den Coning van Polen, p- 728 (35) 
antwoorden op het verfoeit van fran^ois Diaak vooi 
DonAnthonio. p. 771(65) weigeren met Deventer te 
befoigneren. p. 771 (67) om wat redenen, p. 773. ver- 
foeken dat Lycefter fijn vertrek wil uitftellen. p. 777 
(70) antwoorden aan Lycefter op fijn yoorftel aan¬ 
gaande de befendinge na Engeland en het opdragen 
van de Souverainiteitaan de Coninginne. p. 780 (71) 
en op fijne klachten, en op fijne overgeleverde me- 
moric. ibid. refolveren over de beftieiinge van het 
Gouvernement in afwefen van Lyceftei , en leveren die 
refolutieaan hem over. p. 7 8 3 (74)handelen met Schenk 
tot de bewaringe van het Óver-Quartier van Gelder¬ 
land. p. 788 (78) feilden aan Hohenlo om met den (el¬ 
ven te beraden over faken den dienft van den lande be¬ 
treffende. p. 789(78) {tellenordreop verfcheidenefa¬ 
ken. ibid. (enden Carel Roorda aan den Grave van 
Meurs om te ftniten de nieuwigheden die door de Wet¬ 
houders van Uitrecht tegen de Privilegiën wierden in- 
oevoert- b. 11. p. 8 5 6 (3) lenden andermaal aan de Co¬ 
ninginne van Engeland om haar de Souverainiteit op te 
dragen, p. 871 (14) fchrijven aan Lycefter het over 
gaan van Deventer en de Schanfe voor Zutphen , kla¬ 
gen over hem , doen de Copie van den Brief aan de Co¬ 
ninginne behandigen welk leer qualijk genomen wordt, 
p. 888 (16) fchrijven aan den Schout van Uitrecht dat 
hyBuis uit de gevangeniffe laten zoude.4 p. 889 (26) 
en aan de Wethouders van Uitrecht over het ont¬ 
vluchten van Buis. p.891 (17) antwoorden op den 
Brief door die van Uitrecht en Gelderland aan de Sta¬ 
ten van Holland gefchreven, om Gedeputeerde te 
fenden op hare particuliere vergaderinge. p. 907 (38) 
fchrijven aan de Staten van Holland, p. 93 7 (7 5) fchrij¬ 
ven aan die van Gelderland en Zutphen. p. 962.(78) 
doen een Remonftrantie aan Lycefter en waar over. 
b. 23.p. 21 Os) beflechten degerefene mifverftanden 
met Lycefter, geven aan hem een aéte van fatisfaétie, 
en fchrijven aan de Coninginne. P.24O7) Toekenden 
twift tuflehen Lycetter en Hohenlo by te leggen, p. 27 
(18) fenden Gedeputeerden aan Hohenlo om hem te 
bewegen by Lycefter te komen. ibid. repliceren op de 
antwoord van Hohenlo. (19) rechten niet uit. p. z8 

(19) krijgen op nieuw nadenken op Lycefter en waar¬ 
om. p. 30(10) refolveren op het gefchrift van Lyce¬ 
fter door Lofen en Teelink aan haar overgegeven, en 
leveren over de confenten van de contribuerende Pro- 
vintien. p. 52(34) houden hare vergaderinge binnen 
Haarlem en geven den Gedeputeerden fekere inftruétie 
mede om te communiceren met hare Principalen.p. 116 
(80) antwoorden op de propofitie van deHeerHer- 
bert , refolveren Gefanten te fenden^ tot het werk 
der Vredehandelinge, leveren die refolutie aan den 
Heer Herbert over. p. 135(93) en committeren eeni- 
ge Heeren. p. 136(94) nemen den Heer Willuchbi 
aan tot Luitenant van het Engelfe feeoersen ontfangen 
den Eed van hem. p. 141(98) ftellen de Regeringe 
na het vertrek van Lycefter in handen van den Raad 
van State. p. 143 (99) en antwoorden op de Memo¬ 
rie der Coninginne van Engeland aan hare Gefanten 
overgegeven, b. 14. p. 158(7) refolveren ophetRe- 
queft door eenige uit de Edelen en Ridderfchap van 
Uitrecht aan haar geprefenteert. p. 161(9) antwoor¬ 
den op de propofitien van Willugby en Killegrey aan¬ 
gaande de proceduren tegensSonoy. p. izo (53) doen 
by Placcaat de refignatie van bet Gouvernement van 
Lycefter bekent maken, en dat het Oorlogs-volk van 
deflelfs Eed ontflagen was, mits blijvende onder den 
Eed den Lande gedaan, p. 22.4(55) ftellen na het ver¬ 
trek van Lycefter ordre op het ftuk van de Regeringe, 
en op het redres van den ftant der Lande. p. 237(65) 
committeren den Raad van State tot de generale Re¬ 
geringe nevens fijn Excellentie Maurits. ibid. arrefte- 
ren een inftruéHe voordefelve. p. 138(65) antwoor¬ 
den op de propofitie van den Heer Fay om een ver¬ 
bond te maken tegensdeLigeursin Yrankrijk. p. 276 

en Sakcn. 

(92) fenden Gefanten na Denemarken, p. 296 (107) 
accorderen aan de Coninginne van Engeland alTiftentie 
op de tocht na Spanjen en Portugal, b. 24. p. 364(39) 
fenden aan de Coning van Schotland over de pretenfien 
en gedreigde reprefalien van den Collonel Stuart. 
b. 25. p. 283(52) refolveren op de afrekeninge van 

. het guarnifoen van Geertruidentierg en op de memo¬ 
rie van de Heer Willugby. b. 26. p. 403 (5) verklaren 
by Placcaat de Bergverkopers voor verraders, p. 410 
(10) fenden het felve aan de Coninginne van Enge¬ 
land. p. 418 (14) fchrijven aan Ortel om hy de Conin¬ 
ginne van Engeland aan te houden om refolutie op de 
Memorien en Poinéten aanhaarovergeleverten ver- 
focht. p.4i9(i5) willen by Placcaat darmen al de fol- 
daten die in het gefelfchap van de Bergverkopers ge¬ 
vonden worden geen quartier zal geven j ftellen ordre 
op de verfekertheid van de vaart 'tuflehen Holland en 
Zeeland ; verbieden by Placcaat alle Sauvegarderi en 
verdingen met de vyanden. p. 421(16) endedifordre 
in hetuitloopen van het krijgfvolk. p. 423(18) ver¬ 
wittigen die vanCampen van den aanflag der vyanden 
op hare Stad, veranderen het Guarnifoen, en verfe* 
keren fo de plaats, p. 424 (18) doen een befendinge 
aan de Coninginne van Engeland om eenige mifverftan¬ 
den weg te nemen, geven aan de Gefanten Brieven 
van Credentie en een inftruétie, fchrijven aan de voor- 
naamfte Heeren van het Engelfe Hof. p. 425 (19) en 
geven aan de Gefanten noch eenige Memorien mede. 
p.427(20) fenden eenige Koopluiden tot aülftentie 
van hare Gefanten in Engeland, inde dingen rakende 
deTrafijke en Negotie. p. 428 (21) fenden Hoenra¬ 
dius aan verfcheidene Duitfe Vorften. p. 444 (33) wil¬ 
len geprocedeert hebben tot ftraffe van Vaffeur. p.445 
(32) antwoorden op de propofitie van de Gedepu¬ 
teerde Staten van Uitrecht. p. 446 (33) fchrijven aan 
de Staten van Zeeland, en waar over. ibid. antwoorden 
op den Brief door die van Middelburg aan haar gefon- 
den. p. 447(33) beflechten het gefchil tuftchen hee 
Hof van Holland en de Stad Middelburg, ibid. fchrij¬ 
ven aan den Grave van Meurs tot nederlegginge van 
het mifverftand tuflehen hem enden Raad van State. 
p.448 (34) antwoorden aan Bodley , en ontken¬ 
nen Willugby in haar Placcaat tegens de Bergverko¬ 
pers beledigt te hebben. p. 449 (35) refolveren op hefi 
verlbek van Thuillerye en aflïfteren Navarre meteen 
fommegelds. p. 476(53) fenden Gefanten na Vrank- 
rijk om Henric de Vierde geluk te wenfehenmet de 
Kroon, en te verfoeken om defe landen in recomman- 
die te houden, ibid. foeken ordre te ftellen in het ftuk 
vandeMunte. b.27. p.493 (2) worden uit Engeland 
verwittigt van de tweede toeruftinge der Spanjaarden 
ter Zee. p_495(3) geven Apoftille op de Remon- 
ftrantie van die van Gelderland over de foulen en rove¬ 
rijen der (bidaten, en willen dat de difcipline over het 
krijgfvolk onderhouden worde. p.499(6) antwoor¬ 
den op de Brieven van den Coning van Polen, p.501 (8) 
antwoorden op de propofitie van de Gravinne van 
Meurs, dat Rhijnberk in haar handen geftelt mocht 
worden en neutraal blijven, p. 503 (9) geven com- 
miffie aan fijn Excellentie Maurits als Gouverneur van 
Gelderland, p.515. bewijfen grote dankbaarheid aan 
de innemers van het Kafteel van Breda. p. 526 (24) 
verbieden by Placcaat alle ongeregeltheden van het 
krijgfvolk. b. 18. p.540 (9) krijgen advertentie van de, 
toeruftinge der Spanjaarden te water.p.543(11) fenden 
ten dienfte van Henric de Vierde eenige Oorlog-fche- 
pen om de Kuften van Normandie te bevrijden, p. 544 
(12) antwoorden op de voorftellinge van de Gefanten 
der Rijks- Vorften-p. 545 (12) reftitueren eenige plaat- 
fen in het Land van Cleef. p. 547(14) maken den ftaat 
des Oorlogs voor den Jare 1591. ibid. nemen qualijk 
den inval van den Grave van Valkenftein in Weftpha- 
len. p. 549 (16) antwoorden op de propofitie van 
Buzenval en het overgefondene fchrift van Turenne. 
p. 552(18) geven verfcheidene Placcaten uit. p. 572 
(34) geven Apoftille op de ingeleverde Articulen van 
die vaa Nimmegen. p. 582 (42) hebben een rnifnoe- 
gen tegens Eduard Norrits Gouverneur van Ooftende. 
586 (45) klagen daar over aan den Coninginne van En¬ 
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geland, ibid. antwoorden op de propofitie van den 
Baron van Reid Afgefant des Keilers, p. 591 (49) ver- 
foeken van Henric de Vierde furcheantie van fijne uit- 
gegevene Brieven van reprefalien. p, 598 (55) ftaan 
toe het werven van een Regiment Soldaten ten diende 
van den Coning van Sweden. p. 608(5) antwoorden 
op het verfoek van de Gefanten van denCeurvorft van 
Ceulen. p. 623 (17) fenden aflïftentie aan Henric de 
Vierde, b.29. p.604 (3) bedanken fijn Excellentie 
Maurits voor fijn devoir bewefen in de belegeringe en 
veroveringe van Steenwijk. p.629 (21) ftellen vaft 
de belegeringe van Coeverden. p. 632(24) gevenge- 
hoor aan de Gedeputeerde van Over-YfiTel, antwoor¬ 
den op deflelfs verfoek aangaande Coeverden en geven 
hem een Brief mede aan fijn Excellentie Maurits. p.641 
(31) beloven allïftentie aan den Keurvorft Frederic. 
p. 659 (43) geven Brieven van reprefalien aan de Gra- 
vinne van Meurs tegens het Sticht Ceulen. p. 660 
(44) fcheiden en nemen verfcheidene Articulen over 
om hare Principalen voor te dragen en over delelve te 
refolveren. p. 664(4^) geven eenPlaceaat uit tegens 
dat van Manfveld waar door hy de Quartieren en Sau- 
vegarden verbroken hadde. b. 30. p. 677 (7) geven een 
en andermaal een Placcaat uit tegen het verlopen van 
de eene Compagnie in de andere- p. 690 (16) verkiefen 
Levinus Caluart tot haren Agent by den Coning van 
Vrankrijk. p. 710(29) antwoorden op de vertoninge 
en het verfoek van den Coning van Schotland, p. 711 
(30) accorderen met Stuart over deflelfs pretenfien. 
p. 712(31) Antwoorden op de propofitie van de Heer 
Morlans. p. 726 (41) fchrijvenaan de Coninginne en 
verfcheidene Grooten van Engeland, p. 727. leenen 
aan Henric de Vierde op fijn verfoek eenige duilenden 
ponden Buskruid, p. 757 (63) renvojeren den Gefant 
van Geneven aan debyfondereProvintien. p.758 (65) 
fchrijven aan Henric de Vierde en waarover, p. 766 
(70) bewilligen aan Henric de Vierde een leeninge 
van twee hondert duifend guldens, p. 776 (77) dan¬ 
ken deSchotfe Kapiteinen af en waarom ■ b.31. p. 782 
(51) accorderen wederom metdefelve; p.7§3- len_ 
den Copien van de Brieven en Propofitie van Hartius 
enComansaan alle de particuliere Provintien, en ant¬ 
woorden op defelve. p.813 (*8) laten deontfchuldi- 
ginge van deconfeflïe van Renichon onbeantwoord ; 
p. 815 (30) geven audiëntie aan de Gefanten van Brit- 
taigne en Schotland; p 823(36) zijn van de komfte 
defer Gefanten en de gelegentheid van Schotland van 
te vooren wel geinformeert. p. 824 (37) fenden een 
aanfienelijk Gefantfchap na Denemarken',- p. 826 (38) 
nemen'Laurentius Mijler tot haren Agent aan by de 
Duitfe Vorften ; p. 835 (45) antwoorden op de pro¬ 
pofitie van de Ambafiadeurs van Brittaingen; p. 836 
(46) worden verfocht als getuige over den Doop van 
den Prince van Schotlant, fenden uit haren naam der¬ 
waarts , en vereeren den jongen Prince met een kofte¬ 
lijke Pillegave ,• p. 836(47) vernieuwen deTraélaten 
tuflchen de Provintien en den Koning van Schotland 
opgerecht door Keiler Carel, en maken Brieven van 
defelve vernieuwinge ; p. 838(47) ftaan toe aan .den 
Coning van Vrankrijk een afilftentie van twintig Vaan¬ 
delen Soldaten en vijf Vanen Ruiters; p.844 (52) ver¬ 
volgen hare vidtorie niet na het innemen van Groe- 
ningen en waarom,- p. 846 (33) committeren Alde- 
gonde om den Bijbel uit het Hebreeus in de Nederland- 
fe Tale over te letten, envoorfien hem meteeneer¬ 
lijk jaarliks tradement; p.874 (74) antwoorden op de 
voorftellinge van den Raad van State. ibid. antwoor¬ 
den en adviferen op het verfoek van Johan Mark-Graaf 
van Brandenburg, p. 894 (90) fenden Gedeputeerden 
op de Bruiloft van den Grave van Hohenlo ; b. 32. p. X2 
(8) ftellen Gecommitteerden om de verfchillen tuf- 
fchen Groeningen en d’Omlanden by te leggen,- p. 14 
(9) ftellen de grieven van de Staten der Omlanden in 
handen van Burgermeefteren en Taelmannen van 
Groeningen; p. 17(11) geven een Placcaat int op de 
infra&ien der Sauvegarden; p. 19(13) geven een in- 
ftru&ie voor de Opper-commifen op den tweeden 
tocht na deWaigats,- p. 23 (16) verftaande den nood 
van hare Soldaten in Vrankrijk, bewilligen aan Boul- 

W Y S E R 
Ion een maandelijke fomme gelds om een Regiment 
Soldaten aan te neemen, op dat de haare wederom 
mochten t’huis komen,- p.27(i9) antwoorden op de 
propofitie van Buzanval ; p. (26) en van Bodley. 
ibid. ftaan toe dat eenige Gefanten van den Eerts- 
Hertog tot Middelburg komen om van Vrede tefpree- 
ken, willen in dien handel wel met de andere Provin¬ 
tien maar niet met den Coning of Spanjaarden te doen 
hebben ; p. 37 (28) refolveren een Leger te velde te 
brengen en Grol te belegeren; p. 41431) ftellen ordre 
om Monfdragon te diverteren ; ibid. fenden Gecom¬ 
mitteerden aan fijn Excellentie om aan defelve hare re- 
iblutie aangaande de faken van het Leeger bekent te 
maken en fchrijven aan de Coninginne van Engeland op 
den heftigen Briefaan haar gefchreven , p. 49 (37) fijn 
niet wel te vreeden over het vinnig fchrijven en manen 
van de Coninginne, refolveren wat te doen, maar 
krijgen advertentie van Caron dat de Coninginne het 
rembourfement der verfchotene penningen noch voor 
een tijd uitgeftelt hadde; p. 50(38) fenden allïftentie 
aan Henric de Vierde tot het ontfet van Camerijk.p.56 
(42) geven gehoor aan den Cancelier van Grave Ed- 
i'ard en bieden haar aan om de verfchillen tuflchen den 
Grave en Stad Embden te helpen bemiddelen , en fen¬ 
den eenige Gedeputeerde ten dien einde derwaarts; 
P- 59 (4f) verftaan uit een geintercipieerden Brief van 
Jan BaptiftaTaffis datmen niet gefint was om oprech¬ 
telijk van Vrede te handelen , maar dat alles was aan- 
gelegt om haar te bedriegen en in flaap te wiegen; 
p. 123 (98) ftaan uit dien Hoofde alle handelingemet 
den Heer van Melroy af en belaften hem te vertrek¬ 
ken ; p. 127 (102) fenden onder Juftinus van Naflau 
afliftentie aan Henric de Vierde; p. 129(104) ant¬ 
woorden door hare Gedeputeerde op het verfoek en 
de propofitie van Thuillerye; p. 143 (115) inter- 
poneren haar credit voorden inkoop van 50000 pond 
Buskruid voor den Koning van Vrankrijk onder feke- 
re conditie, ibid. fenden Gedeputeerden in hef Land 
van Cleef om over eenige wichtige faken met ver¬ 
trouwde vrienden te communiceren ; p. 146 (1x7) krij¬ 
gen fchrijven van den Coning van Vrankrijk ; p. 148 
(119) refolveren den Prince Philips van Oranjen op 
fijne komfte te begroeten en een merkelijke fomme 
gelds toe te fenden; p. 153 (124) geven commiflïe 
aan Willem van Nafl’auw tot het Gouvernement van 
Groeningen en de Omlanden, p. 154(125) fenden 
Gedeputeerden na denYflel omtefien waar men beft 
eenige Reduiten zoude konnen maken; b. 33.p. 167 
(5) krijgen Brieven van Caluart wegens de komfte van 
Albertus en de Staat en gelegentheid van de troupen 
dewelke hy mede bracht; p. 169 (6) krijgen fchrij- 
vens van den Coning van Vrankrijk en waar over ; 
p. 171 (8) fenden Gedeputeerden op den Land-dag 
tot Leeuwaarden om de faken aldaar te helpen accor¬ 
deren ; p. I72 (9) krijgen fchrijvens uit Middelburg 
van het gevangen nemen van een Jefuit die voorgeno¬ 
men hadde de Coninginne van Engeland om het leven 
te brengen; p. 180(15) nemen de propofitie van Fran- 
^ois Veer over en ontbieden die van de Admiraliteit 
van Holland en Zeeland in den Hage om te helpen ra¬ 
den aangaande het onderftant van eenige Oorlog- 
fchepen datmen aan de Coninginne van Engeland zou¬ 
de doen, en hoe hoog de onkoften zouden belopen ; 
p. 181(16) antwoorden aan den Ridder Veer op fijne 
gedane propofitie; p. 183 (17) vinden niet geraden 
het verfoek van de Coninginne van Engeland door 
Bodley gedaan af te ftaan, en arrefteren de antwoorde 
die fy aan hem geven zouden; p. 185 (18) worden 
door Gilpijn verfocht omniet den eerften eenige Ge¬ 
fanten aan de Coninginne te fenden ; p. 186(19) ftel¬ 
len by Piaccaatordre op het verlenen der pafpoorten 
en andere faken. p. 189 (2i) antwoorden op het 
fchrijven van denKeifer en de Rijks-Vorften ; p.191 
(24) antwoorden aan den Grave van Manderfcheid op 
lijn verfoek wegens de pretenfien van de Gravinne van 
Meurs. p. 195 (26) krijgen tijdinge van het verbond 
gemaakt tuflchen den Coning van Vrankrijk endeCo- 
ninginne van Engelaud; p. 206 (35) en van het genoe¬ 
gen der Koninginne over het fenden der Oorlog-fche- 
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pen tot harer aiïlftëntie; ibid. krijgen fchrijvënS van 
Henricde Vierde uit Abbeville; p. 208(36) fien wel 
uit de Brieven van Boullon en Sancy dat haar Agent 
Caluart in het maken van het verbond tuflchen Enge¬ 
land en Vrankrijk het fecreet van de MifTe niet gewe¬ 
ten noch geleien hadde • p. 211 (38) refolveren een 
ftatelijk Gefantfchap na Engeland te lenden; ibid. krij¬ 
gen Brieven van lijn Excellentie aangaande dë gele- 
gentkeid der vyai den omtrent Gent; ibid. en van He- 
raugiere wegens de komfte der vyanden na de Schelde; 
ibid. lenden eenig volk binnen Breda ; p.212. befoigne- 
ren op het ftuk van de Fortificatie van Coeverden ; 
p. 214(41) adviferen hoemenbeft zijn Excellentie zal 
alTifteren en den vyand voor Huift afbreuk doen; p. 215. 
refolveren dat den Raad van State na Middelburg of 
Bergen op Soom zal gaan om dichter by fijn Excellen¬ 
tie te wefen; ibid. hebben een groot ongenoegen over 
de overgifte van Huift, fchrijven aan den Raad van 
State om informatie te doen nemen wegens liet quaad 
devoir van fommige, en over meer andere faken. p. 227 
(50) fenden de juftificatie van den Grave van Solms 
aan alle Steden en aan den Raad van State om haar daar 
op te informeren; p. 228 (51) verfoeken van de Sta¬ 
ten van Zeeland te weten de redenen van de caflatie 
van den Grave van Solms, krijgen geen antwoord, 
fchrijven op het verfoek van den Grave andermaal, en 
krijgen geen ander befcheid, dan dat fy dellèlfs dienft 
riet langer van noden hadden ; p. 229(42) bedanken 
den Grave voor fijne prefentatie, en continueren fijn 
tra&ement, ibid. geven een fcherp Placeaat uit om 
niet te mogen varen op de havenen van Calis enz. 
p. 231 (53) fenden Gefanten aan den Goning van De¬ 
nemarken met eenige Prefenten ; p- 236 (57) geven 
een verklaringe uit aangaande de fortificatie van Coe¬ 
verden ,• p. 240 (60) lenden aan die van Vriefland over 
het inhouden van hare contributien; p. 241 (61) het 
verhandelde in die faak.... fenden Gelanten na Enge¬ 
land ■ p. 244 (6 3) derfelver verrichtinge.... informeren 
haar over de toeruftinge van denConingvan Spanjen 
te water ; p. 247(65) vergaderen met den Raad van 
State en Staten van Holland om de propofitie van den 
Hertog van Boullon aan tehooren; p. 258 (73) han^- 
delen met den felven en de Heer Gilpijn over een nader 
Ligue en fluiten defelvé; p. 162 (76) fagen gaarne 
éenige poineften van de Alliantie wat nader verklaart 
maarkonnen daar niet toekomen; p. 267 (80) geven 
een heerlijk Banquet aan den Hertog van Boullon; 
ibid. krijgen fchrijven van Caron en waar over; p. 293 
(99) Ibeken een nieuw redres te maken in het ftuk van 
haar krijgfvofk; b. 34. p. 299 (4) krijgen door Caluart 
twee gintercipreerde Brieven van Albertus aan den 
Coning. (5) krijgen fchrijvens van den Coning van 
Vrankrijk. p. 313 (15) ontfangeneen tweeden Brief; 
p. 314(16) en van Caluart-, ibid. wederom van den 
Coning van Vrankrijk dat hy voornemens was om haar 
over hare viétorien te begroeten en geluk te wen- 
fchen ; p. 315. worden in het verbond tuflchen Vrank¬ 
rijk , Engeland en haar op een telle quelle wijle aange¬ 
nomen, maar moeten evenwel te vreeden wefen,- p-317 
(18) ontfangeneen Brief van de Coninginne door Gil- 
ptjn, en nemen defelve nevens de propofitie door henY 
gedaan , over ■ ibid. refolveren op het redres van de 
betalinge van het krijgfvolk ■ p. 3x9(20) belaften den 
Prince van Portugal uit den Haag te vertrekken; 
p. 323(22) zijn Ichaars by geld; p. 3-2.4 (24) fenden 
aan de Staten van Zeeland om haar te vermanen tot de 
opbrenginge van haare quote; p. 328 (26)- antwoor¬ 
den Buzanval op fijne propofitie en refolveren een 
Leger in het veld te brengen; p. 330(27) antwoorden' 
op de propofitie van den Afgefant van den Coning 
van Polen; p. 333(29) fchrijven aan dien Coning; 
p. 334(30) refolveren om de viftorie van fijn Excel¬ 
lentie te vervolgen , en ftellen het geene daar in te doen 
is ter difcretie van fijn Excellentie en dó Gecommit¬ 
teerde te velde; p. 346 (39) krijgen fchrijven van den 
Afgefant des Keifers en antwoorden op het felve; 
p. 35 5 (46) neemen de Brieven van den felven over en 
beantwoorden defelve; p. 357(48) geven een fchrif- 
telijk antwoord aan de Gefanten van den Coning van 

Üenemarken ; p. 3 73 (6o) ontfangen Brieven van de 
Coninginne van Engeland en van Caron; p. 379 (6,3) en 
van den Coning van Vrankrijk over het overgaan van 
Rhijnbërk en Amiens 3 p. 38z (65) maken een nieuwe 
lijft van de Convojen en Licenten om dequeftie tuf- 
fchendie van Holland en Zeeland by te leggen i p•, 38f 
(67) verbieden by Placeaat het var én op Calis, Duin¬ 
kerken enz. p. 387 (69) maken een nieuwe inftrudie 
voorde Cotnmifen van de Convojen en Licenten; p-3 9 r 
f71) ontdaan de Raden ter Admiraürcif van den ouden 
Eed en doen de nieuwe inftalleien ; (72) verwittigen 
Henricde Vierde van hare verkregene vidborienen krij¬ 
gen anlwoord wederom ; p- 397 (76) antwoorden by 
provifie op de propofitie van Buzanval aan den Coning 
door een Brief; p.400 (78) fchrijven aan de Coninginne 
van Engeland ; p. 401(79) zijn feer perplex over de 
propofitie van Buzanval en fchrijven daar over aan de 
Privée Raad van de Coninginne van Engeland ■ p. 402. 
zijn feer bekommert om nieuwe confenten te vinden 
Voor het jaar if 98. tot continuatie van den oorlogpbid. 
verftaan dat de generale middelen in de geconquefl eer¬ 
de plaarfën fullen ingevoert worden;p. 407(83) krijgen 
fchrijvens van de Coninginne van Engeland; b 3 5 p 41 2 
(3) zijn feei bekommert op de propofitie van Gilpijn s 
refolveren Gefanten te zènden aan den Coning van 
Vrankrijk ên Coninginne van Engeland om haaf de 
Vrede met Spanjen af te raden; p-4i 3(4) krijgen fchrij¬ 
vens uit Diepe van hare Gefanten na Vrankrijk gaande ; 
p. 414 (f) én van den Coning van Vrankrijk ; p.415 (6) 
antwoorden op de propofitie van de Ceulfe Gefanten ; 
p. 418(2) en op der fel ver tweede vertoek aangaande 
de reftitucie van Rhijnbërk; p-4i9- krijgen fchrijvens 
van Albertus; p.469 (38) en van de Staten der Provin- 
tren onder de gehoorfaamheid van Albertus; ibid. laten 
die Brieven onbeantwoord; p.470 (38) accorderen 
met de Coninginne van Engeland wegens de betalinge 
van haar verfchotcne penningen ; p. 473- (4 5) hebben 
aan hare Gefanten tot dien einde een lecrete inftru&ie 
gegeven; p. 478(45) doen VendOndusenOftorodius 
ten lande uitbannen ën der felver Boeken verbranden ; 

p. 499 (58) fchelden die van Geneven een merkelijke 
fommegdds quijt; p. 497 (59) fchrijven een Vaft en 
Bede-daguit; p.510 (68) verfterken haar van Soldaten 
te voet en te paard en refolveren den Oorlog fo wefof- 
fenfive als defenfive te voeren ; b‘. 36. p. 7 21 (4) geven 
een Placeaat. uit tegens dat van den Cardinaai An- 
dreas en verklaren de Spanjaarden en der fél vér goe^ 
deren voor prijs en verbieden defelve eenige toevoet 
te doen; p. 525(7) krijgen fchrijvens vanCaronwe- 
gens het ongenoegen der Coninginne over het niét be¬ 
talen van den eerften paay van hare veifchotene pen¬ 
ningen; p. 531 (12) fenden Oldenbarnevelt met ére- 
dentieaan lijn Excellentie binnen Bommel, p. 536 (17) 
ftellen ordre dat deSpaahfe binfien Embden de over¬ 
hand niet kregen •, p 5 fy. lénden Gedeputeerde binnen 
Embden als Onderhandelaars tuflchen den Grave en die 
van de Stad ; ibid. antwoorden op het fchrijven van de 
Staten der Provintien onder de gehoorfaamheid zijnde 
van Albertus,- p. 543 ( 23) vernieuwen en vermeerde¬ 
ren het Placeaat van de monfteringC; p. 544. ftellen 
ordre op de wapennige van de Curafliers en Arquebu- 
fiers; p. 547 (26) refolveren een Vloot uit te ruften te¬ 
gen de Landen van den Coning van Span jenflbid. fchiij- 
ven aan fijn Excellentie om 1000 Ruiters te doen liéh~ 
ten door de Broeders Soon vanHobenlo; ibid. geven 
een diffinitrve fententie tuflchen die van Groeningen 
en d’Omlanden ; p. 648 (27) en een tvfeede; p.5 50 (28) 
ordonneren Commiflariflen om defelve ter executie te 
ftellen; ibid. fenden een inftruéfcie aan Caron orö de 
Coninginne te doen continueren in hare gunfte tot' de 
Nederlandén; p. 5 54 (51) zijn in grote achterheid van 
geld,-p. 56^(38) vergaderen te Gorcom, beramen een 
generale reduétie van het krijgfvolk en andere faken 
ibid. maken een nieuwe Vaart door de Bremër- 
waarf; ibid. krijgen fchrijven van Caron wegens de 
Galeyeti van Spinola; p. 5 64' {39) fenden Gefanten n® 
Denemarkeh om te veribéken dat die Cohing het Plac*% 
eaat tegens de Spanjaarden en der' felver goedbfen 
zoude gelieven goed te vinden ; p. 570(44) fchrij;'e»‘ 
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aanhaare Gelanten in Denemarken; p. 573 (47) ant¬ 
woorden op den Brief van de Keiferlijke Commiflarif- 
fen; p. 580(54) antwoorden voor de tweede maal; 
p.581(55) fchrijven aan de Coninginne van Engeland 
wegens de Vredeliandelinge aan de Coninginne door 
Albertus aangeboden ; p 584 (57) refolveren om een 
ordinaris Gedeputeerde in Vrankrijk te houden en 
verkiefen daar toe de Heer Fran^ois Aardens; ibid. 
om in den Oorlog tegens Spanjen te continueren, 
en zijn feer bekommert over de laden; b. 37. p.601 
(4) fenden Gedeputeerde binnen Groeningen om hare 
gegevene fententie ter executie te dellen ; p. 605 (7) 
en Soldaten; ibid. geven een mandament poenaal uit 
tegens de infradteurs van hare gegevene fententie; , 
p. 636 (8) willen dat hareCommilfariffien metdeexe- 
cutie van de fententie zullen voortgaan; p. 607. ant¬ 
woorden op de remonftrantie van die van Groeningen ; 
(9) fchri jven aan de Coninginne van Engeland en waar 
over; p. 618 (17) krijgen fchrijvens van Caron en ten 
welken einde; p. 619 antwoorden op de propofitie van 
deGefanten desKeifers; p. 642.... (3 3....) toonenby 
fekere Articulen dat ’s Gravenweert onder het gebied 
van Gelderland ftaat; p. 647(36) reftitueren Emme¬ 
rik aan den Votft van Cleefen refolveren om een tocht 
in Vlaanderen te doen ; p. 648 (37) vertrekken na Zee¬ 
land ; p. 649. adverteren fijn Excellentie om tegens de 
komfte der vyanden op fijn hoede teweefen; p. 651 
(40) laten een algemeene dankfegginge doen over de 
bevochtene viftorie in Vlaanderen; p.654 (42.) ver¬ 
trekken van Ofiende; p.6y5 (43) komen te Bergen op 
Soom, geven audiëntie aan de Gedeputeerde van de 
Provintien onder de gehoorfaamheid van Albertus; 
ibid. antwoorden op derfelver voorftel; p. 656 (44) 
krijgen fchrijvens van Caron wegens de komfte der 
Gelanten uit Barbarije in Engeland ^.659 (46) fchrij¬ 
ven daar over aan de Coninginne ;p-661 (47)bekomep 
fchrijvens van Aarflens uit Vrankrijk; p. 661(48) eb 
van de Coninginne van Engeland, wegens het overfen- 
den van Caron; p. 6 5 5 (51) antwoorden op de propo¬ 
fitie van de Heer Gilpijn ; p. 667(51) fchrijven aan de 
Coninginne; p. 668 (51) maken een accoord met den 
Admirant tot loflatinge der gevangenen ; p. 670 (54) 
delibereren wat antwoord men aan den Admirant zal 
geven op de voorgeftelde Vredens-conditien ; geven 
defelve; p. 673(56) geven inftrudtie aanTymonBa- 
rendfe tot loilinge de gevangenen tegens den Admi¬ 
rant. (57) 

Staten van Holland , worden niet geroepen om van 
de moderatie te fpreeken. b. 2. p. 62 (44) verfoe- 
ken inftantelijk aan de Gouvernante om den Prin- 
ce van Oranjen in Holland te mogen hebben, b. 1. 

p. 104 (74) het geene hy eerft: afflaat maar nader¬ 
hand toeftaat. p. 104 (74) vergaderen op het aan- 
fchrijven van den Prince van Oranjen tot Schoon¬ 
hoven in November 1566. en waar over. p. 105(74) 
fenden Gedeputeerde aan den Hertog van Alba en 
Bloed-Raad, om te folliciteren de ontllaginge van ha¬ 
ren Advocaat Jacob van den Einden, b 4. p. 109 
(149) en vertrekken heimelijk uit vreefe na Antwer¬ 
pen. p. 210(149) zijn feer beladen met de publicatie 
van het Placcaat des Hertogs van Alba aangaande het 
weder opheffen van den tiende en twintigfte penning, 
en denken op middelen om de fwarigheden die daar 
uit (tonden te volgen aan den Hertog te vertonen, b. 5. 
p. 345 (150) doen een verfoeit en remonftrantie aan den 
Hertog van Alba wegens de fwarigheden van het we¬ 
der opheffen van den tiende en twintigfte penning, 
p. 346. paffen niet meer op het fchrijven van den Har- 
tog van Alba, maar vergaderen te Dordrecht, b. 6. 
p. 386(2.80) refolveren op de propofitie van de Heer 
van S. Aldegonde, en erkennen den Prince van Oran¬ 
jen voor Gouverneur over Holland, enz. p.388 (2.82.) 
beramen middelen om de Navigatie en Zeevaart te 
conferveren en bevorderen, ibid. als ook om ordre te 
ftellen op de Gouverneurs, Kapiteinen en Soldaten in 
dienft zijnde van den Prince van Oranjen. ibid. en doen 
Inventaris maken van de Chartres van Holland, ibid. 
voorlien ook tot behoudenifle van de Reken-kamer , 
Griffie, enz. ibid. verbinden haar om in in geen accoort 
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te treden met den Coning van Spanjen, of iets te doen 
fonderadvijs en bewillinge van den Prince van Oran¬ 
jen. (283) en doen daar over handtaftinge aan den 
Heer van S. Aldegonde wegens den Prince van Oran¬ 
jen. ibid. refolveren om de uitvaart van die van Delft 
op Waterland te verhinderen, om die Stad fo veel te 
beter te brengen tot vereeniginge met haar. p. 389 
(2.83) verfoeken den Coning van Denemarken en de 
Oofterfe Steden dat fy haar vaart niet op Amfierdam , 
maaropEnkhuifen, Hoorn enz. wilden maken. ibid. 
nemen den Grave van der Mark aan als bedelde Over- 
fteover Holland wegens den Prince van Oranjen en 
doen daar op handtaftinge. p. 391(185) vergaderen tot 
Haarlem om geld te vinden tot het beleg van Amfter- 
dam. p. 404 (294) fiendehet quaad regiment van den 
Grave van der Mark verfoeken den Prince van Oran¬ 
jen in Holland te komen : doen naarftig vernemen wat 
de platte Landen ledert eenigen tijd hadden opge¬ 
bracht, als ook wat exa&ien door de Officiers en Solda¬ 
ten waaien gepleegt ,• fenden eenige met commiflie na 
Nooit-Holland om den Oorlog met den Overften So- 
noy tebeleiden, p. 413 (301) vergadert binnen Haar¬ 
lem verwachten de komfte van den Prince van Oran¬ 
jen ; en wat fy met hem handelen, p. 414(302) len¬ 
den Gefanten aan de Coninginne van Engeland, ora 
den nood des lands te vertoonen , en affiftentie van geld 
en volk te verfoeken. p. 424(310) fenden aan Lumei 
op fijn verfoeit in fchrifte het geene fy’t fijnen lafte 
hadde. p. 425 (311) zijn feer bekommert voor die van 
Haarlem en nemen voor haar te ontfetten. p 439 
(322) willen om verfcheidene redenen niet gedogen 
dat de Prins van Oranjen mede trekt. ibid. geven den 
moed veiloren om Haarlem te ontfetten. p. 440 (3 23) 
rechten eenen Raad op neffens den Prince var, Oranjen 
met macht om op alle voorvallende faken te difpone- 
ren. p.450 (330) fchrijven aan de Staten Generaal haar 
verfoekende aan Ducd’Alba geenbyftand van geld te 
doen, en doen den Brief drukken, p.459 (3 38) doen 
een fupplicatie aan den Coning drukken en uitgeven 
dat fy den Oorlog niet tegens hem, maar tegens Duc 
d’Alba hebben aangevargen. p. 464 (364) beant¬ 
woorden de voorftellinge van de Vredehandel 
aan haar gedaan, b. 7. p. 533 (43) maken een Re- 
queft aan den Coning over den Vreede. p. 5 34 (44) 
antwoorden aan die van Leiden op den Brief aan haar 
gefonden. p. 5 51 (5 6) en op den tweeden en vertroo- 
ftenhaar; p. 555 (58) vereeren Loys Boifot met een 
gouden Keten. p. 560(62) verleenen Odtroy aan die 
van Leiden om een Univerfiteit te mogen oprechten, 
b. 8-p. 595 (85) antwoorden den Grave van Swart- 
fenburg op fijn voorftel aangaande de Vredehande- 
linge.p.596(87) doeneen Vaft-en-Bededaguitfebrij- 
ven tot bevorderinge van de Vredehandel, p. 597 (87) 
ontdaan by Apoftiile eenige gevangenen inhetNoor- 
der-Quartier. p. 637(115) verlenen Apoftiile op de 
Requeftevan Jan Jeroenfz. cum foeiis. p. 640 (117) 
beraden haar of men met den Coning zal accorderen 
dan of men van defelve zal affeheiden en van Prince 
veranderen, enbelluitenhetlaatfte. p.651 (125)doen 
de Geéftelijke Goederen en Domeinen verkopen, p.6 5 8 
(130) en de Souverainiteit der Landen aandeConin- 
ginne van Engeland opdragen, p.661 (132) fchaars 
by-gelde nemen voor het Haagfe Bos te verkopen, 
b. 9. p. 673 (141) verlenen aéte van redemtie. p. 676 
(143) bekommert met de belegeringe van Zierik- 
zeè trachten het felve te ontfetten maar te vergeefs, 
p. 678 (145) doen Woerden vidiualieren in fpijt der 
vyanden ■ ibid.fchrijven aan de Burgerye van Uitrecht, 
p. 696 (158) fchrijven andermaal en ondertekenen den 
Brief, p. 698 (159) fchrijven nochmdal aan de Burger 
Hopluiden, p.699(160) dreigen de Sauvegarde van 
de platte landen fan Uitrecht op tefeggen indien fy 
niet antwoorden op hare Brieven, p. 699 (160). en 
fchrijven nochmaal aan de Burger Hopluiden maar 
fcherper. ibid. fchrijven aan de Magiftrnat der Stad 
Nimwegen en waarover, p. 702(162) fenden Gede¬ 
puteerden na Gent om van Vrede te handelen, p. 718 
(173) doen Noditwijkbefetten om het brandfehatten 
der Spanjaarden uit Haarlem te beletten, p, 727(180) 
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van Petfonen en Saken. 

Peilen orcire hoe de uitgewekene uit kracht van de ! > 
Gentfe Vrede zullende inkomen , Eed zullen doen Van 
oetrouwigheid. b. 741 (191) houden feer fufpeéf den 
handel metDon Jan en refolveren tothaarder verlëke- 
ringe. p.xo. p-75j(i99) trachten de plaatfen onder 
het Gouvernement van den Prince van Oranjen ge¬ 
horende daar wederom onder te brengen , vee¬ 
le plaatfe te herken en maken een Haat van de on- 
koften. ibid. doen de Steden die volgens de Pacifi¬ 
catie weigerden fatisfadie te nemen van de Prin¬ 
ce van Oranjen befetten, en fiellen de goederen van 
die van Amfterdam te koop. p. 754(199) hebben het 
oog op Amfterdam , trachten het iel ve met lift in te ne¬ 
men , geven daar toe commitfie en fchrijven twee Brie¬ 
ven aan die Stad, 'een aan Burgermeefteren en een aan 
de Schutterijen, p. 758 (101) dwingen die van Am- 
fterdam Gedeputeerde te (enden aan den Prince van 
Oranjen. p. 759(2.03) protefteren tegens die van Am¬ 
fterdam. ibid. lenden Gedeputeerde aan den Prince van 
Oranjen om over de door hem overgeleverde Articu- 
len aangaande den Oorlog en Licenten te handelen.' 
p. 760(104) leveren een gefchrift over aan de Gene¬ 
rale Staten tegen de handelinge met Don Jan. p. 768 
(2.10) antwoorden aan de Staten General op eenige 
Articulen van het accoort met Don Jan gemaakt, p. 790 
(115) en aan Leoninus op fijn voorftel in hare verga- 
deringe gedaan, p. 807(237) antwoorden fchriftehjk 
op het voorftel van Schets en Leoninus. p. 815 (243) 
antwoorden op de voorgeftelde Articulen van de Ge- 
fanten van Don Jan. p.817 (246) antwoorden op het 
verhoek van Balligny en Courteville- b 11. p. 871 (283) 
fenden Gecommitteerden na Bruflèl om den Prince van 
Oranjen te allifteren. p. 874(287) approberende fa¬ 
tisfadie aan die van Uitrecht gegeven, p. 896 (502) 
keui en de fatisfadie door den Prince van Oranjen aan 
die van Amfterdam gegeven niet goedt, en waarom, 
ibid. confenteren aan die van Amfterdam den invoer 
van viófcuahe. p. 897 (303) verleenen ade aan Hel¬ 
ling om fich van Amfterdam te verfekeren. p.906 (310) 
geven redenen waarom fy Amfterdam hebben trach¬ 
ten te vei meeftcren. p- 909 (311) bedanken de Staten 
van Uitrecht voor hnare genomene moeite om de ver- 
fchillen tuflchen haar en die van Amfterdam by te leg¬ 
gen. b. 12. p- 923 (5) accorderen met die Stad en doen 
alle vyandelijkheid ophouden, p. 926 (7) vinden niet 
raadfaam in gemeenlchap van laften te treden met de 
andere Provintien, vermeerderen hare contributien. 
p. 949 (24) fenden eenige Vaandelen Soldaten voor 
Campen tot alfiftentie van Hennenburg, p. 966 (36) 
refolveren op depoinden voorgeftelt door Grave Jan 
van Naffau tot bevorderinge van de Unie. b. 13 - p. 19 
(79) fenden tot dien einde aan den Prince van Oran¬ 
jen, en committeren eenige Heeren om de Unie tot 
Uitrecht te beftuiten. ibid. willen den Prince van O- 
ranjen mainteneren in fijn Gouvernement van Hol¬ 
land, en handelen de faakmet Anjou en afiweringe 
des Conings met groote fecretefië. b. 13. p. 91 (131) 
willen niet dat eenig ander Gouverneur over haar 
zonde hebben te gebieden, ibid. Toeken detwift tut- 
fchende Magiftraaten Kerken-Raad tot Leiden by te 
leggen, b. 14. p. 143 (169) willen dat de Predicanten 
uit Gods Woord zullen opgeven hetonderfcheit tuf- 
fchen de Politike en Kerkelijke Regeringe. ibid. fen¬ 
den Comroiflariflën na Woerden om haar te informe¬ 
ren op de oproerige Predicatie van JohanSaliger.p. 145 
(170) confenteren binnen Woerden de oefFeninge van 
de Lutherfe en Gereformeerde Religie, p 149 (173) 
geven verfcheidene Placcaten uit. p. 150(174) leve¬ 
ren een remonftrantie over aan den Prince van Oran¬ 
jen, en over wat faken. p. 160(181) refolveren om 
nooit Vrede te maken met den Coning, deftelfs naam 
achter te laten, hem voor vyand te houden , fijne 
Zegelen te breeken, nieuwe te maken. b. if.p. 181 
(197) en den Prince van Oranjen de Hoge Overigheid 
fo lange den Oorlog duurt op te dragen, ibid. en hare 
refolutie fecreet te houden, p. 182. refolveren over 
veele faken. ibid. dragen de Souverainiteit fo lange den 
Oorlog duurt op aan den Prince van Oranjen tot Am¬ 
fterdam. p. 183(198) zijn lulks niet gefint te doen aan 

Anjou.ibid. maken Brieven van opdrachten doen Eed 
aan den Prince. p. 184(199) dragen de abfoluteSour- 
verainiteit op aan den Prince van Oranjen. p. 186 200) 
willen de huldinge van den Prince van Oranjen als Sou 
verain niet langer nitftellen. p. 187 (201) doen de Brie¬ 
ven van opdracht maken en befegelen. ibid. fchrijven 
aan die van Uitrechten wederleggen de interpretatien 
tegens de opdracht van de Souverainiteit aan den Prin¬ 
ce van Oranjen. p. 187(201) arrefteren de poin&en op 
welke de huldinge zoude gefchieden en dragen defelve 
voor aan den Prince. p. 191 (203) Bellen ordre tegens 
het verloop der Soldaten in Groeninger-land enz. en 
verfoeken Sonoy defelve ordre uit te voeren, p. 217 
(222) nemen feer qualijk het Requeft der Roomlë bin- 
nen Haarlem. b.i6.p 255(28) ftaan af vande fatis- 
faótieaan die van Amfierdam gegeven en maken een 
nieuw accoord. p. 290(45) fiellen ordie tot verfeke- 
ringe van Enkhuifen tegens de heimelijke handelinge 
van den Hellebar.dier des Conings. b. 17. p. 318 (20) 
fiellen noch verder ordre tot verfekeringe van Enkhui¬ 
fen. p. 319 (21) fchaffen den Privé Raad van fijn 
Hoogheid af en rechten een Hogen Raad in Holland 
op. p. 3 30 (29) fenden aan den Prince van Oranjen en 
verfoeken dat by op den handel met Anjou geen ver¬ 
der vertrouwen geliefde te fetten. b. 18.p 397(30) 
laten te dien einde een remonftrantie aan hem doen. 
ibid. fiellen by provifie ordre op bet ftuk van de Rege¬ 
ringe. p. 404(35) nemen het fchrijven van Coornhart 
tegens de Catechifmus niet wel. ibid eh leveren hec 
felveaande Profeftbren van Leiden om geviiiteert te 
worden, ibid. ftaan toe de Difputatie tuftchen Coorn¬ 
hart en Saravia ibid. veradverteren Hohenlo van het 
ombrengen van den Prince van Oranjen en verfoeken 
hem dat hy in den dienft van den lande wil continueren, 
b. 19 p- 45 3 (2) fchrijven ook aan de Staten van Bra- 
band en die van Antwerpen ren lel ven einde, p.45 3 (3) 
ftellen Commifiaiiflèn om de Brieven aan den Prince 
geaddieftëert te openen, p- 454(3) fenden de infbr- 
roatien van Balthazar Gerard aan Ortel om defelve aan 
de Coninginne van Engeland te vertonen, p.454(3) 
continueren de Raden nevens fijne Excellentieen alle 
Staten en Officie» by provifie. ibid. worden befchre- 
ven tot Delft, en waar over fy befoingeren. ibid. fen¬ 
den aan die van Amfterdam en Gouda om haar te be¬ 
wegen tot bet opdragen van de Souverainiteit aan den 
Prince van Oranjen- p. 455(4) maken fwarigheid om 
de Souverainiteit der Landen aan Vrankrij kop te dra¬ 
gen. p. 466(12) leggen den Handel met Vrankrijk in 
deliberatie, p.480 (22) fenden aan den Coning van 
Polen tot afdoeninge van de reprefalien tegens haar 
verleent, p. 487(27) vergaderen om hare refolutien in 
te brengen over den handel met Vrankrijk. p. 489(27) 
antwoorden op de ïemonftrantie van Hohenlo. p. 506 
(40) doendeguarnifoenenin Noort-Holland verden¬ 
ken- p. 521(50) geven een Placcaat uit tegens die ge¬ 
ne die als quacle patriotten uitgefeit waren. o. 20. p. 5 94, 
(30) fchrijven aan die van Antwerpen om haarcoura- 
gie te geven. p-6oi (36) beloven aan de Gedeputeer¬ 
de van Antwerpen de Stad met alle mogelijke midde¬ 
lente zullen ontfetten. p.604 (39) fcbiijven aan die 
van Antwerpen en beloven haar te ontfetten. p.606 
(40) fchrijven andermaal aan de belegerde binnen Ant¬ 
werpen,met belofte van ontfet.p 608 (42) handden om 
de Brug van Parma te ruineren, ibid. fchrijven ander¬ 
maal. p 609 (4 3) fenden Gecommitteerde na de Vloot 
om het ontfet te vorderen, ibid. antwoorden by 
Apofiille op de remonftrantie van de Staten van Ui¬ 
trecht. p-620 (51) beramen middelen tot betalinge 
der Soldaten, p 647 (72) ftellen ordre op veele faken, 
en doen een voorfiag om een Advocaat van Holland 
te maken. ibid. doen den Briel enz. ontlaften van Guar- 
nifoen en ruimen die plaatfen den Engelfen in. p. 649 
(73) geven een a£te van indemniteit aan die van den 
Briel (74) refolveren om bet Gouvernement van Hol¬ 
land aan Mauritsop te dragen voor de komfte van Ly- 
cefter. p.663 (85) geven commifiie en inftrudtie aan 
Oldenbarnevelt als Advocaat van H olland. b. 21 .p. 700 
(16) refolveren dat alle propofitien aan Lycefter te 
doen en van berst te beantwoorden, zullen moeten ge- 
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fchieden in de NederduitfeTaal. p. 701(17) befchen- 
ken hare Gefanten die in Engeland geweeft zijn. ibid. 
bekommert over het uitgeven der Placcaten door Ly¬ 
cefter tegens het gemaakt contraét fchrijven daar over 
aan den Raad van State gecommitteert wegens Hol¬ 
land. p. 719(19) fchrijven aan hare Gecommitteerde 
in de Staten Generaal dat de Raden van Staten van 
Holland haar niet fouden abfenteren uit de vergaderin- 
ge van den Raad van State. p. 710 (30) conlenteren 
het lichten van penningen voor Lycefter om meerder 
Ruiterye aan te nemen. p. 713(31) antwoorden op 
de propofitië van Lycefter. p. 730 (37) antwoorden op 
de klachte van de uitgefeide tot Uitrecht, p. 731(38) 
en fenden defelve a<fte tot haarder verfekeringe. p- 735 
(39) verhoeken aan Lyceder dat de weg van Juftitie 
voorde uitgeleide tot Uitrecht mochte geopent wor¬ 
den, maar te vergeefs, p. 735 (40) daan aan defelve 
toe om in Holland te mogen komen woonen. p. 7 36 
(41) doen een remondrantie aan Lyceder totvermin- 
deringe van de Oorlogsdaden en toelatinge van de Na¬ 
vigatie. p. 740 (44.) geven aan Lyceder eenige rede¬ 
nen in bedenking op het Placcaat van de Navigatie, 
p. 741(46) doen noch een andere remondrantie aan 
Lyceder, en waar over. p. 745(48) flaan het verfoek 
van Lyceder af om Oldenbarnevelt by hem tot Ui¬ 
trecht te laten komen, p.749 (5 ijverwellekomen Lyce 
der en vereeren hem meteenfchoon prefent.p-75(454) 
hebben een mifnoegen op Rijngout en Paret, en waar¬ 
om. p. 754(55) doen Paret verfekeren en fijnepam- 
pierenfaiferen- p- 755(55) en daar uit fekere poinc- 
ten trekken en defelve door hare Gecommitteerde aan 
Lyceder communiceren , en aan den Raad van State, 
ibid. refolveren om den handel van RijngoutParet 
en andere vrymoedelijk aan Lyceder te vertonen; 
doen van alles openinge aan den Heer Wilkes, en len¬ 
den aan Lyceder enden Raad van State. p. 758 (57) 
fchrijven aan Sonoy waarom Modert niet bevoegt 
was tot de Adminidratie van de Geedelijke Goede¬ 
ren in het Noorder-Quartier. p.7Óo(57) doen een 
Remondrantie aan Lyceder. ibid. befchenken den 
Heer Wilkes. p. 768(63) doen Reingout verfekeren ; 
p. 776 (69) weigeren het verfoek van Lyceder om 
Maurifs mede na Engeland tot fijngefelfchap te laten 
«rekken, p. 781 (73) vereenigen het gefchil tudchen 
Eduart Norritsen Hohenlo. p. 788 (77) refolveren op 
dejaanneminge van de Kerkenordenirge gearredeert 
in het Nationale Synodus van den Haag. p. 794(81) 
fchortende Procedure» van het Synodus tegens Her- 
manus Herberts. p. 813 (91) nemen refolutie in defelve 
fake. p. 817(104) doen een aanmerkenswaardig ge¬ 
bed voor het beginnen van hare befoinges. b.n. p. 871 
(14) neemen met confent van de Staten Generaal 
Waartgeldersaan. p. 880 (10) verhoeken aan Maurits 
en Hohenlo om ordre te dellen tot bewaringe van den 
Hage tegens de Engelfe. p. 886 (15) en den Raad 
van State te willen fuperfederen met het uitgeven 
van Patenten, en fijn voornemens om apart te voor¬ 
den in de bewaringe van hare Frontieren en dellen het 
in het werk. p. 893(29) vermeerderen het gefag van 
den Prince Maurits en Grave van Hohenlo, concipië¬ 
ren een Eed, te doen door de Capiteinen enz. wefen- 
de onder het Gouvernement van fijn Excellentie van 
Naffau. p. 894(30) verhoeken aan Maurits om hare 
refolutie aangaande het Gouvernement ter executie te 
dellen, verfchrijvenSonoy in den Haag, dellen hem 
voor om commillie te ontfangen van, en Eed te doen 
aan fijn Excellentie van Naffau. p. 895 (30) maken 
een Placcaat tegens de doortochten der Soldaten, 
p. 904 (37) fchrijven aan haare Gedeputeerde in En¬ 
geland. p. 906 (38), dellen ordre op de fraude der Ca¬ 
piteinen , en willen dat de betalinge aan de Soldaten 
hooft voor hooft zoude gedaan worden, p. 906(38) 
fenden den Brief door die vaü Uitrecht en Gelderland 
aan haar gefchreven in de Staten Generaal, p. 907 (38) 
antwoorden op de Brief van die van Uitrecht, doen 
die antwoorden drukken en fenden defelve aan de Wet¬ 
houders van Uitrecht. p. 909(39) antwoorden op de 
remonftrantie van de Heer Wilkes ; p. 911 (48) kopen 
geweer om de overgekomene Engelfe te wapenen. 

b.ig.p.7(5) fenden Gecommitteerden om Lycefter 
te verwelkomen en geven defelve een inftrudfcie mede. 
p. 11 (9) willen niet dat Morgan Gouverneur zy van Se- 
venbergen , welk van Lycefter qualijk genomen wordt, 
p 30 (21) antwoorden öp de voorftellinge van Barde- 
fms. p. 31 (21) leveren een remonftrantie over aan Ly¬ 
cefter. p. 32(21) lijn in groot achterdenken over de 
geruchten van de Vreede-handelinge tuffchen Enge¬ 
land en Spanjen. p. 34 (23) beklagen baar tegen de 
Gedeputeerde van Gelderlandt, Vrieflandt en Ui¬ 
trecht, datmen misverftanden tuirchen de Staten en 
Lycefier focht te veroorfaken , en het gefag der Sta¬ 
ten in verwerringe te brengen, p. 44 (29) refolveren 
op de I warigheden door Lycefter op hare deduótiege- 
ftelt. p. 61 (41) verhoeken dat Lycefter fijn vertrek 
eenige dagen geliefde uit te ftellen. p. 62. houden de 
komfte van Lycefter in het Noorderquartier fufpedt 
p- 67 (45) praétifeeren een aardige vondt om fijn 
komfte binnen Enkhuylente vei hinderen.‘ibid. refolve¬ 
ren om hare vergaderinge in een beftoten Stadt te hou¬ 
den om des te beeter op den handel van Lycefter acht te 
geven, dieby haar daagelijks meer en meer verdacht 
wierdt. p. 71 (48) houden leer luipeft den handel van 
Pefcarengis en communiceren deffelfs uitgegeven paten¬ 
ten met den Raad van Staten, ibid. antwoorden mon¬ 
deling over het vertoog van de Kérken van Holland 
aan haar gedaan, en geven den Gedeputeerden een 
korten fcherp befcheid. p. 76(50) antwoorden op de 
klachte van Lycefter over Hohenlo, en op lijn remon¬ 
ftrantie. ibid. arrefteren een nader verklaringe en 
toonen dat de poin&en die fy aan Lycéfter verfocht 
hadden nodig waren voor de welftandt der landen, 
p. 80 (54) relblveeren op het vertoog der Predicanten, 
doen de lelve refolutie drukken, aan alle de Steden 
van Holland fenden, enden Predikanten voor ftellen 
om haar ftil en geruft te dragen en met de regeringe niet 
te bemoeijen. b. 23. p. 85 (57) antwoorden op de 
brieven van de Gedeputeerde van Uitrecht, p. 86 (58) 
fchrijven aan Sonoy dat by den gevangenen Capitein 
Root na den Haag fal fenden het gene hy weigert, 
p. 118 (81) fenden Maurits met eenige Gedeputeer- 
denahet Noorderquartier om de onluften binnen Me- 
denblik by te leggen, b. 24. p. 191 (31) en geven hem 
commillie. p. 192(32) fchrijven aan de Soldaten bin¬ 
nen Medenblik en ftellen alle middelen in het werk om 
de Stadt in haar macht te krijgen, p. 210 (46) ant¬ 
woorden op het weder fchrijven der Soldaten, p. 211 
(45 ) geven a&eaan van der Mijle dat hy fich niet zal 
behoeven te laten gebruiken in den Vredehandel met 
Spanjen. p. 241 (67) lijn niet goed Sonoys en waarom, 
p. 281(96) antwoorden op het verfoek van Bodley 
voor Sonoy. p. 285 (98) begiftigen Sonoy met een 
jaarlijkfe lijfrenten, p. 287(100) leer bekommert met 
de muyterye van het Guarnilben van Geertruidenberg 
ftellen ordre om defelve te ftillen. p. 292(104) hebben 
met tegenftaande het gemaakte accoord geen genoe¬ 
gen in het Guarnifoen van Geertruidenberg. p. 295 
(106) veradverteert van de veranderinge tot Uitrecht 
voorgevallen ftellen Gecommitteerde om de verfekert- 
heidvanhet land van Utrecht te beforgen, doen den 
Grave van Meurs geluk wenfehen , verfoeken da<j 
Deventer over eenige Poinétendie fytot deffelfs laft 
hadden mochte onderfocht worden, en aan van der 
Mijle om den Grave van Meurs te aflifteren, en ge¬ 
ven den felven een aftevan indemniteit b. 25. p. 247 
(27) antwoorden aan den Heer Norrits op ftjne voor- 
ttelling tot onderhoudinge van de eenigheid in den 
lande. p. 363 (38) verbieden by Placcaat het drukken 
en ftroyen van feditieufe boeken, p. 390 (57) refol¬ 
veren om Geertruidenberg te belegeren en het Guar¬ 
nifoen tot reden te brengen, b. 26. p. 404 (5) verga¬ 
deren tot Alkmaar om het verfchil tuffchen de Steden 
van het Noorderquartiergerefen over de Souveraini- 
teyt van Weftvriefland by te leggen, p. 482(57) ver¬ 
daan niet dat het Noorderquartier een Provintie apart 
zal zijn, en waarom, ibid. maken een Provifioneel 
accoort. ibid. ftellen ordue op de veranderinge der 
Guarnifoenen, b. 27. p. 506 (11) maken een inftruótic 
voor de Gecommitteerde Raden. ibid. antwoorden op 
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van Perfonen en Saken. 

tfë remonftrantie der Gecommitteerde Raden. p. 508 
(12) maken een nader iuftru&ie voorde felve.p. 509 
(13) drijven geweldig de vereeniginge van de Gou¬ 
vernementen van Hollanden Uitrechten brengen die 
te weege, p. 510 (14) fchrijven aan den Coning van 
Denemarken en toonen dat zy in de fchulden by de 
Staten Generaal na de Gentfe Pacificatie gemaakt ,- niet 
gehoudenzijn. b. 28. p. ƒ37 (7) kopen vande Gravin- 
ne van Meurs Worcum en de Heerlijkheid van Altena. 
P-5'5 3 (*9) nemen voor de refumptie van het concept 
vandeKerken-ordeningeinden jare 1683 gemaakt en 
ftellen daar toe eenige gecommitteerden, p. 556 (21) 
verbieden dat gene van hare ingefetene zullen mogen 
Studeren tot Loven enz. p. 554(19) weigeren Olden- 
barnevelt uit fijnen dienft te ontflaan , verhogen fijn 
tra&ement en geven hem een nieuwe a&e. b. 29. p. 60 3 
(2) vinden niet goed de belegeringe van Coeverden 
en fchrijven daar over aan den Raad van State. p. 631 
(23) rechten het Staten Collegie tot Leiden op. 
b. 29. p. 645 (34) ftellen order op de promotienin de 
univerfiteit van Leiden, p. 658 (42) refolveren 
op de propofitie van Buzanvalen brengen de felve in 
de Staten Generaal, p. 659(43) ftaan toe dc confen- 
ten voor den Jarei 593 p. 660 (43) fijn van gevoelen 
datmende Trevesin Vrankrijk behoorde te breeken, 
en den oorlog in Arthoysen Henegouwen te brengen. 
p.776 (77)geveneen a&e en refolutie tuflchen den Her¬ 
tog van Brunfwijk en Catharina van Brunswijk over de 
handlichtinge van Woerden en Liesveld, p. 748 (57) 
hare verdere handelinge in die fake. p. 752.. (6o..)ftel- 
len ordre tot het onderhout van Annilia van Naffou. p. 
754 (61) doen die van Geneve op haar verfoek afliften- 
tie van een groote fomme geldsp. 738 (659 refolveren 
over de veranderinge van religie van Henric de vierde, 
en vinden goed niemantderwarts te fenden maar de fa¬ 
ke Gode te bevelen! p. 705 (26) begiftigen Louife Julia- 
navan Naflau met een douarie en jaarlijkfe rente. p. 700 
(21) verlenen O&roy aan de Ridderfchap en Edelen 
van Holland» in het ftuk van breuken en deli&en. enz- 
p. 680(8) refolveren op het vertoog vande Princefle 
van Orangien en ftellen ordre op de opvoedinge van 
Frederic Hendric. b. 30. p. 679 (8) verbieden by plac- 
caac de Conventiculen van die van de Roomfe Religie, 
en het hertrouwen en herdopen, b. 31. p, 845 (52) 
vergaderen in den Haag en beramen de middelen en 
confenten voor het Jaar 1595; p. 893 (89) en tot alfi- 
ftentie van den Koning van Vrankrijk,- ibid. fenden 
Gedeputeerde op de Bruiloft van den Grave vanHohen- 
lo en doen aan hem eenige koftelijke gefchenken; b. 3 2. 
p. 13 (8) en op die van den Grave van Solms ibid. 
lenden eenige vaten Wijnsen Peerdenen Lijnwaat na 
Denemarken om aan verfcheidene perfonen vereert te 
worden ; p. 29 (zi) communiceeren den brief door den 
Keifcr Rudolphus wegens een Vrede-handelinge aan 
haar gefchreven met de Staten Generaal, p. 38 (28) 
refolveren op de klachte van het Noord-Hollandfe 
Synodus tegens Cornelis Wiggertfeen TakoSybrands 
en committeeren tot die faak Baftingium en Uitten- 
bogaart. p. 63 (48) refolveren andermaal overdefelve 
faak en weigeren Uitenbogaart op fijn verfoek van die 
commiiïie te ontflaan,- p. 70 (54) belaften de Sy- 
nodus niet verder in die fake te procederen; p. 71 
(55) blijven niet tegenftaande het verfoek van de Sy- 
nodus by hare refolutie; p. 73 (55) doen aanfchrij- 
vinge aan de Profefibren van Leiden om reden te geven 
van haar advijs over de fake van Cornelis Wiggertfe,- 
p. 76 (58) refolveren op de remonftrantie van Plan- 
tius tegens Wiggertz en fenden eenige Gecommitteer¬ 
den na Hoorn; p.82(64) refolveren dat Uittenbo- 
gaardvoor een tijd by leeninge den dienft tot Hoorn 
zal waarnemen en fchrijven daar over aan de Magi- 
ftraat. p. 84(66) verklarende beroepinge van Tako 
Sybrands tot Medenblik wettig; p. 90(71) refolve¬ 
ren op het verfoek van Egmond wegens de handüch- 
tingeder goederen van Egmond ; p. 121 (97) en van 
de Gravinne van Arenberg; ibid. doen in ftilteonder- 
foeken hoe veel Schepen defer Landen in Spanjen,Por¬ 
tugal en andere havenen waren; p. 139(112) fenden 
Gedeputeerden na Zeeland en tot wat einde ; b. 33. 
p. 168 (ó) geren een Placcaat uit tegens de ongefon- 

deerde Proceflen; p. 180 (15) geven andermaal een 
Placcaat uit op de kortinge van de renten; p. 183 (17) 
refolveren op verfcheiden faken en verhogen de Impo- 
ften met een achtfte deel; p. 192 (25) houden een dag¬ 
vaart om geld en volk te vinden en confenteren een ex- 
traordinare fomme • p-2i7 (43) houden noch een 
dagvaart op de fwarigheid van de komfte van de 
Vloot; p. 249(67) nemen een refolutie tegen defel- 
ve; p. 250. vergaderen met de Staten Generaal en 
Raad van State om de proportie van den Hertog van 
Boullon tehooren; p. 258(73) arrefterende confen- 
ten voor den Jare 1597; p-293 (99) refolveren om 
de fwarigheden met die van Zeeland te verdragen en 
fchrijven daar over aan defelve; b. 34. p. 306 (10) 
nemen quaiijkbet fchrijven van Roorda en fchrijven 
daar over aan die van Vriefland ;p. 315 (17) antwoor¬ 
den op de propofitie van den Raad van State tot dra- 
gingeder confenten voorden Jare 1598 ; p.404(81) 
ftellen een tweehonderden penning op by forme van 
Capitale Leeninge,- b. 36. p. 521 (4) en de veertigfte 
op de verkoop van alle onroerende goederen ; p. 522. 
geven een Placcaat uit by welke de Schepen in de Jaren 
1598 en 1599 inSpanjen aangeflagen door de Eige¬ 
naars mogen gereclameert worden ; b. 37. p. 604 (6) 
fetten by Placcaat eenige contributien op de goederen 
der geener die in neutrale Landen woonen ; p. 616 
(15)" ftellen het fchoorfteen-geld op ; p. 683 (64) 

Staten van Zeeland worden niet geroepen om van mode¬ 
ratie te fpreeken. b. 2. p- 62 (44) richten eenen Raad 
op neftens den Prince van Oranjen met macht om op 
alle voorvallende faken te difponeren. b.6.p.45o (3 30) 
bekommert met de belegeringe van Zierikzee trachten 
het felve te ontfetten maar te vergeefs, b. 9. p. 678 
(145) accorderen met de Engelfe aangaande hetarre- 
fteren en nemen van eenige Schepen, p. 691 (154) ftel¬ 
len ordre hoe de uitgewekene uit kracht van de Gentfe 
Vrede zullende inkomen, Eed zullen doen van getrou- 
wigheid. p. 741(192) houden feer fufpe& den han¬ 
del met Don Jan , en refolveren tot haarder verfekerin- 
ge. b. 10. p. 753 (199) trachten de plaatfen onder 
het Gouvernement van den Prince van Oranje geho¬ 
rende daar onder te brengen, veele plaatfen te fterken 
en maken een ftaat van de onkoften. ibid. doen de Ste¬ 
den die volgens de Pacificatie weigerden fatisfa&ie te 
nemen van denPrince van Oranjen befetten,en ftellen de 
goederen van die van Amfterdam te koop. p. 754 (199) 
leveren een gefchrifc over aan de Staten Generaal tegens 
de handeling met Don Jan.p.708 (2x0) antwoorden op 
de voorgeftelde Articulen van de Gefanten van Donjan. 
p.8i7(245)en aan de StatenGeneraal opeenigeArticu- 
len van het accoort met Don Jan gemaakt. p-790 (225) 
en op het verfoek vanBaffigny enCourteville.b 11 .p.8 7 r 
(285) fenden Gecommitteerde na Bruflel om den Prin- 
ce van Oranjen te affifteren. p.874 (287) approberen 
de fatisfa&ie aan die van Uitrecht gegeven, p.' 896 
(3o2)keuren de fatisfa&ie door den Prince van Oranjen' 
aan die van Amfterdam gegeven niet goed, en waar¬ 
om.ibid. verlenen a&e aan Helling om fich van Am¬ 
fterdam te verfekeren. p. 906 (310) geven rédenen 
waarom fy Amfterdam hebben trachten te vermeefte- 
ren. p. 909 (312) vinden niet raadfaam in gemeenfchap 
van laften te treden met de andere Provintien. b. 12. 
p.949.(23)vermeerderen hare contributien. ibid. refol¬ 
veren op de poin&en voorgeftelt door Grave Tan van 
Naflau totbevorderinge vande Unie. b. 13.P.19 (79) 
fenden tot dien einde aan den Prince van Oranjen , en 
committeren eenige Heeren om de Unie tot Uitrecht 
te befluiten. ibid. refolveren om nooit Vrede te maken 
met den Coning, deflelfs naam achter te laten, fijne 
Zegelen te breeken j nieuwe temaken, b. 15. p. 181 
(197) enden Prince van Oranjen de Hoge Overigheid 
fo lange den Oorlog duurt op te dragen, ibid. en hare 
refolutie fecreet te houden, p. 182. dragen de Souve- 
rainiteft fo lange den Oorlog duurt op aan den Prince 
van Oranjen tot Amfterdam. p. 183 (198) fijn fulks 
rietgefint te doen aan Anjou.ibid- maken Brieven van 
opdracht en doenEed aan den Prince. p. 184( 199) ftel¬ 
len by provifie ordre op het ftuk van deRegeringe.b. 18. 
p. 404 (35) antwoorden aan de Staten van Holland 
aangaande den handel met Vrankrijk. b.19 p.482 (23) 
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antwoorden aan Aidegonde en raden hem niet in hare 
Provintie te konten, b. zo, p. 61 5 (47) geven een afte 
van indemniteit aan die van Vijflingen, p. 649(74) re- 
folveren om het Gouvernement van Zeland aan Mau¬ 
ritius op te dragen vpor de komfte van Lycefler. p. 664 
(85) doen een remonftrantie aan Lycefler tot vermin- 
deringe vandeoorlqgs-laften en toelatinge van de Na¬ 
vigatie. -b^2i. p. 740(44) geven aan Lycefler eenige 
redenen in bedenking op het Placcaat van de Navi¬ 
gatie. p. 741(46) doen noch een remonftrantie aan 
Lycefler en waarover, p. 74 5 (48) doen noch ander¬ 
maal een remonftrantie en waarover. p. 760(57) ver¬ 
meerderen het gefag van den Prince Maurits en Grave 
van Hohenlo; concipiëren een Eed, te doen door de 
Capiteinen enz. wefende onder het Gouvernement van 
fijn Excellentie van Naflau. f.894 (30) fenden den 
Brief door die van Uitrecht en Gelderland aan haar 
gefchreven in de vergaderinge van de Staten Gene¬ 
raal. p. 907 (38) vinden goed de befendinge der Kerken 
na Engeland mits dat die felve niet gefchiede fonder 
die van Holland en waarom, b. 14. p. 151 (75) klagen 
in de Staten Generaal over het verlicenten der Hol¬ 
landers van de goederen gaande van Holland na Zee¬ 
land. b. 27. p-494(3) fchrijven aan den Coning van 
Denemarken, en toonen dat fy in de fchulden by de Sta¬ 
ten Generaal na de Gentfe Pacificatie gemaakt, niet 
gehouden zijn. b. 28. p. 537(7) accorderen met de 
Wethouders van Brugge over het openen van de ha¬ 
ven van Sluis, f.585 (44) fenden Gecommitteerden na 
den Haag om aan lijn Excellentie het voornemen der 
vyanden op Tertolen bekent te maken. b. 31. p. 783 
(6) (enden Gedeputeerde op de Bruiloft van den Gra¬ 
ve van Hohenlo en doen aan hem eenige koftelijke ge- 
fchenken, b. 32. p. 13 (8) en op die van den Grave 
vanSolms; ibid. doen in ftilte onderhoeken hoe veel 
Schepen defer Landen in Spanjen, Portugal en andere 
Havenen waren; p. 139(112) cafleren den Grave van 
Solms; b. 33 p. 229(52) geven een algemeene reden, 
worden verfocht tot een particulierder, fwijgen en 
perfifteren by haar voornemen; ibid. antwoorden op 
den Brief door de Staten van Holland aan haar gefchre¬ 
ven , om de fwarigheden tuflchen haar en die Staten te 
verdragen b. 34. p. 308 (11) antwoorden op de pro- !)ofitie van den Raad van State tot opbrenginge van 
ïarequote; p. 328(26) vernieuwen het accoord met 
de Magiftraat van Brugge over het openen van de Ha¬ 
ven van Sluis. p. 3 8 5L(6^7) communiceren met hare 
Principalen de propolitie van den Raad van State. b. 3 7. 
p. 686 (66) geven aan defelve fchriftelijk affcheid. 
ibid. 

Staten van Braband fenden aan de Coning van Spanjen 
over het inftellen der nieuwe Biffchoppen. b. 1. p. 27 
(20) en wat antwoord daar op volgt. ibid. ftellen haar 
tegens het voornemen van Granvelie om Antwerpen 
en andere Steden van Braband onder het Aarts-Bif- 
dom Mechelen te brengen, p. 30(21) doen groote in- 
ftantieomde inlijvinge der nieuwe Biflchoppen af te 
krijgen, ibid. worden beroepen over het werk der mo¬ 
deratie. b. 2.64(45) doen een remonftrantie aan de 
Gouvernante om de opgerefene troublen te remedie- 
ren. b. 3- p. 125 (88) vergaderen om op middelen te 
denken ofh de Predicatie te doencefleren. p. 125 (88) 
geven een advijs aan de Gouvernante om de Predica- 
tien door de Nederlanden te verbieden, p. 126(89) en 
op het Placcaat by de Gouvernante ontworpen om de 
Predicatie door de Nederlanden -te verbieden, en ver¬ 
hoeken dat het lelve in eenige poinéten mocht wor¬ 
den verandert • en leveren daarom een nader remon- 
llrantie over. ibid. neemen haar affcheid van de Gou¬ 
vernante en leveren haar een gefchrift over rakende 
het verbieden der Predicatie en concept van Placcaat 
daar op gemaakt, p.i 27 (90) (hoewel metgroote fwa- 
righeid) vinden raadfaam het Requeft van de Gravinne 
van Egmond aan den Hertog van Alba te pfefenteren, 
en doen daar overeen korte vertoninge. b. 4. p. 189 
(134) verhoeken aan den Coning affchaftinge vaq den 
tienden penning, b. 6. p. 361 (262) en krijgen furche- 
antie. p. 362. geven op nieuw een remonftrantie over 
aan den Groot Commandeur over degeeifchte twee 

milioenen. b. 7. p.6562(63) leveren aan den Groot 
Commandeur de Requeften van verfcheidene Steden 
en Dorpen en doen daar een remonftrantie by wegens 
de rnoetwilligheid der Soldaten, b. 7-p. 565 (65) krij¬ 
gen geen antwoord, doen daar over noch een remon¬ 
ftrantie aan den Groot Commandeur, p. 567(67) wil¬ 
len niets dat in de Staten Generaal iets zal voorgeftelt 
of verhandelt worden tegens de Roomfe Religie, b. 8. 
p. 614 (100) confenteren de leeninge door den Groot 
Commandeur geeifcht. p.657(130) lichten volk te¬ 
gens de gemuitineerde met conient van den Raad van 
State.b. 9.p.715(171) fenden aan den Prince van Oran- 
jen om te bandelen van een Pacificatie en op wat con¬ 
ditiën. p. 717(173) fchrijven aan den Keifer Maximi- 
liaanen klagen over de groote wreetheid der Span¬ 
jaarden. p. 721(176) geven voor die van Antwerpen 
een remonftrantie over aan de Staten Generaal, p. 7 3 3 
(185) kielen den Prince van Oranjen rot Gouverneur 
en Ruwart van Braband. b. 11. p. 898(303) nemen 
Anjouaanals Hartog van Braband en doen hem Eed. 
b. 17. p. 29 7 (4) antwoorden aan die van Gent up haar 
fchrijven wegens haren handel, b. 18. p. 4x3 (41) hoe¬ 
ken haarden handel met Parma af te raden. p. 415 (43) 
fenden Alloftanum aan de Staten Generaal enz. en doen 
een nader inftantie tot bevorderinge van den handel 
met Vrankrijk. p.475 (18) vorderen den handel met 
Vrankrijk, fchrijven daar over aan die'van Holland} 
en doen daarover een mondeling verhaal, b. 19. p.470 
(15) fchrijven aan Prins Maurits en den Raad van Sta¬ 
te en maken haar bekent de refolutie van die van Ant¬ 
werpen om met Parma te accorderen, b. 20. p.607 
(41) doen een propofitie aan den Eerts-Hertog Al- 
bertus. b. 34 p. 406 (82) 

Staten niet de algemeene maar particuliere in yder Pro¬ 
vintie worden vergadert om hen tot de moderatie te 
verwilbgen. b. 2. p. 62(44) en gefchietdie vergade¬ 
ringe niet na behoren, welk groote verflagentheid 
veroorfaakt. ibid. 

Staten van de Provintien meeft de Inquifitie onderwor¬ 
pen geweeft zijnde worden alleen geroepen over het 
werk der moderatie met uitfluitinge van andere die 
meeft voor de vryheid eeftaan en eefproken hadden» 
b. 2. p. 62 (44) 

Staten van Vlaanderen wordt het ftuk der moderatie ont¬ 
dekt. b. 2. p. 6 2 (44) verhoeken aan den Coning affchaf- 
finge van den 10. penning, b, 6. p. 3 61 ( 26 2) en krijgen 
furcheantie. p. 362. lichten volktegen de gemuitineer¬ 
de met conient van den Raad van State, b 9. p. 715 
171) doen het Kafteel van Gent belegeren, p. 716' 
172) fenden aan den Prince van Oranjen om te han¬ 

delen van een Pacificatie en op wat conditiën, p. 717 
(173) kopen drie Duicfe Vaandelen uit Denremonde. 
p. 720(175) verfoeken den Prince van Oranjen tot 
Gent te komen om de onluften aldaar ten goeden einde 
te helpen brengen, b. 12. p. 9x6 (317) geeven volle 
laft aan hare Geduputeerde ter vergaderinge van de 
Staten Generaal, om fonder rugfpraak te befluiren, het 
geenegeoordeelt wierdtten meeften dienfte van den 
Lande te zullen ftrekken.b. 15. p. 22 2 (216) maken An- 
jou Graaf van Vlaanderen en Burch-Grave van Gefit 
en huldigen hem. b. 17. p. 333 (31) en Chimay Gou¬ 
verneur van geheel Vlaanderen, b. 18. p. 406 (36) con¬ 
fenteren een merkelijke fommegelds tot debelegerin- 
ge vanOftende. b- 33. p. 193 (25) 

Staten van Groeningen en Omlanden haar genoegende 
met de vryheid der conferentie, bemoejen haar riet 
met, ja zijn tegen het wegnemen der Beelden, b. 2. 
p'. 94(65) aflifteren den Abt van Marimont tegens den 
Biflchop. b. 5. p. 265 (191) flaan de geeifchte fchat- 
tingen geeifcht door Billy eendrachtelijk af. b. 7. p.583 

(78) 
Staten van Uitrecht handelen en accorderen met de Ge¬ 

deputeerde van die van de Gereformeerde Religie, 
b. 2-p. 100(71) folliciteren door hare Gedeputeerde 
te Bruflel om den Prince van Oranjen of een ander 
Hooft te mogen hebben tot hare alliftentie in defe fo 
gevarelijke tijden, p. 104(74) doen eenig volk aanne¬ 
men en leggen het op de Vaart tegen over Vianen, en 
ontbieden de Boeren op om op de Gereformeerde te 

Vianen 
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Vianen vergadert te letten, b. 3. p. 151 (107) laten 
fulks weeten aan de Gouvernante, ibid. vertoonen aan 
Duc d’Alba dat den tienden penning voor het Land 
van Uitrecht ondragelijk is,en prefenteren defelve af te 
kopen. b. 5. p. 186, 187(206) doen een tweede pre- 
fentatie aan den Hertog van Alba tot afkopinge van 
den tienden penning, ibid. antwoorden op den eifch 
van den Procureur Generaal tegens haar aan den 
Bloed-Raad overgegeven, p. 191(109) dupliceren op 
deReplijc van den Procureur Generaal, p. 194(111) 
foeken alle middelen om de gramfchap van den 
Hertog van Alba te verfachten en vermeerderen ha¬ 
re prefentatie van 100000 guldens tot 150000 gul¬ 
dens , maar te vergeefs, p. 510 (114) refolveren einde¬ 
lijk om Juftitie te verfoeken en alles af te wachten- ibid. 
vernemende de Sententie die tegens haar was uitge- 
fproken door den Hertog van Alba, appelleren van 
defelve aan den Coning van Spanjen. p. 316 (135) 
en doen het felveby requefte iniinueren aan den Her¬ 
tog van Alba. p. 318 (237) niet langer konnende ver¬ 
dragen den moetwil der Spaanfe Soldaten, zoeken 
door alle middelen den toorn van den Hertog van Alba 
te verfachten. p. 319(13 7) blijven volftandig weigeren 
den ophef van den 10 en 10 penning en waarom, val¬ 
len daar over in ongunfte van den Hertog van Alba. 
p. 348 (151) leveren requeftaan den groot Comman¬ 
deur en verfoeken in haar geheel geftelt te worden, 
en verkrijgen apoftille by provifie- b.7. p.497 (i 7) P''e- 
fenteren requeftaan den Grave de la Roche omontlaft 
temogen worden van den overlaft der Soldaten. p. 499 
(18) doen niet op. p. 501(19) vertonen aan den groot 
Commandeur hare uiterfte armoede, verfoeken van alle 
liedenongemoeit te blijven, maar krijgen dwars be- 
fcheit. b. 8. p. 657 (130) prefenteren geld op te bren¬ 
gen onder fekere conditiën en welke die zijn. 
b. io.p. 751(198) beraadfiagen hoe fich beft te ver- 
fterken tegens het Cafteel, en maken een ordre op de 
wacht. b. io. p. 753(199) verfoeken geld van haren 
Aartbiflchop die het felve weigert, p. 776(115) ne¬ 
men fulks tegens fijnen dank en verleenen hem daar 
adevan. p. 777. en daar na ook fijn filver-werk. ibid. 
en voldoen het felve naderhand wederom aan fijne 
fchuldeyflchers. ibid. verzoeken hulpe van Sonoy te¬ 
gens de Spanjaarden, p. 777 (216) en om Boflu tot 
een Stadhouder te mogen hebben, p. 783 (119) be- 
raaddagen op de propofitie van Paulus Buis. p. 793 
(117) antwoorden op de felve. ibid. fenden de articulen 
waar op fy fatiffadie begeeren aan den Raad van Sta¬ 
te. ibid. fchrijven aan den Raad van Staten over het 
verdrijven der Soldaten uit Uitrecht en protefteren 
tegen den felven Raad. p. 800 (131) geven een re- 
queft over aan de Staten Generaal waar by fy verfoeken 
dat het Kafteel Vredenburg mocht afgebroken worden. 
Ï).8oi (133) doen het gelchut en de ammonitie van oor- 
og op Vredenburg geinventarifeert in de Stad brengen, 

p. 801 (133) worden gefommeert om fatisfadie te 
ontfangen, en haar onder het Gouvernement van den 
Prince van Oranjen te begeven, b. ii. p.89 3 (300) fen¬ 
den Gedeputeerde aan den Prince en accorderen met 
hem. ibid. fenden Gedeputeerde aan de Staten van Hol¬ 
land om de verfchillen tuflchen dieStaten en de Stad van 
Amfterdam byteleggen, b. 11. p. 911(4) bemiddelen 
defelve.p.913. fenden haar refolutie over de Religions- 
vrede- p.991 (55) vertonen aan den Prince van Oranjen 
de fwarigheden die aldaar buiten order van de Magi- 
ftraat waren voorgevallen,en verfoeken dat volgens ge¬ 
maakt contraót deRoomfeReligie daar vryeli jk mochte 
geoeffent worden, b. i4.p. 173^190) refolveren om de 
fouverainiteitaan den Prince van Oranjen op te dragen, 
b. 15. p-181 (197) delibereren over hare refolutien 
maar neemt geen efleét en waarom, p. 186 (100) fen¬ 
den Gecommitteerde aan den Prins van Oranjen om 
met hem de geconcipieerde articulen wegens deSou- 
verainiteit te communiceren, p. 187 fio 1) fchrijven aan 
de Staten van Holland dat vele de opdracht van de Sou- 
verainiteit aan den Prince van Oranjen niet wel namen 
en wat daar uit te vreefenftondt. ibid. antwoorden op 
het verfoek der borger Hop-luyden, en cafleren by 
provifie de Geeftelijke als het eerfte lid der Staten.b. 17. 

p. 317(19) nemen aan te beantwoorden de Remon- 
ftrantie van de borger Hopluyden. p. 379 (18) worden 
door de gemeente van Uitrecht gedwongen een refolu- 
tie Staatsgewijs genomen te cafleren. ibid. antwoorden 
op de eerfte remonftrantie door de Borger Hopluyden 
overgegeven, p. 383 (10) en op de tweede, p. 388 (13) 
fiellen by provifie ordre op het ftuk van de regeringe. 
p. 464(35) antwoorden die van Gelderland en bedan¬ 
ken haar voor haar yever, en verklaren dat fy by de 
de gemaakte unie willen blijven, en alles by die van 
Gelderland opfetten. b. 19. p. 45 5 (^3) approberen de 
ordonnantie van den Erf-raad. p. 461 (10) ftellen 
ordre tegens den inval der Malcontenten op de Velu- 
we. b. zo. p. 559 (4) fenden aan de Staten van Holland 
en doen een remonftrantie aan de felve. p. 620(51) 
belaften de geeftelijke haare conCubinen te verlaten of 
met db felve te trouwen, p. 623 (53) maken denGrave 
van Nieuwenaar by provifie Stadhouder van het land 
van Uitrecht. 6 57(57) twee eerfte van Uitrecht ftaan 
toe het vergeven van eenige officien door Lycefter on¬ 
der referve. b. 21. p. 736(41) geven een placcaat uit 
tegens deconventiculen. p. 842(114) tweeeerftedoen 
de Staten van Uitrecht befchrijven waar inde Magi- 
ftraat van Uitrecht niet wil compareren, b. 22. p. 858 
(5) refolveren niet tegenftaande de proteftatie van 
de Magiftraat. p. 859 (5) maken een verbond met 
malkanderen. ibid. fchrijven aan die van Holland 
en Zeland om Gedeputeerden te fenden op de ver- 
gaderinge van die van Uitrecht, Gelderland en Over- 
Yflèl. p. 907 (38) fenden Gedeputeerden aan de 
Staten van Holland met een inftrudfcie. b. 23. p. 43 
(28) antwoorden op de Brieven en remonftrantie 
van Lycefter. p. 55 (3 7 J debatteren van poind tot 
poinftde articulen der doleantie door fommigeuitde 
Edelen en Ridderlchap aan den Gravevan Meurs over¬ 
gegeven. b. 24. p. 162(10) geven een adte over aan de 
Heeren Leoninus en Valk om de differenten tuflchen 
die van Holland en Uitrecht te vereenigen. p. 178 (22) 
nemen qualijk de overleveringe van een Requeft door 
de dolerende Edelen aan de Staten Generaal, p. 302 
(113) antwoorden op de propofitie van den Grave van 
Meurs. ibid. ftellen den Procureur Generaal Copie ter 
hand van den Requefte, belaften hem die Edelen haar 
Proces te maken, fetten Gecommiteerde om hetfelve 
Proces waar te nemen , en refolveren de Edelen die 
het felve Proces toeftonden niet meer in de Staten te 
beroepen, p. 303(113) fenden Meetkerken aan de Co- 
ninginne van Engeland met een gemeene en heime» 
lijke inftrucftie, p. 304 (114) arrefteren een afte van 
afleurantie na het innemen van het Huis te Brakel. 
p. 307 (116) verkiefen fijn Excellentie Maunts op fe¬ 
kere Articulen tot haren Gouverneur, b. 27. p.5,12 (16) 
geven een Placcaat uit tegens de ongefondeerde Pro- 
ceflen. b.30.p.770(73) 

Staten vanVriefiand worden niet geroepen om van de mo¬ 
deratie te fpreeken.b. z.p.6 z( 44)en door den Grave van 
Arenbergop den 27january 1567. binnen Leeuwaarden 
befchreven , die haar eenige Articulen voorhoudt om 
Vriefiand in rufte te helpen, b. 3_p. 146(102) op wel¬ 
ke fy antwoorden doch meeft alle toeftaan. (103) 
hoe vergaderen, beftaan uit drie Leden, Prelaten, 
Heerfchappen en eigen Erfden, en drie Landen Oofter- 
goe , Weftergoe, en Sevenwolde. b. 5. p. 266(191) 
worden feergequelt van Billyom leninge van de Sol¬ 
daten , fenden daar over aan den groot Commandeur, 
maar krijgen geen trooft. b. 7.p. 580 (76) doen het 
Cafteel van Leeuwaarden innemen en Hechten en be¬ 
legeren dat van Harlingen. b. 14. p. 162(183) alsook 
dat van Staveren, p. 16 5 (184) fenden Abel Frankena 
na Groeningen en de Omlanden om met defelve te han¬ 
delen tot verfekertheid van den Lande, en Popke Roer- 
da ten dien felven einde naOver-Yflel. p. 166 (185) 
verfoeken aan die van het Noorder-Quartierdatfe de 
Zee-plaatfen in Vriefiand wilden befettenen bewaren, 
b. r 5. p. 217 (222) verfoeken den Prince van Oranjen 
in Vriefiand te komen. b. 16. p. 252(18) kiefèn Wil¬ 
lem van Nafiauw tot Luitenant Gouverneur van Vrief- 
land. b. 18. p. 403 (34) en tot Stadhouder en Kapitein 
Generaal, b. 19. p. 5 07 (40) fterken haar tegens Ver- 
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dugo. b. io. p. 339 (4) rechten een Um'verfiteit op 
tot Franeker, p. 672 (91) doen een remonftrantie aan 

Lycefter en waar over. b. 21. p. 760 (57) fchrijven 

aan Lycefter verfoekende dat hy fijne komftc der¬ 

waarts om redenen geliefde op te fchorten. b. 23.p. 70 
(47) willen een Raad ter Admiraliteit oprechten, 

welk haar geaccordeert wordt. b. 33. p. 186(19) ver¬ 

bieden de exercitie van de Mennonitife Religie, b. 33. 

P441 (17) 
Staten van de Ommelanden verfoeken tijd om haar te be¬ 

denken op het geene haar door Lodewijk van Naflatj 
was voorgeftelt. b. 4. p. 13 5 (166) durven niet een 

woord kikken tegens de harde beveelen haar door den 

Hertog van Albagegeven- p. 246 (176) ftaan toe de 

vijfde penning tot betalinge der Soldaten, b. 10. p.784 
(210) weigeren den uitgefchreven Landdag op het 

Stadhuis te houden, b. 12. p. 911 (314) worden door 

die van Groeningen gevangen genomen en feer naau 

bewaart, ibid. by provifie ontflagen. p. 963. hou¬ 

den verfcheidene famenkoinften, fenden aan de Sta¬ 

ten Generaal en klagen over het geweld door die 

van Groeningen haar aangedaan, p. 912. qualijk ge- 

handelten in noch erger gevangenifle gefteken. ibid. 

neemende Religions Vreede aan. p. 996 (59) tot Groe¬ 
ningen gevangen ontkomen uit Groeningen. p. 1004 

(64) nemen Anjou aan vóórharen Prince. b. 17.P.328 
(27) leveren eenige Brieven over aan de Gecommit¬ 
teerde van de Staten Generaal, b. 32. p. 14(9) 

Staten van fömmige Provintien koopen den hondertften 
penningaf. b. 3. p. 285 (205) maken fwarigheid in het 

dragen van den tweehonderfte penning, om dat die 

van Uitrecht noch haar confent niet gedragen hadden 

tot den tienden en twintigften penning, p. 288(207) 

maken fwarigheid in het vinden der middelen tot den 
tweehonderfte penning, ibid. 

Staten van Arthois verfoeken aandenConing aftchaffin- 

gevan den tienden penning, b. 6. p. 361 (262) en krij¬ 

gen furcheantie. p. 361. antwoorden op de voorftel- 

linge van de Gedeputeerde van de Staten Generaal, 

b. 13. p. 37(93) verfoenen haar met den Coning. ibid- 
ftaan toe aan Parma dat hy de Spanjaarden wederom 

In het Land brenge. b. 17. p. 3 21 ( 22) fenden den Brief 
doorHenric de Vierde aan haar gefchreven aan den 

Eerts-Hertog Erneftus. b. 31. p. 892 (89) 
Staten van Rijlïel verfoeken aan den Coning affchaEnge 

van den tienden penning, b-6. p. 361 (262) en krijgen 

furcheantie. p. 362. refolverenom pais temaken met 

den Prince van Parma en fchrijven fulks aan de Staten 
Generaal, b. 13. p. 42 (96) 

'Staten van Henegouwen verfoeken aan den Coning af- 

fchaffinge van den tienden penning, b. 6.p. 361 (261) 

en krijgen furcheantie. p. 362. fenden aan den Prince 

vanOranjen om te handelen van een Pacificatie en op 

wat conditiën, b.9. p. 71 7 (173) fenden harerefolutie 

over de Religions Vreede aan den Eerts-Hartog. b. 12. 

p.991 (55) antwoorden op de voorftellinge van de 

Staten Generaal, b. 13. p. 37 (93) verfoenen haar met 
den Coning. ibid. 

Staten van Orchiers verfoeken aan den Coning affchaEn- 

ge van den tienden penning, b.6. p. 361 (262) en krij¬ 
gen furcheantie. p. 362. refolveren om Pais temaken 

met den Prince van Parma en fchrijven fulks aan de Sta¬ 

ten Generaal. b. 13. p.42(96) 

Staten van Douay verfoeken aan den Coning affchaffinge 

„ van den tienden penning, b. 6. p. 361 (262) enkrijgen 

furcheantie. p. 362. antwoorden op de voorftellinge 

van de Gedeputeerde van de Staten Generaal, b, 13. 

p. 37 19 3,) verfoenen met den Coning. ibid. 

Staten van het Noorder-Quartier voorben llappelijk op 

de Fortificatie van haare Steden, b. 6. p. 444 (3 26) 

ruften haar toe te waater tegens den Grave van BofTu , 

hebben gebrek van Gefchut en verfoeken het felve van 

den Prince van Oranjen. p. 45 5 (335) zijn zeer ont- 
ftelt over den inval der vyanden in Waterland, b. 7. 

p. 488 f'uj bevreeft voor Purrnerende fenden daar 

veel volks na toe. p. 496(17.) raken in twift metSo- 

noy, maar wordt bygelegt. p. 5 71 (70) en begeeren 

dat hy in het Gouvernement zal continueren, ibid. re¬ 

folveren en ftellen ordre tegens de komfte van de 

w Y s E R 
Spaanfe Vloot. p. 3 29 (40) ruften haar toe ter Zee te¬ 

gens de Spanjaarden, b.8. p. 650 (123) willen geen 

verandenngeinde Regeringe to4 laten, p.660 (132) 
waai Ichouwen de Steden en Dorpen om goede wacht 

te houden tegens de water-fchepen van Amfterdam , 
en doen eenige Schepen toe maken tot bevrijdinge van 

de ZuiderZee. p. 617 (101) krijgen aanfchrijven dat- 

ter aangelegt wierdt om denprincevan Oranjen om- 
te brengen en verwittigen fulks aan Sonoy. (102) doen 

haar devoir niet om Sonoy te affifteren op het Barnde- 

gat. p. 6i8 (102) en antwoorden by gefchrifte opde 
Articulen haar gefonden wegens de inneminge van het 
Barndegat. p.619 (1 o 3) refolveren dat de Commiffarif- 

fen met het onderfoek van Jan Jeroenfz en andere ge¬ 

vangene zullen voortgaan. p. 635 (14) maken fwarig- 

neid om op het aanfchrijven van den Prince van Oran¬ 
jen den Grave van BofTu te ontfiaan. b. 9. p. 726 (179) 

fchrijven aan Sonoy dat hy de Zee-plaatfen in Vriefi 

land met fijne Soldaten zal befetten. b. 15. p. 217 

(222) fchrijven aanSonoy. b. 24. p. 182 f23) 
Staten van Gelderland en Zutpben worden niet geroepen 

om van de moderatie tefpreeken.b. 2. p.62 (44) ant¬ 
woorden den Prince van Oranjen op fijnen Brief en 

fenden eenige Gecommitteerde na BruflèJ. b. 9. p 702 

(162) ftaan de Religions Vreede af. b. 12. p 995(57) 
nemen Anjou aan voor Hartog van Gelder, b. 1 741.328 
(^7)' fenden aan de Staten van Uitrecht en verlekeren 
haar dat fy by deGeneraliteit wilden blijven.b.ip.p,,^ 5 

(4^ verfoeken met defelv.e in communicatie te komen, 

ibid. antwoorden op den Brief van de Staten van Ui¬ 

trecht. b. 2i. p. 959 (76) annulleren het geene by ha- 
ie Gedeputeei den was gedaan in het fchrijven aan Ly¬ 

cefter. b. 22. p. 960 (779 fenden Gedeputeerden na 

Uitrecht en den Haag. p-962 (79) haar verrichtinge. 
ibid. fenden aan de Staten van Hollanden Gedepu¬ 

teerden met een inftru&ie. b. 2 3. p 43 (28) en aan de 

Staten van Holland ; ibid. antwoorden op de Brieven 

en remonftrantie van Lycefter. p.54 (36) fchrijven 

aan hare Gedeputeerde datfe niet fuJlen confenteren 
tot de neutraliteit van Rhijnberk. b. 27. p. 503 (o) 

maken fijn Excellentie Maurits Gouverneur van Gel¬ 
derland. p. 515. 

Staten van Over-Yffel verfoeken en verkrijgen van de 

Staten Generaal Rennenburg tot Gouverneur- b x2 

p. 966 (35) antwoorden op de propofitie van Popke 

Roorda. b. 14.p. 167(186) geven een remonftrantie 
ovei aan den Raad van State tot verhoedinge van de 
verwoeftinge der platte Landen, b. 19. p. 499 

fenden aan de Staten Generaal en vertonen haar recht 
en pretenfien op Coeverden, en verfoeken daar In ee- 

maintineert te worden, b. 29. p. 641 (3 x) nemen fier 

qualijk dat liet ^ort met Vriefch Guarniföen befèt 
wierdt. p. 642 (31J 

Staten der byfondeie Provintien brengen haar advijfen in 

aangaande de Vredehandelinge met Parma. b. 23 
p. 134(92) 

Staten van Luik fenden aan de Staten Generaal en kla¬ 

gen over de moetwMle der Soldaten, b. 28. p. 543 

Staten van Vrankrijk verklaren Navarre voor Ketter en 

onweerdig tot de fucceffie der Kroone. b.25. p. 367 
difputeren heftig voor en tegen de invoeringe van het 
Concilie van Tremen, b. 25. p. 367 (41) 

Staten der Provintien onder de gehoorfaamheid vanAl- 

bertus fchrijven aan de Staten der nader Geünieerde 

Provintien en waar over. b. 3 5. p. 469 (38) vergade¬ 

ren te Bruffd om fchattingen te vinden; b. 37.n.676 
(59) vervolgdaarvan.... 

Staten van Sweden verfoeken Sigifmundus om in Swe- 

den te komen ; b. 37. p. 687 (66) verklaren hem ver¬ 

vallen van de Kroon en kiefen Carel tot Conins. 
ibid. 

Staten Collegie tot Leiden , fie Collegie der Theolo- 
gie. 

Statife worden door de Spanjaarden geftage» by Walem. 
b. 9. p. 228 (181) en door de Malcontenten by Har- 
denberg. b. 15. p. 207(215) winnen Meppei en de 

Kinkhorft. b. 15. p. 210 (217) worden by Noort- 
hoorn geflagen. b. 16. p. 285 (41 

Sta- 



van Perfoneh en Sakêri. 

Stavoren belegert en ingenomen door de Geufen. b. 6. 
p. 383 (279) geplundert en verbrandt door de Walen, 
p. 383 (279) ingenomen door Sonoy. b. 16. p. 251 

(‘7) 
Steden (eenige) willen niet gedogen dat het Placeaat 

van de Inquifitie zal verkondigt worden, b. 1. p. 13 
(10) van Braband laten na het exempel van Antwer¬ 
pen het Placeaat der inquifitie niet verkondigen, b. 1. 
p. 14(10) de principaalfie van Braband en Vlaande¬ 
ren fenden hare Gecommitteerden aan den Hertog van 
Alba tot Brufiel om hem welkom te heeten. b. 4. 
p. jSi (118) veele in Holland openen haare poorten 
en neemen Guarnilben in van den Prince van Oranjen. 
b.6.p. 378(275) van Gelderland,Zutphen en Over-Yflél 
fenden Gedeputeerde aan Fredric de Toledo en verfoe- 
ken genade die haar vergunt wordt mits betalende fee- 
kerelommen van Penningen tot Amende. p. 415 (303) 
Braband en Vlaanderen konnen qualijk gebracht wor¬ 
den tot het dragen van confenten b.7-p. 573(71) van 
Holland en Zeeland confenteren eenige om met den 
Prince van Oranjen te adviferen wegens het verfoek 
van afiiftentie by vreemde Potentaten Tonder de landen 
van den Koning te fepareren. b. 8. p. 641 (118) ma¬ 
ken een unie met de Ridderfchap en Édelen waar in de 
Hooge Overigheid aan den Prince van Oranjen wordt 
opgedragen, ibid. van Gelderlant en het Graaffchap 
Sutphen leveren een requeft over aan de Staten Gene¬ 
raal en klagen over haren Stadhouder Jan van NafTau. 
b. 12. p. 995 (47) eenige van Holland maken fwa- 
rigbeid in de geconcipieerde Kerken ordeninge en 
waarom, b. 28. p. 561 (25) 

Steelhoven belegert en gewonnen door fijn Excellentie 
Maurits. b. 30. p. 693(17) 

Steenbergen verafcht door het volk van Parma. b. 18. 
p. 391(27) ingenomen door fijn Excellentie Maurits. 
b. 5 39(8) 

Steinvan Malfem blijft, b. ii. p.693(10) 
Steenwijk ingenomen voor den Prince van Oranjen. b. 6. 

p. 381 (277) belegert door Rennenburg. b. ij.p. 219 
(224) wordt verfcheidemaal opgeeyfcht. p 220(224) 
geproviandeert door Norrits. b. 16. p. 237 (5) en 
verlaten van Rennenburg. p. 238 (6) door Taxis 
overvallen en ingenomen, b. 17. p. 336 (33) belegert 
en wederom verlaten door fijn Excellentie Maurits. 
b. 28. p. 569 (32) belegert door fijn Excellentie Mau¬ 
rits. b. 29 p. 616 p. 19. wordt overgegeven, p. 628 

( 21) 
Steenwijkers antwoorden Rennenburg op fijn fchrijven 

en fenden het felve aan de Staten met bekentmakinge 
van hare uiterften nood. b. 16. p. 231 (3) doen een 
uitval. ibid. vallen uit en fleeken het oofter leger in 
brand. p. 236 (5) 

StephanoQuefada blijft voor Haarlem, b. 6^.436(320) 
Stephano Capriano wordt door de muitinerende Italianen 

Eleéfco gekofen. b. 31. p. 178(78) 
Stephano d’ Ivarra heeft hand in de voorgenomen aan- 

flag op het leven Elifabeth, en fchrijft daar over aan Ste¬ 
ven de Gomarra. b. 41. p. 784 (6) fchrijft aan Andreas 
d'Arrada, maar de brief wordt geintercipieert, p- 8 5 9 
(63) en aan de Grave van Caftel Rodrigo. p. 861 (65) 
en aan Criftoval de Maura; p. 862 (66) en aan fe- 
keren Hertog, p. 865 (68) weigert aan Carel vatï 
Mansveld den tijtel te geven van Veldheer Generaal, 
p. 876 (76) is tegenwoordig in den Raad beroepen 
door Erneftusom op de wedervereeninge der landen 
met den Koning te helpen raden. b. 3 2. p. 5 (2) fchrijft 
aanMonsdragon, maar de brief wordt geintercipieert 
en in handen van fijn Excellentie Maurits gelevert. 
p. 43 (3 3) komt binnen Camenjk en maakt het accoord. 

P- 3 3(41) 
Stephanus Battori wordt tot Koning van Poolen verko¬ 

ren. b. 8. p. 660 (132) fchrijftaan de Staten der Geü¬ 
nieerde Provintien. b. 21. p. 727 (35) fterft. b. 21. 
p. 849 (120) 

Sterfte onder de Spanjaarden in de Carpingas in oorfaak ) 
van het te rug blijven van de Spaanfe Vloot, b- 7, 
p. 530 (41) binnen Leiden in de belegeringe feergroof. 
p. 5 5 7 (60) in het leger van Don Jan. b. 12. p. 997 (5 9) 

Sterre (een vreemde) gefien vijf hondert tweeëndertig 
dagen lang. b.6. p. 414(302) 

Steven de Wit Capiteiii aan de Vaarf voor die van Üfe 
recht, flaat de uitgevallene Soldaten van den Heer 
van Brederode, die te Vianen gebleven waren. b. 3. 
p. 169 (119) wordt door de Gouvernante Droflaart 
van de Stad en het land van Vianen gemaakt, ibid. 

Steven van der Steen Richter van Emmerik krijgt, lalt om 
Sonoy en den Heer van Druynen te vangen, b.5. p.3 32 
(240) 

Steven Illaves blijft in den ftorm öp Haarlem. b.6.p.43& 

(317) 
Steven Paret voert een onvoorfichtige taal, wordt daar 

over onderfocht, hout defelve Baande en wordt verfe- 
kert. b. 21. p. 755 (55) 

Steven Ferrera de Gama beitelt de Brieven van Fuen- 
tes en Ivarra aan die geene die voorgenomen (had¬ 
den om Elifabeth door vergift om te brengen, b. 31* 
p.784(6) 

Stilftand van wapenen gefloten tuflehen de Gecommit¬ 
teerde op de Gentfe Vredehandeling, b. 9. p. 719 
(174) wordt in Holland gèpubliceert. ibid. van wa¬ 
pen tuffehen de Staten van Holland en Amlterdam. 
b. 12. p.922(3) 

Storm op den 1 en 2 November 1570. is vreefelijk en 
doedtgrote fchade. b.5. p. 329(238) doedt groote 
fchade in Vriefiand en elders, b.6. p 450(331) uit 
den Noordwelten brengt veel water in het Land voor 
Leiden, b. 7. p. 5 57 (60) doed groote fchade in Noort- 
Holland. b.8. p. 595 (86) én aan de Dijken in het Noor- 
der-Quartier. p. 658 (13 1) doedtgrote fchadeaanhet 
Leger voor Geertruidenberg. b. 30. p. 697 (2o) vree¬ 
felijk en groot veroorfaakt grootefchade. b.30^.776 

(77) 
Storm der Spanjaarden op Haarlem Wordt tot tweemaal 

hervaten t’elkens afgeflagen. b. 6. [>.423 (310) wordt 
hervat en nochmaal met groot verlies der Spanjaarden 
afgeflagen; p. 432 (317) op Alkmaar tot drierijfen 
afgefiagen met groot verlies dér Spanjaarden, b. 6. 
p. 453 (333) der Spanjaarden op Bommene wordt af¬ 
geflagen. b.8-p 651 (126) op Deventer door fijn Ex¬ 
cellentie Maurits mifiukt b.28. p. 563 (27) op Auwer- 
derzijl al te hevig en onvoorfichtig maakt dat veele 
Soldaten der Staten voor defelve gequetft worden, 
b. 31. p. 807 (25) 

Stormen op Sluis worden kloekmoedig afgeflagen. b. 23. 
P-‘6(n) 

Stralen ingenomen door Schenk, b. 13. p. 34(90) 
Strolli (Maarfchalk) gefchoten voor Theonville. b. i. 

p. 16(12) 
Studenten uit Holland mogen niet ftüderén tot Loven, 

b. 28. p. 554 (19) 
Sucquet, foekt het guarnifoen van Willemflad te doen 

muitineren . wordt gevangen, na den Haag gebon¬ 
den , onderfocht, bekent de Stad aan Parma te hebben 
willen leveren , befchuldigt Renchy, word ter dood 
verwefen. b. 26. p. 457 (40) 

Suppooflën van het Hof redimeren het Haagfe Bofch. 
b. 9. p. 676 (143) 

Sufpitie op Rennenburg neemt toe. b. 14. p. 166 
(«85) 

Swarigheid binnen Uitrecht feer groot, hoe afgelopen 
en wat daar omtrent gefchied is. b. ïo. p. 796--799 
(229—237) gemaakt by Lycefteï Op het aanvaarden 
van de aan hem opgedragene audorite(t. b, 21. p/686 
(6) 

Swarigheden gemovèert in de vergaderinge van dé Gene¬ 
rale Staten tot Antwerpen, b. 13,p. 50 (102) 

Swart Jan Burger van Rotterdam Wordt' door Boflu in de' 
Poort van Rotterdam met een Ponjaartdoodgefto- 
ken. b. 6. p. 368 (267) 

Swartfenburg (Grave van) komt wegens den Keiler in 
Holland om de Vredehandelinge voort te létten, en 
Opent fijne commilfie. b 8. p. 596 (87) fchrijft daar 
over aan Requefens en wendt groote vlijt aan om pap* 
tijen te bevredigen, p. 597 (86) komt wegens dén Kei- 
fer by de Staten Generaal en wat by voorftelt. b. 12. 
p. 935 (14) houdt by den Staten aan om ftilflant van 
wapenen met Don Jan. p. 981(46) Commiflaris des 
Keilers op de Vredehandelinge tot Ceulen.b. 13^,5® 
(103) fterft. b. 18.p. 367(9) 

Gg Sweden 



BLADWYSE 
Weden verandert opentlijk de Religie, b. i. p. 13 

(9) 
Swevegem (Heere van) wordt door de Staten Gene¬ 

raal gefonden aan Don Jan totHoey. b. 10. p. 771 
(2i O 

Swevefeel wordt door de Staten aan de Coninginne van 
Engeland gefonden om afiiftentie te verfoeken tegens 
Don Jan. b. 11. p. 900 (306) krijgt la Fouger gevan¬ 
gen waar door den aanfiag van Anjou aan den dag 
komt. b. 17. p. 340(36) 

Swieten (Heer van) houdt groote correfpondentie met 
den Prince vanOranjen. b. 5. p. 310 (123) neemtOu- 
dewater in voor den Prince van Oranjen. b. 6. p. 378 
(175) verfekert de Stad van der Goude voorden Prin¬ 
ce van Oranjen. p. 378(175) fielt op alles ordre bin¬ 
nen ter Goude, en tracht Iich te verfekeren van Lei 
den, hetgeenehyook teweege brengt, p. 379(176) 
handelt met Adriaan van Duik om Woerden te bren¬ 
gen aan de fijde van den Prince van Oranjen, en brengt 
fulks te weege. p. 406 (196) fendaandenGrave van 
den Berg om afiiftentie van volk, maardoedt niet op. 
p. 440 (199) fchrijft aan de Soldaten van Macrten 
Schets tot Waddinx Veen , en raad haar te vertrekken, 
p. 411 (300) krijgt Oudewater metaccoord.b-9.p 717 

(180) wordt door de Staten der Geünieerde Provin- 
tien na Gelderland gefonden om de oneenigheid tuf- 
fchen de Boeren en Soldaten by te leggen, b. 14. p. 177 
(193) en door den Prince van Oranjen na Uitrecht om 
de gerefene beroerte aldaar byteleggen, b. 18. p. 3 89 
(20 

Swol ingenomen voor den Prince van Oranjen. b.6.p. 381 
(177) belegert en wederom verlaten door Rennen- 
burg. b. 15. p. 118 (113) 

Sybert Krommedijk wordt Raad in het nieuwe opge¬ 
rechte Collegie ter Admiraliteit. b. 1 Ci. p. 446 (33) 

Sybrand Janfz Pafior tot Schagen wordt van Ketterije 
befchuidigt, in den Haag gevangen gebracht , ver¬ 
oordeelt, ontwijt, geworgten verbrant. b. j.p. ju 

(i2-5) 

T. 

TAko Sybrands weigert de acfie van vereeniginge tuf- 
fchen die van S. Jacobs en Minnebroeders Ker¬ 

ke te tekenen, neemt daarom fijn affcheit en vertrekt, 
b. 11. p. 858 (111) wordt tot Medenblik beroepen, het 
beroep door de Predicanten onwettig, en door fijn 
Excellentie Maurits wettig verklaart, b.26. p. 481(57) 
door de Magiftraat van Medenblik tot den Kerken 
dienft beroepen, b. 31. p.89(7o) levert een remon- 
firantie over aan de Staten van Holland; p. 91(71) 
geeft een Geloofs-Belijdenifie uit. p. 99 (75) 

TambergenOverfte Luitenant vanBoflu neemt Broek in 
Waterland in en meer andere Dorpen, b. 6. p. 451 
(331) en fcheidt de Waterlanders van malkanderen. 
ibid. neemt eenig volk aan ten dienfie vandenConing 
vanPortugaal. b. iZ. p. 947 (23) 

Tamdorff fchrijft uit Heidelberg aan Oldenbarneveld en 
waarover, b. 31. p. 850 (57) 

Tate Gerritfz krijgt commiflieom als Raad met de Ge- 
duputeerde van het Noorder- Quartier te befoigne- 
ren. b.8. p. 660 (132) en wordt wegens de platte lan¬ 
den in de Staten van het Noorder-Quartier toegelaten, 
ibid. 

Tallïs Gemachtigde op de Vredehandelinge tuflchen 
Spanjen en Vrankrijk. b. 35. p.443 (11) fijne ver- 
richtinge.... 

Taxis overvalt Steenwijk en neemt het in. b. 17. p. 336 
(33) doedt een invaj in Vriefiand. b. 18. p. 363 (5) 
fiaat de Vriefen in de vlucht, ibid. overvalt en verrafcht 
Zutphen. p. 400(32) belegert en winteenigehuifen 
opdeVeluwe, bedrijft groote wreetheid, en haalt 
een machtigen roof uit de Goylandfe Dorpen, b. 20 
p. 566 (9) wint het Huis te Rechteren en Schuilen- 
burg. b. 20. p. 614(54) fiaat den Grave van Nieu¬ 
wenaar by Amerongen. ibid. valt in Vriefiand en be¬ 
drijft aldaar grouwelijketyrannie. b. 21. p. 692 (10) 
krijgt Deventer door het verraad vanStanlei, en de 

Schans voor Zutphen door Jork. b. 22. p. 879 (20) 
foekt meer andere Steden te krijgen, fchrijft daar over 
aan defelve en laat ook fulks doen door de Wethouders 
van Deventer, b. 22-p. 881 (20) word t voor Bon ge- 
fchoten. b. 24. p. 237 (64) 

Teken totFranikerfchrikkelijk. b. 22. p, 953‘(72) 
Tegenfpoet maakt veele menfchen verflagen, b. 6. p.413 

(3oz) 
Teligny behaalt groote eer in het verweeren van Lillo. 

b. 19. p. 469(14) word na Zeeland gefonden om aili- 
ftentie voor die van Antwerpen, en van Parma be- 
fprongen en gevangen, p. 507(41) wordt uit fijne ge- 
vangeniffeontfiagen. b. 18. p. 548 (15) 

Telshout ingenomen door fijn Excellentie Maurits. b. 18. 

P- 5 39 (8) 
Tempel (Heere van den) wordt met eenig volk door den 

Prince van Oranjen binnen Gent gefonden, en krijgt 
tot verfekeringe daar van de Stad Nieupoort. b.y.p.717 

(»7ï) 
Termes (Heere van) trekt uit Galis, fiaat een deel Boe¬ 

ren en Spaanfe Soldaten , komt voor Duinkerken, over 
valt het, alsook Wijnoxbergen. b. i.p. 16 (12) horen¬ 
de de komfie van Egmond vertrekt met fijn Leger om¬ 
trent Grevelingen, om in tijd van nood des te beter 
na Galis te konnen wijken, p. 16(12) 

Terra Nova (Hertog van) Gedeputeerde van den Co- 
ning van Spanjen op de Vredehandelinge tot Ceulen. 
b. 13. p. 52(103) drijft dien gantfehen handel met 
lift. p. 5 (ioó) fiaat alle verdere handelinge van Vrede' 
af. p. 107(142) en verweerdigt iich niet om de Arti- 
culen der Staten te willen fien. p. 108 (142) 

Teylingen Raad van State wordt aan de Staten gefonden 
om te vernemen watmen na het ontlet van Coeverden 
ter hand zoude neemen. b. 31. p. 800 (19) 

Theodorus EindanusPriefier door ordre van Lumei bin¬ 
nen den Briel opgehangen. b. 6. p. 367(260) 

Theodorus Liefveld komt met content der Staten te Mid¬ 
delburg om van Vreede te ipreeken. b. 32. p. 37 

(38) 
Theophilus Homodti verfoekt van de Staten om een Re¬ 

giment Soldaten te mogen wei ven ten dienfie van den 
Koning van Sweden. b. 29. p. 608 (5) 

Theophilus Damman blijft in een aanval der Spanjaarden 
omtrent Hulfi. b. 33. p. 216 (42) 

Thienen verrafcht, geplundert en verlaten door Paulus 
Bax. b. 26. p. 424(19) 

Tholen komt onder de jurisfdi&ie van den Prince van 
Oranjen , en verkrijgt fatisfadtie. b. 10. p. 809 

(139) 
Tholoufe (Heere van ) Hooft van een deel Soldaten 

buiten Antwerpen te Outferweel leggende, word door 
den Droffaert van Braband gefiagen en blijft dood. b.3. 
p. 157(110) 

Thomas Muntfor tot Alfiad in Duringen predikt tegens 
de Papiften en wordt befchuidigt dat hy den Boeren¬ 
krijg verwekt hadde. b. 1. p. 12 (9) 

Thomas Tilius Abt van S. Bernaai ts vlucht, komt in heC 
Land van Cleef, legt fijn Kap af, trouwt, laat een 
Apologie uitgaan, wordt Predicant der Gereformeer¬ 
de Leere, eerft tot Haarlem en naderhand tot Delft, 
alwaar hy geftorven is. b- 4. p. 18 5 (131) 

Thomas Bartholomeufz foekt Frederic de Toledo wijs 
te maken dat het water van de geopende Sluifen 
en doorgefteken Dijken in het Noorder-Quartier 
hem niet deeren kan, maar te vergeefs, b.6. p. 455 

(3 34) , 
Thomas Heneadge wordt door Elifabeth aan de Staten 

gefonden om haar mifnoegen te toonen over de al te 
grote au&oriteit aan Lycefier opgedragen, b.21. p.697 

(14) 
Thomas Webbes doedt groot devoir om de overgekome- 

ne Engelfe te wapenen en brengt het te weeg. b.23. 

p- 7(5) 
Thomas Candifch ruft fich toe om na Ooft en Weft-In¬ 

dien te varen door de Straat van Magellanes. b. 25. 

p. 334(>7) 
Thomas Overfte Luitenant van het Leger der Duitfe 

Vorften om het Land van Cleef te bevrijden, b. 36. 

P- 357()4) , . 
Thuil- 



van Perfoncn cii Saken. 

ThuillerijeGefantvandenConing van Navarre komt in 
den Haag en doedt een verfoek aan de Staten Generaal, 
b. 26. p.476 (5 3) vei foekt en verkrijgt van de Staten au¬ 
diëntie en doedt een propofitie aan defelve.p. 141 (113) 
verfoekt dat de Staten haar credit wilden interponeren 
voor den inkoop van eenige duifenden ponden bus¬ 
kruid en verledigt het felve onder fekere conditie; 
p. 143(115) komt uit laft van Henric de Vierde by 
de Staten om haar te bedanken voor hare gedane afli- 
ftentie en omeencjuantiteit granen te verhoeken, b.32. 

p. 57(43) 
Tjard Janfz Wederfpan verdedigt Delffijl vromelijk 

tegenshet volk van Verdugo. b. 31. p. 782 (5 ) 
Tiende penning veroorlaakt groote beroerten in de 

Nederlanden, b. 5. p. 281 (202) hoe te innen. p. 283 
(204) 

Tjerk Walles prefiderendeBurgermeefter tot Leeuwaar¬ 
den 'laat toe dat de Beelden in de Kerken afgebroken 
worden, b. 2. p. 91 (64) 

Tijd in het Pardon begrepen wordt verlengt by opené 
Brieven den 22 February 1572. b. 5. p. 321 (232) 

Tijdinge van het innemen van den Briel verwekt grote 
blijdfehap. b. 6- p. 366 (266) 

Tiete Hettinga Kapitein van de Vrybuiters komt tot 
hulp van die van Enkhuifen. b. 6.p. 374(272) 

Tijfielingh wordt door de Ruiters van Over-Yllel geda- 
gen en gevangen, b. 30. p. 776 (77) 

Tocht der Spanjaarden te Water om ter Goeste ontbét¬ 
ten, die haar gelukt. b 6. p. 394(287) van Draak na 
deSpaanfeEilanden, b. 21. p.716(27) van Thomas 
Candifch na Ooft en Weft-Indien doer de Straat van 
Magellanes. b. 25. p. 3 34 (17) derStatifein Braband 
gelukt wel. b. 28. p. 548 (r4) van Carel van Manf- 
veld in Vrankrijk. b. 30 p. 675 (5) van Philips van 
Naflauin het land van Lutfenburg. p.678 (7) eerfte, 
der Nederlanders om door de Waigats na Indien te ge¬ 
raken en het geene op defelve voorgevallen is; b. 31, 
p. 866... (69...) tweede, b. 32. p. 2j (ió) derde, en 
hoe afgelopen, b. 34. p. 337 (32) eerfte, der Hollan¬ 
ders na Indien eil het geene op defelve is voorgevallen, 
b. 32. p. 21 (15) van de Vloot der Engelfe na de Ku¬ 
llen van Spanjen en den uitflach van defelve. b. 33. 

. 232.... (54....) der Statife Rnireren door Wals Bra- 
and. b. 33. p. 187(20) der Duitfe Vorften in het 

Land van Cleef loopt viuchteloos af en waarom. b.36. 
p. 558 (36) van de Vloot der Staten na Spanjen hoe 
afgelopen, b. 36. p. 565... (41...) 

Toeruftingetotde Spaanfe Vloot leer groot. b. 7,p. 514 
(37) van Parmaomhem met de Spaanfe Vloot te voe¬ 
gen. b. 15. p. 317 (5) en van Maurits om defelve te¬ 
gen te liaan. p. 318 (6) 

Toevoer van leeftocht aan de Steden onder Spanjen beho¬ 
rende wordt verboden, b. 19. p. 52.1(5-1) 

Tolhuis wordt overgegeven aan zijn Excellentie Maurits. 
b. 35. p.491 (55-) 

Toren (Buskruits) tot Mechelen verbrandt, b. 4.p. 119 
(155) van Wefel verbrand door den Blixem. b. 31. 
p. 782(5) vandenieuwe Kerk tot Delft wordt aange- 
fteken door den Blixem. b. 31. p. 850 (41) 

laTorre Secretaris van de Gouvernante wordt aan den 
Heere van Brederode gebonden om hem te bewegen tot 
den nieuwen Eed. b. 3. p. 147 (104) vervoegt lich by 
den Heer van Brederode en verfoekt dat hy wil ver¬ 
trekken , en by weigeringe, protéfteert hy tegens hem. 
p. 161 (113) trekt door bevel der Gouvernante na 
Amfterdam en opent fijnen laftaan Schout, Burger- . 
meefteren en Schepenen, p. 171 (113) binnen Am¬ 
fterdam beer bevreeft zijnde durft niet langs de ftraat 
gaan, doet echter vlijtig acht geven, wie al met den 
Heere van Brederode om gaat, en wat hy voornam, 
en verwittigt zulks aan de Regente. p. 162 (113) 

la Tour levert de geintercipieerde Brieven van Majenne 
aan den Koning van Spanjen en aan den Hertog van 
Montpefatin handen van Henric de vierde. b.3r. p.8 5 7 
(61) 

Tournay heeft de twaalfde Stem ter Generaliteit, b. r. 
p. 2(1) 

Tournefis heeft de dertiende Stem ter Generaliteit, b. r. 
P- 2-(ï) 

Tourfy heeft een aanflag op NieuhoVen en neefnt het la. 
b. 14. p. i?5(I9I) 

Toutenborg ingenomen voor den Prince van Oranjen.b.6. 
p. 318 (277) belegert door Grave Wilhem van den 
Berg, word tegens bank van den Gouverneur Erthufeni 
en in fijn afwefen door de Soldaten overgegeven-ibid. 

Tremoulle, Heere van, trouwt met Brabantina van NaP- 
fau. b. 34. p. 349(42) 

Trenchant uitgefonden door Monsdragon Wordtgevarv- 
gen, en openbaart de gelegentheid van die Van Mid¬ 
delburg. b. 7. p.479 (5) 

Treftong,fie, Willem van Blois. 
Troy valt den Koning Henric de Vierde toe. b. ji„ 

p. 806(24) 
Truxes Bifl'chop van Keulen laat de oeffeningevan deGe- 

reformeerde toe in zijn Aarts-Bifdom. b. 18. p. 360 
(3) trouwt p. 361 (4) wordt van den Paus voor Ketter 
verklaart, ibid. fterft na veel fukkelens tot Straatsborg. 

P’ 4Z5 (50) 
Tunis ingenomen door den Turk. b.7. p. 572(7^ 
Turffchip van Breda. b. 27^.513(22) 
Turken winnen Famagufta, veroveren het geheele eiland 

van Cypren, ruften haar uit tegens de verbondene 
Chriftenen ter Zee en worden dapper geflagen. 
b.5.p.3,-4(256) 

Tuinhout ingenomén door het Guarnifoen van Breda, 
b. 28. p. 536 (21) 

Twedracht in Duitflandter fake van de Religie uiteen 
klein beginfel ontftaan is geweldig uitgeborften en van 
een groote nafleep geworden, b. 2. p. 52 (37) in Ne¬ 
derland ontftaan om de Religie w4s makkelijk tc ftil- 
len geweeft, maar is tot een groote brand uitgeborften. 
ibid. binnen Leiden veroorfaakt door de befpottinge 
over het doorfteken der dijken, b. y.p. 551 (56) 

Twift in het leger van Guife tuflehen de Duitfen en Fran- 
ten b. 1. p. 16 (1 2) onder de voornaamfte Nederlan¬ 
ders vertoont fich dagelijks meer en meer, en waarom, 
p. 28 (20) tuflehen den Hertog van AIba en Coningin- 
ne van Engeland, waar uit onttaan. b. j. p. 272 (196) 
tuflehen Sonoy en de Noord-Hollandfe Steden neemt 
toe. b. 6. p. 438 (321) wordt bygelegt. b.7. p. 571 
(70) tuflehen de Engelfe en Zeeuwen over het arrefte- 
ren en neemen der Schepen bygelegt,ontftaat wederom 
op nieuws, en wordt andermaal bygelegt. b 9. p. 6gz 

(154) tuflehen Sonoy en de Staten van het Noorder- 
quartier wordt andermaal bygelegt. p. 709 (167) hoe 
bygekomeu. ibid. tuflehen die van Hoorn en Alkmaar 
over het leggen van twee verlaten maakt groote be- 
kommeringe. b. iï. p.870 (284) tuflehen de Stad 
Groeningen en Omlanden, waar over. b. 12. p. 91Ï... 
(14..,.) deflèlfs Vervolg en byfonderheden. p. 961... 
(32 ..) tuflehen de Magiftraat en Kerken-Raad van 
Leiden waar uit ontftaan. b. 14. p. 143 (169) worde 
bygelegt. p. 145(170) tot Woerden in het Kerkelijke 
waaruit ontftaan. p. 145 (170) wordt groter, p. 147 
(17 2) in Nederland tuflehen deProvintien word gevoed 
door de vyanden. b. 15. p. 221 (225) tot Uitrecht 
tuflehen de Gereformeerde en die van S. Jacobs Kerke, 
b. 16. p. 282 (39) in den Hage tuflehen dePredican- 
ten Jan Pieterfe en Hieronimus Hortenfis. b.19. p.510 
(43) wordt ter nedergelegt doorbet verplaatfen der 
felver. p. 515 (46) inde Kerke van Medenblik tuf- 
fchende Magiftraat en Kerken-Raad wegens het ge- 
fach over den Predicant. p. 515(46) en tuflehen de 
Magiftraat en Sonoy .ibid. tuflehen Edfart en Jan Gra¬ 
ven van Ooft-Vriefland. b. 20. p. 562(6) tot Uitrecht 
tuflehen die van S. Jacobs en Minnebroeders Kerke, 
b. 21. p. 830 (ro6) wordt vereenigt. p. 838 (ui) 
ohtfteekt op nieuws, p.840 (1 r 3) nieuwe in Vriefland 
om decontributien en andere faken.b. 23^.147 (jo2) 
om het Gouvernement van Bergen op Soom, bygelegt, 
fmeult, wordt eindelijk door Graaf Maurits bemid¬ 
delt. b. 25. p. 340 (22) tuflehen Willem van NafTaur 
én Carel Roorda. b. 30. p.701 (23 ) waar uit ontftaan. 
ibid. in dé Kerke van Uitrecht blijft, p. 728(42/ op 
iiieuws. p. 734 (47) wordt bygelegt. p. 74^(54) tuf- 
fchen het Noord-Hollandfe Synodusen Cornelis Wig- 
gertfe Predicant tot Hoorn. b. 32. p. 62... (47...) tbC, 
fchen Enno en de Stad Embden wordt door bemiddeÜ 
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linge der Staten bygelegt. b. }6.p. 538 (18) fie,Que- 
ftie,of, Verfchil. 

TymonBarendfe krijgt inftruftie tot loffinge der gevan¬ 
gene tegens den Admirant. b. 37.p. 673 (57) 

Tywel Engels Kapitein blijft in den flag van Vlaanderen* 

b. 37-P-653 (41) 

V. 

VAart (al te groote) op Italien verwekt veel op- 
fpraaks en nadenkens. b. 28. p. 549(15) 

Vacantie-dagen der Papillen in het Hof van Holland af- 
gefchaft. b. 1 j. p. 182 (197J 

Vagabondén door Noor-Holland lopende in groote fu- 
fpitie van iets quaads te zullen uitvoeren, b. 8-p. 620 
(104) door ordre van Sonoy in het Noorder-Quartier 
by de kop gevat,en harenamen. b.8. p. 6i4(106) wor¬ 
den feherpelijk ondervraagt, ibid. gepijnigt, komen 
tot bekenteniflè en beklappen veele rijke huilluiden. 
p. 614(106) ter dood gebracht , maar ontkennen op 
haar ilerven alles, en ontfchuldigen de befchuldigde 
Huilluiden. b. 625(107) 

Vailland, Kapitein, weigert op het commando van fijn 
Excellentie in de Schanfe Santbergen te trekken, en 
wordt daarom met een fcherpe bedreiginge gecaffeert. 
b. 33 p. 117 (43) 

Valencijn dringt fich in om een byfondere Provincete 
zijn afgefcheiden van Henegouw , waar van het anders 
een Lid was, en een Hem ter vergaderinge te hebben, 
welk toegeftaan wordt, hoewel niet fonder tegen- 
fpraa'k. b. i.p. 2(1) heeft de veertiende Stem ter Ge¬ 
neraliteit. p. 2(1) vrefendevan de exercitie der Reli¬ 
gie te zullen berooft, en met krijgfvolk overlatf te 
worden, weigeren den Heer van Noorcarmes met lijn 
volk in te neemen, en prefenteren een fomme gelds 
om van Garnifoen bevrijt te blijven, b. 3. p. 134 (94) 
door Noircarmes harde belegert, p. 141 (99) van de 
verbondene Edelen verlaten zijnde geeft fich over met 
accoord aan Noircarmes, den 24Maart 1567. p. 141 
(10c) ingenomen door den Heer van Famaen weder¬ 
om verlaten. b. 6. p. 3 78 (175) verleken voor de Sta¬ 
ten Generaal aan de fijde des Conings. b. 10. p. 750 
(.96) 

Valencijners horende het Placcaat dat tegens haar uit¬ 
geven was, ontfchuldigen haar van fommige poi neten 
en maken fekere remonflrantie , welke fy aan de ver¬ 
bondene Edelen lenden , met verfoek om defelve aan 
de Ridders van het Guldenvlies te prefenteren. b. 3. 
p. 136 (95) met een Requeft daar nevens, ibid. door 
Noircarmes belegert zijnde fchrij ven aan de verbonde¬ 
ne Edelen3 en vermanen haar vanhaare belofte, en 
verfoeken alliftentie van eenige Vaandelen krijgfvolk. 

P*141(99) 
ValentijnPardieu wordt Luitenant Generaal van het ge- 

fchut. b. 6. p. 4 3 3 (317) valt af van de Staten, maakt fijn 
foen met den Coning en verfekert Grevelingen. b. 13. 
p.17 (7 8) word by Placcaat van de Staten Generaal voor 
vyand verklaart, p. 46 (99) accordeert met Montigny. 
ibid.accordeert metS.Omer. p.48 (100) overvalt Win- 
fchoten. b. 14. p. 13 7 (164) heeft een aanfiag op den 
Briel, wordt mifieid en fijn volk geflagen. ibid. en op 
Ooftende maar miflukt. b. 20. p. 5 70 (12) belegert 
Duinkerken, b. 18. p. 371 (n) vermeet fich ordre te 
hebben om een Religions-Vreede te accorderen, 
fchrijft aan Trefiong. b. 18. p. 399 (31) fchrijfc een 
fchirnpige Brief aan die van Sluis. p. 5 (3) wordt ge- 
quetft p. 7 (5) heeft een aanfiag op Bergen op Zoom, 
maar wordt ontdekt door fijn eigen fchrijven. b.31. 
p. 784(6) trekt op na Hoey en krijgt het met accoord. 
b. 32. p. 12(7) wordt gefchoten voor Dourlans.p. 38 

(2-9) 
Valery ingenomen door Carel van Manfveld.»b. 30. p.71 o 

Valkenburg, de Schanfe, verlaten door de Engelfe. b. 7. 
p. 504(22) 

Valkenburg draagt fich treffelijk in het verweeren van 
Bergen op Zoom. b. 16. p. 189 (44) 

Varax (Gravevan) horende de aankomfte vah fijn Ex¬ 
cellentie , maakt gereetfchap om te vertrekken, 
wordt aangetaft , gefiagen blijft, b. 34. p. 302.... 
(7 

Varrabonbelegert enwinthetlïuisteBlyenbeek. b. 26. 
P- 444 (32) belegert en wint Blijenbeek. p-458 (41) 
wordt door Veer en andere gefiagen. p.480(56) 
wordt gefiagen door MarcelisBax. b. 30^.697(209 
wordt fchots bejegent van Auguftijn Mexia. b. 31. 
p. 876(77) komt met een deel volks in Vrankrijk en 
wint het Kafteel van Ancre. b. 32. p. i8 (13) wordt 
gefiagen en gevangen door Biron. b. 33. p. 235 

(?6) 
Vaft-dag binnen Sluis. b. 23. p.7 (5) 
Veere wordt verpand aan de Coninginne van Engeland, 

b. 20. p. 646 (71) fieCampveere. 
Veerfchip van Swol wordt genomen op de Zuider Zee. 

b. 26. p. 477 (54) 
Veertigfte penning van de verkoop van alle onroerende 

goederen wordt in Holland opgeftelt. b. 36. p. 522 

(4) 
Veldhoenders binnen Steenwijk met de hand gevangen. 

b. 16. p. 236 (4) 
Venetianen maken een verbond met den Coning van 

Spanjen en veele andere Princen om Famagufta te ont- 
fetten en den Turk uit Cypren te verdrijven, b.5. p.354 
(256) jaloers over de Spanjaarden en Paus maken Vre- 
demetdenTurk. b. 7. p. 572(71) 

Venlo neemt aan en approbeert de Unie tot Uitrecht 
gemaakt, b. n-p. 30 (87) door Parma belegert en te¬ 
gens wil van het guarnifoen aan hem overgegeven.b.z 1. 

P- 7 13 (u) 
Verbaafthek! binnen Antwerpen over het fchieten van 

den Prince van Oranjen feer groot. b. 17. p. 312 

(u) 
Verbitterheid tegens de Spanjaarden feer groot. b. 6. 

T7 P-433 (517) 
Verbond der Edelen wordt door den Bloed-Raad ver»' 

klaart te zijn een conjuratie tegens den Koning. b. 4. 
p. 186 (132) tuflchen Sonoy en de Soldaten binnen 
Medenblik. b. 24. p. 193 (33) 

Verdugo antwoordt Sonoy op zijn Brief wegens den 
Heer van S. Aldegonde en het traftement dat hem aan¬ 
gedaan wordt. b. 7. p. 481(6) en prefenteert hem dat 
hy iemand zoude fenden om fulks te zien. ibid. wordt 
binnen Bruflël door de burgers als half gevangen ge¬ 
houden. b. 9. p. 704(163) fchrijft aan fijn Luitenant 
Maggelle klagende over die van Brufïel, maar fijn brief 
worde geintercipieert en aan den Prince van Oranjen 
gefondendie defelve aan den Raad van State doet be- 
handigen. b. 9. p. 7x1 (168) wordt Gouverneur van 
Vriefiand in plaats van Remenburg. b. 16. p. 276 (35) 
wint Reide, krijgen Groeninger-land en de Omlanden 
inen hout feer goede ordre. p. 285(41) fiaat der Sta¬ 
ten volk by Noorthoorn. p.285 (4 2) belegert Nieuwer- 
zijl en verlaathetwederom, p. 286(42) valtin Vrief¬ 
iand doet een aanval op Oldenborn, maar word afge- 
weefen. b. 17. p. 316(19) komt voor Lochum, ibid. 
fiaat Hohenlo. p. 335. ibid. verlaat Lochem.ibid. vak in 
Vriefiand tot fijnfchade. b. 20. p. 562 (6) fchrijftaan 
Willem van Naffau en excufeert fich van het geene hem 
door Lauterbeek was te laft gelegt. b. 23. p. n (8) 
neemt en fterkt den opfiag en Nijhouwerzijl. b. 26. 
p. 459(42) fchrijftaan Parmaom alliftentie, maar de 
Brief wordt onderfchept. b. 27. p 531 (27) krijgt 
alliftentie van Parma en neemt Ementil. b. 28. p. 533 
(4) fend Moorders om Graaf Willem van Naflau 
om te brengen, p. 5 34 (4) Schrijft aan die van Nimme- 
gen. p. 578 (39) doet Coeverden geweldig fterken. 
b. 29. p. 627(20) maakt gereetfchap om Coeverden te 
ontfetten, komt omtrent het leger van fijn Excellentie, 
wordt van deflèlfs gelegentheid verwittigt, fchrijft aan 
Johanvan Steenwijk maar het briefjen wordt geinter¬ 
cipieert en aan fijn Excellentie Maurits gebracht, 
p. 639(29) taft het leger aan , krijgt klop, en trekt 
te rugge. p. 640 (30) valt in Vriefiand, brandt en 
plundert verfcheidene plaatfen. b. 30. p. 704 (25) 
wint verfcheidene plaatfen ftormerhand en fommige 
met accoord. p. 716 (33) doet een proef op deBcmr- 

tang 
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tang maar trekt datelijk weder af. p. 717(34) tracht 
■Willem van Naflaute flaan maar kan niet uitrechten, 
b. 30. p. 717 (35) blocqneert Coeverden. p. 718 (33) 
heefteen aanflag op Delfzijl die miflukt. b. 31. p. 781 
(5 ] doet fijn uiterfte devoir om te vernemen na den toe- 
ftant van Coeverden. p. 786 (8) foekt Eufum met geld 
tot d’overgifte te bewegen en is fèer bekommert voor 
het ontfet; ibid. hoe fterk voor Coeverden; p. 798 
(17) doet degelegentheid van het leger van fijn Excel¬ 
lentie beficbtigen. p. 799 (18) beraad fich over het 
opbreeken, ibid. breekt op en verlaat de belegeringe; 
ibid. foekt eenig volk in Groeningente brengen maar 
wordt ge weigert; ibid. befet Veenbrugge om iets op 
het leger der Staten te ondernemen, doet het en krijgt 
eenige Ruiters gevangen ; ibid. (end aan Erneftusom 
geld en alfiftentie maar krijgt weinig, p. 80c (19) heeft 
mits gebrek van geld geen gebied over het Krijgs-volk 
p. 808 (15) moet tegens dank fien het verloop van 
veele van fijn volk ; p. 833(43) is voornemens een in¬ 
val inde Se venwolden té doen maar kan niet,door ge¬ 
brek van geld; p. 844 (31) doet een inval in Vriefiand 
overYs; p. 890 (88) belegert la Ferte en houdt een 
fcherpe fchermutfeling met Boullon; b. 32 p. 28 (21) 
ftèrft; ibid. 

Vereenigde Nederlanden ineen gevarelijkeftaat in den 
Jare 1383. b. 18.p. 398(31) fie, Nederlanden. 

Vergaderinge van de verbondene Edelen en Gedeputeer¬ 
den van de Gouvernante wordt te Duffel gehouden én 
wat aldaar verhandelt is. b. z. p. 79 (3 3.36) inVrank- 
rijk om een nieuwen Koning te verkiefen wordt niet 
fonderfwarigheid gehouden in het DorpSurene. b. 30. 
p. 674(4) tot Parijs door Meyne uitgelchreven heeft 
niet tegenfiaande het verbod van Henric de Vierde 
evenwel lijn voortgang p. 683 (11) ('heimelijke) over 
al gehouden door ganfch Nederland, waar in het volk 
geoeffent wierdt in de Godtsdienft. b. 1. p. 13 (9) 

Vergas Prefident van den Bloed-Raad. b. 4. p. 185(151) 
haalt Philips van Naffau Soone van den Prince van O- 
ranjen door lalt van den Hertog van AIba van Loven. 
p. 2.11(157) 

Verkiefinge vaneen nieuwen Coning in Vrankrijk word 
fterk gedreven, b. 30.9.680(8) geeft veel hafpelens. 

P- .704(13) 
Vérklaringe van Philips de tweede waarom hy den Oor- 

log tegené Vrankrijk aanneemt. b. 17 p. 516(18) 
Verklikkersgehu'ui t dóór den Hertog van Alba om ieder 

een te befpiedenen aan te bréngen, b. 5. p. 189(108) 
Verpondingen en alle andere impollen worden met een 

achtfie deel in Holland verhoogt, b. 3 3. p- 191(25) 
Verraad op Ooftende miflukt. b. 24. p. 133(62) binnen 

Bergen op Soom wordt ontdekt, en gebruikt om Par- 
fna te verichalken dat een goeden uitHach heeft. b. 25. 

P- 34» (ll) 
Verraders binnen Geertruidenbérg ontdekt en gehangen, 

b. 24. p. 292(104) 
de Vers belet het volk van van den Ëinde binnen Antwer¬ 

pen te komen. b. 11. p. 853 (171) 
Verfchil tuflchen het Hof van Holland en de Stad Mid¬ 

delburg. b. 26. p. 447 (33) tuflchen de Steden van het 
Noor'der - Quartier over de Souverainiteit wordt hef¬ 
tig gedreven, p. 481(ƒ6) tuflchen de Staten van Ui¬ 
trecht en Grave van Cuilenborg over hef onderhoudt 
der Predicanten. p. 5 38 (8) tuflchen Gerard van VVar- 
meloen Carel Roorda waar uit ontftaan. p. 581 (41) 
tuflchen fijn Excellentie Maurits en den Grave van Ho- 
henlo, waar uit ontftaan. p. 599 (56) tuflchen die van 
Gelderland en Bommel over de redu&ie van Bommel 
aan het Furftendbm Gelder, b. 29. p.614 (9) fie, Que- 
ftie, of, Twift. 

Verfekerihge van den Raad van State maakt een gewel¬ 
dige roep'door Bruffel en alle de Provintien. b.Q.p.712 
(169) . 

Verfoeit van Monfdragon aan Don Louis deRequefens 
omteekenen over en weder te doen. b. 7. p. 479,480 
(5) van de Gravinne van Meurs om de neutraliteit van 
Berk, veroorfaakt veel overlegs in de Staten Generaal, 
b. 17.pi 505 (10) , 

Vérfuimin het opvolgen van goeden raad ftrekt tot Ver¬ 
lies van Antwerpen. b. 20.p. 398(34) 

Vertrek van den Prince van Oranjen veroorfaakt gröofc? 
verbaaftheid onder de Gereformeerde, b. 3. p. 166 
(118) der Spanjaarden uit de Nederlanden verwekt 
grpoteblijdfchap. b. 10, p. 807 (237) 

Vertrouwen op het onfekere baart veeltijts naberouw, 
b. 29. p. 595(31) 

Vervolginge tegens de Religie wordt dagelijks groter en 
groter, b. 1. p. 13 (io) gaat van deftrafheid der Plac- 
caten geweldig voort. p. ji (36) tegens de Gerefor¬ 
meerde neemt geweldig toe. b. 3.p. 163 (,i 15) 

Vervoeringe (gemande) der geeftelijke Ornamenten 
verwekt groote onruft tot Uitrecht, b. 15. p.21$ 

(ll°) 
Verwerringe in de faken der Staten wordt dagelijks meer¬ 

der. b. 18.p. 371 (52) 
Vianen wordt tot een vlek gemaakt, b. 3-p. 169(119) 
Vfdtorie der Chriftenen te water tegens den Turk bevoch » 

ten isfeer groot. b. 5. p. 3 54 (256) hoewel klein,maar 
by fonderlijk aifler groote buit by is doedt geweldig de 
moede van de overwinners toeneemen. b. 6. p. 393 
(286) tegens den Grave van Boflu verwekt een groote 
blijdfehap in de Noord-Hollanders, is oorfaakdatde 
gevangene Burgers van Haarlem in bet leven behouden 
worden, p.457 (336) der Zeeuwen tegens de Span¬ 
jaarden geeft groote couragie aan die van Holland en 
Zeeland, b. 7-p.479(5) 

V i&ualie in het Leeger van fijn Excellentie voor Groenin- 
gen overvloedig, b. 31. p. 808 (25) 

VIdcualie Schepen varende na Antwerpen worden door 
het volk van Panna genomen, b. 19^.523 (52) 

Viglius Swichemius is in groote verbitterjnge des volks, 
en waarom- b. 1, p. 29 (21) doet ter Bruiloft vanA- 
léxander Prince van Parmaeen vermaninge aan de Rid¬ 
ders van het Gulden Vlies tot voorftand van de Catho- 
lijke Religie, en verhaalt veele dingen van S. Andries 
Patroon derfelver Ordre. p. 55 (37) vermeerdert de 
onfteltenifle der Gouvernante wegens de Beeldeftor- 
mers. p. 85(59) fpreekt met de Gedeputeerde van de 
Geeftehjkheid van Uitrecht aangaande de refolutie des 
Conings op haar Requeft tegens de Sententie door Duc 
d AIba over haar uitgefptoken en wat hy haar raadt 
te doen. b. 6. p. 368 (268) fterft tot Bruffel. b. 10. 
p. 811(141) 

Vilers (Heere van) wordt met fijn volk by Dalem ge- 
flagen en gevankelijk na Bruffel gefonden. b. 4. p. 134 
(166) wordt door, laft van Duc d’Alba onthalftden 
2 Juny 1568. p. 238(170) 

Villers Admiraal van Vrankrijk verfoent fich met dea 
Coning en levert hem Normandien en Rouaen. b. 31. 
p. 800(19) komt met eenige hondert Paarden binnen 
Amiens. b. 31^1.39(29) wordt geflagen, gevangen 
endoor laft vanConteras in koelen bloede doorfcho- 
ten; p.40(30) 

Villeers (Heere van) defendeert Ni veile treffelijk , er» 
geeft het éindelijk over met accoort. b. 12^.935(14) 
ftaat de Malcontenten binnen en buiten Bouchain b.i 5. 
p. 197(108) geeft Bouchain over aan de Malconten¬ 
ten , en doedt door ingeleid Buskruit grote fchade aan 
defelve. p. 214 (220) doedt lijn Eed als Stadhouder 
van Uitrecht, b.19. p. 498(34) wordt in de flag by 
Amerohgen gequetlt en gevangen, b. 20. p. 624(55) 
en uit fijne gevangeniffe ontflagen. b. 23. p. 130 (90) 
laad de befendinge der Kerken na Engeland aan. b. 24. 
p. 253 (76) viétualieert Rhijnberk. b. 25. p. 382 

U*) , , 
Villeneuf komt onder de gehooffaamheid van Henric de 

Vierde, b. 31. p. 806 (24) 
Villeroy accordeert met den Coning en levert hem Pon- 

tóife, doch fchrijft alvorens aan den Hertog van Mai- 
ne. b. 31. p. 800(19) fchrijft aan Buzanval en waar 
óver. b. 34. p. 329(27) . , 

Villers, Kapitein, wordt door de Soldaten binnenGroe» 
, ningen gevangen genomen, b. 10. p. 751 (198) 

Vilvoorden overgegeven aan Parma. b. 19. p. 487 

(27) 

Vimi (Capitein) komt met fijn volk tot alfftentie van die 
van Haarlem, b. 6. p.423 (310) 

Vincent Baftiaanfz helpt de Antwerpfe Vloot aantallen 
en liaan. b. 7. p. 495 (16) 

Hh tink 
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Vink (Capitein van Vijflingen) haalt de Soldaten van 

den Grave van der Mark. V 6. p. 170 (268) 
Viques (Heerevan) komt binnen Camerijk. b. 32.PA 3 

(40) verfchalktde Spanjaarden en brengt eenig volk 
daarbinnen; p. 54(41) verfterkt de Stad en gebruikt 
groote naarftigheid •, ibid. foektdernuitinatiederBur- 
geren te Itillen maar te vergeefs; p. 54. vluchtophet 
Cafteel en trekt na deövergiiftedaar af. p. y6 (42) 

Viretus, fie Petrus Viretus. 
Vis vaneen wonderlijk fatfoen te Scheveringe gevangen 

door een Viffcher Jongeneel genoemt den 15 Novern- 
berï566. b. 2. p. 10^(74) 

Vmcners van de Schermer en Schennerhorn toonen ha¬ 
ren yever, maken door haar geroep de Spanjaarden 
voor Alkmaar verfchrikt, waardoor het bonnen ge¬ 
weldig belet wordt. b. 6. p. 453 (333) van Campvee- 
re ingenomen zijnde door de weldaad aan haar ver¬ 
leent door den Grave van der Mark wenfchen te zijn 
onder het Gouvernement van den Prince van Oranjen 
en ontflagen van dat van den Hertog van Alba. p. 371 

. (269) 
Uitenbroek , een jonge Juffer, verfoekt om met den ver- 

wefènen Capitein Maulde tot Leiden te trouwen, en 
wordt afgeflagen. b. 2;. p. 97 (66) 

Vitelli, fie Chiapin Vitelli. 
Uitgeleide binnen Uitrecht klagen haar wedervaren aan 

de Staten van Holland, b. 2r-p. 732(38) levereneen 
en andermaal Requeft over aan Lycefter, maar klop¬ 
pen voor een doofmans deur. p.734 (39) verfoeken 
aan de Staten van Holland, om aldaar te mogen ko¬ 
men woonen, en krijgen Apoftille tot haar voordeel, 
p-736 (40) krijgen verlof van den Grqve vanMeurs 
om weder in temogen komen mits Eed doende, b.25. 

P-3+7(i7) 
Uitgewekene van Holland en Zeeland uit kracht van de 

Gentfe Vredehandelinge inkomende moeten een Eed 
doen. b. 9. p.741 (192) 

Uitrecht heeft de vijftiende Stem ter Generaliteit, b. 1. 
p. 2 (i) maakt fwarigheid over het Placcaat tegens de 
Uitlanders. b. 2. p. 69 (49) in vreefe wegens deBeel- 
deftormers. p-9o(Ó3) bevreeft voor de groote verga- 
deringeder Gereformeerde omtrent Vianen. b.3.p. 152 
(107) is door Traftaat tot de Nederlanden gevoegt. 
b. 4.p. 178 (126) geweldig benauwt door oe Span¬ 
jaarden en bet Cafteel durft niet refolveren in de fake 
baar door Sonoy en Huchtenbroek voorgeftelt wegens 
het ichoppender Spanjaarden, b. 5.p. 334 (Z41) dap¬ 
per gefoolt door den overlaft der Spanjaarden , krijgt 
noch gehoor noch Apoftille op fijn Requeften noch 
fchrijven aan den Hertog van Alba daar over gedaan, 
b. 5. p. 334(241) buiten hope vooreen tijd lang van 

' de Spanjaarden verloft. b. 5. p. 3 34 (241) in groote 
benautheid door het Spaans Guarnifoen, welk alle 
moetwilligheid fondereenige ffraffebedrijft.b.6.p.357 
(259) en wegens het eifchen van leeninge door de 
Spanjaarden, p. 338(259) wordt onvoorfiensdoor het 
innemen van den Briel van de Spanjaarden verlof!:, daar 
fy lange te vooren l^oe wel te vergeefs om gefollici- 
teerthadden. p. 366 (266) in groot gevaar door de 
gemuitineerde Spanjaarden, b- 7. p. 584 (79) voegt 
lich met de Staten Generaal aan de fijde des Conings te¬ 
gens de Spanjaarden, en fendt Gedeputeerde om met 
deielve te handelen wegens de Vredehandelinge en het 
vertrek der Spanjaarden, b. 9. p. 720 (175) verfoekt 
hulp tegens het Kafleel Vredenburg. ibid. in feer gro¬ 
te benautheid en vreefe voor de Spanjaarden, b. 10. 
p.776 (215) in grote fwarigheid, waar over, en het 
gehandelde daar omtrent, p.796—803 (229--235) 
vol moejelijkheid en beroerte, b.18. p.380... (110 ..) 
ontfangt fatisfaftie en komt onder het Gouvernement 
van den Prince van Oranjen. b. 1 r. p. 893 (300) 

Uitrechtfe Burgers weeren haar dapper tegens de gemui¬ 
tineerde Spanjaarden, en dwingen defelve af te trek¬ 
ken. b. 7. p. 584(79) fie, Burgers van Uitrecht. 

Uitrechtfe Burger Hopluiden, fie, Burger Hopluiden van 
Uitrecht. 

Uitrechtfe beroerten tuffchen de Burger Hopluiden en 
Grave van Meurs. b. 25. p. 343 (24) 

Vitry verlaat die van deLigue, accordeert met den Co- 

ning en brengt de Stad Meaux onder defielfs gehoor- 
faam heid. b. 30. p. 767(71) geeft daar over een ver» 
klaringe uit en waarom, p. 769(72) 

Uitval der Haarlemmers gelukt wel. b 6. p. 432 (3 16) 
der Leyenaars tegens de Moefichans gelukt wel. b. 7. 
p. 532 (42) als ook die tegens de Boshuifen Schande, 
ibid. op de Poelbrug gelukt niet. p. 550 (54) door 
die van Sluis gelukt wel. b. 23. p. 5(4) ook de twee¬ 
de, p. 6(4) en de derde. P-7{s) en de vierde, ibid. 
van die van Groeningen op het Leger van fijn Excellen¬ 
tie gelukt wel. b. 3 ï. p. 807 (24) en uit het Schuiten¬ 
diep is van weinig nadruk; p.810 (27) van die van 
Huift gelukt wel. 0.33^.217(43) als ook de twee- 
dej p. 222 (46) en de derde. (47) 

Vitus van Camminga wordt door de Staten na Engeland 
gefonden om aan de Coninginne de Souverainiteit op 
tedragen. b.zi. p.872(i4) en na Leeuwaerdenom 
die van Vrieftand te bewegen tot het opbrengen van 
geld om de werken voor Groeningen voort te letten, 
b- 31. P 830(41) 

"Vlaanderen heeft de vierde Stem ter Generaliteit, b. 1. 
p. 2 (i) klaagt mondeling en fchriftelik aan de Regen- 
te over het werk der Inquifitie. p. 40 (28) word eerft 
geroepen om van de moderatie te lpreeken, na dat 
de andere Staten haare verklaringe hadden gedaan, b.2. 
p. 62(44) wil aan de Generaliteit niet contribueren, 
b. 13. p. 3 (68) in groote nood door de dierte der Eet¬ 
waren. b. 2i.p. 693 (i r) 

Vliech (Capitein van VlifTingen) haalt de Soldaten van 
den Grave van der Mark. b. 6. p. 370 (268) 

Vlilfingen aan den Prince van Oranjen overgeven en op 
Wat manieren, b. 6. p. 369 (268 j word verpand aan 
de Coninginne van Engeland, b. 20. p. 646 f71) 

Vliffingers hooren gaaren de vermaninge van johan van 
Cuik om geen Spanjaarden in te neemen, ja drijven de 
Waaien op Paefdagdenó April uitdeStad. b.ó.p. 369 
( 268) doen de Werkluiden die aan het Cafteel arbei¬ 
den vertrekken, haaien de materialen daartoe inde 
Stad, en breeken het begonnen werk met een groote 
furie af. ibid. fpotten met de reecle van Anthonis van 
Bourgonjen waar door hy haar tot inkeer foekt te 
brengen, enlacchen hem uit. ibid. komen in beroerte 
over de bouwinge van het Kafteel en fendinge van 
meerder volk door Ducd’Alba. ibid. verfekert zijnde 
dat den Hertog van Alba niet ruften zonde voor al eet 
hyfich over haar gewroken hadde, ftellen ordre tot 
refiftentie, verwittigen den Prince van Oranjen en 
Graaf Lodewijk van alles, fterken haar fo veej fy mo¬ 
gen, geven eenige redenen by gefchrift uit tot ju- 
ftificatie waarom fy de wapenen hadden aangeno¬ 
men , en welke die zijn. p. 370 (2.69) gemoe- 
digt door het inkrijgen van veele Soldaten, nee¬ 
men niet alleen voor den krijg te wederflaan, maar 
ook om den felven den Hertog van Alba aan te doen. 
ibid. trekken voor Middelburg , en befetten het 
Huis te Souburg, worden aldaar befprongen en na 
mannelijke wederftant gedwongen te wijken, p. 392 
(286) maar nemen het felve wederom in. ibid. ruften 
haar toetewaater, neemen de Portugaalfe vloot en 
krijgen groote buit. ibid. Toeken die van Middelburg 
den toevoer van viófualie aftefnijden.ibid. bevechten 
de Vloot waar mede den Hartog de Medicina Cafti 
overquam , nemen veele Schepen van defelve en beko¬ 
men een groote buit. ibid. doen alle de gevangene 
Spanjaarden fondereenige te willen rantfoeneren op¬ 
hangen. p. 393(286) doen een tocht in Vlaanderen 
neemen eenige plaatfen in, hebben een aanflag op Sluis, 
die niet gelakt, waar om fy wederom vertrekken, ibid. 
krijgen een groote buit ter Zee. b. 9. p. 667 (137^ 
neemen verfcheidene Engelfe Schepen om dat eenige 
van haare Oorlog-fchepen in E-ngeland gearrefteert 
waren, p.691 (154) neemen een Syhip van de Spaan- 
fe Vloot. b. 25. p. 314(10) 

Vloot (oorlogsj wordt in tijd van Vrede indeNeder- 
lande niet onderhouden, b. 4. p. 179 (126) der Tur¬ 
ken wordt jammerlijkgefiagen. b. 5-. p.3 54(256,) van 
Portugaal genomen door de Vliffingers. b. 6. p. 391 
(286) der Spanjaarden om die van Middelburg te ont- 
fetten worde gefiagen door de Zeeuwen. b*7'p-4 79(4) 

tos 



van Perfonen en Saken. 

£ot Antwerpen toegeruft eti tot wat einde. b. 7^.493 
(16) vlucht, word c door de Zeeuwen nagejaagt, aan- 
getaft cn geflagen. ibid. der Hollanders voor Duinker¬ 
ken verhindert het uitkomen van Parma om fich met 
deSpaanfe Vloot tevoegen. b. zf.p. 313 (10) Engelfe 
taft de Spaanfe aan en wordt dagelijks fterker. ibid. der 
Engelfe tegens Spanjen gaat t’Zee. b. z6. p. 434 (15) 
deflelfs verrichtinge. ibid.... der Spanjaarden wordt 
door onweder verftrooitinden Jare 1596. b.33^.149 
(67) der Engelfe en Hollanders toegeruft tegens de 
Spaanfe- b- 3 4. p. 3 3 5 (31) komt fchadeloosin ,-p.3 36 
(31) wordt andermaal uitgeruft ; ibid. wat daar me¬ 
de verricht is. 

Ülrich Zwinglius te Zurich in Switferland kant fich te¬ 
gens de Aflaten. b; 1. p. ii (9) 

Vlucht in de Nederlanden, om het gevangen neemen 
van de Graven van Egmond en Hoorn, groot. b. 4. 
p. 185 (131) 

Unico Manninga Droft van Embden neemt aan de Sche¬ 
pen van Sonoy te befchermen. b. 4. p. 244 (174) maar 
toont naderhand uit vreefe voor Duc d'Alba een quaad 

elaat, en behout onder feeker pretext de Schepen en 
uifen. p. 14 5 (175) weigert de Schepen van den Prin - 

ce van Oranjen te laten voorfien met victualie en waar¬ 
om. b. 5-p. 331(140) 

Unie waar in de Hoge Overigheid van Holland aan den 
Prince van Oranjen wordt opgedragen, wordt na veele 
voorgaande moejelijkheden gemaakt. b.8.p.Ó4i (118) 
tuflchen de Staten en Steden van Holland en Zeelandt 
wordt gefloten, b-9-p. 668(138) van fommige Ne- 
derlandfe Heeren tegens de Spanjaarden en haren aan¬ 
hang wordt ontworpen, b. 10.p. 769 (110) enbyde 
Staten Generaal gearrefteert. ibid. inhoudvandefelve. 
ibid. tot Uitrecht wordt by der hand genomen, b. 13. 
p. 10 f80) en gefloten, p. 11 (81) en gepubliceert. 

P-2f(85) 
Univerfiteit tot Leiden opgerecht, b. 8. p. 594 (85) en de 

plechtigheden daar omtrent gepleegt. ibid. tot Frane- 
ker. b. 10. p. 671 (91) 

Volk (het gemeene) luiftert fonder onderfcheid na al¬ 
le die de Roomfe dolingen ftrafFen en verwierpen- b. 1. 
p. ia (9) van Nederland krijgt kennifle van het geene 
deConing wegens de Religie en over de belijders def- 
felfs heeft befloten. p. 13(16) begint dapper te mor¬ 
ren over de inftellinge der Bifichoppen fonder confent 

- van de Staten van den Lande. p. 16(19) waar uit groot 
quaad te gemoed gefien wordt. ibid. is gretig na ver- 
anderirge. b. 1. p. 81(38) tot Antwerpen vergadert 
by menigte, onder pretext van te willen weeten waar¬ 
om de Wethouders den toren van de Grote Kerk had¬ 
den doen voorfien. p. 103 (74) heeft groot mishagen 
in de komfte van den Hertog van Alba met fo veel 
volks. b-4.p. 181(119) 

Volkert Janfz Seilemaker Burger van Enkhüifen trekt 
met HansColterman na die Stad om defelve te helpen 
verfekeren voor den Prince van Oranjen. b. 6. p. 372 

(27c) 
Vollenhoven ingenomen voor den Prince van Oranjen. 

b.ö.p. 381 (i77)andermaal door Sonoy. b.16. p.zj 3 (4) 
Volmachten van Vriefland antwoorden op de propofitie 

van den Heere van Billy om geld te krijgen, p. 7. p. 3 80 
(j6) en willen geen confent geven om nieuwe impo- 
ften in te voeren, ibid. geven noch een ander antwoord. 
p.38i(77) van de Steden en platteLanden in Vrief¬ 
land zijn ingefchil over de Regeringe. b. 18. p. 372 
(11J vanOftergoeleveren op de aanhitfinge van die 
van Uitrecht Requeft aan den Stadhouder en Raden 
van Vriefland , verfoekende dat deSouverainiteit der 
Landen aan de Coninginne va'n Engeland mochte over¬ 
gedragen worden, b. n. p. 884 (13) en voegen een 
aftedaar by. p. 883 (14) der Staten van Vriefland ma¬ 
ken een nieuwe inftruétie voor de Provintiale Raden 
van het Hof van Vriefland. b. 24. p. 308(117) 

Voorbarigheid der Enkhuifers is 001 faak dat fy de Span¬ 
jaarden die haar meenden te verraflchen niet in handen 
krijgen, b. 6. p-449 (3 36) 

Voorflag om alle koltelijkheid binnen Alkmaar byeen 
brengen en uit te vallen, blijft achter, b. 6. p. 431 (332) 
om Antwerpen te onfetten. b. 19. p. 513 (52) 

Voorval en dat geweldig aardig tuflchen een Burgermeë3 
fleren Weduwe tot ter Goude. b.6.p. 379 (274 ) 

Vorft groot enflerk. b. 7. p.483 (7) vroeg en fterk in 
den Jare 1586. 0.21^.789(78) verwekt vreefe voor 
een inval der vyanden. b. 31. p. 890 (88) groot in den 
Jare 1599. b. 36. p. 580 (53) 

Vorft des Rijks antwoord aan de Gereformeerde op haar 
verfoek aan hem gedaan.b. j.p. j 19 (84) doecgrootê 
devoiren om de Gereformeerde in den Nederlanden 

. den titul van de Augsburgfe Confeflie te doen aarfinee- 
men, en fendt haar daarom over het gevoelen van 
Paulus Eberus, nopende des Heeren Avondmaal 
p- 120 (84) 

Vrankrijk in verfchrikkinge wegens het verlies van den 
flagby S. Quintin. b. i.p.i6(ti) 

Urbaan van Scharenburg Secretaris van den Coning van 
Spanjen op de Vredehandelinge tot Ceulen. b. 13. p.52 
O03) 

UrbanusdeSevende wordt Paus van Romen. b.28.p-54o 

(9) 
Vrede tuffchen Spanjen en Vrankrijk eindelijk getroffen, 

b. i.p. 17 (12) en op wat voorwaarden, ibid. Anna 
1568. in Meert in Vrankrijk gemaakt, b. 4. p. 231 
(163) wordt den fevenden van defelve Maandafge- 
kondigt. ibid. in Augullus 1570 afgekondigt. b. 4. 
p. 323 (23 3) tuflchen de Coning en Hugenoten wordt 
gefloten, b. 9. p. 683 (f48) mede met Savojen. b. 36; 
p-588 (60) tuflchen Spanjen en Vrankrijk wordt ge¬ 
floten. b. 35. p. 445 (19) wordt in alle de Steden van 
Vrankrijk en Spanjen verkondigt; p. 450 (24) 

Vredehandel wordt aangevangen, b.7. p. 533 (42) en 
geftaakt. p. 544 (31) te Breda neemt fijnen aan- 
vang. b.8- p. 597 (88) deflelfs voortgang en einde, 
p. 598—612 (88—99) tot Gent neemt fijnen aanvang. 
b. 9. p. 718 (r74) wordt getroffen; p. 739(10) tuf¬ 
fchen Don Jan en de Staten loopt vruchteloos af. b. 12. 
p.981 (47) tot Ceulen neemt fijnen aanvang. b. 13. 
p. 52(103) en voortgang, p. 53... (103...) wordtge- 
ftaakt, p. 103 (139) heeft geftrekt tot groot achter¬ 
deel van de Lande- p. 114(147) te Borborg tuflchen 
de Spaanfe en Engelfe wordt aangevangen, b. 24. 
p. 267 (86) en afgebroken, p.270 (88) tuflchen Span¬ 
jen en Vrankrijk neemt fijn voortgang, b. 35. p.443 
(18) 

Vredenburg belegert door die van Uitrecht, b io. p.778 
(216) gaat over aan den Grave van Boflu en wordt be- 
fet door Burgeren van Uitrecht, p. 781 (218) wordt 
aan de iïjde van de Stad afgebroken, p. 802 (233) 

Vreefeinhet Legervan Duc d’Alba Teer groot. b.64x402 
(293) binnen Amfterdam doedt een groot getal perfo¬ 
nen de vlucht nemen. b. 12. 922 p. (3) binnen Leeu- 
waerden feergroot. b.6.p. 382(278) voor eeainval 
der vyanden verwekt door een ftrenge vorft. b. 31. 
p. 890(88) 

Vreugde binnen Leiden over het ontfetfëergroot. b. 7, 
p. 559(61) 

Vriefen worden door Taxis in de vlucht geflagen. b. 18, 

P- 363 (5) 
Vriefland heeft de fefliende Stem ter Generaliteit met O- 

ver-Yflel. b. 1. p. 2(1) klaagt over den Inquifiteur 
Lindanus. p. 42(30) en waarom, ibidem, wordt niet 
geroepen om van de moderatie te fpreeken. b. 2. p. 62 
(44) is door Traétaat tot de Nederlanden gevoegt. 
b. 4. p. 178(126) in beweginge, en waarover, p.23^ 
(168) moet 128000 guldens geven tot de twee mi¬ 
ljoenen in plaats van den tienden en twintigften pen¬ 
ning. b. 5. p. 310 (223) en het Hof van Vriefland te¬ 
gens den anderen over het verkiefen van een Gouver¬ 
neur. b. ïo- p- 811 (240) de meefte lieden van bet fei- 
ve neemen aan en approbeeren de Unie tot Uitrecht 
gemaakt, b. 13. p. 31 (88) door Willem van Naflau ver- 
fekert tegens de invallen .der vyanden. b. 30. p. 704 

(2i) 
Vrybuiter binnen Naarden fchiet na de Soldaten die van 

wegens Boflu de Stad quamen opeiflchen. b. ó.p.^i/ 
(305) 

Vrybuiters verbranden een Oorlogs-Boot welk te Enk- 
huifeninhet uitfeilen aan de gront geraakt was, en 
krijgen fommige van het volk dat daar opwasgevan. 
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gen. b. 6. p. 373 (271) kooien tot hulpe van die van 
Enkhuifen. p. 374(272) binnen Leiden nemen eenige 
vidtualie Schepen der vyanden en brengen defelve met 
geweld binnen Leiden, b. 7. p. 507. (25) 

Vrye (het land van) neemt aan en approbeertdeUnie 
tot Uitrecht gemaakt, b. *3-P-32(88) 

Vrouwe-fchenderije feer groot binnen Mechelen. b.6- 

p. 409(299) 
Vrouwe van Baligny et'n dappere manmnne verwijt naar 

man fijne flotfi'gheid in het opgeven van Camenk en 
fterft van fpijt. la. 32. p. 56 (42) 

Vrouwen binnen Sluis maken een Bolwerk en doen ieder 
toekijker een mande met aarde aandragén. b.23*p.6 

(4) 
Vrouwen-bergbinnen Sluis wordt gemaakt, b. 23. p. 6 

(4) 
Utenrecht ontwapent de Francen binnen Ooftende, doedt 

defelve vertrekken en verfekert fo de Stad. b. 17P.340 
(36) 

Vyanen een Fort in Zeeland door de Spanjaarden ingenö- 
men. b. 8-p. 049 (124) 

W. 

W Aaien worden uit Vliiïingen gedreven; b. 6.p.j6() 

(268) fettenDockumin denbrand en bedrijven 
aldaar veel moetwils; p.383 (278 Jberoven veele Dor¬ 
pen en Haan veele Boeren dood; ibid. verftroyen de 
Geufen by Galedam ; (179) onder Monfdragon mui-' 
tineren; b. 9 p.694 (156) vallen inde Gentle quartie- 
ren. b. 1 %■ p. 999 (60) 

Waartgelders in Holland aangenomen; b. 22. p. 881. 
voor de tweede maal. b.33. p. 226 (50) 

Waater om Leiden te ontfetten komt niet hoog genoech. 

b- 7' P- f 55 (59) , ^ , 
Waaterlanders worden door Tambergen te lande van den 

anderen gefcheiden. b- 6. p. 451 (331) 
Waater-fclieepen van Amfterdam néemen een Oofters- 

vaarder op de Reede voor Hoorn. b. 7. p.498 

(18) 
Water-vloed op Alderheiligen doedt grootefchade aan 

Menfchenen Beeften; b. 5. p. 329(238) verhindert 
den aanfiag van Willem van Nafta uw op Groeningen; 
b. 2 3. p. 30(20) in de Omlanden; p. 143 (ioo)noch- 
maal m de Omlanden; b. 25. p. 366 (40) doedtgroo- 
te fchade aan het Leeger voor Geertruidenberg • b. 30. 
p. 697 (10) feer hoog en groot tot Hoorn ^-776(78) 
doedt groote fchade in veele Landfchappen; b. 32.P.14 
(9) binnen Romen. b. 35. p. 510(69) 

Wacht en tegen-wacht gehouden binnen Uitrecht, b.25. 

p. 344(25) 
Wachten op de Dorpen in het Noorder-Quartier hoe 

waargenomen moeten worden, b. 8- p. 621 (104) 
Wachtendonk ingenomen door Maurits. b. 36. p. 579 

(52) 
Wachters tot Antwerpen, doen het volk uit de Kerk 

vertrekken en fluiten defelve; b. 2. p. 83 (58) tot Am- 
fteidam? willen eenige vremdelingen, meteendoode 
ter begravenis gaande, uitdeKerkweeren3 waaruit 
een groote beroerte ontftaat, enfy gedwongen wor¬ 
den om haar geweer te verlaten en te vlieden, p. 103 

(73) 
Wackené Admiraal der Duinkerkers loopt in Zee met een 

ftrenge commillie ■ b.37. p. 659 (46) fterft in Bifcayen. 
ibid. 

Waddel (Schots Kapitein) wordt door de Staten afge¬ 
dankt; b. 31. p. 782(51) accordeert op nieuws met 
defelve; p.783. wordt gefchoten voor Groeningen. 
P-83I (42) 

Waddel, Capitein, wordt gefchoten voor Meurs. b. 34. 

P- 347(4°) 
Walraven van Brederode wordt na Schotland gefonden ,■ 

om uit den naam der Staten als getuige te ftaan over den 
Doop van den Prince van Schotland; b. 31. p.836 (46) 
vernieuwt de Traóbaten voor delen tuflchen de Provin- 
tien en Coning van Schotland gemaakt door Keifer Ca- 
rel.p.838 (47) 

Walfche Provintien houden den handel met de Engelfe én 
Caiimir fufpeét, en dringen geweldig datmendeaan- 
biedinge van Anjou behoorde aan te nemeri.b. 1 
(4?) 

Walfche Provintien zijn meeft deöorfaak dat de quoten 
der Provintien foqualijk opgebracht wierdèn. p q^S 
(60) 

Wallingam handelt fhet Adolph van Meetkerken over de 
verkieiinge van Mathias voor Gouverneur Generaal, 
b. 11^.899(304) wordt door de Coninginne van En¬ 
geland aan de Staten gefonden om den handel mét An¬ 
jou te beletten , en antwoord op de redenen der felver 
ten dien einde by gebracht, b. 11. p. 975 (60) uitlijn 
gevoelen hoe veel Engeland aan debehoudenifle der 
Nederlanden gelegen wast b. 2.1. p. 888 (18) komt in 
conferentie met de Gedeputeerde der Nederlandfe 
Kerken en wat hy met defelve verhandelt, b. 24.p.259 
(80) fprekenme.t Wallingam. p. 263(83) en met Ly- 
cefter. p. 264 (84) belooft den Gedeputeerden der 
Kerken korte expeditie en levert haar over de ant- 
woorde der Coninginne. (84) bewijft aan defelve 
groote vrindfchap, toönt fijn mishagen over de twi- 
tten die in de Provintien gevoed wierden, en raad haar 
dat fy gedurig de eenigheid fouden recommanderen, 
p. 264. lchrijft aan den Grave van Meurs over de fa¬ 
ken van Kleerhagen en Deventer, b. 25. p. 344(31) 
fterft. b. 27. p. 5 30 (27) 

Waker van Doorn verrafcht Haflelt voor de Staten, b. 17. 

P- US (?*} 
Waker Sethon wort rot Denremosde gevangen, bekent 

fijn voornemen, befchuldigt Imbife en Jork, wordt 
gehangen en gevierendcelt. b. 18. p. 420 (46) 

Walvis geftrant beooften het Sluile Gat. b. jr. p. 784 

(6) 
Wapenfchouwinge gedaan in het Leger voor Steenwijk*. 

b.i9.p. 630 (22) 
Warmelo excufeerteeniger maten de moetwil der Sta- 

tife Ruiteren in het Sticht van Paderborn. b. 30. p.719 
(}6) 

VVarnaer Heere van Gymnik Commiftarisdes Keifers op 
de Vredehandelinge tot Ceulcn. b. 13. p. 5 2 (103) 

Warnerus Helmichius Wordt wegens het merendeel der 
Kerken gecommitteert om na Engeland te reifen en 
aan de Coninginne te verfoeken dat^in de Vredëhande- 
linge voor de Godfdienft en vryc oeffeninge derfelver 
mochte geforgt worden, komt in Zeeland en wat hy 
daar verricht, b. 24. p. 24- 2 ( 7 5) komt in Engeland en 
fijne handelinge aldaar.p. 254 (76) wordt beroepen tot 
Profeflör Theologie in de Univerfiteit tot Leiden t 
’tgéen hy afftaat. b. 29.p. 622 (16) 

Weda (Capitein) vromelijk vechtende tegens de Ren- 
nenburglè,blijft, b. i$.p. 213 (221) 

Weddens (maandelijke) aan den Hertog van Alba en fij¬ 
ne Officieren toegeleit. b. 4. p. 181 (128) 

Wederverfoeninge met Anjou van fommige fterk gedre¬ 
ven, van andere tegengefproken. b. 18. p. 392 (27) 

Weel ingenomen door Graaf Willem Lodewijk van Naf- 
fau. b. 14. p. 177(193) 

Weert (het Huis te) op genade en ongenade overgege¬ 
ven aan Fran^ois Veer. b.32. p.47 (35) en p. 131 
(105) v 

Weert (de Stad) verrafcht en ingenomen door het Guar- 
nifoen van Nimrftegen. p. 132(10)-) 

Weg van Juftitie wordt voor de uitgefeide uit Uitrecht 
gefloten, b. 21. p. 735 (40) 

Weltz, een verader, wordt aan Lycefterovergelevert> 
die hem vry ftelt en advanceert. b. 21. p. 749 

(sO 
Wereftein fchrijft aan Oldenbarnevelt dat de Gedeputeer¬ 

de van de Duitfe Vorften af zouden komen pm van 
Vrede te handelen, b. 3 3. p. 17 3 (9) 

Werken voor Groeningen gaan feer ftap voort door ge¬ 
brek van geld. b. 31. p. 830(41) 

Werle ingenomen door Schenk enCIoet. b. 21. p. 699 

(«O 
Werp (Heere van) krijgt Yperen met accoord. b. 18. 

p.424(49) 
Wefel refol veert om de inquartieringe van den Admirant 

af te kopen en doedt het. b, 34. p, 491 (54.) 
Wefen- 

« 



Vin Perföhen ëft Satcèn. : 

Wefenbeek Penfionaris van Antwerpen wordt aan de 
Gouvernante, gefonden en waar over. b. 2. p. 70 (49) 
wordt gelaft te Hoof te trekken, die fulks doedt on¬ 
der conditie, p. 74 (52) en doedt fijn voorftel aan 
de Gouvernante, ibid- doedt groote inftantie by 
de Predicanten der Gereformeerde , dat fy doch 
het volk wilden vermanen om fich van de Beelde- 
ftormerije en verdere moetwilligheden te onthou¬ 
den. p. 86 (61) doedt fijn beft by de Gereformeer¬ 
de Predicanten om het Prediken in de Vrouwe 
en S. Joris Kerke te beletten. p. 87. fchrijft aan de 
Predicanten der Gereformeerde, dat de Magiftraat 
niet geraden vondt dat fy in de Kerke van S. Jacob 
en S. Michiel zouden prediken. p.88(62) heeft gro¬ 
te correfpondentie met denPrincevanOranjen. b. 5. 
p. 3 10(223) . 

Weftergoe is een Lid van de Staten van Vriefiand. b. 5. 
p.266(191) 

Wefterlo verovert door Manfvelt. b. 18. p.367 (8) we¬ 
der ingenomen door het Guarnifoen van Breda. b. 28. 
p. 556 (21) 

Weft- Vlaanderen door de vervolginge ontbloot van 
handwerks volk en rijkdom, b. i.p. 14(10) 

Weft-Vriefën onder malkanderen gedeelt in Geufen en 
Cardinaliften; hebben meer vervolginge geleden om 
de Religie dan de andere Vriefem b. 4. p. 237 
(168) 

Weft-Vriefland door de Graven van Holland geconque- 
fteertenaan Holland gebracht, b.26. p.482 (57) mach 

. daarom geen Provintie apart zijn. ibid. 
Weftzanen ingenomen door de Spanjaarden, b. 7. p 487 

(18; 
Wet door den Heer van S. Aldegonde uit name van den 

Prince van Oranjen verfet tot Haarlem, b. 6. p. 422 
(309) en tot Uitrecht door den Grave van Meurs. 
b. 25. p. 346 (26) 

Wethouders van Antwerpen fenden aan de Gouvernan¬ 
te en waar over. b. 1. p. 3 5 (25) vergaderen den bre- 
den Raad over het prediken der Gereformeerde en 
doen een voorftel aan defelve. b. 2. p. 69 (49) ver" 
foeken andermaal aan de Gouvernante datle doch bin¬ 
nen Antwerpen geliefde te komen. p. 71(70) houden 
fcherpe toelicht omtrent het prediken der Gerefor¬ 
meerde , en ftellen ordre in haar Stad, en gebieden alle 
Soldaten enz. te vertrekken, ibid. zijn fufped. p. 73 
(51) fenden te Hoof aan de Gouvernante en waar over. 
(52) maken fwarigheidom ten Hooftereifen, en die 
daar toe gekoren worden ontfchuldigen haar. p. 74. 
ftellen ordre tot verfekeringeenbewaringe van haare 
Stad. (53) niet tegenftaande het aanfchnjven van het 
Geeftelijke Hof van Camerik, laten echter den Pa¬ 
rochiaan op het Kil prediken. p-8 ï (57) zijn vol vree- 
fe en nalatich. p. 83(58) fluitende Kerke en fenden 
omdeSchutterije. (59) fenden te Hoof en vertonen 
aldaar het breken der Beelden en de berovinge van ha¬ 
re Kerke. p. 84 (59) verwittigt zijnde dat de Gere¬ 
formeerde binnen de Stad wilden prediken, doen haar 
uiterfte beft om fulks te beletten.p.85 (60) doen groot 
devoir om den Prince van Oranjen wederom in haare 
Stad te doen komen. p. 86 (60) gebieden op ftraffe 
Van de galge alle de goederen in deBeeldeftormerije 
gerooft wederom te brengen. (61) vinden, mits het 
prediken in de Stad , niet goed dat het volk buiten op 
het Kil ter Predicatie zal gaan, enbeftuiten die Pi e- 
dicant te doen prediken in de S. Joris Kerke,- ibid. 
krijgen advertentie dat eenige quaadwilligen den To¬ 
ren van de groote Kerk willen innemen om het Stad¬ 
huis tebefchadrgen, waarin fy voorfien. p. 105 (74) 
fenden het Requeft der Gereformeerde aan de Gouver¬ 
nante om aan fijn Majefteit geprefenteert te worden , 
fonder echter het fel ve te recommanderen. b.3.p. 124 
(87.) nemen qualijk dat de Gereformeerde Antonio 
Corano Spanjaart, tegens haar expres verbod doen 
prediken, p. 125 (88) foeken middel om de Predi¬ 
catie te doen cefteren „ en wenden daar toe alle devoi- 
ren aan. p. 153 (108) ftellen aan de Gereformeerde 
enLutherfe voor de Articulen door de Gouvernante 
aan haar gefonden om de Predicatie te doen cefferen, 
én doen daar over een remonftrantie. ibid. doen pu¬ 

bliceren dat alle vremdelingeh, enz. Zullen vertrek14 
ken op lijfftraffe. p. 156 (109) houden aan by den 
Prince van Oranjen en Grave van Hoogftraten om de 
Soldaten teOutferweel teflaan; die het felve weige¬ 
ren. (noj fiende dat veele Gereformeerde binnen 
haar Stad, door de vervolginge quamen vluchten, 
leveren een Requeft over aan de Gouvernante, op 
den 22 Maart 1567. p. 163(115) en doen daar over „ 
na ontfangene antwoorde een nader vertoninge. 
p. 165(116) ftellen aan de Gereformeerde voor, dat 
het tot confervatie der Stad nodig was dat de Predi- 
catien opgefchort wierden, en de Predicanten , mits 
haar behoorlijke païpoort gevende, vertrokken, p. 166 
(117) foeken die van den bieden Raad te bewegen, 
om Guarnifoen in te neemen, die fulks toeftaan fon¬ 
der eeriige conditie of befprek, waarvan fyde Gou¬ 
vernante verwittigen, p. 167(118) fiende het verloop 
yan fo veel menfchen, en verfiappinge der negotie, 
doen, om daar in te voorfien fekere Remonftrantie 
aan de Gouvernante, p. 174(122) folliciteren byden 
Hertog van Alba voor eenige gevangenen, maar krij¬ 
gen een ftraffe antwoord, b. 4. p. 211 (150) verto¬ 
nen aan den Hertog van Alba in een lang gefchrift haar 
onfchuld van de troublen, en fenden een remonftran- 
tie over aan den Koning. ibid. doen in den breeden 
Raad voorhouden de propofitie van den Groot Com¬ 
mandeur om twee milioenen gelds te hebben, b. 7. 
p. 575(72) protefteren tegens de proceduren van den 
Provooft Comargo. p. 588 (81) antwoorden den Prin¬ 
ce van Oranjen op fijne klachten, beramen eenige 
poin&en tot ftillinge der beroerte, doen defelve publi¬ 
ceren als ook de Religions Vreede. 'b. 13.P. 68 (115) 
fenden Gedeputeerden na Mcchelen omdeconferen- 
tie der vyanden met die Stad te beletten; maar te ver¬ 
geefs. p. 76(121) neemen Anjou aan. b. 17. p.299 
(5) doen hem Eed. p. 203 (7) geven een verklaringe 
uit tot hare defenfie aangaande den aanflag van Anjou. 
p. 346 (40) verfoeken het ad vijs van den Prince van O- 
ranjen op de fwarigheden aldaar voorgevallen met An¬ 
jou. p.349 (42) geven een Placcaat uit dat niemand in 
prejuditie van de Overigheid zal fpreeken; en redenen 
van deafpalinge op het plein van Antwerpen, b. 18. 
p. 367 (9) antwoorden op het fchrijven van die van 
Bruflel wegens haren handel, p. 414(42) foeken haar 
den handel met Panna af te raden. p. 416 (43) blij¬ 
ven by hare refolutie om de Blaauwgaren-Dijk door 
tefteken. b. 19^.467(13) ftellen een fekere prijs op 
het Koren. p. 500 (36) doen een verbodt dat nie- 
mant mach fpreken van accoort met Parma op lijf¬ 
ftraffe : en dat geen Burgeren fonder confent uit dè 
Stad mogen trekken, p. 502(37) antwoorden beleef¬ 
delijk op den Brief door Parma aan haar gefchreven. 

P- 503(37) 
Wethouders der Hooft-Steden van Braband ftellen hun¬ 

ne redenen en doleantien over de invoeringe der In- 
quifitie in gefchrift en leveren die over in den Raad van 
Braband. b. 1. p. 36 (26) 

Wethouders van Amfterdam geven een Placcaat uit re¬ 
gens de Predicanten. b. 2. p. 77(54) vrefen dat men 
ook in haar Stad zal komen prediken, verfoeken om 
fulks te weeren den raad enbyftandtder Schutterijen 5 
ibid. veradverteren de Kerken enCloofters wegens de 
Beeldeftorrnerije, en raden derfelver Dienaars, om 
de befte Kerkelijke Goederen en Kleinodiën te nee¬ 
men, en elders anders te bergen, p. 91 (64) maken 
by advijsvan de Schutterije een provilioneel accoord 
met den Gereformeerden, p. 101 (71) durven bet be¬ 
vel der Gouvernante van het weder openen der Ker¬ 
ken niet na komen, om de toevallen die dageliks in 
haare Stad voorvielen, p. 103 (73) ftaan om verdere 
beroerten voor te komen aan de Gereformeerde eeni¬ 
ge Articulen toe; ibid. zijn niet geruft in de kcmfte 
van den Heer van Breederode en het volk dat dagelijks 1 
by hem quam , en veradverteren alles aan de Gouver¬ 
nante. b. 3. p. 160(112) vinden fwarigheid in de Brie¬ 
ven aan haar door de Gouvernante gefonden, om den 
Heer van Brederode te doen vertrekken, en waarom, 
p. 161(113) gaan by de Heer van Brederode en verfoe¬ 
ken dat hy geliefde te vertrekken,welk hy weigert.ibid,- 

I i in 



BLADWYSER 
in grote vreefe voor den Heer van Bredero en fijn ge- 
felfchap, als ook voor de Gereformeerde, p. 162. zijn 
feer verlegen over het Requefi der Gereformeerde 
waar by fy verfoeken dat de Heer van Brederode 
mocht geftelt worden tot Overfte over de Soldaten 
binnen Amllerdam. (114) en leveren daar op aan de 
Gereformeerdeeenige Articulenover. ibid. Toekende 
Predicatie te doen cefieren. p. 167 (xi8) en houden 
fulks aan de Gereformeerde voor. ibid. fnaken grote 
fwarigheid in de publicatie van het Placcaat des Her¬ 
togen van Alba aangaande de weder-ophef van den 
tienden en twintigfien penning, latenechter depubli- 
catie voortgaan , maar mee overleveringe van hare 
grieven op het felve b. 5.9. 345 (150) worden j over 
de fwarigheden by haar gemaakt op den weder-ophef 
van den tienden en twintigfien penning, door den Her¬ 
tog van Alba geroepen voor het Hof van Holland , en 
gecondemneei t in een fomme van 2.5000 guldens, ver¬ 
hoeken te appelleren aan den Raad van Mechelen, dan 
den Raad van Mechelen durft fulks niet toefiaan. p. 346 
(150) klagen aan den Raad van State over die van 
Holland en Zeeland, b. 10. p. 755 (200) f'endenGe¬ 
deputeerde met Articulen van iatisfaftie aandenPrin- 
ce van Oranje, handelen niet oprecht, enprotefieren 
tegens de Staten van Holland en Prince van Oranjen. 
p. 759(203) leer hei tnekkig om onder het Gouverne¬ 
ment van den Prince van Oranje te komen, fenden 
echter uit vreefe voor oproer aan den Prince. p. 810 
(240) fenden aan den Prince van Oranjen om van hem 
fatisfaftie te ontfangen, en verfoeken dat ondertuf- 
fchen alle hoftiliteit tegens haar mocht ophouden, 
b.n.p. 896(302) lenden andermaal aan den Prince 
van Oranjen om alle hofiiliteiten tegens haar te doen 
ophouden. (303) fchrijven aan Sonoy uit wiens lafthy 
haare Stad belegert hadde. b. 1 2 p. 921(3) fchrijven 
andermaal, p. 9 2 2. worden ter Stad uitgefet en andere 
in hare plaats verkoren, p. 953 (26) ftaan af de 1'atis- 
faftie aan haar gegeven en maken een nieuw accoort 
met de Staten van Holland, b. 16. p. 290(45) verad- 
verteren Sonoy van den aanfiag der vyanden op de Ste¬ 
den van het Noorder-Quartier. b. 18-9.402(34.) ne¬ 
men qualijk de voorftellinge van de Burger Hopluiden 
van Uitrecht gedaan in de Statenen fchrijven daar over 
aan de Magifiraat. b. 20.9.653(77) en aan de Staten 
Generaal, p 654(77) maken een verantwoordinge te¬ 
gens de befchuldinge van de Burger Hopluiden tot 
Uitrecht. 9.657(80) vinden niet goed het lichten van 
geld voor Lycefter Ibnder kennifle van de Staten van 
Holland, b. 21. p. 723 (32) 

Wethouders van Uitrecht maken fwarigheid om aan die 
van de Gereformeerde Religie te antwoorden op haar 
verfoek. b. 2. p. 90(63) antwoorden de Gereformeer¬ 
de op haar verfoek om twee Kerken te hebben; fen¬ 
den haare Stads Dienaars na de Kerke van' S. Geertruid 
uit welke de Beelden geworpen wierden, maar te ver¬ 
geefs. ibid. communiceren her verfoek van de Gerefor¬ 
meerde met Willem van Diemen en den Capitein van 
het Kafieel Vredenburg. ibid. beleggen eenvergade- 
ringe van de Edelen en rijkfie Burgeren, alwaar befio- 
ten wordt, dat men voor al middelen zoude foeken uit 
te vinden om de Gereformeerde van haar voornemen 
le doen affiaan ; en verfoeken aan de Gereformeerde 
acht dagen uitftel welk geaccordeert wordt onder con¬ 
ditie. p. 91, accorderen voor de tweedemaal met die 
van de Gereformeerde Religie. (64) zijn verlegen met 
het verfoek der Gereformeerde om een Kerk ; en ma¬ 
ken , voor quader beducht zijnde , met defelve een 
provifioneel accoord, p. 100 (71) vertonen aan den 
Prince van Oranjen de fwarigheden in die tijden in ha¬ 
re Stad wegens de Religie gerefen en verfoeken affi- 
ftentie van volk. p. 105 (74) antwoorden op de 19 Ar¬ 
ticulen haar door lafi van den Hertog van Alba over- 
gelevert. b. 4. p. 216 (15 3) antwoorden en dupliceren 
op den eifch door den Procureur Generaal tegens haar 
aan den Bloed-Raad overgegeven, b 5. p 299(215) 
vrefende dat de Stad wederom met Spanjaarden zou¬ 
de befet worden, leveren een Requefi over aan den 
Coning. p. 340(246) toonen haargehoorfaam in het 
innemen van Spaans Guarnifoen, en antwoorden op 

den Brief van den Hertog van Alba daar over aan haat 
gefchreven. p. 348 (252) fchrijven andermaal aan den 
Hertog van Alba aangaande den onbehootlijken eifcH 
der Spanjaarden binnen l}aar Stad. p. 349(253) krij¬ 
gen daar op geen antwoord, waarover fy refol veren 
nochmaal Requefi aan den Coning te prefenteren.' 
9.350(253) in grote verlegentheid zijnde wegenshet 
eifchen der leeninge door de Spanjaarden en bevreeft 
voor erger geven fulks aan den Hertog van Alba te 
kennen, verlbekende verlichtinge van het Spaans * 
Guarnifoen. 9-358(259) zijn niet gefint hare Privile¬ 
giën aan Ducd’Alba over te fenden, foeken verfchei- 
dene uitvluchten én verfchoningen en fchrijven haare 
redenen van weigeringe over aan den Hertog van Al¬ 
ba. ibid. maar voor erger beducht zijnde leveren de- 
felveover. p. 3 59 (i6o)antwoorden den Pfefident van 
het Hof aangaande het overleveren van hare Origine¬ 
le Privilegiën, ibid- en protefteren voor het wegnemen 
der fel ver. p. 360(261) klagen aan den Gróót Com¬ 
mandeur over de gemuitineerde Spanjaarden, verfoe¬ 
ken ftraffe, maar krijgen geen gehoor. b. 7-p. 584(79) 
willen het verfoek der Staten niet toefiaan in fuik een 
formals het gedaan was om BofTu te mogen hebben 
tot een Stadhouder, maar zijn genegen om fatisfa&ie 
van den Prince van Oranjen te verfoeken. b. i p p. 783 
(220) leveren het Requefi der Hopluiden én Burgeren 
waar by fy verfoeken dat de Stad en Landen van Ui¬ 
trecht van alle Soldaten ontledigt worden over aan de 
Staten Generaal, en doen noch een Requefi daar by 
waar in fy het verfoek der Burgeren recommanderen, 
p 803 (234) verfoeken den Prince van Oranjen om 
hare Stad te komen befoeken. 9.831 (2.55) doen het 
Slot van Abcoude verfekeren. b. 12. p'. 951(25) han¬ 
delen met de Geefielijke om de Gereformeerde in de 
S. Jacobs Kerke te doen prediken, p. 991 (54) doen, 
om alle onrufien voor te komen de fwarigheden die in 
de Ceulfe Vrede Articulen fiaken , opentlijk afkondi¬ 
gen. b. 13. p. 120(151) nemen Huibert Duifhuis op 
fekerc conditiën aan tot Predicant in de S. Jacobs Ker¬ 
ke- b. 14. p. 166(185) foeken de Gereformeerde tot 
ftilte te brengen, en geven apoftilleop der fel ver over¬ 
geleverde poindten. p. 172 (190) leveren de remon- 
ftrantie der Burger Hopluiden over aan de Staten van 
Uitrecht met verfoek dat fy defelve geliefden te beant¬ 
woorden. b. 18. p. 379 (18) antwoorden op de re- 
monftrantien van de oproerige Gemeente, p. 381 (19) 
worden gedwongen om te publiceren dat alle impo¬ 
rten afzijn. p. 382(19) fchrijven aan den Prince van 
Oranjen en verfoeken dat hy ordre geliefde te ftellen. 
(20) antwoorden aan de Commifiarifen van den Prin¬ 
ce van Oranjen op het geene haar door defelve voor¬ 
gehouden wierdt. p. 390(25) conformeren haar met 
de Burger Hopluiden om de Souverainiteitder Landen 
van Uitrecht volkomen aan de Coninginne van Enge¬ 
land over te geven, b. 2i.p. 723 (32) fchrijven aan de 
Coninginne van Engeland en waar over. p. 724 (33) 
doen aan Nort vragen watmen met Paulus Buis fou- 
de ter hand fiaan, en krijgen tot antwoord van hem 
uit lafi van Lycefter ftriktelijk te bewaren, waar van 
fy een a&e regiftreren in haar Regifter-Boek. p. 726 
(34) cafteren door een refolutie den eerften ftaatin de 
vergaderinge der Staten, en revoceren hare Gedepu¬ 
teerde in de Staten Generaal, p. 775 (68) licentieren 
hare Predicanten en breken hetSegel van deKerken- 
Raad. p. 840(113) geven een Placcaat uit tegens de 
conventiculen. p. 842(114^ protefteren tegens de be- 
fchrijvinge der Staten, verfoeken openinge vandege- 
nomene refolutie, laten de deur van de Secretarijeder 
Staten opfmijten , en ontfchnldigen haar daar over by 
den Raad van State. b. 22. p 859(5) verbieden aan de 
Staten inde Stad woonende,om op de vergaderinge der 
Staten buiten de Stad te verfchijnen. b. 22. p. 860 (6) 
fenden Rattaller daar over na Engeland , en geven hem 
een inflrudie. p.860 (6) doen een prefentatie aan de 
Canor.niken om by provifie als Staten te befoigneren. 
p. 863 (8) weigeren de provifionele ordonnantie na te 
komen, en antwoorden op de redenen van den Grave 
van Nieuwenaar by gefchrifte. p, 863(8) brengen daar 
toe veele redenen by uit de Goddelijke, 9.864(9) en 
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Politijke rechten, p. 866(10) fchrijven in het breede 
aan den Raad van Staten haare befwaarnifien over de 
moejelijkheden aldaar gerefen wegens het cafleren van 
het eerfte Lid der Staten, p. 86 7 (11) concipiëren eenige 
Articulen waar op fy te vreden zijn om met de Geefte- 
lïjke en Ridderfchap tebefoingeren. p. 870(13) hou¬ 
den correfpondentie met andere Provintien en fchrij¬ 
ven aan defelve om de Souverainiteit volkomen aan de 
Koninginne van Engeland over te dragen, p. 884(13) 
verfoeken aan de Magiftraat van Woerden om Buis 
van daar wederom na Uitrecht te mogen voeren , welk 
haar afgeflagen wordt. p. 890 (17) fchrijven een en 
andermaal aan de Staten Generaal over het ontvluch¬ 
ten van Buis. ibid. brengen een befchrijvinge van eeni¬ 
ge Provintien te weege in hareftad. p- 907 (38) ne¬ 
men feerqualijkhet antwoord der Staten Generaal op 
den Brief gefchreven aan die van Holland en Zeeland, 
doen daar over een millive drukken en fenden aan de 
Magiftraten en Vroedfchappen der Steden van Hol¬ 
land en Zeeland. p. 908(39) doen den Brief door de 
Koninginne van Engeland aan haar gefchreven van 
het Stadhuis aflefen. p. 953 (73) verwittigen Lyce- 
fter van de verraderije van den Abt van Ooftbroelc. 
b.23. p. 13 (16) Bellen een prtemie op die geenedie 
uitftrojers zijn van den Vredehandel tuflchen Engeland 
en Spanjen. p. 34(13) fenden Gedeputeerden aan de 
Staten van Holland met fekere millive, die fy ook in 
druk uitgeven, welk niet wel genomen wordt. p. 71 
(48) willen de oude Munfterfe Kerk verkopen, waar 
tegens haar de Dekenen van de vijf Kapittelen verbet¬ 
ten. p. 107(73) doen een befendinge aan Lycefler en 
waar toe. b. 13. p. 108(74) fchrijven aan den Raad 
van Staten en doen haar onichuld over de verkopinge 
van de Kerk van Oude Munfter. p. 108 (74) antwoor¬ 
den op de propofitie van den Grave van Meurs. b. 14. 
p. 161 (9) antwoorden op de gefchriften van de dole¬ 
rende Edelen. p. 177 (21) geven een Placcaat uit te¬ 
gens de Hoeren en Hoerhuifen. p. 303(113) en een 
verbod tegens de Roomfe Religie, p. 304(114) fchrij¬ 
ven aan den HeerWillugby de'veranderinge die in ha¬ 
re Stad was voorgevallen. b. 25. p. 347(17) refolve- 
ren Deventer en Kleerhagen op het goedvinden van 
den Grave van Nieuwenaar met haare Procelfen na En¬ 
geland te fenden , en antwoorden op het fchrijven van 
den Heer Budly. p. 353 (31) bekommert met den 
twift in hare Kerke lenden aan die van Amfterdam 
en verfoeken Jacobus Arminius voor een tijd te leen. 
b 30. p. 728 (41) wordenafgdlagen. p. 729- ontwer- 
pen eenige Articulen en communiceren defelve met 
Oldenbarnevelt, en verfoeken lijn advijs daar op. ibid. 
verfoeken Juniuspm den twift te helpen ftilfen. p. 7 3 2. 
snaken een provifoneel accoord met de fupplicerende 
Gemeente, p. 732(45) verfoeken Joannes Ambrofms 
voor een tijd te leen. p. 73 3 (46) laten de publijke 
dienft van de Franfe Kerke toe op fekere conditiën, 
ibid. 

"Wethouders van Haarlem bedenken een aardige vond 
om het volk te wederhouden dat het niet buiten ter 
Predicatieliep. b. 2. p-92(Ó4) gewaarfchouwt voor 
belegeringe beraden haar, enbefluiten aan Don Fre- 
deric Gefanten te fenden om te handelen, b. 6. p.420 
(307) fchrijven aan den Heere van Hierges om ontila- 
gen te worden van het Guarnifoen. b. io.p. 753 (200) 
ontbieden Coornhart, onderhoeken hem van het Re- 
queft der Roomfe, en vragen zijn gevoelen aangaande 
de Paapfe Religie, b. 16. p. 254(19) 

■Wethouders van Gent accorderen met die van de Gere¬ 
formeerde Religie, b. 2.p. 101(72) maken Chimay 
tot Gouverneur, b. 18. p. 406 (36) fchrijven aan de 
Staten Generaal enz. wegens haren handel, p.412 (41) 
en aan de Magiftraat van Brufiel. p. 413 (41) 

Wethouders van Leiden maken eenige Articulen om by 
provifte te dienen tot rufte der Stad fo lange als de Pre¬ 
dicatief! zouden worden getolereert- b. 2. p. 107 (76) 
onfchuldigen haar fchriftelijk by den Bloed-Raad aan¬ 
gaande detroublen. b. 4. p. 217(154) refolveren om 
met alle bequame middelen hare Privilegiën voor te 
ftaan. b. 5. p. 267 (192) protefteren tegens den Com- 
miilaris Sasbout, ibid. en toonen den felven twee Pri- 
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vilegien. ibid. hoewel geleert zijn echter forgetoos ih 
het voorfien van haare Stad. b. 7. p. 502(21) ftellen 
ordre op verfcheidene dingen en voornamelijk op de 
voorraad. p. 505(23) antwoordenden Prince vanO- 
ranjen op lijn fchrijven. ibid. ook op fijnen tweeden 
Brief. ibid. geeven een kort maar aardig antwoord op 
het fchrijven van Gerrit van Hoogeftraten. p. 506 (24) 
neemen eenige Ruiters aan. p.507(24) fenden aan de 
Staten van Holland en vertonen aan defelve haare el¬ 
lende. p. 551 (56) verfoeken Gedeputeerde te mogen 
fenden aan den Giave de la Roche om met hem te han¬ 
delen , hebben wat anders voor, worden afgeflagen, 
en beantwoorden den Brief van den Grave de la Roche 
fchrijftelijk. p. 553 (57) fchrijven nochmaal aan de 
Staten van Holland, p. 554 (58) en aan Boyfot. p.555 
(58) befchenken Loys Boifot met een gouden Keeten. 
p. 560 (62) raken in twift met de Kerken-Raad en 
waarover, b. 14. p. 143 (169) fetten Pieter Cornelif- 
fen van fijnen dienft af. p. 144 (170) berichten de Sta¬ 
ten van den toeleg die gemaakt wierdt om de befte pa¬ 
triotten uit de Stad tefetten, neemen eenig volk aan 
tot haarder verfekeringe. b.23. P-29(20) vertonen 
aan de Staten de gelegentheid van de muiterije aldaar 
ontftaan, doen de aanleggers daar van by de kop vat¬ 
ten, en ter dood vonniften. p. 93... (67...) verbieden 
het ve.rköpen van de verontlchuldiginge als een pafquil 
en doen een waarfchouwinge aan hare inwoonders 
met de klok aflefen. p 103(71) 

Wethouders van den Bofch vrefende door de Gerefor¬ 
meerde in arrell gehouden te worden voorfien haar 
door de vlucht, b. 3. p. 152 (106) doen afkondigen 
dat alle die vetrekken wilde vertrekken mochte. b. 13. 
p. 74 (119) verlaten de Staten en accepteren de Vrede 
Articulen van Colen. p. 7 5 (120) antwoorden aan Ho- 
henloen weigeren guarnifoen in te nemen. b.14. p.i 38 
(16$) fpijfen het Leger van Parma. ibid. volharden 
in haar voornemen van geen volk te willen innemen, 
p. 139(166) 

Wethouders van Groeningen durven niet een woord kik¬ 
ken tegens de harde beveelen van Duc d’Alba, en ook 
niet tegens het maken van het Kafteel. b-4.p.246 (176) 
worden gecontinueert van den Jare 1569101 den Jare 
1577. b. j. p. 268 (193) ontkennen laft gegeven te 
hebben aan de Stads Timmerlieden en Metfelaars cm 
de Beelden uit de Minnebroeders Kerke Weg te ne¬ 
men , en haren bedriegelijken handel daar omtrent ge- 
pleegt. p. 268(193) geven echter aan de weduwen der 
felver om alle beroerte te ftillen heimelijk een jaarlijk- 
fe penfie. p. 269. verklaren haar voorde Staten Gene¬ 
raal , fenden aan defelve na Brufiel en verfoeken eenen 
nieuwen Gouverneur, b. 10. p. 751(198) flaandewaar- 
fchouwingen voor Rennenburg in de wind. b. i4.p. 16S> 
(186) fenden onder fchijn van wat anders iemant uic 
om de gelegentheid des Legers van lijn Excellentie 
Maurits te vernemen, b. 31. p.807 (24) verfoeken 
pafpoort om na Brufiel te reilen, worden afgeflagen; 
p. 808 (25) refolveren om met fijn Excellentie Mau¬ 
rits te accorderen en fenden ten dien eincie aan den fel- 
ven ; p. 832 (43) accorderen, p. 833. 

Wethouders van fommige Steden maken fwarigheid om 
de Cominifiarifen van den Hertog van Alba gefonderi 
om de fententien van den Bloed-Raad, over welke i'y 
niet gefeten hadden, te executeren ; doch andere uie 
vreelè, en wederom andere uitwreetheid volgenden 
laft van Ducd’Alba. b. 5. p. 267(192) 

Wethouders van den Briel verlegen met den opeifch van 
haare Stad door den Heere van Lumei , verlopen, b. 6. 
p. 366 (265) verfoeken en krijgen ade van indemni¬ 
teit van de Staten Generaal en Staten van Holland.b. 20. 
p. 649 (74) 

Wethouders van Vijflingen fenden naden Heer van Cuik 
om te beraadflagen wat haar na het verdrijven der 
Spanjaarden en vangen van Paciéco verder te doen 
ftondt. b. 6. p. 369 (268) verfoeken en krijgen ade 
van indemniteit van de Staten Generaal en Staten van 
Zeeland, b. 20. p. 649 (74) 

Wethouders van Campveere weigeren Guarnifoen in te 
neemen wegens den Prince vanOranjen. b. 6. p. 371 
(269) weigeren Soldaten in te neemen fonder pa- 
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tent van lycefter en maken eenaccoord metdeEngel- 
feSoldaten, b. 24. p. 254 (62) 

Wethouders van Enkhuifen doen haar beft om de Solda¬ 
ten van den Hertog van Alba binnen de Stad te krij¬ 
gen , maar daar toe geens kans bende, gebruiken alle 
fiftigheid, en trachten fulks te doen onder fchijn van 
monfteringe. b. 6. p. 371 (i.69) onder pretext dat de 
Soldaten van Capitein Quickel op de Scheepen zouden 
gelegt Worden, laten hemen fijne Adelborften , mits 
haar geweer in de poort afleggende,in de Had.ibid.mee¬ 
nen met de komft van den Admiraal Boshuifen tot haar 
voorneemente komen, en de Soldaten van Kapitein 
Quickel binnen te krijgen oiii fo de Stad voor denCo- 
ning te verfekeren, welk haar miflukkende, leggen 
fy toe öp lift en krijgen een groot gedeelte derlelver 
binnen, die echter al te famen wederom ter Stad uit¬ 
gedreven worden. (270J vinden gelegentheid om Bos¬ 
huifen uit de gevangenifle te verloflen en doen hem 
geleiden na Amfterdam. p. 371(170) gebruiken noch- 
maa! alderhande lift om volk binnen te krijgen en de 
Stad voor den Coning te verfekeren. ibid. bende de 
commiflïe en grooten aanhang van Pieter Buiskens, 
accorderen met de Burgers, ibid. maarioeken defelve 
in flaap te wiegen en te bedriegen, ibid. arbeiden leer 
om de Schepen van Oorloge die aldaar t’huis hooi en te 
laaten vaaren, en brengen het ten deele met beloften 
ten deele met dreigementen daar toe. p. 373(171) 
willen een Oorlogs-Boot toe maken en weg lenden, 
maar worden door de Burgers die de val-brug lieren 
vallen verhindert, neemen een Vaandel Burgers aan , 
brengen het felve onder Eede, geeven na geene pro- 
teftatien daar tegen, enmeinende nu meefterte we¬ 
ien willen het Oorlogs-Boot voorthelpen, trekken 
met een Vaandel knechten daar na toe, vinden nie- 
mant daar ter plaatfe dan alleen drie perlonen, wor¬ 
den echter door den toeloop der Burgeren belet, kee- 
ren weder na het Stadhuis, ontbieden de Schutters met 
haar geweer, en willen dat die haar zullen helpen de 
Geufen dood fmijten, door welk léggen groote be¬ 
roerte ontftaat; ibid. fijn voornemens daar quam at 
wat het wilde, de Gereformeerde te doen ftraffen, en 
voornamelijk die handdadig aan het vangen van den 
Admiraal Boshuifen waren geweeft. ibid. geftijft door 
het befcheid dat hare Gedeputeerden van Amfterdam 
brachten fpreeken uit de mond, en willen datmen den 
Hertog van Alba voor Gouverneur, en den Grave van 
Boflu voor Stadhouder zal fweeren, en dat die fulks 
niet wilden doen uit de Stad zouden vertrekken, p. 374 
(171) willen haar niet houden aan het accoord met 
de Burgeren gemaakt, ibid. vernemende dat de Burge¬ 
ren haar in poftuur fielden en voornemens waren om 
de Stad aan de iijde van den Prince van Oranjen te 
brengen , ontbieden de Schutters met haar geweer 
voor" het Stadhuis, ibid. fiende de aankomfte der Bur¬ 
geren na het Stadhuis, worden feer verbaaft, fluiten 
het felve toe en verbergen haar boven in liet Huis. 
(171) worden op nieuws wederom verfekert , ibid. 
zijn beladen met het rapport der Schipperen uit Liflè- 
bon komende, en verfoeken van Sonoy byftand van 
eenige Soldaten, b. i7-p. 318 (20) excuferen metbe- 
leeftheid de komfte van Lycefter binnen hare Stad. 
b. 23.p. 67(45) 

Wethouders van Bergen inHenegouw geven hare fleu¬ 
rden over aan Graaf Lode wijk van Naflauw. b.6.p. 3 77 

(177) 
Wethouders van ter Goude feer verflagen over feker ge¬ 

rucht in de Stad ondertaften de gemoederen der Schut¬ 
teren , die fy feer huiverig en koel vinden, b. 6. p. 3 78 
(275) doen het Cafteel afbreken, b.ir.p.905 (309) 
fchrijven daar over aan den Gouverneur van Swieten. 
ibid. willen dat alle vremdelingen Eed doen, ftelien 
fulks voor aan Nicolaas deDrijvere, die het weigert 
en ter Stad uitgefet wordt, en met hem Ambrolius 
Martini, b. 21 p. 75-9(5 7) 

Wethouders van Hoorn ontbieden alle Papen en Prie- 
fters voor haar, en willen dat fy de Leeredes Paufdom 
voor Afgodifch zullen verklaren, b 6 p.444 (302) krij¬ 
gen tijdmge dat fekere vagabonden door Noort-Hol- 
land lopende iets averechts voorhadden, b. 8.p. 620 
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(104) kanten haar regens de pröcedurëh van de Com- 
miflariflengeftek om de gevangene Huifluiden inliet 
Noorder-Quartier te ondervragen, p. 629(110) pro- 
tefteren tegens defelve , beantwoorden den Brief 
van Sonoy. p.öjofiic) en fchrijven meermalen aan 
hem, p. 6 3 2 (111) lenden aan den Prince van Oranjen. 
p. 6 3 3 (112) prefenteren Requeft aan den Gouverneur 
en Staten van het Noorder-Quartier. p.6 33(112) doen 
geftant het geene fy aan den Prince van Oranjen ver¬ 
kocht hadden, p. 6 34(113) 

Wethouders vanCampen fchrijven aan die van Enkhui- 
fen en eenige Steden in Waterland, haar aanraden¬ 
de tot ver foeninge met den Coning, maarte vergeefs, 
b. 6. p. 415 (303) verwittigt van den aanflag der vyan- 
den op hare Stad, doen onderfoek, maken dat het 
het Guarnifoen verandert wierdt en doen lb dien aan¬ 
flag te loor lopen. b. 26. p. 424 (19) 

Wethouders van Rotterdam willen haar niet moejen met 
dequeftie van den Grave van der Mark, maar verad- 
verteren alles aan den Prince van Oranjen en de Staten, 
b. 6. p. 429(314) kopen verfcheidene Domainen des 
Konings. b. 8. p. 658 (131) 

Wethouders van Alkmaar willen geen Princen Guar¬ 
nifoen in hebben, zijn van gevoelen dat de Stad niet te 
houden is, en ook dat fy niet zoude konnen ontfet 
worden; fchrijven aan Sonoy. b. 6. p. 444 (316) ftel- 
len ordre om haar Stad te houden en voorfien haar van 
alle nootfakelijkheden. p. 448 (329) en doen de Stad 
fortificeren, ibid. 

Wethouders van het Noorder-Quartier fchrijven aan die 
van Alkmaar en moedigen haar aan tot ftantvaftigheid 
en kloekmoedigheid, b. 6. p. 451 (3 31) verbieden aan 
de platte landen de quohieren van de geeftelijke goe¬ 
deren over te leveren, b. 21.p. 759(57) fchrijven aan 
Sonoy. b. 24. p. 182(25) 

Wethouders van Middelburg fenden aan den Prince van 
Oranjen om voor haare Burgeren te accorderen, b. 7. 
p. 480(6) vallen de Mennoniten hard b. 12. p. 993 
(5) excipieren op de inftantien van Lycefter wegens 
het ontflaan van Treflong op hare Privilegiën, b. 20. 
p. 578(19) 

Wethouders van Holland krijgen a£te om deplonderin- 
ge der Soldaten ten platten lande te beletten, b. 7» 

P- 493 (M) 
Wethouders van Bruflel foeken de Gemeente van Bruflel 

te induceren tot het confenteren van penningen, maar 
doen niet op. b. 7. p. 574. (7 2) refolveren Ruiskevelt 
te doen vertrekken, geven een publicatie tegens den 
felvenuit, enfettenhemuitdeStad. b. 16. p. 259(22) 
geven een Placcaat uit tegens de Roomfe Religie en 
het Sacrament van Miraculen. b. 16. p.260 (23) fchrij¬ 
ven aan de Staten van Holland, en verfoeken dat fy 
het Traótaat met Vrankrijk Wilden vorderen, b- 19. 
p. 466 (12) fenden aan Parma en accorderen met hem. 
b- 20. p. 567 (10) 

Wethouders van Maftricht drijven met hulp der Duitfe de 
Spanjaarden ter Stad uit. b. 9 p. 715 (178) fenden aan 
de Staten Generaal en verfoeken volk en munitie, b. 12. 

P-92-9(9) 
Wethouders van Muiden fchrijven aan Sonoy en de Sta¬ 

ten van het Noorder-Quartier dat fy haar volgens de 
Pacificatie wilden voegen, b. 10. p. 755 (200) 

Wethouders van Bommel weigeren de fatisfacftie aan 
die van Uitrecht gegeven te tekenen, b. 11 .p.896 (302) 

Wethouders van der Goesgeven apofti! op de verfoeken 
der Gereformeerde, b. 12. p. 999 (61) 

Wethouders van Brugge trachten die Stad onder de Unie 
van Uitrecht te brengen , vinden veel tegenftants , in- 
fonderheid aan de Geeftelijke, fenden na der Staten 
Leger om hulpe, doen de Stad befetten, worden door 
de Magiftraat van ’t Vryegevangen, en wederom ont- 
flagen. b. 13. p. 75(120) kielen Chimay fonder con- 
fentvande andere Leden van Vlaanderen tot Gouver¬ 
neur. b. 18. p.406 (36J accorderen met de Staten en 
Admiraliteit van Zeeland over de openinge van de 
haven van Sluis. b. i8.p. 585 (44) vernieuwen het ac¬ 
coord met de Staten van Zeeland wegens de openinge 
van de haven van Sluis. b. 34. p. 385(67) 

Wethouders van’tVrye houden de partije der muitine- 
rende 
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rende Catholijkèn, neemén de Wethouders te Brugge 
gevangen, ontdaan defelve, en worden veele van haar 
felve vaft gefet- b. i 3. p. 75 (110) 

■Wethouders van Woerden informeren haar op de Predi- 
catie van de Luiterfe Predicant aangaande de affwee- 
ringe des Conings. b. 16. p. 183-(40) en fenden def¬ 
icits gevoelen fchrifcelijk over aan de Staten, p. 284 

(41) 
Wethouders van Ypren maken Chimay tot Gouverneur, 

b. 18. p. 406 (36) 
Wethouders van Mechelen fchrijven aan de Staten van 

Holland, en verfoeken dat fy het Tradtaat met Vrank¬ 
rijk wilden vorderen. b. i9-p. 466 (ii) remonftreren 
den nood der Landen aan de Staten Generaal en Sta¬ 
ten van Holland, en houden aan om den handel met 
Vrankrijk te vorderen, p. 480(22) 

Wethouders van Ooftenden verfoeken aan de Staten 
Generaal dat Trefiong wederom tot haren Gouver¬ 
neur mochte aangeftelt worden, b. 20. p. 5-94 (30) 

Wethouders van Aarnhem fchrijven aan die van Uitrecht 
en waarfchouwen defelve van de aanflagen en prakrij¬ 
ken der vyanden. b. 22. p. 880 (10) oordelen de Sau- 
vegarde door Philips aan die van de Ovér-Betuwe ver¬ 
leent , tot haar nadeel en tegensde Unie van Uitrecht 
tezijn. b. 32. p. 129(103) 

Wethouders van Deventer fchrijven aan die vanCam- 
pen haar radende met den Coning te vérfoenen. b. 22. 

p.881(21) 
Wethouders binnen Sluis (lellen ordre op de prijs van de 

eetbare waren. b. 23. p. 6(4) 
Wethouders van Dordrecht fchrijven aan de Staten van 

Holland en beantwoorden de remonftrantie door Ly- 
cetteraan haar géfonden. b. 23. p. 42. fchrijven aan de 

[ Staten van Holland datmen de Brieven en remonftran- 
tie van Lycefter niet ftaatfgewijfe maar ieder voor (ich 
behoorde te beantwoorden en waarom, p. 5 6 (3 7) be¬ 
antwoorden defelve. ibid. verwittigen den Staten van 
de muitinatie te Geertruidenberg en verfoeken datmen 
aan hetGuarnifoen éenig contentement geeve. b. 24. 

, p. 292 (104) 
Wethouders van Medenblik fchrijven aan den Heer 

van Oldenbarnevelt en waar over. b. 23. p. 118 (81) 
en aan de Staten van Holland wegens den han¬ 
del vanSonoy. ^183(26) foekende gerefene muite- 
rijeder Soldaten tè (lillen, p. 190 (31) dienen Maurits 
aan de gelegentheid van de onluflen tot Medenblik, en 
nieinen het werk fo betteken te hebben dat de Solda¬ 
ten aldaar leggende den Overften Sonoy zouden verla¬ 
ten- p. 191 (32) maken op fekere pretenfien Proces 
aan Sonoy. p. 279(95-) beroepen Tako Sybrandstot 
den Kerken-dienft en fuftinèren tegens de Claftis van 
Enkhuifen dat deffelfs beroep wettelijk was. b. 32. 
p. 90(70) fchrijven daar over aan de Staten van Hol- 
land. p.93 (73) 

Wethouders van Naarden fenden hare refolutie in de Sta¬ 
ten van Holland over den Vredehandel met Spanjen. 
b. 24. p. 250(74) 

Wethouders van Geertruidenberg verwittigen den Sta¬ 
ten van de muitinatie der Soldaten aldaar in Guarni- 
foen leggende, b. 14. p. 292(104) fchrijven andermaal 
aan de Staten en maken aan defelve békent de fwarig- 
heden en ongevallen die haar aanftaande waren. p.295 
(105) accorderen met Parma voor de Burgers, b. 26. 

P- 409(9) 
Wethouders van Nimmegen doen eenige Articulen over¬ 

geven aan de Staten Generaal en verfoeken apoftille op 
defelve. b. 28. p. 582(42) fchrijven aan den Raad van 
Staten en klagen over die van Gorcom. b.3 $. p. 18 3 

. (*7) 
Wethouders van Geneven fenden aan de Staten, verfoe- 

ken van defelve affiftentie, en fchrijven ten dien einde 
aan Oldenbarnevelt. b. 497 (59) ' 

N. van Whije wordt Pagie d’Honneur van den Prince 
FredericHenric. b. 29.p. 679(8) 

Wibout Ripperda verwittigt den Prince van Oranjen van 
de (laat en gelegentheid van Haarlem, fendt Brieven 
aan den Overften Lafarus Muller enverfoekt van hem 
eenige Vaandelen volks die hy ook verkrijgt- b. 6. 
p. 421 (308) commanderende binnen Haarlem en ver- 

ftaande dat de Wethouders Gefanten hadden afgevaar^ 
digt om met Don Frederic te handelen, verdagvaarl 
de Schutters en Burgers in de Nieuwe Doelen, doedc 
voor defelve een Oratie, om haar tot tegenweer te 
beraden, het geen hy ook verkrijgt, ibid. doedc de 
Gedeputeerde van Haarlem die na Amfterdam ge- 
weeft waren gevangen neemen , en na den Prince van 

, Oranjen fenden. ibid. 
Wieringers (laan Op eenen nacht 17 man Van het volk 

van Trédong dood , komen by hem , en dwingen 
hem te fweei en , dat hy het nimmermeer zal wreeken. 
b. 6. p. 365(265) ; r . 

Wigbold Barels blijft in een aanval der vyanden op een 
Ravelijn van Huift. b. 33. p. 220 (45) 

Wijk te Duurftede (laat toe dat de Souverainiteit der Lan¬ 
den van Uitrecht volkomen fonder eenige voorwaar- 
deaande Coninginne van Engeland zal overgegeven 
worden, b. 21. p. 723 (32) 

Wijkmeefters komen in de vergaderinge van den Raad 
Van Antwerpen, en leveren overeen Requeft op den 
fiaam van de Burgeren en Ingefetenen van de waarach¬ 
tige Religie, b. 2. p. 71(50) leveren een tweede Re¬ 
queft der Gereformeerde aan de Wethouders van Ant¬ 
werpen. p. 75 (53) verfoeken aan den Prince vanO- 
fanjen, dat in fijne abfentie een ander Hooft mocht 
geftelc worden , als mede een Luitenant, p. 81 
(57) 

Wijnant van Ommeren blijft in de (lach by Noorthoórn. 
b. 16.p. 285(41) 

Wijngaarden (Heere van) fchrijft aan den Heer van 
Swieten aanaaande het verraad op der Goude, en hoe 
het felve ontdekt was. b. 7. p. 487 (10) wordt voor 
Groeningen gequetft en gevangen, b. 31. p. 808 (25) 
en Commandeur binnen Geertruidenberg. b. 33. p.293 

(99) 
Wilhemvan Montfoort verraat en levert de Stad en het 

Kafteel van Hattum aan Parma. b. 15. p. 227 (229) 
Wordt gevangen, önthalft en gevierendeelt. p. 228 
(230) 

Wilhelma van den Berg verdrinkt voor de oogen van haa- 
re Moeder Maria van Naflau. b. 28. p. 586 (45) 

Wilhelmina van Haeften fchrijft aan Sonoy dat Alde- 
gonde uit fijne gevangeniflèontflagen Was. b. 7. p.482 

(7) 
Wilhelmus Lindanus gefubdelegeerde ïnquifiteur. b. 1. 

p. 14 (io) verkrijgt van denConing het inftelïenvan 
twee Seminairen tot Loven en Douay. b. 15. p. 215 
(221) wordt door Parma binnen Breda gefonden om 
de Kerken en Kloofters intewijen en de Roomfe 
Godfdienft teherftdlén. b. 16. p. 274 (34) derft. b.25. 
p. 366(40) 

Wilhelmus Danus Priefter door ordre van Lumei binnen 
den Briel opgehangen, b. 6. p. 367 (266) 

Wilhelmus Ancelinus wordt door Henric de Viefde aan 
de Duitfe Vorften gefonden en doedt in der fel ver ver¬ 
gaderinge een heftige Oratie tegens de ambitie der 
Spanjaarden, b 3 3 - p 289... (96...) 

Wilkes refumeert door ordre van Lycefter de remort- 
ftrantre der Staten, b. 21. p. 763 (60) wordt door die 
van Holland befchonken. p 768 (63) oordeelt het uit- 
fetten van het eerde Lid uit de Staten van Uitrecht 
vooreen faak van eenforgelijke confequentie, fendt 
daar over Rotman aan de Burger Hopluiden, b. 22. 
p. 8 5 7 (4) protefteert tegens dè handelinge van de Geü¬ 
nieerde Staten en byfonder Van die van Holland als 
ftrijdènde tegens de autoriteit van Lycefter en doedc 
daar óver een remohftantie aan den Raad van State, 
p. 918 (46) wordt door Elifabeth aan Henric de Vier¬ 
de gefonden en waar over, b. 30^.719(36) 

Willeken van Angeren verlaat de Sehanfe opdenYflel- 
dijk fchandelijk. b. 8.^.645(121) 

Willebroek by de Spanjaarts ingenomen, verlaten en 
befet door het volk der Staten, b. 14. p. 139(166) 

Willem Prins van Oranjen wordtin Vrankrijk gefonden 
om Ifabella des Konings Dochter te ondertrouwen ; 
b. i.p. r8 (13) is Gouverneur over Holland, Zeland 
en Sticht van Uitrecht, p.22(16) merkt uit de woor¬ 
den van feker Spaans Heer datter te Hoof niet veel 
goeds voor de Edelen Nederlanden gebrouwen wierd; 

Kk ibid* 
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ibid. fchrijft aan den Koning wegens het mifnoegen 
welk het meefte gedeelte des volks hadde over hecge- 
fag van Granvelle; p. 28 (10) doedt een fchriftelijke 
vertonmge aan de Gouvernante, en onthout fich uit 
den Raad van State. p. 19 (11) brieven onttangen heb¬ 
bende nopende de Religie, om fichna dd'elve in lijn 
Gouvernement te dragen, vreeft voor grooter be¬ 
roerte, maakt eenige bedenkingen daar over en fendt 
defelve aan de Gouvernante; p. 33(25) vcrfoektaan 
de Gouvernante om van fijne Staten en Gouvernemen¬ 
ten ontilagen te mogen zijn, en fchrijft ook ren dien 
einde brieven aan den Koning- b. 2. p. 62 (^3) komt 
uit laft der Gouvernante binnen Antwerpen en wordt 
aldaar metgrootegenegentheyd onttangen p. 7 5 (f3) 
fpreekt metdeMagiftraat, dewelke hem den (oberen 
Staat der Stad voordellen levert haarde brieven van 
de Gouvernante, en prefenteert haar in alle dat rnoge- 
likis fijne hulpe; ipreekt ieder van den breeden Raad 
in het byfonder; p- 76 (5 3) verneemt het algemeene 
mis-trouwen en gevaar in het welk de Stad fitondt; 
foekt het fel ve weg te. neemen , en te weeg te brengen 
dat die valide Religie ongewapent ter predicatie gin¬ 
gen; ibid. handelt met den breeden Raad over ver- 
fcheydene faken tot ftillinge der beroerten; p. 77 
(54.) verwittigt de Gouvernante wegens het verfoek 
der Wijkmeefters en Ambachten aan hem gedaan, 
over het {tellen vaneen Hooft en Luytenant in fijne 
abfentie; p. 81 (57) doedt ondertuffehen fijne neer- 
ftigheydt om het dragen der wapenen af te krijgen, 
welkhy te weeg brengt onder fekere conditie; ibid. 
went alle vlijt aan om het prediken der Gereformeerde 
binnen Antwerpen te weeren; p. 82(58) itelt aldaar 
ordre om alle vergaderingen te fcheyden en het pre¬ 
diken binnen de Stad te beletten, waarfchouwt on- 
dertuflehen de Gouvernante van alles ; ibid. trekt van 
Antwerpen na Brufieloverde laak van de verbondene 
Edelen , maar maakt eerft bekent aan de Gouvernante 
de fwarigheden die in Antwerpen te wachten {tonden , 
met verfoek datfy doch in fijn afweefen een Luyte¬ 
nant geliefde te {tellen; p. Sj isfeer beladen met de 
ongeregeltheden binnen Antwerpen, weigert daar 
Weder te komen, door dien men fijne beveelen niet 
hadde willen gehoorfamen ; p. 85(60) fendtna Ant- 

, en wil niet dat de Gereformeerde, niet ie- 
genltaande het toeltaan van de Magiftraat, in eenige 
Kerken zullen prediken; p. 88(62) fchrijft aan alle 
de Steden van fijn Gouvernement wegens de oeelde- 
ftormerye tot Antwerpen, met bevel dat zy naar- 
ftig zullen toefien om fulks inhaare Steden voor te ko¬ 
men en te beletten; ibid. komt voor de twedemaal 
tot Antwerpen, fendt aan die van de Gereformeerde 
Religie om eenige te deputeren die met hem fouden 
handelen wegens de middelen om de beroerte te ftillen 
en het volk te vergenoegen; p. 98 (96) accordeert met 
defelve en maakt een aite van het accoord ; ibid. fend 
aan de Gouvernante het dubbelt van het gemaakte ac¬ 
coord; p.99(70) en doet binnen Antwerpen eenig 
volkaanneementot verlekeringe der Stad, maaralle 
uit de Burgeren; ibid. vergadert te fijnen huyfe de 
uatien der Vremde Kooplieden, en krijgt belofte 
van defelve dat fy , noch met hare Koopmanfchappen 
uit de Stad zullen vertrekken noch verlonden worden 
en verwittigt fulks aan de Gouvernante ; p. 100 (71) 
beklaagt fich by de Gouvernante dat alles wat hy tot 
Antwerpen hadde gedaan ten quaadfte wieril geduidt, 
met verfoek dat een ander in fijne plaatfe mochtege- 
fonden worden 5 ibid. maakt aan den breden Raad 
van Antwerpen bekent dathy noodfaakelijk na Hol- 
landt moet vertrekken; p. ioy (74) vertrekt; ibid. 
komt in Holland, en doedt groote neerftigheyd om 
het volk en die van de Religie in ftilte te houden, en 
tracht de Gereformeerde tot Amfterdam te bewegen 
tot het afftaan van de Minnebroeders Kerk, maarte 
vergeefs; ibid. befchrijft de Staten van Holland tot 
Schoonhoven en opent fijnen laft; ibid. doedt eenige 
middelen van accoord ontwerpen tuflehen de Staten 
van Uitrecht en die van de Religie , maar de Staten 
flaan de felve af, als ook het Hof, en die van den 
Raad der Stad begeert adte daar van > met proteft 
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tegenshec felve; fendt de beraamde Articulén nddé 
Gouvernante, krijgt antwoord wederom , doet de fel¬ 
ve met het Zege! van het Hof van Jultitis befegelen, 
en placcaats gewijfe by klok-luydinge van het Stad¬ 
huis afkondigen; p. 106 (75) wijft aan de Gerefor¬ 
meerde een plaats om te prediken en vertrekt na Am¬ 
fterdam; p. 107 komt daar, doet groote moeite om 
de Stad in Yreede te brengen en maakt eindelik fekere 
ordonnantiën en een accoord; (75) krijgt fekere 
brieven, van Francifco d’Alava aan de Regente, in 
handen, en communiceert defelve aan Egmond, Hoorn 
en Hoogitraten; p. 108(76) komt tot Denremonde 
om mee haar over defelve te fpreeken ; ibid- maakt 
een difcours beroerende den Staat des Landsen dere- 
medien om het felve in ruft te helpen ; b. 3. p. 231 (92) 
lechc de beroerten in Holland, Zeland, en Uitrecht 
neder, laat echter de Eredicatien toe buiten de Steden, 
waarover hy aan de Staten van Holland groote ver¬ 
genoeging geeft, die hem met een fchoone fomme 
gelds willen vereeren, welk hy verder denkende be¬ 
leefdelijk afllaatj fendt een Stuk Gefchut van Uit¬ 
recht na Vianen aan den Heer van Brederode ; p. 147 
(Ao$) foekt door veelderlei middelen de Predicatie te 
doen ophouden binnen Antwerpen,- p. 153 (108) 
Waarfchouwt die van Zeland , beveelt haar geen 
volk van oorlog in te neemen Tonder fijn bevel ; p. 156 
(109) moet tot Antwerpen van de in roèr fijnde ge¬ 
meente veele fmaat-woorden hooien en voor die tijd 
verdragen,- p. 15 7 (111) antwoord op de articulen door. 
die van Amfterdam aan hem overgefonden rakende het 
requeir door de Gereformeerde aan haar overgegeven 
om Brederode te hebben tot Overfte over de Soldaten ; 
p. 163 (114) fiendede faken van de verbondene Ede¬ 
len meer en meer ten achteren loopen , neemt voor uit 
het landt te vertrekken , geeft fijn Gouvernement 
over in handen van de Gouvernante, waarfchouwt 
veele, en vertrekt; p. 166 (117) geeft aan de Lu- 
terfchen Predicanten, op haar verfoek, doe fy uit 
Antwerpen vertrokken, atteftatie van haar handel 
en wandel, ibid. verftaande fijne ündaginge . en co- 
pye van fijne befchuldiginge gekregen hebbende, ant¬ 
woord op defelve aan den Hertog van Alba en Procu¬ 
reur Generaal; b. 4. p. 222 (157) beklaagt fich aan 
den Keifer en Keurvoften , en verfoekt der fel ver in- 
terceilie, om fich voor onpartijdige Richters te mo¬ 
gen verantwoorden, beweegt eenige Duitfe Vorften 
toe fijne hulpe en geeft fijne verantwoordinge in druk 
uit; p. 22Ó (161) maakt fich gereet ten oorlogen 
geefc commillie aan fijn broeder Graaf Lodewijk; 
p. 23 j (165 ) en meer andere; p. 254 voorfegtaan Eg- 
mond fijne dood te Willebroek, en op wat wijfe ; 
p. 241 (172) ruft fich toe ten oorlog, en geeft een 
fchnft uit waarom hy tegens den Hertog van Alba 
de wapenen aanneemt; p. 253 (181) foekt fijn lee- 
ger te monfteren, maar kan fulks, door gebrek van 
geld, welk hem belooft was, niet doen; trekt op, 

, doet een generale monfteringe en begeeft fich na 
S. Vijt; p. 255 (182) neemt verfcheidene plaatfen 
in en trekt fchielijk over de Maafe; p. 256(183) 
foekt Alba tot een Veldflag uit te lokken, maar te 
vergeefs; ibid. breekt fijn leger op, en trekt na ver¬ 
fcheidene vergeeffe aanflagen, weg; (184) voegt 
fich by den Hertog van Tweebrugge , trekt na Vrank- 
rijlc, en komt na de dood van dien Hertog met groot 
gevaar wederom in Duitftand; b. 5. p- 2,69(193) 
verftaan hebbende hoe de faken in de Nederlanden , 
mits het eifchen van den tiende penning , fton- 
den , neemt voor om fijn geluk nochmaal te ver- 
foeken, en geeft verfcheidene commiflienuit te waa- 
ter; p. 289(208) is niet wel te vreeden over het nee¬ 
men der Schepen in het Vlie door de Heer van Dolhain, 
en belaft aan johan Bafius om fich daar nader op te in- 
formeeren; p. 289 (208) fpaart moeite noch arbeid 
om ieder een te beweegen tot fijner hulpe en afbrek 
van den Hertog van Alba; p. 309(223) geeft veele 
blanken aan Bafius om in fijn afweefen commiftien te 
pafTerenj p. 310. foekt een weekelijke en maande- 
lijlce colletfte te doen onder de Gereformeerde in En-* 
geland j p. 312 (124) committeert daar toe verfchei¬ 

dene' 



vin Perfoncn en Saken. 

tfene perfonen; ibid. vindt niet goed den aanflag van 
Sonoy op Anna van Ooflenrijk en haar gefelfchnp; 
p. 313 (133) en Wil ook niet dat de Scheepen van 
Oorloge eenig'attentaat op defelve, in het vaaren 
«a Spanjen zullen doen; ibid. neemt niet voor ge- 
noegfaam aan de redenen , door den Grave van 
Embden gegeven, wegens het aanhouden der Sche¬ 
pen , en fchrijft daar over aan de Stad Embden; 
p. 331 (140) maakt den Heer van Lumbres Admiraal 
ter Zee , fchrijft aan de Zee-Capiteinen en fielt 
eenige Articulen om op de Vloot onderhouden te 
worden • p. 313.... ('2.33.-. ) heeft verfcheidene hei¬ 
melijke 'aanflagen op verfcheidene Steden ; p. 333 
(141) neemt nochmaal voor om Alba te beoorlo¬ 
gen , verfoekt daar toe veele van fijne vrienden, 
geeft verfcheidene commiffien fo te water als te 
lande, en fendt verfcheidene Gefariten aan verfchei¬ 
dene Potentaten; p. 334- geen toelegginge van hul- 
pe konnende krijgen van de Kortingen van Sweden 
en Denemarken , gaat echter voort om veele aan¬ 
lagen fo binnen als buiten de Nederlanden te ma¬ 
ken; p. 340 (ia6) houdt, om den Hertog van Alba 
te krenken , heimelijk verfttfnd met verfcheidene 
Perfonen en maakt veele fecreete aanfiagen ; p. 334 
(156) tracht veele Heeren van de Religie inVrank- 
rijk tot fijne hulp te krijgen, welk hem gelukt; b6. 
p. 337(158) doedt lijn beft om nooddruft en geld te 
krijgen , geeft daar toe inftru&ie aan veele Edelen 
hoe fulks te bekomen; p. 361 (i6z) is niet wel te 
vreeden over het innemen van den Briel buiten fijne 
ordre, en waarom ; belooft aan Lumei hulpe en by- 
ftand, en fchrijft daar over aan veele plaatfen ; p. 367 
(166) neemt veel volks aan in Duitfland ; p. 371^ 
(169) geeft commiffiie aan Sonoy om te wefen Lui¬ 
tenant Generaal in hét Noorder-Quartier, als ook in 
ftrudie waar na hy hem zal hebben te reguleren; 
p. 375 (171) ruft lich ten Oorlog toe in Duitfiand , 
en fendt den Heer van Aldegonde om in fijnen naam 
te verfchijnen in de vergaderinge van de Staten van 
Holland binnen Dodrecht; p. 386(181) wordtdoor 
de Staten van Holland erkent voor Gouverneur van 
Holland, Zeeland, enz. p. 388 (181) geeftcommif- 
fie aan den Grave van der Mark om te zijn Gouver¬ 
neur van Holland; p. 389(183) paffieert met* fijn 
volk over den Rhijn, verwacht de Gedepureerde Sta¬ 
ten van Holland, trekt na de Maas, neemt Roer- 
monde , en geeft een fchrift uit wegens fijne toeru- 
ilinge tegens Alba; p. 398(190) verftaande door de 
Gedeputeerde Staten van Holland dat de foldaten 
fo qualijk met de Geeftelijke-leefden, geeft daar te¬ 
gens een Placcaat uit, bevattende medevryheidvan 
de Religie; p. 399. maakt een ordonnantie op de Re- 
geringe van Holland ; p. 400'(191) trekt over de 
Maas, komt voor Loven, trekt, mits ontfangende 
een goede fomme gelds , weder af ; p. 401 (191) 
heeft niet voor Steden te winnen maar fijn Broeder 
binnen Bergen te ontfetten ; p. 401(193) volgende 
den raad van fijn Broeder Henric, foekt Alba tot 
een veldflach uit te lokken, dié daar niet aan wil; 
ibid. breekt op en wordt door Alba in fijn voorne¬ 
men verhindert; ibid. handelt voorfichtig in de fake 
van den Admiraal Boshuilen, fchrijft aan den fel- 
ven , en belaft Sonoy om met den felven fecre- 
telijk te handelen; p. 404 (194) breekt fijn Leger op, 
dankt fijn volk af en waarom, maar veradverteert 
fulks alvoren aan fijnen Broeder GraafLodewijk bin¬ 
nen Bergen; p.408 (197) komt tot Enkhuifen, wordt 
met alle blijdfchap ontfangen, fielt ordre op de fa¬ 
ken ter Zee, doedt buiten deZuider Poort een Bol¬ 
werk maken, trekt na Haarlem, komt by de Sta¬ 
ten, voldoet haar op haarefwarigheden, maakt or¬ 
donnantiën op het krijgsvolk te waater en te lande; 
geeft een Placcaat uit van geene correfpondentie te 
houden met de Spanjaarden, en van het uitvoeren 
van alle viélualie; fielt ordre op de Politie en Jufli- 
tie; recht, met advijs der Staten, een nieuwe Hof 
Provintiaal op in Holland, en fendt den Heer van 
Batenburg na Zeeland om aldaar mede ordre te Hel¬ 
len; p.414(301) is qualijk te vxeden over het ver¬ 

loop van het Gaarnifoen binnen Zutphen , fondér 
eenige refillentie 5 vergadert veel volks om den vyand 
tegen te trekken, maar verftaande dat Grave Wil¬ 
lem van den Berge weg getrokken was , laat fulks 
na; p. 415(303) neemt feer qualijk dat die van Haar¬ 
lem hadden gefonden om met Don Frederic te han¬ 
delen buiten kenniffe van den Commandant, en doedt 
tegens derfelver Gedeputeerde criminelijk procede¬ 
ren ; p-4zi (308) fchrijftaan die van Haarlem, ver¬ 
maant haar tot kloekmoedigheid, met belofte van 
haar met alle middelen te zullen ontfetten, en het 
gene fy aan de foldaten verflrekken te voldoen ■ 

p. 412.. hoorende de gevangeniffie van Pater Corne- 
lius Mullus, en vrefende voor ongemak, fchrijft daar 
over aan Lumei, fendt een exprefie na Leiden, die 
niet eer ingelaten wordt voor dat de man om hals 
gebracht was. (309) fendt Gefanten aan de Konin- 
ginne van Engeland om den nood des Lands te ver- 
toonen , en aflillentie van geld en volk te vérfoe- 
ken; p. 414 (310) bedenkt alle middelen om Haar¬ 
lem te ontfetten en den vyand de viélualie af te fnij- 
den; ibid. doedt Lumei tot Delft ontbieden, gevan¬ 
gen neemen, deporteert hem en herroept alle fijne 
commiffien; ibid belaft dat Lumei fich tot Rotter¬ 
dam als een gevangene zal doen bewaren, die fulks 
niet wil doen,- p. 419(314) fendt de Memonen van 
Lumei in de Staten van Holland; p 450(515) den 
Brief van Boffu aan Hugo lanfz ontfangen hebben¬ 
de, ontbiedt hem en verfoekt dat hy wilde fchrij- 
venaan Boffu , om hém fo in handen te krijgen , het 
geene hy weigert, en wordt daar over in fijn huis 
verfekert; p-43i (316) maakt den Heer van Baten¬ 
burg tot fijn Luitenant en Overfte Veld-Heer; ibid. 
is feer verblijdt over de viólorie der Zeeuwen op 
de Spanjaarden en doedt defelve door geheel Hol¬ 
land bekent maken; p. 433 (317) belaft met debele- 
geringe van Haarlem , doedt fijn beft om aan de 
vyanden alle afbreuk te doen; ibid. tracht met alle 
middelen de Haarlemmer Meer te behoudeb om 
de Stad te konnen yi&ualieren en ontfetten; p.434 
(318) fchrijft aan Sonoy hem bedankende van fijn 
devoir, met verfoek dat hy in het felve wilde vol¬ 
harden; p.438 (311) feer bekommert voor die van 
Haarlem ; tracht haar met alle middelen te trooften 
en te ontfetten , fchrijft aan Sonoy dat hy ander¬ 
maal zoude onderftaan om den Diemerdijk in te nee¬ 
men; P- 4 ï9 (3ii) fendt de Fleer van Batenburg om 
Ouwerkerk in te neemen ; ibid. neemt voor Haar¬ 
lem te ontfetten, prefenteert felve mede te trekken , 
maar de Staten wffifen fulks, om verfcheidene rede¬ 
nen niet gedogen ; ibid. geeft den moed van het ont- 
fet verloren; p. 440(313) bewilligt die van Haarlem 
om fprake te houden; ibid. fchrijft aan Sonoy en de 
Staten van Noordt-Holland dat fy haare fieden zou¬ 
den voorfien en fier ken , maar wordt fbppelijk ach- 
tervolgtt; p. 144(316) antwoord op den Brief van 
Sonoy over den toellant van het Noorder-Quartier 
na het inneemen van Haarlem; p.447(319) fchrijft 
aan Sonoy en de Staten van het Noorder-Quartier 
en .die van Alkmaar dat fy doch de Stad zouden 
fortificeren en van alle noodfakelijkheden voorfien; 
p 448. vifiteert de fledén van Holland en doedt de¬ 
felve voorfien en flerken 3 p. 449 (50) heeft veele 

'vrienden en gunflelingen in veele plaatfen der vyan¬ 
den; ibid. tracht met alle vlijt om de Hollanders 
en Zeeuwen te bevrijden en moed te geevèn; ibid. 
Waarfchouwt Sonoy en de Staten van het Noorder- 
Quartier van de toeruflinge van den Grave van Boffu 
ter Zee; p 450(331) fendt la Garde met volk tot af. 
fiftentie van die van het Noorder-Quartier; p. 45* 
(335) fchrijft aan Sonoy wat hem te doen flonde 
om die van Alkmaar te ontfetten; p. 454 (334) als 
ook aan die van Alkmaar, maar die Brief komt in 
handen der Spanjaarden; ibid. doedt een fupplicaciè' 
aan den Coning drukken en uitgeven, dat hy den 
Oorlog tegens Alba en niet tegens hem heeft aange¬ 
vangen ; p. 464(364) is feer bedroeft over het gevan¬ 
gen neemen van Aldegonde; fchrijft daar over aan 
Sonoy, .en wildatmen Boffu even fo zal handelen als 
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Aldegohclë vah de vyanden gehandeltwierdt; P47Z 
(348) wel bewuft van des vyands voornemen om 
Middelburg te ontfetten, maakt een vloot Schepen 
toe, enflaat de SpaanfeVloot. b.7. p.479 (4) komt 
alle de gelegentheid van Middelburg te weeten. (5) 
accordeert met haar, en krijgt de Stad. p. 480(5) 
wordt verfocht van de Burgeren en Geeftelijke om 
te accorderen.p 48o( 6) geeft een verkla'ringe uit op der 
felververfoek. p. 481. (6) komt binnen Middelburg, 
ftelt ordre op veele faken , verleent aan de Burgers 
afilag van de penningen die fy mollen opbrengen, 
ibid. wordt door dele overwinninge meefter ter Zee. 
ibid. fchrijft aan Sonoy datmen Boiïu en andere ge¬ 
vangenen ftrikter zoude houden en niemand by hem 
laten komen. p. 481(7) neemt aan de prefentatie van 
Verdugo en fend iemand om te fien hoe Aldegonde 
getradreert wierdt. ibid. heeft een aanflag op het Ka- 
iteel van Antwerpen, p. 48 3 ( 7) geeft daar toe com- 
miflïe aan Jan de Vos en Pieter Torqueau. ibid. ge- 
inoedigt door het veroveren van Walcheren traclr 
niet alleen te bewaren dat hy heeft , maar ook om 
fijnen vyand felve te befpringen. p.487 (10) waar¬ 
fchouwt Sonoy van den aanflag om den Grave van 
Bofl'u uit de gevanger.ilïe te verloflen. p. 488 (n) 
vind niet goed de refolutie van Graaf bodewijk om van 
legerplaats te veranderen en by hem te komen. p. 490 
(11) komt met fijn Leger in de Bommeler Weert, 
sbid. verleent een aóte tegens de moetwilligheid der 
foldaten ten platten lande, p 493 (13) belaft goede 
acht te nemen op de perfoonen het gedrag van Cor- 
nelis van Rijswijk Caftelein van Medenblik. p. 493 
(15) laat verfcheidene Placcaten uitgaan. p. 498 (18) 
fchrijft aan die van Leiden hoe haar te gedragen in de 
belegeringe. p. 505 (13) fchrijft voor de tweede-maal. 
ibid. heeft correfpondentietotfelf in het Hof van den 
Coning van Spanjen p. 508(25) doedt de Staten van 
Holland vergaderen, ibid. wil dat ook aldaar eenige 
uit de fchutterije zullen verfchijnen en waarom, ibid. 
foekt op de dragelijkfte wijfegeldte krijgen by lee¬ 
rlinge en ftelt daar ordre toe. p. 508(26) wordt ver¬ 
wittigt van de toeruftinge van de Spaanfe Vloot. 
f>. 514 (36) is dapper op fijn hoede om niet in het 
verderf te raken. p. 528( 39) beraat fich met de Hol¬ 
landers en Zeeuwen en ftelt ordre tegens de Spaanfe 
Vloot. p. 5 29 (40) veradverteert die van het Noor¬ 
der-Quartier van de Spaanfe Vloot.p.5 29(40) verfoekt 
dat fy daarop tegens alles ordre wilde ftellen. ibid. 
beraedt fich om Leiden te ontfetten , doedt alle Di|ken 
en Dammen doorfteken. p. 548 (53) en maakt gereet- 
fchap om het felve inliet werk te ftellen. p. 549(54) 
fchrijft een en andermaal aan die van Leiden, p. 550 
(55) wordt met een dodelijke krankheid bevangen, 
p. 5 51 (55) begint te beeteren en door wat middel, 
sbid. doedt de landfcheidingeby Soetermeer doorfte¬ 
ken. p. 5 54 (3 7) komt in het Leeger voor Leiden.p.556 
(59) is bekommert voor het ontfet. p. 5 59 (6r) doedt 
den Brief van het ontfet van Leiden na de Predicatie 
opentlijk van de ftoelaflefen- p. 560 (61) komt bin¬ 
nen Leiden en ftelt ordre op veele dingen, ibid. fchrijft 
aan de Staten van het Noorder-Quartier wegens den 
twiftdie fy hadden met Sonoy. p. 571(7°) antwoord 
op de doleantie der Edelen tegens het quaad voor¬ 
nemen der Steden van Holland en verleent haar ade. 
p. 572(71 J vergadert de Staten van Holland en Zelandt 
en ftelt haar voor de propofitie van Leoninus wegens 
den Vredehandel, p. 585 (79) hervat fijnen aanflag op 
Antwerpen, die uitkomt. p. 586 (80) antwoord den 
Grave van Bofiu op fijn verfoek van na Bruflèl te 
mogen reifen. b. 8. p. 592(84) geeft O&roy aan die 
van Leiden om een Univerfiteit te mogen oprechten, 
p. 593 (8y) doedt een propofitie in de vergaderinge 
der Staten aangaande den Vredehandel, p. 595 (86) 
antwoord den Grave van Swartfenburg op fijn voor¬ 
del aangaande de Vredehandelinge. p. 596(86) doedt 
een Vaft en Bede-dag uitfchrijven tot bevorderinge 
van de Vredehandel, p* 597(87) vermaant de Staten 
van Holland en Zeeland dat fy gedurende den Vre¬ 
dehandel goede wacht doen houden, p. 616 (101) 
vindt goeds den aanflag van Sonoy op het Barnde-gat 
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en fchrijft daar over aan de Gedeputeerde Staf en van 
hèc Noorder-Quartier. p. 618 (1 o 2 fendt eenige Ar- 
ticulen ten dien einde over om met haar te commu¬ 
niceren. p. 619(102) fchrijft na veele plaatfen we¬ 
gens de toeruftinge der vyanden , en waarfchouwt 
haar op haar hoede te 2ijn. p. 620(103) ftelt Com- 
miftarifén om te procederen in de fake van de gevan¬ 
genen in het NoOrder-Quartier. p. 635 (114) wil niet 
verftaan dat die dan gefamentlijk in d?e fake fullen 
handelen, ibid. neemt qualijk datmèn fo ftfeng met de 
gevangenen hadde geprocedeert, fchrijft daar over 
aan Sonoy, en fluit de hand der Commiïïarifen. p. 6 36 
(114) ftelt andere Commiflarifen. ibid. geeft Apo- 
ftille op het verfoek van de gevangene in het Noor¬ 
der-Quartier. p.63 7 (n6) doedt een voorflag in de 
Staten van Holland en Zeeland om affiftehtie te Ver- 
foeken van vreemde Potentaten, p.641 (118) doedt 
een voorflag om een Unie të maken tuflchendeRid- 
derfchap. Edelen en Steden van Holland, p. 641 (118) 
trouwt in den Briel met Charlotte van Bourbon, p. 644 
(120) waarfchouwt die van der Goude voor de Span¬ 
jaarden en wil dat fy het water om de Stad zullen la¬ 
ten loopën. p. 645 (12) doedt alle moefteomOude- 
water te ontfetten doch te vergeefs, ibid. heeft befpie- 
ders in het Spaanfe Leger, en ftelt aan alle kanten or¬ 
dre. p. 646(122) fchrijft aan Stakenb'roek , Gouver¬ 
neur van Woerden, ibid. fendt den Colonel la Garde 
binnen Schoonhoven, ibid. trekt na Oeltgens Plaat om 
den aanflag van den Groot Commandeur op Zeeland 
te verhinderen, p. 647 f122) doedt om het voorne¬ 
men van Hierges te beletten den Dijk over Crimpen 
doorfteken. p. 648 (123) doedt de Staten van Holland 
en Zeeland vergaderen en ftelt haar voor of men met 
den Corning zal vereenigen dan van den felven aflchei- 
den en van Prince veranderen, p.650 (125) fchikt 
eenige Vaandelen volks binnen Zierikzee. p. 651’ (25) 
fterktde Dortfe Waart. p. 65 3 (127) en Goerede. ibid. 
laat verfcheiden Dijken doorfteken. p. 654 (127) geeft 
Apoftille op de voorftel van eenige Vriefle Edellui- 
den en beveelt aan Sonoy goede c'orrefpondentie met 
de Vriefen te houden, p.654 (128) geeft commifiie 
aan Bartholt Entes om de vyanden alle afbreuk te 
doen. ibid. fchrijft verfcheidenmaal aan Sonoy en Hel¬ 
ling wegens de inneminge van Amfterdam. p. 655 
(128) doedt eenige Oorlog-fchepen gereet maken 
om op de aankomende Spaanfe Vloot te paften, p. 655* 
(128) doedt fijn beft om de platte landen in het Noor¬ 
der-Quartier eenig contentement te geven, p. 660 
(132) fendt verfcheidene perfonen aan verfcheidene 
Vorften om hulpe en afliftentie te verfoeken. ibid. 
doedt met bewillingeder Staten van Hollanden Zee¬ 
land de Souverainiteit der Landen aandeConinginne 
van Engeland opdragen, p. 661(132) belegert Crim¬ 
pen. p.662 (133) ftelt forgvuldiglijkop allesordrë.ibid. 
wint Crimpen. ibid. foekt de beleggers voor Zierikzee 
uit te hongeren, p. 663(134) maakt gereetfchap om' 
Zierikzee te ontfetten. b. 9. p. 667 (137) wil de fake 
van de Unie voor alle dingen afgedaan hebben, p. 668 
(138) laat op de gemaakte Unie een verklaringe uit¬ 
gaan. p. 672 (140) ftemt toe de verkoopinge van hec 
Haagfe Bofch. p. 673(141) verleent aéfce van redem- 
tie voor het Haagfe Bofch. p. 676 (143) vindt goedt 
den aanflag van Sonoy om Muiden in te neemen. p. 677 
(144) is feer bekommert met de belegeringe van Zie¬ 
rikzee en foekthet te ontfetten. p. 6781 ^4 5 y maarte 
vergeefs, ibid. doedt ter Goude en de Goudfe Sluis 
fterken. p. 690(153) vindt niet goed de aangebodene 
hulpe uit Vrankrijk aan te neemen. p. 691 (153) 
fchrijft eenige beleefde Brieven aan de Coninginne 
van Engeland om het mifverftand tuflchen eenige En- 
gelfe en die van Vijflingen neder te leggen, p.691 (154) 
accordeert daarover met de Engelfe. ibid. fendt Ta- 
findaar over na Engeland, p.691 (154) en brengt dat 
gefchil ten andermaal ontftaan zijnde teneinde, ibid. 
onthouwt hem binnen Middelburg, krijgt daar adver¬ 
tentie van de moetwil der Gemuitineerde Spanjaar¬ 
den en foekt fijn voordeel daar mede te doen. p. 694 
(156) fchrijft aan verfcheidene Steden en bied haas? 
by defe gelegentheid fijne hulpe aan. ibid. als ook aan 
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de Staten van Braband. ibid. en aan Lalain. p. 696 
.(*57) fchrijfc aan denHeerevan Hierges en bedankt 
hem over het ontdaan der Gedeputeerde van Oran- 
jen. p. 700(161) en aan de Staten van Gelder¬ 
land. p. 701(161) maakt Willem Treflong Luitenant 
Admiraal van Zeeland, p.705 (164) en een nieuwe 
ordonnantie op de Oorloge ter Zee en Admiraliteit, 
ibid. laat op den naam des Conings een Placcaat uit¬ 
gaan tegens de Vrybuiters. p.708 (166) doedt fijne 
verklaringe tot fliltinge van de twiftinhet Noorder- 
Quartier tuflchen Sonoy en de Staten van het felve 
Quartier. p. 710(167) fendt den geintercipicerden 
Brief van Verdugo aan den Raad van State, p- 711 
(168) handelt met den HeerdeHauffy omhulpe te 
fenden tegens de Spanjaarden , en fend defelve. 
p.7f6(i7i) fchrijfc aan den Grave van Reux over 
defelve faken. ibid. fend noch eenige Vaandelen bin¬ 
nen Gent. p-717 (173) en het Sas. ibid. relolveert 
om Gedeputeerden te fenden na Gent en aldaar van 
Vreede te handelen, p. 718 (17 3) wil weten van wel¬ 
ke Provintien fich te wachten heeft die tot de Vrede- 
handelinge niet genegen zijn, en krijgt bericht daar¬ 
van. ibid. fchrijfc aan de Staten van Holland wegens 

' de Yredehandelingedje voor handen is. ibid. laat met 
den Grave van Boffu handelen, belooft hem vryheid 
op fekeren conditiën , ontbiet hem by hem tot Mid¬ 
delburg, neemt qualijk het weigeren van die van het 
Noordér-Qoartier, ontfiaat hem uit de gevangenif- 
fe, en fielt hem involkomene vryheid. p.726 (179) 
fend Hohenlo na Zeeland om,de plaatfen door de 
Spanjaarden verlaten wederom in te neemen. p. 727 
(180) dreigt Zierikzee tot een roof te geven indien 
het fich niet voegde, ibid. fchrijfc aan de Gouverneurs 
in Holland datfealle plaatfen die door de Spanjaarden 
wierden verlaten fouden fien in haar geweld te krijgen, 
ibid. is van gevoelen, datmen de uitgewekenen van 
Holland en Zeeland volgens de GentfeVredehandelin- 
ge in toekomende met fo fwat en Eed niet behoorde te 
belaften, p. 742(192) fch rij ft aan de Staten Generaal, 
aan de fi jde des Conings hoemen met Don Jan behoor¬ 
de te handelen, b 10. p. 747 (*95) houdt den felven 
handel feer fufpeft. p. 735 (*99) refolveert en fielt 
ordre om Holland en Zeeland te verfekeren. ibid. 
vindt den aanflag op Amfterdam niet goed, en wil 
niet datmen met de verkopinge van de goederen van 
die van Amfterdam zal voortvaren. p. 758 (202) ant¬ 
woord by Apoftilie op de Articulen van fatisfaótie van 
die van Amfterdam. p. 759 (203) protefteert tegens 
die van Amfterdam. ibid. fielt eenige Articulen voor 
aan de Staten aangaande den Oorlog en Licenten. 
p. 760(204,) communiceert aan de Staten van Hol¬ 
land en Zeeland de Articulen tot Luxemburg gehan- 
delt nevens de Apoftillen van Don Jan op defelve ge¬ 
geven. p. 768 (209) fchrijfc aan Sonoy datmen die 
van Amfterdam noch Haarlem geen fchade zoude 
doen , en doedt ceftatie van wapenen publiceren, 
p. 778(216) geeft fatisfadie aan die van Schoonho¬ 
ven. ibid. antwoord de Staten Generaal op haar ver- 
foek over eenige Articulen van het accoort met Don 
Jan gemaakt, p. 790(255) fendt Paulus Buis aan Bof- 
fu en de Staten van Uitrecht om te handelen op het 
ftuk van de fatisfadie. p.792 (216) en Gedeputeer¬ 
den na Uitrecht om te vernemen de waarheid van 
het geene aldaar was voorgevallen, doedt haar alle 
byftand aanbieden, en verhoeken dat fy haar onder 
fijn Gouvernement wilden begeven mits haar fodanige 
fatisfadie verlenende als fy begeren fouden. p. 800 
(232) fchrijfc aan de Staten Generaal in faveur van die 
van Uitrecht, ibid. antwoord Leoninus op deflelfs 
voorftel gedaan in de Staten van Holland, p. 807 
(237) verfoekt geftek te worden in het befit van het 
Kafteelen de Stad Breda, p.809 (239) accordeert met 
die van Tholen en geeft haat fatisfadie. ibid. ant¬ 
woord de Staten Generaal op haar fchrijven in faveur 
van die van Amfterdam. p. 810 (239) antwoord op de 
Articulen van die van Amfterdam wegens de fatisfadie. 
(240) doedt aan defelve prefentatie op haar verhoek, 
en protefteert tegens haar. p. 811 (240) is op fijn hoe¬ 
dé , houdt correfpondentie in de naafte Provintien , 

fendt aan verfcheidene Edelluiden , en foekt defélve 
te induceren tot het maken van een verbo'nd met de 
Staten van Holland en Zeeland. p.8tï (240) ant¬ 
woord fchriftelijk op het voorftel van Schets en 
Leoninus. p. 815 (245) en op de voorgeftelde Ar¬ 
ticulen van de Gefanten van Don Jan. p.817 (246) 
klaagt tegens defelve over verfcheidene faken die hem 
volgens de Pacificatie van Gent niet goed gedaan 
wierden. p. 818(246) fchrijfc aan de Wethouders 
van Mechelen voor Pieter Panis. p. 820 (24^) ftelt 
ordre op veele faken en fchrijfc aan de Staten Gene¬ 
raal. p. 819(253) trekt door alle Steden van zijn Gou¬ 
vernement. p. 830(254) doedt een voorflag aan de 
Staten Generaal om Don Jan uit het land te drij¬ 
ven. ibid. komt tot Uitrecht en wordt aldaar met al¬ 
le bedenkelijke toegenegentheid ontfangen. p. 831 
(254) wordt verkocht om in Braband te komen. ibid. 
fendt aan de Staten Generaal de afgewcrpene Brie¬ 
ven van Don jan en Efcovedo. p. 842 (362) ver- 
fchalkt den Overften Fronsbergen door eennagecon- 
terfeite Brief van Don Jan. b. 11. p. 856 (474) krijgt 
Breda wederom, p.857 (275) wordt verfocht om 
tot Bruffel te komen. p. 872(285) antwoord op het 
voorftel van de Gedeputeerde ten dien einde aan hem 
gebonden, ibid. vertrekt, komt tot Bruffel, worde 
'aldaar treffelijk ingehaalt. p. 873(186) wilniettoe- 
ftaan datter iets op Amfterdam en andere Steden 
ondernomen worde. p. 874(289) raad de Staten Ge¬ 
neraal om Gedeputeerden aan Don Jan te fenden. 
ibid. doedt die van Uitrecht fommeren om fatisfac- 
tie te ontfangen en haar onder fijn Gouvernement te 
begeven, p. 893 (300) accordeert met defelve. ibid. 
handelt met die van Amfterdam om haar fatisfadie 
tegeven. p. 896 (302) fchrijftaandeStaten vanHol- 
land en Zeeland dm approbatie op defelve, met ver¬ 
hoek dat alle hoftiliteit tegens die Stad mocht ophou¬ 
den. ibid. als mede aan Sonoy. ibid. fchrijft in fa¬ 
veur van die Amfterdam tenandermale aan de Stater» 
van Holland om alle hoftiliteiten tegens die Stad 
te doen ophouden, p.897 (303) doedt al de Sche¬ 
pen ophouden die na Spanjen zouden varen , en 
waarom, ibid. wordt gekoren tot Ruwaart van Bra¬ 
band. p. 898(304,) fendt van Dorp naGentomAar- 
fchot en de andere gevangene Heeren te doen ont- 
fiaan. p. 905 (308) wordt uit Vrankrijk bericht dat¬ 
ter op fijn perfoón toegeleidt wierde. p. 906. (310) 
antwoord op de redenen vaa*de Staten .van Holland 
en Zeeland waarom fy Amfterdam hebben trach¬ 
ten te vermeefteren. p. 910 (313) wordt door de 
Staten van Vlaanderen verfocht tot Gent te komen 
om de gerefene onluften te helpen byleggen, komt, 
en wordt feer treffelijk ingehaalt. p. 916 (3 17) fijne 
verrichtinge aldaar, ibid. doedt alle neerftigheid om 
de verdeeltheid der Staten te weeren, en brengt te weeg 
dat Mathias voor Gouverneur Generaal wierdt aange¬ 
nomen. b. 12. p. 927(7,) wordt gecontinueert in het 
particulier Gouvernement van Braband. 6.929(9,) 
en verfocht om te wefen Luitenant Generaal van den 
F.erts- Hertog, ibid. doedt Eed als Gouverneur van 
Braband. p. 930(10) en als Luitenant van den Eerts- 
Hertog. p. 931. is van oordeel datmen offenfive te¬ 
gens Don Jan behoorde te oorlogen, p. 93 5 (13) 
en datmen aan Don Jan geen fiach behoorde te le¬ 
veren. p. 934. fendt Aldegonde op den Rijkfdag 
te Worms. p. 952 (26) fchrijft in faveur van de 
Mennoniten aan de Magiftraat van Middelburg, 
p. 993 ( 56 ) geeft commilfie aan Treflong om te 
equiperen tegens Spanjen en den Coning op fijne 
eigene kollen te beoorlogen, p. 994. krijgt tijdinge 
van de fiekte en het overlijden van Don Jan. p.iooy 
(65) fijn gevoelen over de Regeringe van Parma. 
b. 13. p. 3 (68) foekt die van Gent en de gemuiti- 
neerde Waaien te vereenigeii. b. 13. p. 3(69)neemt 
aan de prefentatie van die van Gent. p. 5 (70) 
trekt in perfoon na Gent. p. 9 (73) beweegt haai¬ 
de Religions Vreede aan te neemen. p. to (73) 
en om een Obligatie te pafleren ten behoeve van 
de Coninginne van Engeland, p. 11 (74) foekt 
een Unie tuflchen verfcheidene Provintie te ma- 
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ken. p. 17 C?3) waarom hy Grave Johan van 
Nallbu ' getracht heeft te bewegen tot het aan¬ 
vaarden van het Gouvernement van Gelderland, ibid. 
befchrijft de Staten tot Geertruidenberg. ibid. ver- 
fchoont fich waarom hy die vergaderinge niet 
heeft konnen bywoonen. ibid. gebruikt fijn Broeder 
om de Unie te bevorderen, p. 18 (78) neemt aan 
en approbeert de Unie tot Uitrecht gemaakt p. 30 
(88) (telt den Staten twee middelen voor, om ftaande 
te blijven, p. 35(91) verfchrijft de Generale Staten 
tot Antwerpen om ordre te Bellen op de faken van 
de Provintien der Nederlanden, p. 48 fioo) is feer 
beforgt voor de belegerde Stad Maftricht en waar¬ 
om. pi 51 (102) is van oordeel dat deCeulfe Vrede- 
Siandelinge ffrekken zoude om de Provintien noch 
meer van den anderen te fcheiden. ibid. krijgt tijdin- 
ge uit Maftricht. ibid. fchrijft aan de belegerde, p. 65 
(°ii2) tracht de beroerte binnen Antwerpen te ftil- 
len, env/il niet datrle Geeftelijkheid ter Stad uitge- 
voert zoude worden.* p. 67 (114) neemt het felve leer 
qualijk. ibid. wil zijn plaats als Luitenant Generaal 
van Braband nederleggen. p. 67 (115) approbeert de 
gearrefteerde Poinften tot ftillinge der beroerte, p. 68 
( 11^) tracht Mechelentegens de praktijk van Panna 
te verfekeren, fendt Commiffariften daar binnen met 
Brieven aan de Gouverneur en die van de Stad. p. 7,6 
(120) fchrijft aan die van Gent dat hy komen zal om 
de Wet te verletten, p.84(126) komt tot Gent, ftelt 
de buiten ordre gekoren wet af, en verkiert een an¬ 
dere. p.86 (128) bedankt het Guarnifoen van Vil¬ 
voorden voor haregetrouwigheid. p. 87(128) tracht 
door alle middelen de Provintien by den anderen te 
houden, p.91 (131) fchrijft aan de Provintien in de 
generale Unie gebleven en maakt haar bekent het ac- 
coort dat de Walfche Provintien met Parma gemaakt 
hadden. p-95(ï?4) beklaagt hem over de langfame 
refolutien van de Geünieerde Provintien, waar door 
veele faken achterweege bleven, geeft aan de Gede¬ 
puteerde der felvereenige Articulen mede, tot beter 
vaft-ftellinge van het Gouvernement, b. 14. p. 128 
(159) fend Aldegonde aan de Staten derfel ver om haar 
te induceren dat fy op alles finaal en kortelijk wilden 
refolveren, en doedt haar daar toe eenige Articulen 
vooi(tellen, ibid. maakt Trefiong Superintendent van 
het Weft-Quartier van Vlaanderen, p. 131 (159) 
antwoord op de voorgeftelde ftukken van de Gede¬ 
puteerde van de nader-Geunieerde Provintien. (160) 
houdt yeverig aan by defelve om de finale refolu- 
tie, maar te vergeefs, p. 135 (163) geeft inrtrudie 
aan Jan Symonffe om la Motte in fijne correfponden- 
tie en de aanflag op den Briel te verfchalken. p. 137 
(164) ftemt over een met die van Holland om geen 
belegeringe voor den Bofch temaken; p. 139(166) 
wil alfins fijne Staten refigneren ingevalle geen be¬ 
ter ordre geftelt wierde. ibid. doedt daar over een 
harangue in de vergaderinge van de Staten Generaal 
tot Antwerpen- p- 141 (167) geeft fijn advijs in de 
Staten Generaal op het beleit der Oorloge p. 150 
( 174) doedt een remonftrantie in defelve om op 
alles beeter ordre te Bellen, p. 153 (176) reift na 
Holland en antwoord op de remonftrantie van de 
Staten van den fel ven lande. p. 160 (181) trekt 
na Uitrecht, p. 161 (181) trekt mits den aver- 
rechtfen handel van Rennenburg na Campen , fend 
Ufkens aan den felven en verloekt dat hy by hem 
komt. p. 167(186) wordt geabufeert door Rennen¬ 
burg, kan qualijk geloven het geenetot Groeningen 
gebeurt was, en vertrouwt geen Papiften meer. p.169 
(187) ftelt ordre tot verfekeringe van Over-Yffel, 
Vriefiand en de Omlanden, ibid. geeft commiffie aan 
Sonoy om de paften van Coeverden en Bourtange te 
befetten. p. 170 (188) en aan Hohenlo om de gere¬ 
belleerde Boeren te dwingen, de kleine Steden in O- 
ver-Yftel in te nemen , en ftelt hem aldaar tot fijnen 
Luitenant, ibid. komt tot Amfterdam en wordt aldaar 
treffelijk ingehaak. ibid. informeert hem op alle de 
gelegentheden die tot Uitrecht tuftchen de Gerefor¬ 
meerde en Geeftelijkheid waren voorgevallen en doedt 
een provifionele uitfpraakover diefaak. p. 173 (190) 
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fchrijft aan de Burger Hopluiden , om haar na die 
uitfpraak te reguleren, p. 174(191) waarfchouwt de 
Staten van fich niet te vergapen aan den Oorlog met 
Portugal, maar op alles beter ordre te ftellen. p. 178 
(194) vertrekt na Braband. 9.182(197) fchrijft aan 
de Staten van Holland dat Anjouniet pretendeert op 
de landen onder fijn bevel ftaande. (198) weigert de 
aanhiedinge van deSouverainiteitaan te nemen. p. 183 
(198) houdt aan om defelve Anjou aan te bieden, 
ibid. neemt defelve fo lange den Oorlog duurt aan en 
verleent den Staten een Brief van acceptatie, ibid. 
doedt Eed aan defelve. p. 185 (200) neemt deabfo- 
lute Souverainireit over Holland aan en om wat re¬ 
denen, p. 186 (200) ftelt in de vergaderinge der Ge¬ 
nerale Staten eenige Articulen voor om promptebjk 
op gerefol veert te worden, p. 194(206) geeft ordre 
aan Trefiong om op alle wijfe het vervoeren van la 
Nove na Spanjen te verhinderen, p. 196 (207) draagt 
grote forgetegens het ontfet van Groeningen. p. 204 
(2.i3) fend Aldegonde tot dien einde aan de Staten 
der Geünieerde Provintien. ibid. wordt Stadhouder 
van Vriefiand. p. 210(217) tracht door alle midde¬ 
len de befiellinge ter Zee door Navarre gegeven te 
beletten. p-2i3 (219) fchijnt leer genegen tot den 
handel met Anjou en waarom, p 214 (220) maakt 
fich gereet om Bouchain te ontfetten maar te ver¬ 
geefs. p. 214 (220) draagt groote forge om de Pro¬ 
vintien in eendracht te houden en te conferveren. 
p. 221 (224J vreefi voor fcheuringe. p. 222 (225) 
doedt om fulks te verhoeden de Generale Staten by 
een roepen tot Delft en wat hy daar voorftelt. ibid. 
verfoekt het advijs der Staten van Holland over de 
profcriptiedesKonings tegens hem.p.22 3(226)fchrijft 
aan die vanSteenwijk en belooft haar ontfet p 225(118) 
beraadt fich over den Ban des Coningsen geeft een 
Apologie tegens defelve uit. p.241.... (10....) fendt 
den Heer van Melve met defelve aan den Coning van 
Schotland en waarfchouwt defelve van de Ligue des 
Paus en Conings van Spanjen tegens Schotland en 
Engeland, p. 251 (17) wordt verfocht in Vriefiand te 
komen, komt, ftelt ordre op veele faken en fchrijft 
aldaar een Landdag uit. p. 252(18) verbiedt den han¬ 
del op Spanjen en Portugaah p.253 (18) fendt den 
Heer van Brederode na Uitrecht om de gerefene on- 
ruft aldaar te Billen, p. 280(38) levert een remon¬ 
ftrantie over aan de Staten Generaal, p. 289 (45) 
raadt de Staten van Holland en Wethouders van Am¬ 
fterdam om van de fatisfadie af te ftaan en op nieuws 
te accorderen , het geenehy te weege brengt, p. 290 
(45) laat een Placcaat uitgaan in Vriefiand op’tftuk 
van de Juftitie enz. p.292 (47) als ook een in Hol¬ 
land tegens het licentieus drukken. p. 293 (47) trekt 
na Zeeland om Anjou te ontfangen. b. 17. p. 296 (2) 
doedt openinge van de affairen des Lands aan Anjou. 
p 311(14) wordt door fijn hooftgefchoten. p. 312 
(15) is in groot gevaar door het ontfpringen der won¬ 
de. p-3i6 (18) wordt tegen aller verwachtinge ge- 
nefen. ibid. approbeert de uitfprake van den Land- 
Raad aangaande de verfchijninge der Geeftelijke in de 
vergaderinge van de Staten van Uitrecht, p. 3 17 (19} 
fchrijft aan Sonoy dat hy Enkhuifen foude verfterken 
en fich felven aldaar onthouden om alle onheilen voor 
te komen. p. 519(21) antvVoord den Hertog van An¬ 
jou op fijn fchnjven. p. 348 (41) geeft fijn advijs op 
de fwarigheden tot Antwerpen met Anjou voorgeval¬ 
len, p. 349 (42) trouwt met Louife vanColigny.b. 18. 
p. 365 (7) wordt tot Antwerpen voor een verrader 
gefchoiden. p. 367(9) fchrijft aan Trefiong over de 
klachte die Anjou dede over de Oorlog-fchepen der 
Staten p. 370(11,) foekt Duinkerken te voorfien maar 
tevergeefs, p. 371(12) fend Gedeputeerde na Vrief- 
landt omhetgefchil tuftchen de (leden en platte lan- 
den over de Regeringe by te leggen, p.376 (15) be- 
fiecht het gerefene mifverftand tuftchen Hohenlo en 
Sonoy. p. 378 ( 17 ) fendt Gedeputeerde binnen 
Uitrecht, om de gerefene beroerte aldaar te (til¬ 
len. p. 389 (25) fchrijft aan de Burger Hopluiden. 
p< 391 (26) wordt tegoed Frans geacht. p.392(27) 
ftaat toe, hoewel van andere gedachten zijnde, dar¬ 

men 
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men de Francen uit Nederland zal laten vertrekken, 
p. 398 (i i) fehrijft aan die van Bolland en Zeeland 
om ordre te (dellen op de bevrijdingederZeeen Zee- 
fteden. p. 399 (31) vindt niet goed den aanilagopde 
perfoon van la Motte. ibid. ftelt ordre op de betalin- 
ge van bet Scheeps-volk. p. 400 (3 2.) verwittigt die 
van het Noorder-.Quartier van den aanflag der vyan- 
den ophare Steden, p 4.02(34) waarfchouwt Cafen- 
brood voor Chimav. p. 406(36; vindt ongeraden dat- 
meii hem deporteere. ibid. flaat een ander middel voor 
om Brugge te verfekeren, maar inifiukt. p-406(37) 
hem wordt fijn Soon Frederic Henric geboren, p. 407 
(37) gebruikt groote neerftigheid tot voordeel der 
landen, p. 416 (50) wordt door Balthazar Gerards 
omgebracht, p. 417(51) en tot Delft met alle heer¬ 
lijkheid begraven. p. 435 (56) waarfchouwt voor fijn 
dood Aldegonde en Martini van den toeleg van Par- 
ma om Antwerpen te bemachtigen en flaat middelen 
vpor om fialks te verhinderen, b. 19^.466(12) 

WilhemHofe wordt tot Brugge verbrandt om de Reli¬ 
gie den i Maart. 156-0. b. 1. p. 51 (36) 

Willem van Diemen antwoord op de Communicatie dooi¬ 
de Wethouders van Uitrecht wegens het verfoekder 
Gereformeerde met hem gehouden, en is vanadvijs 
darmen haar, om alle bloedftortinge te weeren , een 
of twee Kerken zal toeftaan. b. 2. p. 90 (6 3) 

Willem Buema willende uit het land vluchten wordt door 
fijn Schipper verraden , gevangen en op het Kafteel te 
Hr.rlingen gelet. b. 3. p. 169 (r 19) 

Willem van Blois, gefegt Treflong, wordt door de Heer 
van Brederode aan de Gouvernante gefonden, om 
haar te verwittigen dat hy een derde Requeft der E- 
delen zal komen overleveren 3 b. 3. p. 149 ( 105 ) 
tafilaTorrein fijne Herberg aan en ontneemt hem 
eenigepampieren; p. 162 (114) krijgt commillie van 
den Prince van Oranjen om fichterZ.ee toe te ruften, 
begeeft fich uit den dienft van den Grave van Ooft- 
Vliefland, koopt een Schip , wordt door laft van den 
Grave gevangen, ftri&elijk bewaart, ontflagen op 
borchtocht, begeeft hem t’Zee ten dienfte van den 
Prince; b. 5. p. 340 (246) wordt door het Ys gedwon¬ 
gen om te Wieringen inteloopen,bevrieftdaar, wordt 
by na gevangen , opgeeift, geeft trots befcheid, word 
hevig belprongen , verweert hem mannelijk, redt fich 
uit het Ys, raakt Zee en feilt na Engeland ; b.6 p. 365 
(264) wordt door die van Wieringen gedwongen te 
fweeren van fich nooit te wreken over het doodfiaan 
van fommige van fijn volk- (265) loopt met Lumei 
uit Engeland en komt voor den Briel 3 ibid. trekt met 
een deel volks na de Zuid-Poort en komt in de Stad. 
p. 366. raadet den Heer van Lumei den Briel te be¬ 
houden. (265) fteekt de Spaanfe Scheepen voor de Stad 
in den brand; p. 367(266) krijgt commillie van Lu¬ 
mei en trekt met drie fcheepen met volk na Vhflingen3 
p. 370 (268) doedt Pacieco en twee Spaanfe Edelen 
binnen Vlifiïngen ophangen en om wat redenen; ibid. 
koopt de goude ketting die uit de kleederen van Pacie¬ 
co gevallen was; ibid. krijgt commillie te zijn Gou¬ 
verneur van den Briel en het Eiland Voorne 3 p. 392 
(286) wordt Luitenant Admiraal van Zeeland; b. 9. 
p. 705 (164) doedt een voorflag om den Coningvan 
Spanjen op fijne eigen kullen te beoorlogen en drijft 
het (elve fterk ; b. 12. p. 993 (56) krijgt daar toe com- 
mifiïe van den Prince van Oranjen maar de tocht gaat 
niet voort; p. 994. wordt door den Prince van Oran¬ 
jen gemaakt Superintendent van het Weft-Quartier 
van Vlaanderen ; b 14. p 131 (159) antwoord den 
Prince op de klachte van Anjou over der Staten Oor- 
log-fcheepen; b. 18. p. 376(11) fendt aan den Prin¬ 
ce een Brief van la Motte; p. 399(31) verfoektdat- 
ter ordre geftelt worde op de betalinge van het 
fcheeps-volk ; p.400(32) vertoont aan fijn Excellen¬ 
tie Maurits watter van noden was tot bevrijdinge van 
de Schelde 3 b. 19. p. 508 (42) ftiltmet gevaar van fijn 
leeven de muiterijetot Ooftende ; p. 523(51) wordt 
gecommitteert om de Scheepen tot Sluis opgebracht 
voor Don Antonio, na Walcheren te brengen ; b.20. 
p. 5 39(4) en door Hohenlo aan Maurits en aan den 
Raad van Staten gefonden om het ontfet van Ant¬ 

en Saken. 

werpen te bevorderen, komt te Middelburg, voert 
eenige hevige propooften, wordt van alle fijne Staten 
afgelet en gevangen gehouden ; p. 570 (12.) maakt 
aantekeningen op het verbaal tegens hem gehouden; 
p.572... (14...) accordeert met de Cipier om ontflagen 
te worden maar wordt door defel ve bedrogen 3 p. 5 76 
(17) wordt by provifie ontflagen en in lijn huis ge¬ 
bracht. p. 5 79(2o)trekt na Engeland en geeft een remon- 
ftrantie over aan de Koninginne. p. 581(21) ftelt fich 
ter purge en wordt door het Hof van Holland on- 
fchuldig verklaart; p. 583 (22) antwoord op dg poinc- 
ten van fijne befchuldinge; ibid. wordt Houtvefter 
van Holland; p. 593 (30) en Overfte van een Regi- 
giment Soldaten ten dienfte van den Koning van Swe- 
den, verbindt fich uit dien Hoofde voor een fomme 
penningen, en moet defel ve opleggen en betalen, b. 29. 
p. 608(5) 

Wfillem Grave van den Berge valt af van het verbond der 
Edelen met belofte van een getrouw Dienaar van fij¬ 
ne Majefteit te zullen blijven, b. 3. p. 151 (i.o6)foekt 
groote vergaderinge van volk te maken te Weert, en 
geeft verfcheidencommiflien. b. 4. p. 134 f166) neemt 
in en verfekert voor den Prince van Oranjen veele 
Steden in Gelderland, enz. b.6. p. 381 (277) fufti- 
neert alleen commillie te hebben van den Pjrince van 
Oranjen over Gelderland, raakt daar over in moeite 
met de Commandant van het Huis te Toutenborch 
Enthuifen , belegert het, dreigt de foldaten ftrenge- 
lijk, en wordt het Huis aan hem tegens dank en in 
afwefen van den Commandant overgegeven, ibid. wei¬ 
gert afliftentie van volk aan den Heer van Swieten. 
p. 410 (299) verlaat alle de Steden van Gelderland, 
en het Graaffchap van Zutphen en van Over-Yflël en 
vlucht, p.415 (303) handelt met Parma, wordt ver¬ 
fekert, weder los gelaten, kieft de fijde des Conings» 
b. 18. p. 402(33) 

Willem Veufel Deken van S. Pieter t’Uitrecht trekt 
na Spanjen wegens de Geeftelijke van Uitrecht om 
aan den Koning te vertonen het appel van de fententie 
door den Hertog van Alba over de Staten van Uitrecht 
uitgefproken. b. 5, p. 32.8 (237) 

Willem Taats van Amerongeu Burgermeefter tot Ui¬ 
trecht wordt geweldig veroverlaft van deSpanjaarts, 
ruimt fijn Huis, protefteert voor den Raad. b.6.p. 3 5 7 

(M9) 
Willem Grave van der Mark, fie, Lumei. 
Willem de Grave wordt Gouverneur van Edam.b.ö.p. 3 77 

(2-74) 
Willem Leuwenfz neemt in en befet Toutenborch voor 

den Prince van Oranjen. b. 6. p. 381 (277) 
Willem Bardefius fehrijft aan den Admiraal Boshuifen 

om hem te beweegen tot overkomfte aan de fijde 
van den Prince van Oranjen 3 b. 6. p. 404 (294) en aan 
den Prince van Oranjen over degelegentheid van hef 
verlaten van de Diemer-Dijk; p. 437 (321) wil niet 
dat Hoorn en Enkhuifen van volk ontbloot zullen wor¬ 
den 3 ftaat fulks echter toe en bericht Sonoy van alle 
degelegentheid 3 b. 7. p.496 (17) fehrijft aan Sonoy de 
gefteltheid der faken binnen Amfterdam, helpt de 
oude Regeringe van Amfterdam van het Kuilen, iet 
fich felve daar op en wordt Burgermeefter ; b. 12. 
p. 95 3 ( 27) wordt door de Staten van Holland en 
Zeeland gecommitteert om met den Prince van Oran¬ 
jen te handelen en aan den felven de Souverainiteitop 
te dragen; b. 15. p. 181 (97) en door den Prince van 
Oranjen na Vriefland gefonden , om het gefchil tuf- 
fchen de fteden en platte landen van Vriefland over 
de Regeringe byteleggen 3 b. 18. p. 376 .(15) endoor 
Lycefter na het Noorder- Quartier, om afliftentie 
van Schepen te verfoeken tegens het voorneemen van 
den Grave van Embden 3 b. 21. p. 649 (11) -wat hy 
daar verricht 3 p. 695(12) wederfpreekt demeininge 
van Reingout en het voornemen van Lycefter; p. 722, 
(3 O gecommitteert door Lycefter totdefecrete cor- 
refpondentie, ontdekt aan Willem van Naflauw den 
aanflag dervyanden opHarlingen; b. 22. p. 892(28) 
wordt door Lycefter aan Hohenlo gefonden om te 
vernemen hoe veel volks hy zoude konnen milten tot 
het ontfet van Sluis, fehrijft fijn wedervaren aan Ly¬ 

cefter, 
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teQer, waar air naderhand groote moeite ontftaat; 
b. 13.p.8(6) en aan de Staren van Holland met een 
inftrudtie. p. $0 (11) fchrijft aan Lycefter en maakt 
bem bekent, dathyfichvan het ampt van Raad van 
State en dienvolgens van alle correfpondentie ontfla- 
genhadde; b. 24. p. 238(63) wordt door fijn ExCel- 
cellentie Maurits binnen Medenblik gefonden, om 
Sonöy en de foldaten te overreden, kan niet uitrech¬ 
ten, vertrekt van daar en doedt rapport van fijn we¬ 
dervaren. p.197 (36) 

Willem van Zuilen van Nyvelt wordt gefonden na de 
Coninginne van Engeland 5 om den nood des lands 
te vertonen, en affiftentie van geld en volk te ver- 
foeken. b. 6. p. 424 (31°) wordt gecommitteert tot 
de Vredehandelinge te Breda. b. 8. p. 3-97 (88) 
en tot de Gentfe Vredehandeling, b. 9. p. 719(174) 

en om de Proceflên die van Holland aangaande te 
lichten uit den Secreten en Groten Raad. b. 17. p. 3 30 
(19) en aan Lycefter gefonden om hem te verwitti¬ 
gen van den handel van Paret en Rijngout. b. zi. 
p. 745 (5f) en door de Staten na Engeland om aan de 
Cpninginne de Souverainiteit op te dragen, b.22. p.872 
(14) heeft een aanflag om Naarden voor de Staten van 
Holland te verfekeren, opent defelve aan van Gein, 
wordt verklikt en van fijn oogmerk verfteken. b. 23. 
p. 148 (103) wordt gecómmitteert tot de refumptie 
van een voorgaande, en het concipiëren van een nieu¬ 
we Kerkenordeninge. b. 28. p. 556 (21) 

Willem van Bronkhörft Heere van Batenborch wordt 
Luitenant Gouverneur van den Prince van Oranjen 
en Overfte Veld-Heer. b.6.p. 431 (316) neemt Ou- 
werkerk in, itinar kan mits de onwilligheid van het 
krijgsvolk weinig uitrechten, p, 439(322) krijgtlaft 
om Haarlem te ontfetten , trekt na het Duitfe Leeger, 
wordt verfchalkt, op de vlucht gebracht en blijft dood. 
p. 439 (322) wordtbefchuldigtenontfchuldigt. p.440 

(32-3) 
Willem Jan Reierfz wordt Raad nefFens den Prince van 

Oranjen dm op alle voorvallende faken te difponeten. 
b. 6. p. 430 (3 30) 

Willem Veft Kapitein onder de Vloot Van Boffu wordt 
met geweld genomen, b. 6. p. 436 (3 3 3) 

Willem van der Goude wordt binnen Geertruidenberg 
in de furie van het innemen dood gefteken. K6.P.457 

Willem Codde fchrijft aan Cornelis van Rijfwijk hem 
verfoekende dat hy Medenblik wilde overgeven in de 

hand des Konings. b • 7-P-493 (*4) 
Willem Martini wordt gevangen op het Kafteel van 

Antwerpen gebracht, ondervraagt, ontkent alles, en 
onder Eede uit degevangeniffe ontflagen. b. 7. p 588 
(81) heeft een aanftag om het Kafteel van Antwer¬ 
pen voor de Staten, te doen verfekeren. b. 11. p. 83 3 
f271) wordt Raads-Ueer in den Raad van Braband, 
b. 31.p. 874(74) 

Willem Maertfz Calf wordt door Sonoy geftelt tot Com- 
mifi’aris om de gevangene vagabonden in het Noor- 
der-Quartier te examineren, b. 8^.624(106) 

Willem van Sonnenberg wordt door Sonoy geftelt tot 
Commiftaris om de gevangene vagabonden in het 
Noorder - Quartier te examineren} en draagt fich in 
die commiftie onmenfehelijk wreed 3 b. 8- p.6 24 (106) 
beklaagt de Wethouders van Hoorn heftiglijk by den 
Prince van Oranjen. p. 633(113) 

Willem van Roön wordt door Sonoy geftelt tot Com- 
miflaris om de gevangene vagabonden in het Noor- 
der-Quartier re examineren, b. 8 p. 624 (106) 

Willem Moftert wordt door Sonoy geftelt tot Com- 
mifïaris om de gevangene vagabonden in het Noor- 
der-Quartier te examineren, b.8. p.624 (106) fieGuil- 
jam Moftert. 

Willem Winter Wordt uit Engeland a£n den Prince van 
Oranjen gefonden om het mifverftand wegens het ne¬ 
men en arrefteren van eenige fcheepen te wederfijds 
wegteneemen. b. 9. p. 691 (134) 

Willem Hertog van Gulik wordt door den Keiler gefon¬ 
den om Vreede te maken tuflehen Don Jan en de Sta¬ 
ten. b. 10. p.770 (211) 

Willem Pijl wordt door de Staten van Uitrecht aan So¬ 

noy gefonden om hulpe te verfoeken tegens de Span¬ 
jaarden. b. 10.p. 778(216) 

Willem de Klerk Schout van Mechelen antwoord heel 
profaan en los op de voorfpraak gedaan voor Pieter 
Panis. b. io.p. 820(247) 

Willem de Roek verfchafc geld om het Kafteel van Ant¬ 
werpen voor dé Staten te verfekeren. b. n. p. 833 
U70 

Willem Artus geeft een advijs uit van de eenigheid der 
Chriftelijke Religie, b. 14. p. 149 (1 73) 

Willem Lodewijk Grave van NafTauw verovert het 
Huis te Wel, fendt aan de Staten om meerder volk, 
belegert Blijenbeek en verlaat het felve wederom, 
b. 14. p. 177(193) fchrijft aan Sonoy om den Opflag 
van noodfakelikhedente voorfien; b. 13^.209(217) 
wordt gevarelijk gequetft voor Coeverden ; p. 216 
(221) fchrijft aan de Staten van de nader Unie om 
ordre te ftellen op het verloop der foldateb; p. 217 
(222) viftualieert Lochum,- b. 17. p. 334(32.) wordt 

• Luitenant Gouverneur Van Vriefland ; b. 18. p.^j 
(34) Stadhouder en Capitein Generaal; b. 19 p- 307 
(40) wint Slijkenburch; b. 20. p.624 (54) doedt opê- 
ninge aan Lycefter van de middelen om Groeningen 
tot reden te brengen ; b. 21. p. 698 (14) laateenplac- 
caat uitgaan op het ftukvande wacht over het platte 
land van Vrieftand ; p. 709(22) geeft apoftille op het 
Requeft van die van Ooftergoe, verfoekende dat de 
Souverainiteit van Vriefland aan de Coninginne van 
Engeland mochteovergedragen worden b.22. p.885 
(23) verandert op de waarlchouwinge van Bardefius 
het Guarnifoen van Harlingen ; p. 893 (29) fchrijft 
aan Maurits over de faken van Sonoy 3 p.903 (36) 
antwoord aan Verdugo op fijn Brief van onfchuld; 
b. 23. p. n (8) ftelt ördre op de nacht en dachwacht 
van het platte land van Vriefland; ibid. heeft een 
vergeeffen aanftag op Groeningen; p. 30 (20) krijgt 
eenige Brieven van Lycefter aan die van Ooftergoe, 
Weftergoc en Sevenwolden in handen, opent defel¬ 
ve, vindt dat defelve ftrekken om oneenigheid te 
veroorfaken, houtfe op en fchrijft daar over aan de 
Staten; p.44 (29) trouwt met Anna van Naflauw; 
p. 106 (73) doedt by Placcaat alle correfpondentie 
met de vyanden verbieden; b. 23. p. 374 (40) heeft 
een aanftag op Delfliel die miflukt, wint en fterkthet 
Fort Ymentille ; p. 391 (38) accordeert met den Over- 
ften Clant om eenig volk hl de Omlanden te brengen ; 
p. 482(37) wint de Schanfe Soltkamp met geweld ; 
p. 483 (38) wordt gequetft voor Steenwijk; b. 29. 
p.626 (19) drijft fterk de belegeringe van Coever¬ 
den, wordt geftelt tot Generaal indeuitvoeringe van 
die commiftie; p. 632(23) komt voor Coeverden en 
vordert de belegeringe met grboten ernft; p. 6 34 (23) 
gebruikt groote vooriichtigheid en couragie in het 
tegenftaan van de befpringinge van Verdugo; p. 640 
(30)^ wordt gequetft ; ibid. wil Coeverden met 
Vriefch Guarnifoen befet hebben niet tegenftaandede 
preteniien van die van Over-Yflel ; p. 642(31) trekt 
op en befchanft fich in Bellingwolderzijl • p.704 (23) 
verfekert Vriefland voor alle invallen der vyanden; 
ibid. vuftualieert Coeverden ibid. raakt in groote on¬ 
eenigheid met Carel Roorda en waar over; b. 30. 
p. 701 (23) krijgt een hevige Brief van den (elven in 
handen, breekt defelvë op en maakt daar op eenige 
annotatien; ibid. wordt van Roorda belogen, ver- 
fchijnt onvoorfiens in de Staten van Vrieftand, ver¬ 
dedigt fich tegens deflèlfs lafteringe en draagt fich 
geweldig gematicht. p. 70 2 (24) verovert veele fchanf- 
fen in Vrieftand; p. 714(32) begint de Bourtangete 
bouwen; ibid. fchrijft aan Veer en verfoekt dat hy 
met eenig volk tot fijne affiftentie wil komenp. 715 
(33) vi&ualieert Coeverden andermaal3 p.718 (33) 
fcheidt fijn Leeger ; ibid. belegert en overvalt de 
S:hanffe Auwerderfijl. b. 31. p. 807 (23) ftelc ordre 
tegens Mendo die voor Groeningen eenige Huifen in 
brand gefteken hadde. p. 891 (88) komt met eenig 
volk by fijn Excellentie om Grol te helpen belegeren; 
b. 3 2.p-41 (31) raadt de Afgefimten vanEmbdentot 
Vreede met den Grave en (endt defelve aan de Staten 
Generaal; p.fS(44) fchrijft van de gelegentheid dier 

faken 
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faken in der haaft aan Oldenbarnevelt; p. 59. krijgt 
commiffie tot het Gouvernement van Groeningen 
en de Omlanden, p. 154(115) komt in den Haag 
om op alle voorvallende occafien te helpen deli¬ 
bereren; b. 33. p. *80(15) befoingeert op het ftuk 
van de Fortificatie van Coeverden; p. 114(41) de¬ 
cideert de queftie tuflchen de Staten Generaal en die 
van Groeningen en Omlanden wegens hare quote; 
p. 137 (58) geeft reden waarom hy eenige guarni- 
focnen hadde verandert; p. 179 (88) procedeert te- 
gens Roorda over den Brief door den felven ge- 
fchreven; ibid. geeft eenige Articulen over tot be- 
flechtingè van het gefchil tufTchen hem en Roorda 
(89) fchrijft aan Oldenbarnevelt en waar over; 
b. 35. p.480 (47) fchrijft ten tweedemaal ; p-4Si 
(48) verovert Deutecom en het Huis te Schuilen- 
burg; b. 36. p. 556(34) trekt tot affiftentie van het 
Leegér der Duitfe Vorften maar tevergeefs; p.5-58 
(35) heeft grote moeite om de fententie der Staten 
binnen Groeningen ter executie te brengen; b. 37. 
p. 605 (7) 

Willem van Home Heere van Hefen wordt gevangen, 
befchuldigt van verftand gehouden te hebben met An- 
jouenonthalft. b. 15. p. 198(109) 

Willem Sempele geeft Lier verradelijk over aan Hauke- 
penne. b. 17. p. 331 (30) 

Willem Parry heeft een aanflag op het leven van Elifa- 
beth, Wordt gevangen en geexecuteert. b. 10. p. 569 

(n) 
Willem Harle wordt door Lycefteraan den Grave van 

Embden gefonden om de ontftane queftien by te leg¬ 
gen. b.ii.p.695(11) 

Willem Ruflel wordt Gouverneur van Vliflïngen, neemt 
qualijk het vergeven van het Colonelfchap van Zee¬ 
land, en vat een haat tegens de Staten, b. 21. p. 953 
(71) fchrijft aan Groenevelt, en prijft fijne cou- 
ragie in het defenderen van Sluis, b-23. p. 16 (11) 
heeft een miftrouwen op de Staten en begaat 
daar door veele buiten - fporighcden. b. 14. p. 134 

(61) 
Willem Stuart vervolgt fijne pretenfie tegens de Staten 

met bedreiginge. b.15. p. 383(51) maakt een grote 
pretenfie op defe landen en verfoekt Brieven van re- 
prefalien. p. 375 (47) vernieuwt fijne pretenfien te¬ 
gen defe landen , begeeft fich in dienft van Denemar¬ 
ken, en verkrijgt van dien Coning voorfchrijven aan 
de Staten, b. 28. p. 5 3? (6) wordt door den Coning 
van Schotland aan de Staten gefonden, maakt haar be¬ 
kent de aanflagen der Roomfe tegens den Koning 
en het Rijk, verfoekt affiftentie, en voldoeninge 
van fijne byfondere pretenfie. b. 30. p. 710 (30) ac¬ 
cordeert met defe!ve p. 712(31) 

Willem Hus krijgt laft om de Berg-verkopers die hy in 
handen mochte krijgen aanftonts met de koorde te 
ftraffen. b. 26. p.410 (10) 

Willem van Doornik levert door laft van de Wethouders 
van Nimmegen eenige Articulen over in de Staten Ge¬ 
neraal en verfoekt apoftille op defelve. b. 28. p. 582 

(41) 
Willem Hertog vanCleef fterft. b. 29. p. 608 (5) 
Willem Willemfe wordt voor Steenwijk gefchoten en 

fterft. b. 19^.627(20) 
Willem van Dorp wordt gequetft en fterft voor Steen¬ 

wijk. b. 19. p. 619 (11) 
Willem Bundingblijftinde verweeringe van een Schanfe 

voor Coeverden. b. 29^.634(25) 
Willem Criep Cantfelier van Gelderland fchrijft eeni¬ 

ge Brieven aan Manfveld en andere ,■ om Gulik 
aan den Koning over te leveren, b. 30. p. 746 

(s6) 
Willem Prenger weigert Auwerderfijl aan Willem van 

Nafiauw over te geven , geeft een kluchtige ant¬ 
woordt, wordt overvallen en blijft, b. 31. p. 807 

(15) 
Willem Murray wordt door de Coning van Schotland 

aan de Staten gefonden over de faken van Stuart en 
noch eenige andere, doedt fijne propofitie. b. 3 x. 
p.8i3 (36) 

Willem Keyt wordt door de Koning van Schotland 
aan de Staten gefonden over de faken van Stuart en 
noch eenige andere, doedt fijne propofitie. b. 31. p.8 2 j 
C 36) 

Willem Frybach fchrijft aan den Heer van Brienen en 
waarover, b. 31. p. 46(35) 

Willem Quade (Edelman) komt als Gedeputeerde van 
den Biflchop van Ceulen in den Haag om de Gravinne 
van Meurs te voldoen de intereften en het verloop van 
hare pachten en verfoekt de Staten tot Middelaars in 
die faak. b. 33. p. 125 (26) komt met inftruftie van 
den Keurvorft van Ceulen by de Staten Generaal en 
doedt een propofitie. b. 35. p.416(7) doeteen twee¬ 
de verfoek om de reftitutie van Rhijnberk. p. 419 
(9) 

Willem van Beveren fchrijft aan Oldenbarnevelt de ge- 
legentheid van hetLeegerder Duitfe Vorften in het 
land van Cleef. b. 36. p. 558(35) 

Willem de Broun komt in conferentie met den Admirant 
vanArragon. b. 37.p. 669 (53) 

Willerval wordt door de Staten Generaal aan Don Jan 
gefonden. b. 11. p- 874 (287) 

Willugby ftaat een groot Convoy der Spanjaarden, b. 2 i. 
p. 709(23) wordt Luitenant van het Engelfe fecours 
in Nederland, en doedt Eed aan de Staten, b.23. p.142 
(98) doedt een propofitie inde Staten tot befliffinge 
van de onluften tuflchen Sonoy en de Staten, b. 24. 
p. 101 (39) fchrijft aan Sonoy en raad hem met fijn 
Excellentie Maurits te accorderen, p. 228(58) komt 
totMedenblik om een einde te maken van de gerefene 
onluften, doedt uitfpraak in defelve en maakt een in¬ 
terpretatie op die fijne uitfpraak. p- 231 (60) ftelt or- 
dre op de monfteringe en betalinge der Soldaten, 
p. 232 (61) trekt na Dordrecht om de muitinatie van 
het Guarnifoen van Geertruidenberg te ftillen, fend 
Wingfelt daar binnen, handelt met de afgefondenc 
uit het Guarnifoen, beftraft haar van hare onredelijk¬ 
heid > komt felve te Geertruidenberg , heeft veele 
moeitens, trekt weg en verwittigt den Staten fijn we¬ 
dervaren , handelt op het verfoek der Staten nader met 
het Guarnifoen en belooft onder afte die Stad niet van 
Holland noch het Gouvernement van Holland af te 
fcheiden. p. 291(104) maakt accoord met het Guar¬ 
nifoen, komt binnen de Stad, ftelt ordre, doedt het 
Guarnifoen betalen en maakt Wingfeld tot Gouverneur, 
p. 149 (106) fchrijftaan het Guarnifoen van der Veen 
p. 295(106) komt tot Bergen op Soom, maakt Wil¬ 
lem Drury tot Gouverneur, monftert de Soldaten, 
ftelt ordre op verfcheidene faken. b. 25. p. 338 (20) 
komt andermaal binnen de Stad, ftelt Morgan tot 
Gouverneur in plaats van Drury, doedt een uitval 
met weinig fucces. p. 340 (11) krijgt kennifle van 
den toelegjeeniger verraders, bedient fich van die ge- 
legentbeid, en fpeelt aan Parma geen kleine pots. 
p. 341 (11) raakt in groote woorden met Oldenbar¬ 
nevelt en waar over. p. 341 (22) vervolgt Parma in 
het optrekken van Bergen op Soom, en ftaat eeni¬ 
ge tot Ridders in het geficht van de vluchtende 
vyanden. p. 342 (23) fchrijft aan de Officiers binnen 
Geertruidenberg een ernftigen Brief over de muite- 
rije en ongeregeltheden van het Guarnifoen. p. 365 
(40) komt in quaad vermoeden om dat hy Geer¬ 
truidenberg niet wederom dede komen onder dege- 
hoorfaamheid van de Staten, p. 374(46) neemt qua¬ 
lijk het Placcaat der Staten tegens de Bergverko¬ 
pers, en oordeelt door het felve beledigt te zijn. 
b. 26. p. 448(34) doleert geweldig tegens het felve 
p. 45-0 (35) geeft een Boeksken daar tegens uit. p.451 
(37) fendt aan het Guarnifoen van Geertruidenberg, 
neemt voor na Engeland te reifen en maakt fulks 
bekent aan de Staten, vindt fich geraakt in de refo- 
lutie der Staten, en neemt defelve niet wel. p. 403 
(5) is feer verwondert over de belegeringe van 
Geertruidenberg , fchrijft daar over aan fijn Ex¬ 
cellentie , en aan Wingfelt hem radende uit de 
Stad te vertrekken, en reift na Engeland, p. 505 

(6) 
Wilrijk geplondert en verbrand door het Guar- 
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nifocn van Bergen op Soom. b. 27. p. 495 

(?) 
Wind om het water tot voor Leiden op te fetten wil niet 

dienen, b. 7.p. 555 (59) 
Wingfclt wordt door Willugby na Geertruidenberg ge¬ 

fonden , en gelaten om beeter tucht onder het mui- 
tinerende guarnifoén te'houden, b. 24. p. 292 (104) 
wordt Gouverneur van de Stad. p. 295 (106) com¬ 
municeert den Brief van Maurits aan de Officiers van 
de Ruiterije, antwoord 00 defelve, weigert uit de 
Stad'te trekken, antwoord op den Brief van fijn ex¬ 
cellentie gefchreven aan het Guarnifoén. b. 26. p. 404 
(?) en aan den Heer Willugby. p.40? (6) komt tot 
Breda, wordt gearrefteert van fijne fchuld-eifchers, 
trekt na Engeland , legt de fchuld van het overgeven 
van Geertruidenberg op de Staten, en wordt tot Calis 
dood gefchoten. p- 429(22) 

Winkelman Kapitein (binnen Brugge) wil tot geen ac- 
coort vefBaan ten fy de gevangene Magiftraat alvo¬ 
rens ontfiagen was. b-15. p. 7 5 (120) draagt fich 
•Wijfielijk in het verfekeren van Brugge tegens de Fran- 
cen. b. 17. p. 341 (36) i 

Winfum met accoord overgegeven aan Taxis. b. 16.P.272 

(?0 - ' . ; 

Winter Bfeng en lang in het Jaar 1564 , waar door 
groote armoede ontBaat. b. 1. p. 30 (21) hoewel 
Brengen koude kan echter de continuatie vandebe- 
lëgeringe van Haarlem niet beletten, b. 6. p. 43 3 
(317) feer j flap in den Jare 1584 komt Parma wel te 
flade in het beleg van Antwerpen, b. 19. p. ?oi 
(36) feer facht in den Jare 1595. b. 32. p. 153 (123) en 
inden Jare 1596. b- 33. p. 172. (9) 

Witte Wierum (CiooBer van) door de Bulledes Paus 
toesevoegt aan den Bifichop van Groeningen. b. <. 
p. 265-(190) 

Woerden gaat over aan de fijde van den Prince vanO- 
ranjen, begeeft fich onder de Unie • b. 6. p. 406 (296) 
en wordteen Frontier tegens Uitrecht; p.407 (297) 
belegert door deSpaanjaarden; b. 8. p. 648 (123) ge- 
viéfcualieert in fpijt der vyanden ; b. 9. p. 678 (145) van 
de belegeringe ontfiagen ; ibid- 

Worcum in Holland ingenomen door de Spanjaarden • 
b.7. p. 530 (41) door de Staten van Holland ge¬ 
keft van de Gravinne van Meurs. b. 28. p. 553 

(19) 
Wouter Simonfz Paftor tot Munfter wordt van kette- 

rije beticht, gevangen, veroordeelt, ontwijt, geworgt 
en verbrandt, b. ?.p. 312 (225) 

Wouter Franfz Capitein onder Lumei, loopt met hem 
uit Engeland en komt voor den Briel. b. 6. p. 365 
(16?) 

Wouter Hegeman fiaat de Spanjaarden en ontfet de 
Duitfe Soldaten die uit Haarlem na Gelderland ge- 
voert wierdën ; b. 6- p. 441 (324) neemt Hinior 
pen in en verlaat het felve wederom, b. 7. p. 576 

(7°) 
Wouter van der Graft wordt door de Staten aan de 

iijde des Conings na den Keifer gefonden om te kla¬ 
gen over de wreetheid der Spanjaarden, b. 9. p. 721 

(176) ' ‘ 

Wouter Verhée ontdekt onnofel aan Coornhart de hei¬ 
melijke handelinge van den Hellebardier des Conings 
binnen Enkhuifen. b. iy-p. 318(20) 

Wouw ingenomen voor de Staten Generaal, b. n. p.85 5 

(2-74) 
Wreedheid van Lumei en deflelfs Soldaten, infonderheid 

tegens de Geeftelijke , is oorfaak dat veele. Beden en 
plaatfen haar niet willen voegen met de Staten 3 b. 6. 
p 404 (294) der Spanjaarden binnen Mechelen feer 
groot; p. 409 (299) binnen Zutphen cjualijk om te 
befchtijven. p.41? (303) 

Wybe Kapitein van de Vrybuiters komt tet hulpevan 
die van Enkhuifen. b. 6. p. 374(272) 

Wybe Zurfe doorSonoy gefonden om Sardam in te nee- 
men en de Sluifen te beletten , blijft op den Huifman 
leggen, en trekt wederom na Alkmaar, wordt daar 
over hard aangefproken, en by de kop gevat, be¬ 
looft fijn woordt te houden, wordt daar op los gela¬ 

ten', houdt fijn woord niet, Wordt achterhaalt, 
wederom gevangen en opgehangen, b. 6. p. 397 
(289) 

W’ybe van Goutum verrafcht het Kafleel van Leeuwaar¬ 
den , ontfangteenig geld en trekt daar weder af. b. u. 
p. 870(284) 

Y. 

YVer voor de GodfdienB en tegens het Paufdom 
groot, ja tot de dood toe. b. i.p. 13(10) 

Ylpendam ingenomen door de Spanjaarden, b. 7. p. 496 
(u) 

Ymentil ingenomen door Verdugo. b. 28. p. 523 (4) 
belegert en ingenomen door fijn Excellentie Mau¬ 
rits. p- 569(32) door Graaf Willem van Naffiau ge¬ 
wonnen engeBerkt. b. 23. p. 391 ($8) 

Yperen tot een Bifdom gemaakt en geftclt onder het 
Aards-Bifdom van Mechelen. b. 1. p. 23 (17) neemt 
aan en approbeert de Unie tot Uitrecht gemaakt, b.i 3. 
p. 31 (88) inbenautheid wordt gedwongen met den 
Coning te accorderen, b. 18. p. 4 24 (49) 

Yfielooi t belegert en ingenomen door den Graaf van 
Meurs. b. 20. p. 648 (72) 

Yfelftein komt voor Goor, wordt belegert door Schenk,' 
verraden van fijne eigene Soldaten, en aan Schenk ge¬ 
vangen gelevert. b. 16. p. 286 (42) 

Ys belet de overtocht van Graaf Lodewijk over de Mafe, 
b. 7^.489(12) 

Yfgang doedt grote fchade aan Schenkenfchantfe. b. 36. 
P- 5^9(10), 

Z: 

ZAcharias van Glyfenburg wordt met eenig volk door 
Sonoy gefonden tot byfland van die van Haarlem, 

b. 6. p. 397(288) 
Zacharias, Scheeps-Capitein, blijft in den Borm op Au- 

werderzijl. b. 31. p. 807 (25) 
Zeeland heeft de tiende Bern ter Generaliteit, b. 1. p. 2. 

(1) wordt niet geroepen om van de moderatie te 
ipreeken. b. 2^.62(44) 

Zeelanders verfchrikt door de wreedheid der Spanjaar¬ 
den gepleegt tot Naarden neemen voor het uiterBe 
te wagen, en willen haar liever onder den Turk be¬ 
geven , dan dat de Spanjaart meeBer over haar zou¬ 
de zijn. b. 6. p. 420 (307) bedrijven veele kloekeda- 
den ter Zee, komen by nacht voor Antwerpen, en 
neemen de fchepen die daar aan de KayevaB lagen, 
en belegeren met haare fchepen Middelourg en Ram- 
mekens. p. 43 3 (317) taBen de Vloot aan van Zan- 
chio d’Avila en (laan defelve, zijn feer verbittert op 
de Spanjaarden en fmijten al die fy kregen buiten 
boort. ibid. winnen Rammekens. p. 449(330) be¬ 
vechten en fiaan de Spaanfe Vloot die uitgevaren 
was om Middelburg teontfetten. b. 7. p. 479 (4) ru- 
flen een Vloot Schepen toe en neemen voor deAnt- 
werpfe Oorlog - fchepen aan te tafien. p.493 (16) 
fiaan defelve. ibid. vertrouwen niet op het Pardon 
van den Groot Commandeur en geven daar tegens een 
waarfchouwinge uit. p. 51? (30) dragen haar kloek 
in het ontfet van Leiden, p. 558 (60) verfchrikt over 
de komfle der Spanjaarden door het water, vluchten, 
b. 8. p. 649 (124) nemen den Nieuwen Stijl aan. b. 17. 

P- 3?<* (??) 
Ziérikzee door de Spanjaarden aangetafl en verlaten, 

b. 8. p.649 (124) belegert door de Spanjaarden, p.65 2 
(i2ó) wordt gefpijft. p. 66z ^ 134^ en nauwer be- 

fioten. 
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flotenibid. foekt te accorderen, p,679 (145) houdt 
fpraak, en gaat over. p. 680 (146) weigert den Gra- 
ve van Hohenlo in te laten, verfoekt neutraal te 
mogen blijven, ftelt fich tot tegenweer, wordt be¬ 
dreigt, bedenkt fich en laat den Graaf in. p. 72.7 

y('T9) 
Zuid-Holland kan fich met die van Noord-Holland niet 

verftaan op het ftuk van de contributien. b. 19. p. 454 

Zuidland, Raadsheer , wordt gecommitteert om aan 
fijn Excellentie het voornemen der vyanden opTer- 
tolen te openbaren, en te overleggen hoemen fich daar 
ïn zal gedragen, b. 31. p. 783 (6) 

Zuid-wefte wind drijft het water tot voor Leiden, b. 7. 
p.5 5 7 (60; 

Zutphen door Tra&aat tot de Nederlanden gevoegt. b.4.' 
p. 178(116) ingenomen en verfekert voor den Prince 
van Oranjen. b. 6. p. 38 r (i77) weder ingenomen 
door de Spanjaarden, p.415 (303) en in brand ge¬ 
ileken. ibid. voegt fich met de Steten Generaal aan 
defijde desConings tegen de Spanjaarden, b.o. p.7i, 
(175) ingenomen door Taxis. b. 18. p. 400 (32) be¬ 
legert door Lycefier en een en andermaal gevidtua- 
heert door Parma. b. zi. p.75o (52) door Maurits 
belegert en gewonnen, b. 28. p. 562 (26) wordtge- 
fortificeert door de Staten, b. 3}. p. z60 ( 7<;j 

Zuzero fchrijft een en andermaal aan Fuentes, maar 
de^Brieven worden onderfchept. b. 31. p.7$6t 797 

Zwinglius, fieUlrich Zwinglius.- 

I 
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B L A D-W YSER 
Van den voornaamften inhoud defer Hiftorien na het Ver¬ 

volg der Jaren. 

32. boe k. 

Anno 159 5- HEnric de Vierde verklaart den Oorlog tegens 
denConing van Spanjen. p. 4(1) 

Boullon valt in Luxemburg, p. y (1) 
Erneftus beraad lich met eenige van de voor- 

naamfte om de landen te vereenigen, enz. 

p-s(0 
Ljpfius geeft lijn advijs aangaande de Vreede tuflchen 

Spanjen, Vrankrijkj Engeland en Holland p. 6 (2) 
Raad van Venetien wenfcht Henric de Vierde geluk met 

de Regennge, p 8 (4) 
Ernefhjs fchrijft een en andermaal aan den Raad van Bra- 

band. p.9 f4, 5.) 
Heraugiere verrafcht Hoey en wat daar uit gevolgt is. 

p. 10(6) 
Henric de Vierde fchrijft aan den BiflTchop van Luik en 

aan die van de Stad wegens Hoey. p. n (6, 7) 
Ernellus wordt krank, verklaart Fuentes voor Gouver¬ 

neur, fterft. p. 12 (7) 
Hoey weder ingenomen door la Motte. p. 12(8) 
Bruiloft van Hohenloen Solms. p. 13 (8) 
Staten Generaal fenden Gedeputeerde na Groeningen om 

de gefchillen tuflchen de Stad en Landen te vereenigen. 
p.14 .. (9...) 

Philips geeft een verklaringe uit tegens die van Henric 
de Vierde, p. 17 (12) 

Varanbon trekt in Vrankrijk en waar toe. p. 18 (i2) 
Handelinge van Fuentes met Gomeron. p. 18(13) 
Hm rtormenderhand gewonnen voor Henric de Vierde, 

p. 19(13) 
Fuentes trachtHante ontfetten maar te vergeefs, p. 19 

(13) 
Staten Geeneraal geeven een Placcaat uitopdeinfraftie 

van de Sauvegarden. p 19(13) 
Nederlanders foeke nieuwe Vaarten en waarom, p 21. 

Derfelver eerfte Reife na Ooft-Indien. p. 2f... (15.-.) en 
tweede na de Waygats. p. 23(lö) 

Fuentes verovert Chaifelet en Clery. p. 26 (19) 
Verdugoos tocht in Lutfenburgen dood. p.28 (2o) 
Gefantichap van die van Geneven aan de Staten, p. 29 

(21) 
Dood van Carel van Manfveld. p. 30 (21) 

Henric de Vierde in ongenoegen tegen de Staten en 
waarom- p. 3 s (22) 

Nederlanders worden genaturalifeert in Vrankrijk. p.34 

(2O 
Elifabeth vordert van de Staten de reftitutie van haare 

verfchotenepenningen, p 35 (26) 
Vredehandelinge ondernomen tot Middelburg, p, 37 

(28) 
Fuentes belegert en wint Dourlans en Haat deFrancen. 

p. 28 (29) 
La Motte gefchoten. p. 39(29) 
Dood van den Admiraal Villars. p. 40 (30) 
Maurits belegert Grol en breekt weder op p. 41 (31)- 
Slag op de Lipper-Heide ongelukkig voor de Staten. 

P- 4V(?4) 
Elifabeth vordert andermaal de wederbetalinge Van hare 

verfchotene penningen en wat daar in gedaan is. 

p- 47 (?6) 
Slagby Fontayne Francoyfe. p.51 (39) 
Fuentes belegert en wint Camerik. p. 52 (40) 
Oorfprong en voortgang van de gefchillen tuflchen Gra- 

ve Edfard en die van Èmbden. p. 5 7 (44) 

Twifl: tuflchen het Noord-Hollandfe Synodus en Cor- 
nelis Wiggertfz Predicant tot Hoorn. p. 62 (47) 

Oneenigheid tuffchen de Wethouders en Kerken-Raadt 
van Medenblik over de beroepinge van Tako Sy- 
brands. p. 89 (70) 

Henric de Vierde fendt Gefanten na Romen om abfolu- 
tie. p. 99(78) 

Majenne accordeert met Henric de Vierde, p. 121(97) 
Vredehandelinge ondernomen door den Heer van Mei- 

roy heeft geen gevolg, p. 127 (102) 
Jullinus van NafTau trekt met een deel volks tot byftant 

van Henric de Vierde, p. 129(104,) 
Weert het Huis en de Stad ingenomen door Maurits. 

p. 130(104) 
Verfcheidengeintercipieerde'Brieven, p. 132(106) 
Boeren-krijg in (Dodenrijk, p. 140(112) 
Lier gewonnen en wederom verloren, p. 140(113) 
Gelegentheid van de Vorft van Cleef en de Regeeringe 

van deffelfs landen, p. 144(116) 
Elifabeth verfoekt affiftentie van Scheepen. p. 143 

(“9) 
Buzanval bedankt de Staten uit naam van Henric de Vier¬ 

de van haare gedane affiflentie. p. 148(119) 
Het Jaar 1^95 een fwaar Jaar voor de gemeene man. 

p 152(122) 
Staten fchrijven aan Philips van Oranjen en fenden hem 

geld. p. i$3 (,23) 
Willem Lodewijk van NafTau wordt Gouverneur van 

Groeningen en d’Omlanden. p. 154(125) 

- BOEK 33.’ 
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ALbertus komt in Nederland en vangt de Regeerin» 
geaan. p 167(5) 

Monfdragön fterfc. p, 167 (5) 
Staten van Holland doen een befendinge aan die van Ze- 

land en waar over. p 168 (6) 
Hohenlo komt in een verandert gewaad uit Duitfland in 

Holland p. 169(6) 
Henric de Vierde fchrijft aan Oldenbarnevelt en de Sta¬ 

ten en doedt in defelve een propoütie doen door Bu~ 
fanval. p. 170(8) 

Land-dagtot Leeuwaarden, p. 172(9) 
Albertus maakt een ordonnantie op het geven der titu- 

len p. 173 (10) 
Nemours verfoent fich met Henric de Vierde, p. 177 

1*3) 
Marfilien komt onder de gehoorfaamheid van Henric 

de Vierde door het beleid van Bufetus, p. 177 

(13) 
Fran^ois Veer doedt een propofitie in de Statenen ver¬ 

foekt afliffentie van eenige Schepen voor Elifabeth. 
p. 180 (16) 

Staten van Holland geeven een Placcaat uit op de kortin- 
ge der renten, p. 182 (17) 

Gefchil tuffchen Nimrnegen en Gorcom wordt bedecht 
door Maurits. p 183(17) 

Bodley doedt openirige van middelen om Elifabeth con- 
tenteroent te geeven , en.de Staten antwoorden op def¬ 
felfs propofitie. p. 184(18) 

Albertus wint Galis. p. 186(20) 
Jaques van Maldere wordt geinftaleert tot primier No- 

ble in Zeeland wegens zijn Excellentie Maurits. p. ï 87 
(21) 

Staten geeven een Placcaat uit op het verkenen van de 
pafpoorten. p. 188 (21) > 

N n Oor- 



B~L A D W Y S E R: 
Oorlog-fchepen tot dienft van de Coningihtte van Enge¬ 

land worden geëquipeert en na Engeland gefonden. 
p. 191 (x^) 

Hepric de Vierde fchrijft aan Oldenbarnevelt en Brie- 
nem p. 192(24,) 

Vlaanderen prefenteerteengroote fomme gelds tot het 
beleg van Ooftende. p. 193 (2.5) 

Albertus belegert en wint Ardres. p. I94(25) 
Henric de Vierde wint la Fere. p. 194 (26) 
Biflchop van Geulen fendt aan de Staten wegens de pre- 

tenfienvandeGravinne van Meurs- p. 195 (26) 
Albertus maakt een nieu\Ve Krijgs-ordonnantie. p. 195 

1 (27) 1 
Rhetorijkers van Holland doen haar intrede binnen Lei¬ 

den. p. 202 (33) 
Verbond tuflchen Henric de Vierde en Elifabeth. p. 206 

(35) 
Vloot der Engelfe tegens de Spanjaarden gaat t'feil. 

Henric de^Vierde fchrijft aan de Staten en laat aan de- 
felve een propofitie doen door Bufanval. p. xo3 
(36) 

Maurits trekt binnen Ooftende en ftelt ordre. p.211 

(38) 
Juftinus van Naflauw komt wederom uit Vrankrijk. 

p.212(39) 
Albertus belegert Huift, vervolg van die belegeringe. 

p. 213(39) „ „ , T 
Solms geeft een juftificatie uit wegens deovergilte van 

Huift. p. 227 (4O 
Tocht van Draak en Haukins hoe afgelopen, p. 230 

(52) 
Staten Generaal verbieden by Placcaat het varen op Ca- 

lis, enz. p. 23 ï (53) _ . 
Tocht der Engelfe te waater tegens Spanjen, hoe argdo- 

lopen. p. 232 (54) 
Francen vallen in Arthois. p. 23y (57) 
Staten fenden Gefanten na Denemarken, p. 237 (57) 
Handelinge tuflchen de Staten en die van Groeningen en 

d’Omlanden wegens de quote door haar op te bren¬ 
gen, en met die van Vrieftand over de fortificatie van 

Coeverden. p. 237(58) 
Difputatie tuflchen Acroniusen Pieter vanCeulen.p.244 

fói ) 
Staten fenden Gefanten na Engeland en der felver hande¬ 

linge. p. 244(63) 
Philip equipeert tegens Engeland, p. 247 (65) 
Staten informeren haar op de toeruftinge van Philip te 

Waater. p. 247(67) 
Spaanfe Vloot hoe machtig, wordt verftrooit. p. 249 

(67) 
Dagvaart der Staten van Holland over de komfte van de 

Spaanfe Vloot. p. 249(67) 
Handelinge tuflchen Henric de Vierde en Elifabeth om 

een nader verbond te maken welk getroffen wordt, 
p. 250(68) 

Boullon komt uit Engeland in Holland en wat hy daar 
verricht p. 257 (73) 

Elifabeth fchrijft aan de Staten en doedt aan defelve een 
propofitie door Gilpijn. p. 260 (75) 

Impoft op het dragen van Goud, Silver en Sijde wordt 
opgeftelt door de Staten van Holland, p. 261 (76) 

Staten komen in de alliantie van Vrankrijk en Engeland, 
enop wat voet. p. 262(76) 

Muis-jaar. p. 267 (80) 
Verdere handelinge van de Gedeputeerde der Staten in 

Vriefland. p.268(81) 
Verfchil tuflchen Willem Lodewijk en Carel Roorda 

waar uit ontftaan en hoe afgelopen, p. 279 (89) 
Joannes Wims tracht ter Veer aan de vyand te verra¬ 

den , wordt daar over gevangen en geftraft. p. 282 

(91) 
Guilliam de S. Clement Ambafladeur van den Coning van 

Spanjen by den Keifer 5 is een liftig man, fchrijft 
veele Brieven die onderfchept worden, p. 283 (92) 

Henric de Vierde fendt Ancelinus na Duitfland die aldaar 
een heftige reeden voert tegens de Spaanfe Ambitie, 
p. 289(96) 

Albertus neemt volk aan in Duitfland. p. 289 (95) 

Francifcus Mendofla, reift door Duitfland , en wordt 
door Albertus gemaakt Generaal van de Ruiterijen 
p. 291(99) 

Staten van Holland vergaderen en refolveren om den 
Oorlog te continueren, p. 293 (99) 

BOEK 34. 
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STaten arbeiden om redres te maken inhetftuk van 
haar krijgfvolk. p. 299(4) 

Hohenlo tracht om het Graaffchap Egmond te kopen. 
P-199(0 

Albertus fchrijft aan Philip maar de Brief wordt afge¬ 
worpen. p.299("0 

Nieuwe wapen-ordeninge voor de Ruiteren in dienft der 
Staten, p. 300 (6) 

Slag tot Turnhout, p. 301(6) 
Vervolg van de gefchillen tuflchen die van Groeningen 

en d’Ömlanden. p. 304(9) 
Handelinge der Staten van Holland over de fwarigheden 

met die van Zeeland, p. 306(10) 
Henric de Vierde fendt aan de Staten de Ratificatie van 

het Verbond tuflchen hem, de Coninginne van Enge¬ 
land en de Staten gemaakt, p. 373(15;) 

Hernantello Portocarero verrafcht Amiens door een 
ftouten aanflag. p. 314(16) 

Staten van Holland fchrijvenaan die van Vriefland we¬ 
gens de fake tuflchen Roorda en Willem van Naflauw. 

Caron komt uit Engeland en brengt de Ratificatie van de 
Coninginne over het Verbond tuflchen haar,de Coning 
van Vrankrijk en Staten gemaakt, p. 316 (17) 

Gilpijn levert het fchrijven der Coninginne over aan de 
Staten en doedt een propofitie aan defelve. p. 317 
(18) 

Philip fpeelt Bancquerot en betaalt fijne crediteuren met! 
eeb Placcaat. p. 318 (19) 

Maurits heeft een vergeeflen aanflag op Venlo. p. 3x9 

U°) 
Gecommitteerde Raden fchrijvenaan de Raden ter Ad¬ 

miraliteiten waarover. p. 321 (21) 
Emanuel Prince van Portugal komt in den Haag, preten¬ 

deert de Sufter van Maurits, enz. p. 321(22) 
Staten houden haar ftil door gebrek van geld en andere 

redenen, p. 3 25 (24) 
Verder verhaal van de faken tuflchen Vriefland j Groe¬ 

ningen en d'Omlanden. p. 226(25) 
Buzanval port de Staten om een Leeger te velde te bren¬ 

gen en doedt daar toe een propofitie- p. 329(27) 
Vrybuitersin Ooft-Vlaanderen bedrijven groote moet¬ 

wil. p.3 31 (28) 
Sigifmundus Coning van Polen fendt een Gefant aan de 

Staten,enz. p. 332(19) 
AnnekenUitènhoven wordt levendig gedolven, p. 333 

U1) 
Vloot der Engelle en Hollanders tegens Spanjen en def- 

felfsverrichtinge. p. 335 (31) 
Derde tocht der Nederlanders achter het Noorden om. 

P- 3 37 ( 3 3) 
Maurits trekt te Velde en verovert verfcheidene plaat¬ 

sen. p. 344(38) 
Brabantina van Naffauw trouwt met de Heer vanTre- 

moulle. p. 349 (42) 
Handelinge van den Poolfen Ambafladeur in Engeland. 

P-35o (43) 
Handelinge van den Heer Sonderfpuchel Keiferlijke A£- 

gefant met de Staten, p. 3 5 5 (46) 
Maurits vervolgt fijne Viétorien en wint noch eenige 

plaatfen. p. 358 (48) 
Gefanten van Denemarken komen in Engeland en wat 

fy daar verhandelen, p. 3 70 (57) enby de Staten, p. 377. 

(59) 
Pieter Harinkman en Dirk van Sipeftein worden ont- 

halftotfer haren aanflag om Tertolen aan de vyand te 
leveren, p. 377 (1) 

Henric de Vierde krijgt Amiens met accoord.p.381 (6j) 
Raad 
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Raad van Staten doedt een Remonftrantie om te behou¬ 

den het geene in defen Jare gewonnen was. p. 385 
f66) 

Accoord tnfTchen de Staten van Zeeland en Wethouders 
van Brugge, p. 385- (67) 

Raad ter Admiraliteit wordt öntflagen van hadr ouden 
Eed en doedt een nieuwe en wat daar over in Zeeland 
voorgevallen is. p. 391 (72) 

Henrik de Vierde Ichrijft aan de Staten en laat door Bu- 
zanval eenige propofitien doen, en wat daar opge- 
volgt is. p. 397(76) 

Albertus heeft een vergeeffen aanflag op Bergen op 
Soorn. p. 401(79) 

Raad van State doedt een propofitieom geld tot conti- 
mieringe van den Oorlog van het Jaar 1598. p. 401 

(79) 
Philip fchrijft aan de Staten van Braband dat hy fijn 

Dochter voornemens was uit te trouwen aan Alber¬ 
tus , en de Nederlanden aan defelvë over te geven, 
p. 403 (80) 

Albertus krijgt Brieven van den Coning wegens fijn 
voornemen om de Infante van Spanjen aan hem uit te 
trouwen en communiceert defelve aan de Staten van 
Braband. p. 450 (80) fend Frias na Spanjen. p. 407 

(83) 

BOEK 3y. 
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✓~iEruchten van Vredehandelinge tnfTchen Spanjen en 
Vrankrijk worden beveiligt door het fchrijven 

van Henricde Vierde, p. 411(3) 
Staten bekommert met de geruchten vaneen Vredehan¬ 

delinge tuflchen Spanjen en Vrankrijk fendeo Gefan- 
ten na Vrankrijk en Engeland, p. 413 (4) derfelver 
handelinge.. 

Biflchop van Ceulen fendtaan de Staten omdereftitu- 
tie van Rhijnberk, en het gehandelde in die faak. 

P-4l6 (7) 
Maurits heeft een vergeeffen aanflag op Vlaanderen. 

P- 333 00 . . 
Tradtaat tuflchen Philips en de Hoofle Negotianten. 

P' 4 3 3 (1 O 
Hertog van Mercüte accordeert met Henric de Vierde. 

P- 43 5 (>1) 
Oeffeninge van de Mennonitife Religie wordt in Vries¬ 

land vei boden. p. 441(17) 
Vredehandelinge tuflchen Spanjen en Vrankrijk neemt 

fijn vooitging. p. 443(18) 
Henric de Vierde verlèkert fijne Gereformeerde Onder¬ 

been. p. 450(15) antwoord aan die van de Sorbonne. 

P- 45 2-Cm) 
Pieter Panne wordt tot Leiden onthalft om fijnen aan- 

flaag op de perfoon van Maurits. p. 45 3 (16) 
Vrede tuflchen Spanjen en Vrankrijk wordt gepubli- 

ceert. p. 461 (31) 
Philips tra. fpoi teert de Nederlanden aan fijn Dochter. 

P 4**1 (ii) 
Philips Prince van Spanjen approbeert het tranfportder 

Nederlanden op lijn Suffer, p. 464(34) 
Trani port der Nedei landen oplfabellaen Albertus met 

alle deflelfs omftandigheden. p. 461 (31) 
Ifabella fend Procuratie aan Albertusom uit haarnaam 

de Nederlanden te gouverneren. p. 46 5 (3 5) 
Albertus fchrijft aan de Staten der Vereenigde Neder- 

landenen waar over. p. 469 (38) als ook aan de Staten 
van de andere Provintien onder de gehoorfaamheid 
desConings ibid. 

Philips de Tweede fterft. p. 470 (39) 
Albertus trouwt de Infante tot Ferrara. p. 471 (39) ce¬ 

remoniën daar omtrent gehouden, ibid. 
Philips de Derde Coning van Spanjen trouwt met Mar- 

gareta van Ooftenrijk. p 471(39) 
Handelinge van de Gefanten der Staten in Engeland. 

P-475 (41) 
Admirant van Arragon komt te Velde en wat hy ver¬ 

richt. p. 48 3 (49) 

’ Raad van State doedt een remonftrantie aan dc Statee 
Generaal en waar over. p. 488 (51) noch een nader 
P 490(54) 

Admirant van Arragon befet met wil of onwil alle de 
Cleeffe Steden, p. 491 f55) wint verfcheidene plaat- 
fen.... fijnen ongehoorden handel.... 

Maurits biedt die van Wefel hulpe aan tegens den Admi¬ 
rant van Arragon. p.494 (57) 

Oftorodius en Vendondus komen in Nederland, Worden 
ten lande uitgefeidt en hare Boeken verbrand, p. 496 
(58) 

Vorften Raden van Cleef beraden haar om het geweld 
van den Admirant van Arragon af tekeeren. p. 49$ 

(59) 
Gefanten van Geneven verfoeken en verkrijgen van dé 

Sratenaffiftentie. p 497(59) 
Eflex niet wel gefint tot de Vredehandelinge met Span¬ 

jen wordt door fijne partijen befchuldigt, geeft een 
apologie uit. p. 497 (59) 

Gefanten van Hamburg by de Staten en waar toe. p. 508 
(68) 

Maurits wint Emmeric en herftelt het aan die van Cleef. 
p. 509(68) 

Peft in Duitiland. p. 511 (69) 

BOEK 36. 
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STaten verfterken haar Leger en Bellen eenige laden 
op. p. 51. f4) 

Andreas Gouverneur der Nederlanden in hetafwefen van 
Albertus foekt en krijgt geld om de muitinerende 
Soldaten op het Kafteel van Antwerpen te betalen, 
p. 511(5) klaagt over de Francen die in dienfl: der Sta¬ 
ten waren. ibid. verbiedt den handel met Hol¬ 
land, enz. p. 513, 

Staten verklaren by Placcaat de Spanjaarden en derfelver 
Goederen voor prijs, p y 15 (7) 

Philip arréfteert in Spanjen alle de Nederlandfe fcbepen» 
perfonenenz. p 517(9) 

Auguftijn Mexia heeft een vergeeffen aanflag op Breda. 
P- 5X7 (9) 

Advertentie van des vyands voornemen op de Betuwe en 
’sGravenweert. p. 519(10) 

Admirant van Arragon fchrijft aan de GravJnne van 
Meursenwildat fy den Carmeliten haareKerkinrui- 
tne. p. 519 (11) 

Caron fchrijft uit Engeland aangaande den handel van 
Vreede tuflchen Spanjen en Engeland, p. 530(11) en 
aan Oldenbarnevelt. p. 531(12) 

Cleeffe Gefanten trekken na Brufiel by Andreas en kla¬ 
gen over den Admirant. p. 531(13) 

Andreas neemt geld op, trekt na het Leger, beraadt fich 
wat te beginnen, p. 533(14) 

Maurits trekt op om op het voorneemen der vyanden te 
pa (Ten. p. 535 (26) 

Admirant van Arragon wint verfcheidene Steden, p. 5 36 
(16) 

Verhaal van den ftant der faken in Ooft-Vriefland na de 
dood van Grave Edfart. p. 537(17) 

Philips Prince van Oranjen wordt binnen Oranjen gehul¬ 
digd P- 539 (’9) 

Ferdinand van Ooftenrijk verbied de oeffeninge van de 
Lutherfe en Gereformeerde Religie in Stiermark. 
P539(19) 

Elifabeth geert een Proclamatie uit waarom fy een Ar* 
made na Yerland fendt. p. 539(19) 

Staten Generaal antwoorden op de Brieven door den 
Eerts- Hertog en Staten van Braband aan haar gefchre- 
ven. p- 543 (13) vermeerderen het Placcatder mon- 
fteringe p. 544. refol veren om een Vloot tegens Span¬ 
jen toe te ruften. p. 546(26) pronuncieren^een twee¬ 
de diffinitive Sententie tuflchen Groeningen end’Om- 
landen. p. 548(17) 

Verder verhaal van de belegeringe van Bommel en het 
merkwaardige welk in defelve is voorgevallen, p. 5 5 3 

(30) 
Andreas 
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p.603 (5) Andreas bouwt S. Andries. p. 55?(33) 

Willem van NaffauwintDeutecomenhet HuisteSchui- 
lenburg. p. 556(34) 

Toeruftinge van de Duitfe Vorflen om den Rijks-bodem 
te bevrijden, p. 5 5 7 (34.) verftuift. p. 558(33) 

Admirant belet met lilt het vereenigen van het Leeger 
der Duitfe Vörften met dat van Maurits. p. 5 57 (53) 

Manrits fchrijft een en andermaal aan Oldenbarnevelt. 

P- SS9-C36) „ , , 
Caron verwittigt den Staten het geene in Engeland om¬ 

gaat. p. 360(37) 
Ooit-Indifche Schepen komen in Texel waar over groote 

blijdfchapgetoont wordt. p. 561 (38^ 
Vergaderinge der Duitfe Vorlten tot Erfforten het gee¬ 

ne aldaar gehandelt is. p-5^1 (38) 
.Rees verlaten door de Spanjaarden, p. 562.(38) 
Maurits fcheidt fijn Leeger. p- 5C39) als ook den Ad¬ 

mirant van Arragon. p. 563. 
Frederic Spinola accordeert met den Koning van Span¬ 

jen pm eenigeGaleyen toe te ruften, p. 563 (39) 
Vloot tegens Spanjen toegeruit loopt in Zee, deffelfs 

verrichtinge. p. 565(40) 
Gefanten der Staten reilen na Denemarken, waar toe, en 

wat fy verrichten, p. 5 70 (44) 
Albertus komt uit Spanjen , toont fich groots tegens de 

Gedeputeerde van de Staten van Braband, maakt eeni- 
ge Ridders, doed Eed, enz. p. 577(5°) 

Maurits verovert Wachtendonk, p. 5 79(n) 
Gefanten des Keifers fchrijven aan de Staten , en de Sta¬ 

ten antwoorden op het lelve fchrijven. p. 580 f54) 
trekken na Bruflel en wat fy daar verrichten, p. 583(56) 

Caron verwittigt den Staten wegens het aanfoek dat Al¬ 
bertus aan de Koninginne dede om van Vreede te han¬ 
delen. p-584 (57) 

Fran$ois Aarffens wordt ordinaris Gefant der Staten in 
Vrankrijk en krijgt fijne cotnmiffie. p- 584(57) 

Henric de Vierde fcheid het Huwelik tuflchen hem en 
Margareta de Valois en trouwt op nieuws met Maria 
deMedicis. p. 586 (59) 

Vrede tuflchen Vrankrijk en Savojen. p. 588(60) 
Philip herftelt de Privilegiën aan die van Arragon. p. 591 

(63) 
Henric de Vierde doedt een reeden in het Parlament van 

Parijs tot verfekeringe der Gereformeerden in Vrank- 
rijk. p. 591 (63) 

Gabrielled’Eftreederft. p. 595 (05) 
Uitdag van deDifputatie tuflchen Monf. Cornet, en de 

Jefuit Commelet. p. 595 (66) 

BOEK 37. 

1600. 

BReaute vecht met Leckrerbeetjen. p. 601(4) 
Gereformeerde worden gelfoort binnen Geulen. 

Maurits wint Croevecear. p. 603 (6) 
Staten doen haar gegevene vonnifle binnen Groetlingbn 

ter executie ftellen. p. 604(7) 
Maurits belegert en krijgt S. Andries. p. 608 (9) 
Jan Jacobs wordt in Vi iefland onderfocht aangaande fij¬ 

ne Leere. p. 617 (t6) 

Schrijven en wederfchrijven na en van Engeland en waar 
over. p.2s8 (17) 

Sebatfiaan gewaanden Koning van Portugaal komt te 
Venetienenz. p.62i(i8) 

Verhaal van de verraderije van Eflex. p. 625(21J 
Gefanten des Keifers doen een propofitie in de Staten Ge¬ 

neraal en Waarover. p. 639 (31) 
Staten antwoorden opdefelve. p. 941 (3 3) 
Staten refolveren om een tocht in Vlaanderen te doen» 

p. 648(37) 
Maurits trekt met het Leeger in Vlaanderen , en wat op 

dien tocht verricht is. p 649(38) 
Slag van Vlaanderen, p. 651 (40) 
Gedeputeerde der Staten komen te Bergen op Zoom om 

met de Staten tot Bruflel vergadert van Vreede of 
Treves te handelen, p. 655 (43) 

Admirant van Arragon gevangen in den flag van Vlaan¬ 
deren wordt op hetKafleel van Woerden in bewarin- 
gegefonden. p. 657 (45) 

Duinkerkers bedrijven groote wreetheid aan de Hol- 
landfe Viffchers. p. 659(46) 

Gefanten uit Barbarijen komen in Engeland en wat fy 
verrichten, p. 659 (46) 

Henric de Vierde geeft een verklaringe uit tegens den 
Hertog van Savojen. p. 661 (47) 

Aanflag op het leeven van Jacob Koning van Schotland 
hoe afgelopen, p. 662 (49) 

Elifabeth averrechts onderricht fendt Caron aan de Staten 
en waar toe. p. 665(5-1) 

Gedrag van den Admirant van Arragon in fijne gevan- 
kenifle en het geene met hem gehandelt is. p. 668 

(5?). 
Fondatie van de Hoffteede van Pee om Ziel- Miflèn te 

doen voor Erneflus. p. 675 (85) 
Staten onder de gehoorfaamheid van Albertus ko¬ 

men famen ofn fchattingen uit te vinden- p. 676 
(58) 

Raad van State doedt eenige propofitien aan de Staten 
Generaal en waar toe p 68o(6i) 

Schoorfteen-geld in Holland, p. 683 (64) 
Raad van State doedt een belendinge aari debyfondere 

Provintien om geld en wat fy verrichten, p. 684 
(65) 

Carel wordt Koning van Sweden in plaats van Sigifmun- 
dus. p. 687 (67) 

Gefanten van Perfien by den Keifer en Paus. p. 689 (68)' 
Jubil-Jaar neemt een einde. p. 690(69) 
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